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Comunicat de pres

Inspec ia Muncii a aplicat amenzi de peste 90.000 de euro într-o s pt mân

Inspec ia Muncii a desf urat, în perioada 27-30 decembrie 2016, ac iuni de control în
urma c rora s-au aplicat amenzi în valoare total  90.533 de euro, adic  407.200 de lei.
Au fost depistate 46 de persoane care lucrau la negru.

În domeniul rela iilor de munc , la nivel na ional s-au aplicat amenzi în valoare de
243.900 de lei din care 150.000 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 dou  propuneri de cercetare penal . Au fost sanc iona i  110 de angajatori.

În aceea i perioad , în domeniul securit ii i s ii în munc  s-au aplicat amenzi în
valoare de 163.500 de lei. Angajatorii au comunicat c tre inspectoratele teritoriale de
munc  46 de evenimente care, în urma cercet rilor efectuate de inspectorii de munc ,
vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de munc . Pentru evitarea accident rilor s-a
dispus oprirea unui echipament de lucru în judetul Tulcea. Au fost sanc iona i 191 de
angajatori, în domeniu.

”În luna ianuarie vom face o evaluare a activit ii inspectoratelor teritoriale de munc
pentru a identifica problemele ce trebuie corectate i pentru a verifica modul de
respectare a indicatorilor de performan  în anul care a trecut. Va fi un punct de
plecare în ac iunile noastre din 2017, la zece ani de când  Adunarea General  a
Na iunilor Unite a decretat data de 20 februarie ca fiind Ziua Mondial  a Justi iei
Sociale, iar un an mai târziu Organiza ia Interna ional  a Muncii a adoptat Declara ia
OIM privind justi ia social  pentru o globalizare echitabil . Inspec ia Muncii are un rol
contributiv la punerea în practic  a obiectivelor strategice ale OIM, printre care se
num  dialogul social i dreptul la munc .”- Dantes Nicolae BRATU, inspector general
de stat.
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