INSPECTIA MUNCII

Comunicat de pres
Inspec ia Muncii a aplicat amenzi în valoare de 251.863 de euro
i a depistat 137 de persoane f
contracte individuale de munc
în perioada 02-06 februarie 2015
Inspec ia Muncii a desf urat, în perioada 02-06 februarie 2015, ac iuni de control în
urma c rora s-au aplicat amenzi în valoare total de 1.108.200 de lei, adic 251.863 de
euro. Au fost depistate 137 de persoane care lucrau f
forme legale. Dintre acestea 49
erau din Bucuresti, 14 din Bihor si 10 din judetul Constanta. Inspectorii de munc au
cut 5 propuneri de cercetare penal pentru angajatorii care au primit la munc mai
mult de 5 persoane f
contracte individuale.
În domeniul rela iilor de munc s-au aplicat amenzi în valoare de 842.200 de lei din care
580.000 de lei pentru munc la negru. Au fost sanc iona i 315 angajatori din care 36
pentru munc f
forme legale. Au fost sanctionate 24 de persoane fizice pentru ca au
acceptat s munceasc la negru.
În aceea i perioad , în domeniul securit ii i s
ii în munc s-au aplicat amenzi în
valoare de 266.000 de lei. Pentru deficien ele constatate, inspectorii de munc au dispus
oprirea din func iune a dou echipamente de lucru în judetele Galati si Neamt. În
judetul Arges s-a dispus sistarea activit tii pentru a fi prevenite posibile accidente.
Angajatorii au comunicat c tre inspectoratele teritoriale de munc 61 de evenimente
care, în urma cercet rilor efectuate de inspectorii de munc , vor fi încadrate sau nu
ca fiind accidente de munc . Dintre acestea 28 au avut loc în Bucuresti.
”Inspec ia Muncii este necesar pentru un mediu de afaceri sigur si s
tos, obiectiv pe
care ne-am propus s -l asigur m prin dialog si parteneriat. Avem încheiate protocoale de
colaborare cu Uniunea General a Industriasilor din România, Patronatul Român,
Consiliul National al Întreprinderilor Mici si Mijlocii, Patronatul National Român. Am avut
întâlniri cu reprezentantii Uniunii Nationale a Patronatului Român pentru dezvoltarea
unui parteneriat. Am ajuns la concluzia c împreun putem creste eficienta în:
combaterea muncii la negru, asigurarea pentru angajatii din România a unui mediu de
munc propice, monitorizarea s
tii salariatilor, ridicarea nivelului de calitate a
serviciilor de securitate i s
tate în munc prin colaborare cu firmele care presteaz
servicii de prevenire i protec ie. Manifest m deschidere permanent în domeniile de
competent .” - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.
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