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Inspec ia Muncii a aplicat amenzi în valoare de 364.329 de euro
i a depistat 120 de persoane f  contracte individuale de munc

în perioada 09-13 februarie 2015

Inspec ia Muncii a desf urat, în perioada 09-13 februarie 2015, ac iuni de control în
urma c rora s-au aplicat amenzi în valoare total  de 1.603.050 de lei, adic  364.329 de
euro. Au fost depistate 120 de persoane care lucrau f  forme legale. Dintre acestea 26
erau din Arge , 14 din Timi i 10 din jude ul Constan a. Inspectorii de munc  au f cut 5
propuneri de cercetare penal  pentru angajatorii care au primit la munc  mai mult de 5
persoane f  contracte individuale.

În  domeniul  rela iilor  de  munc  s-au  aplicat  amenzi  în  valoare  de  1.101.050  de  lei  din
care 710.000 de lei  pentru munc  la negru. Au fost sanc iona i 414 angajatori  din care
55 pentru munc  f  forme legale. Au fost sanc ionate 16 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 502.000 de lei. Pentru deficien ele constatate, inspectorii de munc  au dispus
oprirea din func iune a 10 echipamente de lucru, 9 în Bihor i unul în jude ul Sibiu. În
jude ul Bac u s-au dispus 3 sist ri ale activit ii, iar în Neam  una, pentru a fi prevenite
posibile accidente de munc .

Angajatorii au comunicat c tre inspectoratele teritoriale de munc  60 de evenimente
care, în urma cercet rilor efectuate de inspectorii  de munc , vor fi  încadrate sau nu
ca fiind accidente de munc . Dintre acestea 23 au avut loc în Bucure ti.

”Ne concentr m aten ia pe toate aspectele conferite prin atribu ii inspectorilor,
pentru a cre te securitatea i s tatea la locurile de munc . Ne propunem, printr-un
plan de ac iuni eficient, care s  îmbine controalele cu m surile preventive,s
echilibr m rezultatele ob inute în domeniul rela iilor de munc  cu cele din domeniul
securit ii i s ii în munc .” – Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.
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Purt tor de cuvânt

mailto:comunicare:@inspectiamuncii.ro
http://www.inspectmun.ro/

