
Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2, Bucure ti
Tel.: +4 021 302 70 31; fax: +4 021 252 00 97
comunicare@inspectiamuncii.ro
www.inspectmun.ro

INSPEC IA MUNCII

22 decembrie 2015

Comunicat de pres

Inspec ia Muncii a aplicat amenzi de 1.913.200 de lei i a depistat 162 de persoane care
munceau la negru

Inspec ia Muncii a desf urat, în perioada 14-18 decembrie 2015, ac iuni de control în
urma c rora s-au aplicat amenzi în valoare total  425.155 de euro, adic  1.913.200 de
lei. Au fost depistate 162 de persoane care lucrau la negru. Dintre acestea 33 erau din
jude ul Dolj.

În domeniul rela iilor de munc , la nivel na ional s-au aplicat amenzi în valoare de
1.352.700 de lei din care 920.000 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 sanc iona i  443 de angajatori.

În aceea i perioad , în domeniul securit ii i s ii în munc  s-au aplicat amenzi în
valoare de 560.500 de lei. Angajatorii au comunicat c tre inspectoratele teritoriale de
munc  73 de evenimente care, în urma cercet rilor efectuate de inspectorii de munc ,
vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de munc . 33 dintre ele s-au înregistrat în
Bucure ti. La nivel na ional au fost dispuse 6 de opriri de echipamente i a fost sistat
activitatea la un angajator din jude ul Teleorman, pentru a se evita accidentarea
lucr torilor. Au fost sanc iona i 843 de angajatori, în domeniu.

”Dorim tuturor celor cu care colabor m i cu care interac ion m în activitatea noastr
un Cr ciun fericit, cu evenimente pl cute, cordiale rela ii de munc i siguran
deplin  în locurile în care î i desf oar  activitatea.”- Dantes Nicolae BRATU, inspector
general de stat.

Serviciul Comunicare

mailto:comunicare:@inspectiamuncii.ro
http://www.inspectmun.ro/

