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Comunicat de pres

Dantes Nicolae Bratu: ”Continu m campania de control pe litoral i verific m cu aten ie
modul în care angajatorii respect  prevederile legale cu privire la protec ia angaja ilor
când se înregistreaz  temperaturi extreme.”

Inspec ia Muncii a desf urat, în perioada 29 iunie – 03 iulie 2015, ac iuni de control în
urma c rora s-au aplicat amenzi în valoare total  de 339.688 euro, adic  1.528.000 de
lei. Au fost depistate 118 persoane care lucrau la negru. Dintre acestea 21 erau din Bihor
i 14 din jude ul Bra ov.

În domeniul rela iilor de munc  s-au aplicat amenzi în valoare de 1.150.600 de lei din
care 880.000 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 5
propuneri de cercetare penal . Au fost sanc iona i 325 de angajatori. Au fost
sanc ionate 55 de persoane fizice pentru c  au acceptat s  munceasc  la negru. Au fost
efectuate 11 controale în timpul nop ii.

În aceea i perioad , în domeniul securit ii i s ii în munc  s-au aplicat amenzi în
valoare de 378.000 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 . Dintre acestea 10 au avut loc în
jude ul Timi . Au fost dispuse 2 opriri de echipamente, una în jude ul Gala i i una în
Bihor. În Bucure ti a fost dispus  sistarea activit ii la un angajator pentru a se evita
posibile accidente.

”Am dispus la nivel teritorial, prin inspectoratele teritoriale de munc , ac iuni de
control i supravegherea respect rii legisla iei ce prive te asigurarea st rii de s tate
a lucr torilor în perioadele de canicul . Tot efectivul de inspectori de munc  este
implicat i avertiz m angajatorii c  m surile minimale de protejare a lucr torilor nu
sunt op ionale iar riscul la care îi expun pe ace tia este direct propor ional cu
sanc iunile contraven ionale pe care le pot primi.” - Dantes Nicolae BRATU, inspector
general de stat.
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