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Inspecția Muncii a aplicat amenzi de peste 300.000 de euro într-o săptămână
Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 19-23 iunie 2017, acţiuni de control în urma
cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală 306.933 de euro, adică 1.381.200 de lei. Au
fost depistate 96 de persoane care lucrau la negru.
În domeniul relaţiilor de muncă, la nivel național s-au aplicat amenzi în valoare de
986.200 de lei din care 690.000 de lei pentru muncă la negru. Pentru primirea la muncă
a mai mult de cinci persoane fără contracte individuale de muncă, inspectorii de muncă
au făcut două propuneri de cercetare penală. Au fost sancţionaţi 356 de angajatori.
În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au aplicat amenzi în
valoare de 395.000 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de
muncă 100 de evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de
muncă, vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de muncă. Au fost sancționați 915 de
angajatori, în domeniu.
”Frecvența cu care în ultima perioadă au avut loc evenimente în urma cărora tineri
muncitori și-au pierdut viața sau aceasta le-a fost pusă în pericol ca urmare a surpării
pământului când se săpau șanțuri sau fântâni, ne determină să adresăm tuturor celor
implicați o atenționare focusată pe respectarea tuturor normelor de securitate și
sănătate în muncă. Cei ce desfășoară astfel de operațiuni să fie conștienți că surparea
unui mal de pământ reprezintă un risc major pentru viața sau integritatea corporală a
lucrătorului, de aceea preocuparea pentru siguranță se impune de fiecare dată. Ne
vom asigura prin controale că sunt realizate și respectate evaluarea riscurilor,
asigurarea malurilor, toate obligațiile legale pe care angajatorii le au, astfel încât o
cifra zero a unor astfel de evenimente să devină o prioritate.”- Dantes Nicolae BRATU,
inspector general de stat.
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