
Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2, Bucure ti
Tel.: +4 021 302 70 31; fax: +4 021 252 00 97
comunicare@inspectiamuncii.ro
www.inspectmun.ro

INSPECTIA MUNCII

17 martie 2015

Comunicat de pres

Inspec ia Muncii a aplicat amenzi în valoare de 416.363 de euro
i a depistat 157 de persoane f  contracte individuale de munc

în perioada 09-13 martie 2015

Inspec ia Muncii a desf urat, în perioada 09-13 martie 2015, ac iuni de control în urma
rora s-au aplicat amenzi în valoare total  de 1.832.000 de lei, adic  416.363 de euro.

Au fost depistate 157 de persoane care lucrau f  forme legale. Dintre acestea 29 erau
din Bihor, 21 de lucr tori în constructii iar ceilalti lucrau în comert, confectii, transport,
oierit, la o sp torie auto sau în baruri. Pentru primirea la munc  a mai mult de cinci
persoane inspectorii de munc  au f cut 6 propuneri de cercetare penal . Situatiile au
fost descoperite în judetele: Arad, Bihor, Buz u, Constanta, Dâmbovita si Galati.

În domeniul rela iilor de munc  s-au aplicat amenzi în valoare de 1.430.000 de lei din
care 1.050.000 de lei pentru munc  la negru. Au fost sanc iona i 366 angajatori. Au fost
sanctionate 16 persoane fizice pentru c  au acceptat s  munceasc  la negru. 6 dintre
ele erau din Bistrita, 5 din Ialomita, 2 din Teleorman iar celelalte din judetele Arad,
Bihor si Prahova.

În aceea i perioad , în domeniul securit ii i s ii în munc  s-au aplicat amenzi în
valoare de 402.000 de lei. Angajatorii au comunicat c tre inspectoratele teritoriale de
munc  48 de evenimente care, în urma cercet rilor efectuate de inspectorii de munc ,
vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de munc . Dintre acestea 21 au avut loc în
Bucuresti. Printre evenimentele din Bucuresti au fost si: cazul unui agent de paz  care
a suferit o entors , accidentarea unui lucr tor prin prinderea mâinii într-o masin  de
stantat carton, traumatismul cranian suferit de un lucr tor care toaleta copaci,o
lucr toare postal  care a fost muscat  de câine în îndeplinirea sarcinilor de serviciu si
implicarea alteia într-un accident rutier.

”Ani la rând ne-am propus ca obiectiv major în sarcina Inspectiei Muncii asigurarea unor
locuri de munc  sigure si s toase, cu accidente produse în num r tot mai mic. Avem
ultimul an încheiat, 2014, în care accidentatii mortal la locul de munc  au ajuns la cea
mai mica cot  din ultimii sapte ani, timp în care trendul a fost permanent descendent.
Astfel dac  în 2008 erau 508 de accidentati mortal, în 2014 au fost 185. În ceea ce
priveste accidentatii în munc , analiza cifrelor din acest moment arat  c  în 2008 au
fost 5.107 de accidentati iar în 2014 vorbim despre 3.604 lucr tori accidentati în
munc .” - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.
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