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Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 16 septembrie – 11 octombrie 2019, acţiuni
de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 10.355.310 de lei. Au
fost depistate 554 de persoane care desfășurau muncă fără forme legale, dintre
acestea 72 erau din județul Cluj, 40 din Bihor și 37 din Timiș.
În domeniul relaţiilor de muncă, au fost efectuate 5.623 de controale în urma cărora sau aplicat amenzi în valoare de 9.119.310 de lei, din care 7.850.000 de lei pentru
muncă nedeclarată, și au fost sancţionaţi 1178 de angajatori.
În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate
4.150 de controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 1.236.000 de lei.
Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 568 evenimente
care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi sau nu încadrate ca
fiind accidente de muncă. Dintre acestea, 265 au avut loc în București, 76 în Timiș și
57 în județul Argeș.
Dantes Nicolae Bratu revine de astăzi, 18 octombrie 2019, la conducerea Inspecţiei
Muncii, în funcţia de inspector general de stat, ca urmare a ordinului emis de Ministerul
Muncii și Justiției Sociale în data de 15 octombrie 2019, prin care, începând cu data de
18 octombrie 2019, încetează detaşarea temporară a acestuia în funcția de secretar
general adjunct la Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi.
Dantes Nicolae Bratu lucrează la Inspecţia Muncii din 1999 şi conduce instituţia din
2011, evoluând de la funcţia de inspector de muncă la cea de inspector general de stat.
"Uneori, oricât am fi de căliţi şi de puternici, viaţa ne surprinde şi ne pune în faţa unor
noi încercări. Prin funcţiile pe care le deţinem, ne-am asumat acceptarea deciziilor
care ne privesc cariera profesională, chiar dacă acestea nu sunt întotdeauna în
armonie cu ceea ce simţim şi nici într-un moment oportun pentru instituţie. Revin cu
bucurie la Inspecţia Muncii, unde, în îndelungata mea activitate, am avut norocul să
cunosc oameni minunaţi, frumoşi şi dedicaţi, profesionişti desăvârşiţi, cu care am
împărtăşit şi de la care am învăţat, la rândul meu, multe lucruri. Dincolo de toate
acestea, cel mai important este că am adunat, alături de aceştia, amintiri şi
experienţe de neuitat", a declarat Dantes Nicolae Bratu pentru AGERPRES.
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