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Comunicat de presă
Comunitatea de afaceri italiană din România și Uniunea Generală a
Industriașilor din România (U.G.I.R.) apreciază modul profesionist în care
Inspecția Muncii se implică în prevenirea și combaterea muncii nedeclarate
Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 20 – 29 noiembrie 2017, acţiuni de
control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 789.006 euro,
adică 3.653.100 de lei. Au fost depistate 153 de persoane care lucrau la negru,
dintre acestea 14 erau din județul Constanța și 10 din județul Sibiu.
În domeniul relaţiilor de muncă, au fost efectuate 2675 de controale în urma
cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 3.035.600 de lei, din care 2.505.000 de
lei pentru muncă la negru, și au fost sancţionaţi 636 de angajatori.
În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost
efectuate 2055 de controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de
617.500 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de
muncă 274 de evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de
muncă, vor fi sau nu încadrate ca fiind accidente de muncă. Dintre acestea, 113
au avut loc în București și 28 în județul Argeș.
”Urmărind în permanență îmbunătăţirea condițiilor de muncă în ansamblul lor,
prin conştientizarea angajatorilor şi a lucrătorilor asupra importanţei şi
necesităţii respectării legislaţiei în domeniu, Inspecția Muncii are o colaborare
constantă cu organizațiile patronale. Împreună, încercăm să identificăm, să
analizăm și să găsim cele mai eficiente metode de soluționare a problemelor cu
care ne confruntăm în domeniul muncii. În baza protocolului de cooperare dintre
Inspecția Muncii și U.G.I.R. am participat, în data de 5 decembrie a.c., la Gala
Premiilor de Excelență organizată CONFINDUSTRIA ROMÂNIA, la care au participat
Excelența Sa, Marco Giungi, ambasadorul Republicii Italiene la București, alături
de reprezentanți ai comunității de afaceri italiene din România. Cu această
ocazie, am primit Premiul pentru Cooperare ca semn de apreciere față de
demersurile noastre cu privire la promovarea acțiunilor de prevenire și de
combatere a muncii nedeclarate. Acest premiu ne onorează și certifică
profesionalismul cu care Inspecția Muncii își îndeplinește rolul de factor de
echilibru între legiuitori, patronate și sindicate.” - Dantes Nicolae BRATU,
inspector general de stat.
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