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14 mai 2015

Comunicat de pres

Dantes Nicolae Bratu: ”Dorim condi ii de munc  propice pentru angaja ii din România i
sus inem respectarea drepturilor celor ce muncesc. Tot ce vrem este s  o fac  într-un
mediu s tos i sigur.”

Inspec ia Muncii a desf urat, în perioada 04 – 08 mai 2015, ac iuni de control în urma
rora s-au aplicat amenzi în valoare total  de 458.004 euro, adic  2.319.100 de lei. Au

fost depistate 234 de persoane care lucrau la negru. Dintre acestea 31 erau din Bihor, 25
din jude ul Arad i 22 din Cara  - Severin.

În domeniul rela iilor de munc  s-au aplicat amenzi în valoare de 1.861.100 de lei din
care 1.380.000 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 8
propuneri de cercetare penal . Au fost sanc iona i 433 de angajatori. Au fost
sanc ionate 16 persoane fizice pentru c  au acceptat s  munceasc  la negru. În jude ul
Tulcea au fost efectuate 4 controale de noapte.

În aceea i perioad , în domeniul securit ii i s ii în munc  s-au aplicat amenzi în
valoare de 458.000 de lei. Angajatorii au comunicat c tre inspectoratele teritoriale de
munc  42 de evenimente care, în urma cercet rilor efectuate de inspectorii de munc ,
vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de munc . Dintre acestea 15 au avut loc în
Bucure ti. Printre acestea au fost: cazul unui muncitor angajat la Ambasada Germaniei
care i-a t iat dou  degete cu flexul i c derea de pe scar  a unui angajat al Metrorex.
Au fost dispuse dou  opriri de echipamente, în jude ele Bac u i Dâmbovi a dou
sist ri de activitate în jude ul Neam , pentru evitarea unor posibile accident ri ale
lucr torilor.

”Angaja ii, femei sau b rba i, deopotriv , trebuie s  beneficieze de condi ii de munc
egale, care s  le permit  desf urarea activit ii în siguran i cu evitarea riscurilor.
Se impune alinierea la cele mai noi concepte, puse în practic i care s  vin  în sprijinul
angaja ilor.” - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.
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