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Comunicat de pres
Inspectia Muncii a aplicat amenzi de peste 300.000 de euro si a depistat 120 de
persoane care munceau la negru într-o s pt mân
” Echipele de inspectori sunt gata de interventie în orice moment, pentru a cerceta
împrejur rile în care se petrec evenimetele si a stabili dac ele pot fi încadrate ca
accidente de munc . Mult mai important este preventia care trebuie asigurat prin
toate mijloacele legale. Se impune o evaluare a riscurilor pertinent care s înl ture
pericolele la care se expun lucr torii.” - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de
stat.
Inspec ia Muncii a desf urat, în perioada 03 – 07 august 2015, ac iuni de control în urma
rora s-au aplicat amenzi în valoare total de 312.004 de euro, adic 1.336.300 de lei.
Au fost depistate 120 de persoane care lucrau la negru. Dintre acestea 37 erau din
judetul Mures, 16 din Arges si 11 din Bihor.
În domeniul rela iilor de munc , la nivel national s-au aplicat amenzi în valoare de
1.024.300 de lei din care 650.000 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 3 propuneri de cercetare penal . Au fost sanc iona i 216 angajatori.
În aceea i perioad , în domeniul securit ii i s
ii în munc s-au aplicat amenzi în
valoare de 312.000 de lei. Angajatorii au comunicat c tre inspectoratele teritoriale de
munc 73 de evenimente care, în urma cercet rilor efectuate de inspectorii de munc ,
vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de munc . 37 dintre ele s-au înregistrat în
Bucuresti si 10 în Timis. La nivel national au fost dispuse 6 opriri de echipamente
pentru a se evita accidentarea lucr torilor.
”Nici un efort nu este prea mare când vorbim despre asigurarea unor locuri de munc
sigure si s
toase. Evaluarea riscurilor, a nivelului de stres si identificarea unor
mijloace eficiente de prevenire a accidentelor r mân preocup ri permanente.
Respectarea de c tre lucr tori a normelor de securitate si s
tate în munc determin
o sc dere considerabil a num rului de accidentati sau decedati în timpul lucrului.”Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.

Eugen Tifin,
Purt tor de cuvânt - Serviciul Comunicare

Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2, Bucure ti
Tel.: +4 021 302 70 31; fax: +4 021 252 00 97
comunicare@inspectiamuncii.ro
www.inspectmun.ro

