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Comunicat de pres
Inspec ia Muncii a aplicat amenzi de peste 550.000 de euro în cinci zile
Inspec ia Muncii a desf urat, în perioada 22.02 – 26.02.2016, ac iuni de control în urma
rora s-au aplicat amenzi în valoare total de 552.004 de euro, adic 1.818.900 de lei.
Au fost depistate 115 persoane care lucrau la negru. Dintre acestea 11 erau din jude ul
Cluj.
În domeniul rela iilor de munc , la nivel na ional s-au aplicat amenzi în valoare de
1.266.900 de lei din care 850.000 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 4 propuneri de cercetare penal . Au fost sanc iona i 428 de angajatori.
În aceea i perioad , în domeniul securit ii i s
ii în munc s-au aplicat amenzi în
valoare de 552.000 de lei. Angajatorii au comunicat c tre inspectoratele teritoriale de
munc 14 evenimente care, în urma cercet rilor efectuate de inspectorii de munc ,
vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de munc . La nivel na ional au fost dispuse
13 opriri de echipamente care prezentau pericol pentru lucr tori, 10 dintre acestea în
Prahova. Inspectorii de munc au dispus dou sist ri de activitate, în jude ele Neam i
Tulcea. Au fost sanc iona i 915 angajatori în domeniu.
”Avem semnale c num rul evenimentelor care ar putea fi accidente de munc a
sc zut. Atât la nivel na ional cât i în capital cifrele arat c siguran a lucr torilor a
devenit o valoare respectat . R mânem preocupa i de asigurarea la standarde
europene a securit ii i s
ii în munc iar acum, în pragul prim verii, atât pentru
angajate cât i pentru angaja i vom ac iona astfel încât s le fie asigurat protec ia
prin îndeplinirea atribu iilor legale dup caz,preventiv sau punitiv.” - Dantes Nicolae
BRATU, inspector general de stat.
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