
 

 

Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2, București  
Tel.: +4 021 302 70 31; fax: +4 021 252 00 97 
comunicare@inspectiamuncii.ro 
www.inspectmun.ro 

INSPECŢIA MUNCII  

                                                                                                          25 august 2015 

 
 
Comunicat de presă 
 
Inspecţia Muncii a aplicat amenzi de 2.372.600 de lei din care 526.600 de lei numai în 
domeniul securităţii și sănătăţii în muncă, în perioada 17-21 august   
 
 
”În armonie cu standardele europene din domeniul securităţii și sănătăţii în muncă 
promovăm o cultură de prevenire a riscurilor pentru a îmbunătăţi condiţiile de muncă. 
Cu fiecare acţiune de control întărim capacitatea instituţională a Inspecţiei Muncii de a 
perpetua rolul consacrat pe care și l-a dobândit pe piaţa muncii.” - Dantes Nicolae 
BRATU, inspector general de stat. 

 
InspecŃia Muncii a desfăşurat, în perioada 17 – 21 august 2015, acŃiuni de control în urma 
cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 539.227 euro, adică  2.372.600 de lei. Au 
fost depistate 200 de persoane care lucrau la negru. Dintre acestea 46 erau din judeţul 
Bihor și 26 din Mureș.   

 
În domeniul relaŃiilor de muncă, la nivel naţional s-au aplicat amenzi în valoare de 
1.846.100 de lei din care 1.410.000 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 7 propuneri de cercetare penală. Au fost sancŃionaŃi  300 de angajatori.  
 
În aceeaşi perioadă, în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă s-au aplicat amenzi în 
valoare de 526.500 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de 
muncă 39 de evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, 
vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de muncă. 18 dintre ele s-au înregistrat în 
București. La nivel naţional au fost dispuse 4 opriri de echipamente și 3 sistări de 
activitate pentru a se evita accidentarea lucrătorilor. 
 
”Inspiraţi de modele de bună practică în domeniu ale Uniunii Europene, ne străduim să 
facem ca locurile de muncă să devină mai sigure, mai sănătoase și implicit mai 
productive, spre binele lucrătorilor, al angajatorilor din mediul privat și al autorităţilor 
publice.” - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat. 
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