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INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ DOLJ

ITM Prahova a aplicat amenzi în valoare de 70.500 de lei
Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în perioada

09-13 mai 2017,

campania privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului de
respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la angajatorii care îşi
desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor.
Obiectivele campaniei au fost:
- identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare şi luarea
măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de
muncă;
- determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele
depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicaţia REVISAL şi de a le
transmite la inspectoratul teritorial de muncă;
- creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte
necesitatea respectării 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 au verificat 32 agenţi economici şi au depistat doi angajatori care utilizau trei
persoane fără a avea forme legale de muncă. S-au aplicat sancţiuni contravenţionale în
valoare de 30.000 de lei pentru muncă la negru.
Cele mai frecvente încălcări ale prevederilor legislaţiei muncii din domeniul relaţiilor de
muncă au fost:
-

neacordarea drepturilor salariale;

-

neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă;

-

neactualizarea regulamentului de ordine interioară;

-

neacordarea sporului pentru munca suplimentară

-

lipsa dovezilor de iniţiere a contractului individual de muncă, etc.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost verificaţi 39 de
angajatori şi s-au constatat următoarele deficienţe:
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-

nerealizarea
planului de prevenire
şi protecţie;
INSPECTORATUL
TERITORIAL
DE MUNCĂ

-

DOLJ
nu se asigura
o instruire adecvată specifică activităţilor din construcţii;

-

nu se asigura echipament de protecţie pentru lucrărori (căşti, bocanci, salopete);

-

nu se asigurau şi nu se marcau corespunzător căile de acces şi circulaţie în şantiere.

Inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a deficienţelor şi au sancţionat 8
angajatori cu amenzi în valoare de 40.500 de lei.
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