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COMUNICAT DE PRESĂ

Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 12-13 mai 2015, Campania Naţională privind
identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, precum şi verificarea modului în care se
respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrătorii din cadrul
unităţilor care au ca obiect de activitate fabricarea produselor de brutărie şi a produselor
făinoase şi comerţul cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase,
în magazine. Obiectivele campaniei au fost:
- identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;
- verificarea respectării de către angajatori a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de
muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.
- creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte
necesitatea respectării condiţiilor de muncă şi a prevederilor legale în domeniul relaţiilor
de muncă;
- identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.
În perioada campaniei, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control şi Relaţii
de Muncă – ITM Prahova au verificat 42 agenţi economici, din care au sancţionat 4
angajatori, aplicând sancţiuni contravenţionale în valoare de 16500 de lei.
Cele mai frecvente încălcări ale prevederilor legislaţiei muncii, din domeniul relaţiilor de
muncă, au fost: neacordarea repausului săptămânal; netransmiterea contractului individual
de muncă în REVISAL; neiniţierea negocierilor colective privind contractul colectiv de
muncă; neîndeplinirea măsurilor etc.
Totodată, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii de muncă au controlat 44
societăţi economice cărora li s-au aplicat amenzi în valoare de 8000 de lei. Printre
deficienţele descoperite amintim: lipsa dispozitivelor de protecţie; microcontacte
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nefuncţionale; semnalizare incompletă; căi de acces blocate; instruire SSM efectuată
necorespunzător; cabluri electrice neprotejate împotriva deteriorării.

Alina Notaru
Inspector
Comunicare şi relaţii cu publicul
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