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Comunicat de pres

Inspectia Muncii a aplicat amenzi de peste 100.000 de euro în patru zile
Inspec ia Muncii a desf urat, în perioada 28-31 decembrie 2015, ac iuni de control în
urma c rora s-au aplicat amenzi în valoare total 111.568 de euro, adic 490.900 de lei.
Au fost depistate 39 de persoane care lucrau la negru.
În domeniul rela iilor de munc , la nivel national s-au aplicat amenzi în valoare de
366.400 de lei din care 240.000 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 2 propuneri de cercetare penal , una în Ialomita si alta în Satu Mare. Au fost
sanc iona i 83 de angajatori.
În aceea i perioad , în domeniul securit ii i s
ii în munc s-au aplicat amenzi în
valoare de 124.500 de lei. Angajatorii au comunicat c tre inspectoratele teritoriale de
munc 20 de evenimente care, în urma cercet rilor efectuate de inspectorii de munc ,
vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de munc . Au fost sanctionati 201 de
angajatori, în domeniu.
”Am încheiat ultima s pt mân din anul 2015 cu zero opriri de echipamente si zero
sist ri de activitate. Aceasta înseamn un plus si un câstig în domeniul securit tii si
tii în munc . Rezultatele din urma controalelor tematice la nivel national
referitoare la respectarea legislatiei din domeniul relatiilor de munc , indic modul în
care angajatorii au înteles s se conformeze m surilor date de inspectorii de munc .
Anul 2016 este pentru Inspectia Muncii, anul provoc rii noastre, de a duce munca la
negru spre cote mult diminuate si identificarea celor mai eficiente metode de a lupta
cu asa numita munc la gri, flagel contemporan asupra c ruia ne concentr m
atentia.”- Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.
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