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Comunicat de pres

Inspec ia Muncii a depistat 1.820 de persoane f  contracte individuale de munc i
a aplicat amenzi în valoare de 461.681 de euro într-o s pt mân

Inspec ia Muncii a desf urat, în perioada 30 martie – 04 aprilie 2015, ac iuni de control
în urma c rora s-au aplicat amenzi în valoare total  de 2.031.400 de lei, adic  461.681
de euro. A fost depistat un num r record de 1.820 de persoane care lucrau f  forme
legale. Dintre acestea 1.621 au fost depistate în Bucuresti, 38 în Mures si 25 în judetul
Constanta. Pentru primirea la munc  a mai mult de cinci persoane inspectorii de munc
au f cut 12 propuneri de cercetare penal . Situatiile au fost descoperite în judetele:
Arad, Botosani, Constanta, Dâmbovita, Ialomita, Mures si în municipiul Bucuresti.

În domeniul rela iilor de munc  s-au aplicat amenzi în valoare de 1.551.900 de lei din
care 1.120.000 de lei pentru munc  la negru. Au fost sanc iona i 392 angajatori. Au fost
sanctionate 55 de persoane fizice pentru c  au acceptat s  munceasc  la negru. 25
dintre ele erau din Bihor, 18 din Ialomita iar celelalte din judetele Iasi, Prahova si
Teleorman.

În aceea i perioad , în domeniul securit ii i s ii în munc  s-au aplicat amenzi în
valoare de 479.500 de lei. Angajatorii au comunicat c tre inspectoratele teritoriale de
munc  55 de evenimente care, în urma cercet rilor efectuate de inspectorii de munc ,
vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de munc . Dintre acestea 27 au avut loc în
Bucuresti.

”Fiecare actiune a inspectorilor de munc  are drept scop corectarea situatiilor în care
legea se încalc  si grija primordial  este pentru angajati, s  lucreze în conditii sigure,

toase si legale. Am mai spus-o, ne confrunt m cu o înflorire a muncii la negru si
depunem eforturi considerabile s  diminu m efectele fenomenului. Numai s pt mâna
trecut , în Bucuresti a fost înregistrat un record al persoanelor care munceau la negru.
1618 persoane au fost descoperite c  lucrau f  forme legale, la o firm  de curierat.
Atrag atentia angajatorilor c , actiunile de control ale inspectorilor de munc  nu
contenesc indiferent de perioada anului sau de s rb tori.” - Dantes Nicolae BRATU,
inspector general de stat.

Eugen Tifin,
Purt tor de cuvânt
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