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Comunicat de pres

Inspectia Muncii a aplicat amenzi de peste 470.000 de euro într-o s pt mân  si a
verificat transportatorii care ajung în Portul Agigea

Inspec ia Muncii a desf urat, în perioada 23.05 – 27.05.2016, ac iuni de control în urma
rora s-au aplicat amenzi în valoare total  de 457.755 de euro, adic  2.059.900 de lei.

Au fost depistate 118 persoane care lucrau la negru. Dintre acestea 17 erau din judetul
Constanta si 13 din Olt.

În domeniul rela iilor de munc , la nivel national s-au aplicat amenzi în valoare de
1.640.900 de lei din care 900.000 de lei pentru munc  la negru. Pentru primirea la
munc  a mai mult de cinci persoane f  contracte individuale de munc , inspectorii de
munc  au f cut 3 propuneri de cercetare penal . Au fost sanctionati 400 de angajatori.

În aceea i perioad , în domeniul securit ii i s ii în munc  s-au aplicat amenzi în
valoare de 419.000 de lei. Angajatorii au comunicat c tre inspectoratele teritoriale de
munc  46 de evenimente care, în urma cercet rilor efectuate de inspectorii de munc ,
vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de munc .Au fost sanctionati 773 de
angajatori în domeniu.

”Suntem în plin  campanie de control si verificare a angajatorilor care îsi desf soar
activitatea în domeniul transporturilor. Dat fiind importanta comercial  si chiar
strategic  a Portului Constanta Sud – AGIGEA, am derulat o actiune ampl  pentru a
verifica si modul în care angajatorii respect  prevederile legale cu privire la munca
prestat  de conduc torii auto în baza contractului individual de munc , organizarea
timpului de munc i de odihn  a conduc torilor auto, munca suplimentar , munca de
noapte, repausul s pt mânal i concediul de odihn , acordarea tuturor drepturilor
salariale i plata acestora pentru munca prestat , existen a documentelor tehnice ale
autovehiculului. Finalizarea controalelor se va face în perioada urm toare. Pentru
neregulile depistate inspectorii de munc , vor dispune m suri de remediere sau vor
aplica sanc iuni contraven ionale, dup  caz. Actiunea si a propus s  previn
accidentele din port si constientizarea angajatorilor i a lucr torilor privind
respectarea clauzelor contractuale, condi iilor de lucru dar si respectarea regulilor de
securitatea muncii, reducând în acest fel efectele sociale i economice negative.”
Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.
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