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Comunicat de presă
Inspecția Muncii a aplicat amenzi de peste 166.703 de euro în trei zile
Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 29.05 – 31.05.2017, acţiuni de control în urma
cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 166.703 de euro, adică 761.800 de lei. Au
fost depistate 90 de persoane care lucrau fără forme legale. Dintre acestea 27 erau din
județul Constanța, iar 12 din județul Prahova.
În domeniul relaţiilor de muncă, la nivel național, s-au aplicat amenzi în valoare de
531.800 de lei din care 390.500 de lei pentru muncă fără forme legale. Pentru primirea
la muncă a mai mult de cinci persoane fără contracte individuale de muncă, inspectorii
de muncă au făcut 4 propuneri de cercetare penală. In total au fost sancționați 170 de
angajatori.
În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au aplicat amenzi în
valoare de 230.000 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de
muncă 52 de evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă,
vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de muncă. Au fost sancționați 421 angajatori
în domeniu.
“ Conform estimărilor făcute de meteorologi pentru lunile iunie,iulie și august, valorile
de temperatură vor fi mai ridicate decât în mod obișnuit, în cea mai mare parte a
teritoriului, cu precădere în partea de sud și sud-est.Cantitățile de precipitații vor fi
deficitare în cea mai mare parte a țării. Toate aceste fenomene vor crea un disconfort
termic accentuat, iar indicele de temperatură-umezeală (ITU) este posibil să
depășească pragul critic de 80 de unități. În continuare, Inspecția Muncii, prin
Inspectoratele Teritoriale de Muncă, va da dovadă de promptitudine și atrage atenția
tuturor angajatorilor, în special celor care folosesc forță de muncă în spații deschise și
desfășoară activități ce necesită efort fizic deosebit, că vor fi intensificate controalele
care vor avea ca temă respectarea măsurilor ce pot fi aplicate în perioadele cu
temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă. Angajatorii sunt
obligați să asigure condiții minime pentru menținerea stării de sănătate a salariaților,
astfel încât sa fie eliminat în totalitate riscul de producere a accidentelor la locul de
muncă”.
Dantes Nicolae BRATU, Inspector General de Stat
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