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Comunicat de pres
Inspectia muncii a aplicat amenzi de peste 3 milioane de lei si a depistat 45 de persoane f
contracte de munc
Inspec ia Muncii a desf urat, în perioada 16-20 noiembrie 2015, ac iuni de control în urma
rora s-au aplicat amenzi în valoare total 747.863 de euro, adic 3.290.600 de lei. Au fost
depistate 275 de persoane care lucrau la negru. Dintre acestea 45 erau din judetul Vrancea, 19
din Arges si 18 în judetul Sibiu.
În domeniul rela iilor de munc , la nivel national s-au aplicat amenzi în valoare de 2.341.100 de
lei din care 1.630.000 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 9 propuneri
de cercetare penal . Au fost sanc iona i 111 de angajatori.
În aceea i perioad , în domeniul securit ii i s
ii în munc s-au aplicat amenzi în valoare
de 949.500 de lei. Angajatorii au comunicat c tre inspectoratele teritoriale de munc 53 de
evenimente care, în urma cercet rilor efectuate de inspectorii de munc , vor fi încadrate sau
nu ca fiind accidente de munc . 23 dintre ele s-au înregistrat în Bucuresti. La nivel national au
fost dispuse 3 opriri de echipamente si 3 sist ri de activitate pentru a se evita accidentarea
lucr torilor.
”Controalele noastre urm resc ob inerea de informa ii concludente a c ror prelucrare s
permit evaluarea realist a nivelului de în elegere, acceptare i respectare a obliga iilor
legale stabilite în sarcina unit tilor controlate. Reusim s obtinem aceste rezultate prin
comportament profesionist, transparen administrativ i ne dorim s men inem încrederea
publicului în integritatea, impar ialitatea i eficacitatea activit ilor ce intr în domeniul
nostru de competen .” - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.
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