INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR
21659/CCRP/14.10.2015
Către,
REPREZENTANŢII MASS MEDIA
Ref:

Comunicat de presă cu rezultatele săptămânale la nivel naţional
în perioada 05 – 09 octombrie 2015

Vă înaintăm Comunicatul de presă emis de Inspecţia Muncii:
„Inspecția Muncii a aplicat amenzi în valoare de 1.911.400 de lei și a depistat 274 de persoane
care lucrau fără forme legale într-o săptămână
Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 05 – 09 octombrie 2015, acţiuni de control în urma
cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 434.409 euro, adică 1.911.400 de lei. Au fost
depistate 274 de persoane care lucrau la negru. Dintre acestea 35 erau din județul Timiș și 32
din județul Arad.
În domeniul relaţiilor de muncă, la nivel național s-au aplicat amenzi în valoare de 1.464.900 de
lei din care 970.000 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 5 propuneri de
cercetare penală. Au fost sancţionaţi 439 de angajatori.
În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au aplicat amenzi în valoare
de 446.500 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 40 de
evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi încadrate sau
nu ca fiind accidente de muncă. 21 dintre acestea au fost înregistrate în București. În județul
Prahova au fost dispuse oprirea unui echipament și sistarea activității pentru a se evita
accidentările la locul de muncă.
”Rezultatele săptămânale, comunicate periodic reprezintă un barometru al activității
inspectorilor de muncă, dar mai ales însumarea acțiunilor cu scop de prevenire a accidentelor, a
încălcării prevederilor legale din domeniul de competență al Inspecției Muncii. Colaborarea prin
protocoale cu alte instituții și organizații reprezentative, plus dialogul cu partenerii sociali ne
ajută și determină o schimbare de mentalitate și atitudine care este folositoare întregii
societăți.” - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.”
Cu deosebită consideraţie,
Pentru Marius Rotar
Inspector şef
Nadia Racz
Inspector şef ajunct r.m.
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