25 martie 2015

Inspec ia Muncii a aplicat amenzi în valoare de 522.250 de euro i a depistat 269
de muncitori f
contracte individuale de munc în perioada 16-20 martie 2015
Inspec ia Muncii a desf urat, în perioada 16-20 martie 2015, ac iuni de control în
urma c rora s-au aplicat amenzi în valoare total de 2.297.900 de lei, adic 522.250
de euro. Au fost depistate 269 de persoane care lucrau f
forme legale. Dintre
acestea 79 lucrau la Arad, 27 în Teleorman, 25 de persoane f
acte în jude ul
Arge , în Dâmbovi a 22 i 21 în jude ul Bihor. Inspectorii de munc au f cut 7
propuneri de cercetare penal pentru angajatorii care au primit la munc mai mult
de 5 persoane f
contracte individuale.
Cele 79 de persoane f
forme legale de angajare din Arad activau în domeniul
transporturi rutiere de m rfuri.
În domeniul rela iilor de munc s-au aplicat amenzi în valoare de 1.738.900 de lei din
care 1.150.000 de lei pentru munc la negru. Au fost sanc iona i 450 de angajatori
din care 78 pentru munc f
forme legale. Au fost sanc ionate 33 de 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 559.000 de lei. Pentru deficien ele constatate, inspectorii de munc au
dispus oprirea din func iune a 9 echipamente de lucru, 5 în Bac u, 2 în jude ul
Prahova, unul în jude ul Gala i i unul în jude ul Bihor. S-au întregistrat 3 sist ri de
activitate.
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 37 au avut loc în Bucure ti.
“Rezultatele record ale acestor controale sunt înc o dovad c rolul Inspec iei Muncii
este acela de a echilibra rela ia dintre angajat i angajator, iar faptul c o parte din
cazurile descoperite reprezint rezultatul reclama iilor muncitorilor nemul umi i c li
se încalc drepturile este pentru noi un semn de încredere în activitatea inspectorilor
de munc . Activitatea de control se va intensifica în urm toarea perioad deoarece în
acest sezon se redeschid lucr ri i dorim s ne asigur m c acestea se fac cu
respectarea condi iilor de securitate a locului de munc .“ – Dantes Nicolae BRATU,
inspector general de stat.
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