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Comunicat de pres
Inspec ia Muncii a aplicat amenzi de 1.509.300 de lei i a depistat, într-o s pt mân ,
141 de persoane care munceau la negru

Securitatea i s n t at ea în munc est e domeniul care ne preocup i dispunem at ât
institu iilor publice cât i angaj at orilor din mediul privat m suri pent ru evit area
pericolelor de accident are a lucr t orilor. Comunicarea eficient
i coordonarea
echipelor de inspect ori permit ac iuni de prevenire i evaluarea riscurilor înaint e s se
pet reac t ragedii regret abile. - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.
Inspec ia Muncii a desf urat , în perioada 10 14 august 2015, ac iuni de control în urma
c rora s-au aplicat amenzi în valoare t ot al de 343.022 de euro, adic 1.509.300 de lei.
Au fost depist at e 114 persoane care lucrau la negru. Dint re acest ea 23 erau din j ude ul
Constan a.
În domeniul rela iilor de munc , la nivel na ional s-au aplicat amenzi în valoare de
1.077.300 de lei din care 710.000 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 9 propuneri de cercet are penal . Au fost sanc iona i 271 de angajatori.
În aceea i perioad , în domeniul securit ii i s n t ii în munc s-au aplicat amenzi în
valoare de 432.000 de lei. Angaj at orii au comunicat c t re inspect orat ele t erit oriale de
munc 36 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 . 17 dint re ele s-au înregist rat în
Bucure t i. La nivel na ional au fost dispuse 3 opriri de echipament e i 5 sist ri de
activitate pent ru a se evit a accident area lucr t orilor.
Coordonarea echipelor de inspect ori care ac ioneaz în t eren a îmbun t it
comunicarea i calit at ea act ului de cont rol. Securit at ea i s n t at ea în munc a
lucr t orilor est e domeniul în care i o dat dac se gre e t e poat e fi fat al. Aceast a ne
mot iveaz implicarea în scopul det ermin rii angaj at orilor s asigure pent ru fiecare
lucr t or un mediu de lucru s n t os, sigur i product iv. - Dant es Nicolae BRATU,
inspector general de stat.
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