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Inspec ia Muncii a aplicat amenzi în valoare de 195.590 de euro
i a depistat 133 de persoane f
contracte individuale de munc
în perioada 14-17 aprilie 2015
Inspec ia Muncii a desf urat, în perioada 14-17 aprilie 2015, ac iuni de control în urma
rora s-au aplicat amenzi în valoare total de 860.000 de lei, adic de 195.590 de euro.
Au fost depistate 133 de persoane care lucrau f
forme legale. Dintre acestea 40 erau
din jude ul Cara – Severin, 33 din Bihor i 18 din Bucure ti. Inspectorii de munc au
cut 4 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 684.600 de lei din care
490.000 de lei pentru munc la negru. Au fost sanc iona i 191 de angajatori din care 29
pentru munc f
forme legale. Au fost sanc ionate 6 persoane fizice pentru c 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 176.000 de lei. Pentru deficien ele constatate, inspectorii de munc au
dispus oprirea din func iune a 6 echipamente de lucru pentru a fi prevenite posibile
accidente de munc . Dintre acestea 5 au fost dispuse în jude ul Prahova i una în
jude ul Bac u.
Angajatorii au comunicat c tre inspectoratele teritoriale de munc 49 de evenimente
care, în urma cercet rilor efectuate de inspectori, vor fi încadrate sau nu ca fiind
accidente de munc . Dintre acestea 22 au avut loc în Bucure ti.
”C ut m permanent solu ii pentru prevenirea eficient a accidentelor de munc
i
exemplele de bun practic identificate la nivel european devin modalit i concrete, la
nivel na ional, de îmbun
ire a capacit ii institu ionale. Dorim pentru angaja ii
români asigurarea unor locuri de munc , sigure i s
toase fapt care determin implicit
ca acestea sa fie i mai productive. În aceea i m sur p str m preocuparea pentru
sc derea muncii f
forme legale i implicit a accidentelor de munc .” – Dantes Nicolae
BRATU, inspector general de stat.

Eugen Tifin,
Purt tor de cuvânt

Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2, Bucure ti
Tel.: +4 021 302 70 31; fax: +4 021 252 00 97
comunicare@inspectiamuncii.ro
www.inspectmun.ro

