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Nr. 10052 din 23.11.2011

COMUNICAT DE PRESĂ
privind desfăşurarea Campaniei naŃionale în cadrul unităŃilor care au ca obiect de
activitate repararea, ajustarea sau înlocuirea pneurilor, respectiv servicii de
spălătorie auto
În perioada 18 – 19.11.2011, Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani a
desfăşurat acŃiuni de control în cadrul Campaniei naŃionale privind identificarea cazurilor
de muncă fără forme legale de angajare, precum şi verificarea modului în care se respectă
prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrătorii angajaŃi în cadrul
unităŃilor care au ca obiect de activitate repararea, ajustarea sau înlocuirea pneurilor,
respectiv servicii de spălătorie auto.
Au fost controlaŃi un număr de 22 angajatori cu un număr de 99 salariaŃi.
.I. În domeniul relaŃiilor de muncă s-au constatat următoarele deficienŃe:
neîncheierea contractului individual de muncă, neacordarea repausului săptămânal,
registrul de evidenŃa salariaŃilor în format electronic nu era la sediu societăŃii, neînmânarea
contractului individual de muncă salariaŃilor, neîntocmire pontaje conform situaŃiei de fapt.
Pentru deficienŃele constatate s-au aplicat 5 amenzi în valoare de 15.300 lei şi 22 de
avertismente. S.C. Bianco Company SRL Dorohoi a fost sancŃionată cu 10.000 lei pentru
primirea unei persoane la lucru fără a avea întocmit contract individual de muncă.
II. În domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă au fost constatate următoarele
deficienŃe: neîndeplinirea măsurilor dispuse cu ocazia întocmirii proceselor verbale de
control anterioare, neasigurarea echipamentelor individuale de protecŃie pentru lucrători,
nerealizarea de către angajatori a evaluării riscurilor pentru securitate şi sănătate a
lucrătorilor, neîntomcirea planului de prevenire şi protecŃie, neasigurarea semnalizării de
securitate şi/sau sănătate la locul de muncă, neasigurarea supravegherii medicale
adecvate, la angajare şi periodic pentru toŃi lucrătorii. A fost aplicată o amendă în valoare
de 10.000 lei şi 75 avertismente.
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