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Inspecția Muncii a demarat punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru informarea și
protecția lucrătorilor sezonieri pentru anul 2021 la nivelul Uniunii Europene
Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a desfășurat, în perioada 22 februarie – 6
martie 2021, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 6.194.500 de lei, din
care 5.992.500 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al
securității și sănătății în muncă. Au fost depistate 234 de persoane care desfășurau muncă
nedeclarată, au fost aplicate 3778 de avertismente și au fost dispuse 7599 de măsuri de remediere a
neconformităților constatate.
Acțiunile de control efectuate de inspectorii de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr.
55/2020, în scopul prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, centralizate pentru
perioada 22 februarie – 6 martie 2021, au avut ca rezultat aplicarea a 1200 de sancțiuni
contravenționale, din care amenzi în valoare totală de 202.000 lei. Din 2828 de angajatori controlați,
au fost sancționați 824 și s-au dispus 1584 de măsuri de remediere a neconformităților.
Rezultatele detaliate ale acțiunilor de control în domeniul relațiilor de muncă, al securității și
sănătății în muncă, precum și cele privind respectarea prevederilor Legii nr. 55/2020, desfășurate de
inspectorii de muncă în perioada 22.02 – 6.03.2021, sunt disponibile pe site-ul Inspecției Muncii
accesând link-ul:
https://www.inspectiamuncii.ro/rezultate-saptamanale-controale-rm-si-ssm
” În Programul cadru de acțiuni pentru anul 2021, Inspecția Muncii a prevăzut desfăşurarea, în
perioada 8 – 24 martie 2021, a unei Campanii naţionale pentru verificarea respectării prevederilor
legale de către agenții de plasare forță de muncă în străinătate, în scopul diminuării consecinţelor
juridice, economice şi sociale negative ce decurg din fenomenul plasării forţei de muncă în
străinătate în condiţii ilegale. Migrația forței de muncă este un fenomen încă prezent în societatea
românească, cetățenii români apelând la societățile de intermediere sau la persoane fizice pentru
ocuparea unui loc de muncă în străinătate. Nerespectarea prevederilor legale pentru medierea și
plasarea cetățenilor români în străinătate poate fi un punct de plecare în constituirea traficului de
persoane în scop de muncă, urmate de consecințe sociale şi economice grave. Pe de altă parte,
amploarea fenomenului migrației forței de muncă este generată de plecările pe cont propriu, iar
această zonă este greu de controlat și, de aceea, am elaborat împreună cu Ministerul Muncii și
Protecției Sociale Planul de acțiune pentru informarea și protecția lucrătorilor sezonieri pentru
anul 2021. De asemenea, am conceput și derulăm, împreună cu MMPS, campanii de informare a
cetățenilor români care sunt în căutarea unui loc de muncă în străinătate asupra drepturilor lor și a
riscului de a fi exploatați în țările de destinație. În acest sens, pe site-urile Inspecției Muncii,
respectiv ale ITM-urilor, există foarte multe informații utile și, totodată, personal disponibil să ofere
consiliere telefonică persoanelor interesate.” - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat
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