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Comunicat de pres
Inspectia Muncii a aplicat amenzi în valoare de 1.510.800 de lei si a depistat 124 de
persoane care lucrau f
forme legale într-o s pt mân
Inspec ia Muncii a desf urat, în perioada 28 septembrie – 02 octombrie 2015, ac iuni de
control în urma c rora s-au aplicat amenzi în valoare total de 343.363 de euro, adic
1.510.800 de lei. Au fost depistate 124 persoane care lucrau la negru. Dintre acestea 21
erau din judetul Bihor si 13 din judetul Brasov.
În domeniul rela iilor de munc , la nivel national s-au aplicat amenzi în valoare de
1.242.300 de lei din care 800.000 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 5 propuneri de cercetare penal . Au fost sanc iona i 358 de angajatori.
În aceea i perioad , în domeniul securit ii i s
ii în munc s-au aplicat amenzi în
valoare de 268.500 de lei. Angajatorii au comunicat c tre inspectoratele teritoriale de
munc 48 de evenimente care, în urma cercet rilor efectuate de inspectorii de munc ,
vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de munc . 21 dintre acestea au fost
înregistrate în Bucuresti.
”Vrem locuri de munc sigure si s
toase pentru angajati dup modelul initiat de
Uniunea European , prin a tine sub control stresul si riscurile psihosociale care apar în
rândul lucr torilor. Rezultatele noastre nu sunt cuantificate doar la nivel de amenzi si
suri dispuse, ci si prin aderare la preocup rile europene recente în domeniu. În
prezenta domnului Tim Tregenza, Network Manager al Agentiei Europene pentru
Securitate si S
tate în munc am încheiat Campania european 2014 – 2015:
Managementul stresului pentru locuri de munc s
toase. Inspectia Muncii s-a implicat
si a urm rit sensibilizarea opiniei publice cu privire la stres si riscuri psihosociale. Direct
sau prin inspectoratele teritoriale de munc a urm rit constientizarea tuturor actorilor
implicati în acest proces, de la lucr tori pân la angajatori si parteneri sociali, asupra
riscurilor pe care acest factor aparent nev zut le presupune. Stresul sub control a fost
nu doar slogan de campanie ci si obiectiv urm rit de inspectorii de munc . Au avut loc
conferinte regionale, chestion ri si verific ri în domenii de activitate expuse acestui
factor pentru a elabora o metod national de evaluare a stresului profesional.
Inspectoratele teritoriale de munc din Cluj, Iasi, Ilfov, Sibiu si Timis fac parte dintr-un
proiect pilot care va reuni toate rezultatele din campaniile derulate la nivel european.
Stresul la locul de munc genreaz afectiuni psihice în Europa cu costuri anuale estimate
la 240 de miliarde de euro, realitate care ne oblig s nu oprim nici un demers de tinere
sub control.” - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.
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