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Inspectia Muncii a aplicat amenzi de 125.113 euro într-o s pt mân
Inspec ia Muncii a desf urat, în perioada 04 - 08 ianuarie 2016, ac iuni de control în
urma c rora s-au aplicat amenzi în valoare total de 125.113 euro, adic 550.500 de lei.
Au fost depistate 102 persoane care lucrau la negru.
În domeniul rela iilor de munc , la nivel national s-au aplicat amenzi în valoare de
454.500 de lei din care 290.000 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 o propunere de cercetare penal pentru un angajator din judetul Bihor, la care
s-au depistat 73 de persoane f
forme legale de angajare. Au fost sanc iona i 104
angajatori.
În aceea i perioad , în domeniul securit ii i s
ii în munc s-au aplicat amenzi în
valoare de 97.000 de lei. Angajatorii au comunicat c tre inspectoratele teritoriale de
munc 45 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 204 de
angajatori, în domeniu.
”Debut m în 2016 cu rezultate s pt mânale care arat
c
angajatorii nu
conttientizeaz ti nu evalueaz suficient riscurile la care sunt exputi angajatii. Munca
la negru r mâne un fenomen dar eforturile inspectorilor de munc sunt concentrate pe
diminuarea acestuia. Intention m dezvoltarea cooper rii transfrontaliere cu inspectori
de munc ai inspectiilor teritoriale din t rile vecine ti din fiecare schimb de experient
creem un exemplu de buna practic .” - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de
stat.
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