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Comunicat de pres
Dantes Nicolae Bratu: ”Sub semnul sezonului estival i al semnelor date de canicul
reiter m avertizarea f cut angajatorilor, cu privire la obliga iile pe care le au în a
asigura apa i confort termic pentru angaja i. Combaterea muncii la negru pe litoral i
siguran a lucr torilor r mân pe primul plan.”
Inspec ia Muncii a desf urat, în perioada 15 – 19 iunie 2015, ac iuni de control în urma
rora s-au aplicat amenzi în valoare total de 360.089 de euro, adic 1.620.401 lei. Au
fost depistate 212 persoane care lucrau la negru. Dintre acestea 65 erau din jude ul
Constan a, 32 din Gala i i 13 din Arge .
În domeniul rela iilor de munc s-au aplicat amenzi în valoare de 1.299.901 lei din care
1.020.000 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 6
propuneri de cercetare penal . Au fost sanc iona i 382 de angajatori. Au fost
sanc ionate 29 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 320.500 de lei. Angajatorii au comunicat c tre inspectoratele teritoriale de
munc 34 de evenimente care, în urma cercet rilor efectuate de inspectorii de munc ,
vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de munc . Inspectorii au dispus 6 opriri de
echipamente i 3 sist ri de activitate pentru evitarea accident rilor la locul de munc .
”Semnele date de canicul i sezonul estival în care ne afl m ne determin s ac ion m
prin campanii tematice pe litoral, pentru a combate munca la negru i pentru a preveni
accidentele. Reamintim angajatorilor c au obliga ia s asigure între 2 i 4 litri de ap
mineral pentru fiecare persoan , într-un schimb. Pentru cei care lucreaz în aer liber
se vor lua m suri de ameliorare a condi iilor de munc prin reducerea intensit ii
efortului i alternarea perioadelor de lucru cu pauze la umbr . Acolo unde e posibil,
lucr torilor li se vor asigura spa ii de repaus sau du uri. Inspectorii de munc î i vor
îndeplini atribu iile, indiferent de anotimp prin controale atât de zi cât i de noapte.” Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.
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