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Comunicat de pres

Inspectia Muncii a efectuat 3.083 de controale si a sanctionat 1.368 de angajatori
în cinci zile
Inspec ia Muncii a desf urat, în perioada 20-24 februarie 2017, ac iuni de control în
urma c rora s-au aplicat amenzi în valoare total de 261.488 de euro, adic 1.176.700
de lei. Au fost depistate 72 de persoane care desf surau munc f
forme legale.
În domeniul rela iilor de munc , la nivel national s-au aplicat amenzi în valoare de
852.700 de lei din care 631.500 de lei pentru munc la negru. Au fost efectuate 1.706 de
controale.
În aceea i perioad , în domeniul securit ii i s
ii în munc s-au aplicat amenzi în
valoare de 324.000 de lei. Angajatorii au comunicat c tre inspectoratele teritoriale de
munc 113 de evenimente care, în urma cercet rilor efectuate de inspectorii de
munc , vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de munc . Au fost efectuate 1.377 de
controale în domeniu.

”S pt mâna trecut am efectuat o vizit de lucru în Italia, în cadrul unui program de
schimb de experient si bune practici organizat de Ministerul Muncii din Italia, prin
intermediul Inspectiei Muncii italiene. Îmbun tirea conditiilor de munc , protejarea
cet tenilor români aflati la munc în Italia, identificarea si solutionarea împreun cu
partenerii italieni a problemelor grave cu care se confrunt o parte din cet tenii
români din Peninsul , precum exploatarea prin munc , traficul de persoane sau munca
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la negru au fost în centrul preocup rilor noastre. Am efectuat controale în zone urbane
sau rurale din Italia, am reusit un schimb de experient folositor cu inspectorii de
munc italieni si am primit mesaje favorabile cu privire la aceast colaborare si modul
în care lucr torii români îsi desf soar activitatea. Pe tot parcursul vizitei ne-am
bucurat de sprijinul si colaborarea ambasadorului României în Italia, domnul George
Bologan.”- Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.
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