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Comunicat de pres

Inspectia Muncii a aplicat amenzi de 1.378.700 de lei si a depistat 158 de persoane care
lucrau la negru

Inspec ia Muncii a desf urat, în perioada 31 august - 4 septembrie 2015, ac iuni de
control în urma c rora s-au aplicat amenzi în valoare total  328.261de euro, adic
1.378.700 de lei. Au fost depistate 158 de persoane care lucrau la negru. Dintre acestea
30 erau din judetul Arad, 18 din judetul Br ila,11 în Arges si Bihor.

În domeniul rela iilor de munc , la nivel national s-au aplicat amenzi în valoare de
1.124.700 de lei din care 830.000 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 7 propuneri de cercetare penal . Au fost sanc iona i  283 de angajatori.

În aceea i perioad , în domeniul securit ii i s ii în munc  s-au aplicat amenzi în
valoare de 254.000 de lei. Angajatorii au comunicat c tre inspectoratele teritoriale de
munc  39 de evenimente care, în urma cercet rilor efectuate de inspectorii de munc ,
vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de munc . La nivel national au fost dispuse 3
opriri de echipamente.

“O nou  campanie de control în care nu este necesar  aplicarea m surii de sistare a
activit tii este pentru noi un semn bun al cresterii responsabilit tii tuturor actorilor
implicati în procesul de munc . Atât prin campaniile noastre de control cât prin
mediatizarea activit tii noastre, în strâns  colaborare cu presa central  si local ,
urm rim o schimbare a atitudinii în sensul respect rii legislatiei si s  form m o atitudine
civic  corespunz toare, responsabil , nefavorabil  muncii nedeclarate si conditiilor de
munc  riscante”. - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.
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