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Comunicat de pres
Inspectia Muncii a aplicat amenzi de peste 250.000 de euro într-o s pt mân
Inspec ia Muncii a desf urat, în perioada 11.01 – 15.01.2016, ac iuni de control în urma
rora s-au aplicat amenzi în valoare total de 250.693 euro, adic 1.103.050 de lei. Au
fost depistate 100 de persoane care lucrau la negru. Dintre acestia 39 erau din judetul
Br ila si 14 din Arges.
În domeniul rela iilor de munc , la nivel national s-au aplicat amenzi în valoare de
699.550 de lei din care 479.500 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 4 propuneri de cercetare penal . Au fost sanctionati 306 angajatori.
În aceea i perioad , în domeniul securit ii i s
ii în munc s-au aplicat amenzi în
valoare de 403.500 de lei. Angajatorii au comunicat c tre inspectoratele teritoriale de
munc 65 de evenimente care, în urma cercet rilor efectuate de inspectorii de munc ,
vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de munc . Dintre acestea 23 au fost în
Bucuresti. Au fost sanctionati 670 de angajatori în domeniu.
”Atention m angajatorii c au obligatia legal s distribuie ceai fierbinte angajatilor
care lucreaz expusi la temperaturi extreme, când termometrul scade sub minus 20 de
grade sau în conditii de vânt, care pot fi corelate cu aceste valori. Totodat s acorde
pauze pentru refacerea capacit tii de termoreglare în spatii fixe sau mobile cu
microclimat corespunz tor si s le asigure echipament individual de protectie. În
situatia în care angajatorii nu pot asigura aceste conditii, de comun acord cu
reprezentantii sindicatelor sau ai salariatilor, vor dispune reducerea duratei de lucru în
mod corespunz tor sau întreruperea acestuia cu asigurarea continuit tii la locurile de
munc . Pe durata întreruperii colective a lucrului, contractele individuale de munc
ale salariatilor se mentin, iar perioada de întrerupere constituie vechime în munc .
Ulterior, vor fi stabilite modalit tile de recuperare a timpului nelucrat. Aceste m suri
minimale de protectie a s
tii salariatilor trebuie luate dac temperaturile extreme
se mentin cel putin dou zile consecutiv. În caz de nerespectare a prevederilor legale
prev zute de Ordonanta de Urgent 99/2000 privind m surile care pot fi aplicate în
perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munc ,
sanctiunile pot fi amenzi de la 1.500 la 2.500 lei sau chiar sistarea activit tii companiei
pân la remedierea deficientelor constatate.” - Dantes Nicolae BRATU, inspector
general de stat.
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