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Comunicat de pres
Inspec ia Muncii a aplicat amenzi în valoare de 393.454 de euro, a depistat 179 de
persoane f
contracte individuale de munc într-o s pt mân si a intensificat la nivel
national controalele în cluburi si baruri
Inspec ia Muncii a desf urat, în perioada 26-30 octombrie 2015, ac iuni de control în
urma c rora s-au aplicat amenzi în valoare total de 1.731.200 de lei, adic 393.454 de
euro. Au fost depistate 179 de persoane care lucrau f
forme legale. Dintre acestea 44
erau din Bihor, 30 din judetul C rasi iar 14 din judetul Constanta. Inspectorii de munc
au f cut 5 propuneri de cercetare penal , deoarece a primit la munc mai mult de 5
persoane, f
contracte individuale.
În domeniul rela iilor de munc s-au aplicat amenzi în valoare de 1.286.700 de lei din
care 930.000 de lei pentru munc la negru. Au fost sanc iona i 360 de angajatori. Au fost
sanctionate 16 persoane fizice pentru ca au acceptat s munceasc la negru. 11 dintre
ele erau din Bihor.
În aceea i perioad , în domeniul securit ii i s
ii în munc s-au aplicat amenzi în
valoare de 445.500 de lei. Pentru deficien ele constatate, inspectorii de munc au
dispus oprirea din func iune a 4 echipamente în judetul Bac u si a unui echipament de
lucru în judetul Dolj, pentru a fi prevenite posibile accidente.
Angajatorii au comunicat c tre inspectoratele teritoriale de munc 57 de evenimente
care, în urma cercet rilor efectuate de inspectorii de munc , vor fi încadrate sau nu
ca fiind accidente de munc . Dintre acestea 22 au avut loc în Bucuresti.
”O comisie format

din 5 inspectori de munc , 2 de la Inspectia Muncii si 3 de la

Inspectoratul Teritorial de Munc Bucuresti, cerceteaz evenimentul petrecut în data de
30.10.2015 din incinta Societ tii Pionierul S.A., la Clubul Colectiv, care intr

în

categoria accidentelor colective. Cercetarea în curs are ca scop stabilirea împrejur rilor
i a cauzelor care au condus la producerea evenimentului, a reglement rilor legale
înc lcate, a r spunderilor

i a m surilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea

producerii altor cazuri similare i pentru determinarea caracterului accidentului pentru
fiecare dintre persoanele accidentate.
Persoanele care au salvat vieti omenesti vor fi încadrate ca victime ale accidentului
colectiv, conform prevederilor articolului 30, litera d) din Legea 319/2006 a securit tii si
tatii în munc .
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INSPEC IA MUNCII
Din verificarea bazei de date privind Registrul General de Evident a Salariatilor al ”S.C.
CLUB COLECTIV S.R.L.” a rezultat c persoana la care mass-media face trimitere c ar fi
lucrat ”la negru”nu figura cu contract individual de munc înregistrat. Acest aspect va fi
murit la finalizarea cercet rii. Inspectia Muncii a intensificat, prin inspectoratele
teritoriale de munc , controale în toat tara pentru identificarea cazurilor de munc
nedeclarat

i verificarea respect rii prevederilor legale de securitate i s

tate în

munc în cadrul unit ilor care au ca obiect de activitate cod CAEN 56 - restaurante i
alte activit i i servicii de alimenta ie public - baruri, cluburi de noapte, cafenele,
restaurante si alte unit ti de acest gen.” - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de
stat.
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