COMUNICAT DE PRESĂ

Amenzi de 21.000 lei în 24 de ore
În data de 25 aprilie, atât ziua cât şi în timpul nopţii, s-au desfăşurat acţiuni de
control aparţinând „Campaniei naţionale privind identificarea şi combaterea 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”.
Principalele obiective ale campaniei au vizat identificarea şi combaterea muncii
nedeclarate dar şi verificarea respectării de către angajatorii din unităţile ce au ca obiect de
activitate fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, a prevederilor
legale din domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.
Inspectorii de muncă, însoţiţi de lucrători din cadrul Jandarmeriei Sibiu, au efectuat
verificări privind securitatea şi sănătatea în muncă la 19 unităţi cu 557 lucrători dar şi în
domeniul relaţiilor de muncă, la 26 unităţi de profil, cu un număr de 689 angajaţi.
Pentru neconformităţile constatate de inspectorii de muncă în timpul controalelor
efectuate, s-au dispus măsuri de remediere şi au fost aplicate 70 de sancţiuni
contravenţionale, din care 10 amenzi în valoare de 21.300 lei şi 60 de avertismente.
Un singur operator economic a fost sancţionat contravenţional cu amendă în
cuantum de 10.000 de lei, pentru primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui
contract individual de muncă.
Cele mai frecvente deficienţe sancţionate de către inspectorii de muncă, au avut în
vedere neîntocmirea contractului individual de muncă la angajare, nepăstrarea la sediul
angajatorului a registrului de evidenţă a salariaţilor, netransmiterea în termen a
modificărilor în registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic
(REVISAL), neinformarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu despre faptul că se
prestează muncă de noapte, nefinalizarea controalelor medicale periodice pentru lucrători,
instruirea necorespunzătoare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, neevaluarea
tuturor riscurilor de accidentare corespunzătoare locurilor de muncă, neasigurarea
măsurilor de electrosecuritate, neasigurarea semnalizării de securitate la toate locurile de
muncă,.
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