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Inspectia Muncii a aplicat amenzi de peste 350.000 de euro într-o s pt mân
Inspec ia Muncii a desf urat, în perioada 08 – 12 februarie 2016, ac iuni de control în
urma c rora s-au aplicat amenzi în valoare total de 354.363 euro, adic 1.559.200 de
lei. Au fost depistate 122 de persoane care lucrau la negru.
În domeniul rela iilor de munc , la nivel national s-au aplicat amenzi în valoare de
1.041.200 de lei din care 720.000 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 380 de angajatori.
În aceea i perioad , în domeniul securit ii i s
ii în munc s-au aplicat amenzi în
valoare de 518.000 de lei. Angajatorii au comunicat c tre inspectoratele teritoriale de
munc 35 de evenimente care, în urma cercet rilor efectuate de inspectorii de munc ,
vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de munc . Inspectoratul teritorial de munc
Sibiu a dispus sistarea activit tii la locurile de munc din dou sectii de productie ale
unei societ ti cu obiect de activitate injectia de mase plastice. Totodat , inspectorii
de munc sibieni au demarat investigatiile pentru a stabili exact conditiile în care 22
de angajati au fost intoxicati.
”Aplic m legea în domeniul securit tii i s
tii în munc , iar efortul nostru este s
primeze întotdeauna s
tatea si siguranta lucr torilor. Fiecare m sur are un rol i
un scop bine determinat. La fel si fiecare sanctiune contraventional aplicat . Sf tuim
angajatorii s pun pe locul al doilea profitul când e vorba de viata si s
tatea
oamenilor angajati. Nici o diminuare a câstigului material nu poate justifica neglijenta
sau precaritatea legate de conditiile de munc .” - Dantes Nicolae BRATU, inspector
general de stat.
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