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Comunicat de pres

Inspec ia Muncii a aplicat amenzi de 125.113 euro într-o s pt mân
Inspec ia Muncii a desf urat , în perioada 04 - 08 ianuarie 2016, ac iuni de cont rol în
urma c rora s-au aplicat amenzi în valoare t ot al de 125.113 euro, adic 550.500 de lei.
Au fost depistate 102 persoane care lucrau la negru.
În domeniul rela iilor de munc , la nivel na ional s-au aplicat amenzi în valoare de
454.500 de lei din care 290.000 de lei pent ru munc la negru. Pent ru primirea la munc
a mai mult de cinci persoane f r cont ract e individuale de munc , inspect orii de munc
au f cut o propunere de cercet are penal pent ru un angaj at or din j ude ul Bihor, la care
s-au depist at 73 de persoane f r forme legale de angaj are. Au fost sanc iona i 104
angajatori.
În aceea i perioad , în domeniul securit ii i s n t ii în munc s-au aplicat amenzi în
valoare de 97.000 de lei. Angaj at orii au comunicat c t re inspect orat ele t erit oriale de
munc 45 de eveniment e care, în urma cercet rilor efect uat e de inspect orii de munc ,
vor fi încadrat e sau nu ca fiind accident e de munc . Au fost sanc iona i 204 de
angajatori, în domeniu.
Debut m în 2016 cu rezult at e s pt mânale care arat
c angaj at orii nu
con t ient izeaz i nu evalueaz suficient riscurile la care sunt expu i angaj a ii. Munca
la negru r mâne un fenomen dar efort urile inspect orilor de munc sunt concent rat e pe
diminuarea acest uia. Int en ion m dezvolt area cooper rii t ransfront aliere cu inspect ori
de munc ai inspec iilor t erit oriale din
rile vecine i din fiecare schimb de
experien creem un exemplu de buna pract ic . - Dant es Nicolae BRATU, inspect or
general de stat.
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