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Comunicat de pres

Inspectia Muncii a aplicat amenzi de aproape 300.000 de euro în cinci zile

Inspec ia Muncii a desf urat, în perioada 01-05 februarie 2016, ac iuni de control în
urma c rora s-au aplicat amenzi în valoare total  295.444 de euro, adic  1.329.500 de
lei. Au fost depistate 112 persoane care lucrau la negru.

În domeniul rela iilor de munc , la nivel national s-au aplicat amenzi în valoare de
942.000 de lei din care 700.000 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 , una în Ialomita si alta în Satu Mare. Au fost
sanc iona i  303 angajatori.

În aceea i perioad , în domeniul securit ii i s ii în munc  s-au aplicat amenzi în
valoare de 387.500 de lei. Angajatorii au comunicat c tre inspectoratele teritoriale de
munc  54 de evenimente care, în urma cercet rilor efectuate de inspectorii de munc ,
vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de munc . 27 dintre acestea au fost în
Bucuresti. S-au dispus zece opriri de echipamente pentru evitarea accident rilor. Au
fost sanctionati 680 de angajatori, în domeniu.

”Transmitem angajatorilor c , prevederile legale din domeniul de competent  se
aplic  nediferentiat, f  discriminare. Insist m asupra respect rii normelor din
domeniul securit tii si s tii în munc  ce asigur  protejarea lucr torilor. Evaluarea
riscurilor si asigurarea unui mediu de munc  sigur sunt repere importante care nu
trebuie ignorate. Sanctiunile contraventionale au atât un rol punitiv cât si educativ.”-
Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.
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