COMUNICAT DE PRESĂ
În data de 11 aprilie 2012, intervalul orar 22.00 – 06.00 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 securitate şi sănătate în
muncă pentru lucrătorii din cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate fabricarea produselor de
brutărie şi a produselor făinoase”.
Acţiunile de control s-au desfăşurat pe timpul nopţii iar grupul ţintă a fost reprezentat de
angajatorii şi lucrătorii din domeniul fabricării produselor de brutărie şi a produselor făinoase. Au fost
efectuate verificări la 6 societăţi comerciale cu un număr total de 231 salariaţi.
Din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă s-au constatat 32 de deficienţe, pentru
care s-au dispus măsuri de remediere şi s-au sancţionat cu avertismente.
Cele mai frecvente deficienţe constate de inspectorii de muncă din cadrul serviciului control
securitate şi sănătate în muncă, au fost:
Inexistenţa instrucţiunilor proprii ţinându-se seama de particularităţile locurilor de muncă.
Neasigurarea de către angajator a unei instruiri adecvate în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă.
Neasigurarea, nemarcarea şi neîntreţinerea căilor de acces şi de circulaţie.
Neasigurarea semnalizării de securitate şi/sau sănătate la locurile de muncă.
Neasigurarea de către angajator în mod obligatoriu şi gratuit a materialelor igienico-sanitar.
Din punct de vedere al relaţiilor de muncă au fost constatate 26 de deficienţe, pentru care s-au
dispus 30 de măsuri de remediere şi s-au aplicat 11 sancţiuni contravenţionale constând în
avertismente.
Cele mai frecvente deficienţe constate de inspectorii de muncă din cadrul serviciului control
relaţii de muncă, au fost:
Neacordarea sporului pentru munca prestată în timpul repausului săptămânal;
Neinformarea I.T.M. cu privire la faptul că în unitate se utilizează în mod frecvent muncă de
noapte;
Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor nu este transmis în termenul prevăzut de lege;
Regulament intern incomplet.
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