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Comunicat de pres

Inspec ia Muncii a aplicat amenzi de 2.372.600 de lei din care 526.600 de lei numai în
domeniul securit ii i s ii în munc , în perioada 17-21 august

”În armonie cu standardele europene din domeniul securit ii i s ii în munc
promov m o cultur  de prevenire a riscurilor pentru a îmbun i condi iile de munc .
Cu fiecare ac iune de control înt rim capacitatea institu ional  a Inspec iei Muncii de a
perpetua rolul consacrat pe care i l-a dobândit pe pia a muncii.” - Dantes Nicolae
BRATU, inspector general de stat.

Inspec ia Muncii a desf urat, în perioada 17 – 21 august 2015, ac iuni de control în urma
rora s-au aplicat amenzi în valoare total  de 539.227 euro, adic   2.372.600 de lei. Au

fost depistate 200 de persoane care lucrau la negru. Dintre acestea 46 erau din jude ul
Bihor i 26 din Mure .

În domeniul rela iilor de munc , la nivel na ional s-au aplicat amenzi în valoare de
1.846.100 de lei din care 1.410.000 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  300 de angajatori.

În aceea i perioad , în domeniul securit ii i s ii în munc  s-au aplicat amenzi în
valoare de 526.500 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 . 18 dintre ele s-au înregistrat în
Bucure ti. La nivel na ional au fost dispuse 4 opriri de echipamente i 3 sist ri de
activitate pentru a se evita accidentarea lucr torilor.

”Inspira i de modele de bun  practic  în domeniu ale Uniunii Europene, ne str duim s
facem ca locurile de munc  s  devin  mai sigure, mai s toase i implicit mai
productive, spre binele lucr torilor, al angajatorilor din mediul privat i al autorit ilor
publice.” - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.
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