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Campanie de control la angajatorii din textile, pielărie şi încălţăminte:
amenzi de 11.500 lei în doar două zile
În perioada 27.02 – 28.02.2013, s-a desfăşurat, din iniţiativa Inspecţiei Muncii,
Campania naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată
precum şi verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitatea şi
sănătatea în muncă pentru lucrătorii din cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate
fabricarea produselor textile, pielărie şi încălţăminte.
Principalele obiective ale campaniei au vizat identificarea şi combaterea muncii
nedeclarate dar şi verificarea respectării de către angajatorii din unităţile din domeniul
confecţiilor textile, pielărie şi încălţăminte a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de
muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.
Pe parcursul celor două zile în care s-au desfăşurat acţiunile de control, cei 12
inspectori de muncă din cadrul compartimentelor de control relaţii de muncă şi securitate şi
sănătate în muncă, au efectuat verificări la 25 de unităţi de profil din judeţul Sibiu, cu un
număr total de 603 salariaţi.
În domeniul relaţiilor de muncă au fost constatate 116 deficienţe pentru care au fost
aplicate 12 sancţiuni contravenţionale, la 8 angajatori, din care 9 amenzi în valoare de
16.200 lei şi 3 avertismente . La un agent economic a fost depistată o persoană care presta
muncă fără forme legale.
În domeniul securităţii şi a sănătăţii în muncă au fost constatate 51 de abateri de la
prevederile legale, la 22 de unităţi acestea fiind sancţionate contravenţional cu 46 de
avertismente şi 5 amenzi în valoare totală de 11.500 lei.
Cele mai frecvente deficienţe sancţionate de către inspectorii de muncă, au avut în
vedere nepăstrarea la sediul angajatorului a registrului de evidenţă a salariaţilor, lipsa
controlului medical la angajare, netransmiterea în termen a modificărilor în registrul
general de evidenţă al salariaţilor în format electronic (REVISAL), neîntocmirea
contractului individual de muncă la angajare, neasigurarea măsurilor de electrosecuritate,
neasigurarea semnalizării de securitate la toate locurile de muncă, lipsa materialelor de
instruire şi informare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, lipsa certificatului
constatator pentru toate activităţile desfăşurate.
Inspector Şef
Szombatfalvi – Török Francisc

