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Comunicat de pres
Inspec ia Muncii a aplicat amenzi de peste 400.000 de euro într-o s pt mân
Inspec ia Muncii a desf urat, în perioada 07.03 – 11.03.2016, ac iuni de control în urma
rora s-au aplicat amenzi în valoare total de 409.477 de euro, adic 1.801.700 de lei.
Au fost depistate 133 de persoane care lucrau la negru. Dintre acestea 17 erau din
jude ul Hunedoara si 12 din judetul Bihor.
În domeniul rela iilor de munc , la nivel na ional s-au aplicat amenzi în valoare de
1.405.200 de lei din care 1.060.000 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 395 de angajatori.
În aceea i perioad , în domeniul securit ii i s
ii în munc s-au aplicat amenzi în
valoare de 396.500 de lei. Angajatorii au comunicat c tre inspectoratele teritoriale de
munc 49 de evenimente care, în urma cercet rilor efectuate de inspectorii de munc ,
vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de munc . Dintre acestea 24 au fost în
Bucure ti. S-au dispus dou sist ri de activitate i 11 opriri de echipamente, 6 în
jude ul Prahova. Au fost sanc iona i 842 de angajatori în domeniu.
” Intr în vigoare legea care interzice complet fumatul i în spa iile închise de la locul
de munc . Spa iu închis de la locul de munc este orice spa iu care are un acoperi ,
plafon sau tavan i care este delimitat de cel pu in doi pere i, indiferent de natura
acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de munc , astfel
cum este definit în Legea securit ii i s
ii în munc nr. 319/2006, cu modific rile
ulterioare. P str m preocuparea sus inut pentru locuri de munc sigure i s
toase
prin aplicarea prevederilor din domeniul de competen
i sprijinirea autorit ilor în
constatarea i contraven iilor i aplicarea sanc iunilor. Scopul principal al interzicerii
fumatului în spa iile închise de la locul de munc i în spa iile publice închise este
protejarea s
ii angaja ilor care se afl în aceste spa ii, prin evitarea expunerii la
fumul toxic al produselor din tutun. Conform Legii nr. 15/2016 persoanele fizice care
nu respect prevederile risc amenzi cuprinse între 100 i 500 de lei, iar persoanele
juridice pot fi amendate cu sume de la 5.000 de lei la 15.000 de lei. Conform Legii
319/2006 – constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu amend de la 5.000 de lei la
10.000 de lei nerespectarea reglement rilor de securitate i s
tate în munc privind
folosirea surselor de foc deschis i fumatul la locurile de munc unde acestea sunt
interzise.” - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.
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