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Comunicat de presă 
 
“Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele”. 

 
Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 16.10-20.10.2017, acţiuni de control în urma 
cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 393.125 de euro, adică 1.807.200 de lei. 
Au fost depistate 82 de persoane care desfășurau muncă nedeclarată.  
În domeniul relaţiilor de muncă, la nivel național s-au aplicat sancțiuni în valoare de 
1.451.700 de lei din care 1.095.000 de lei pentru muncă nedeclarată. Tot în fost 
efectuate 1.455 controale. 
În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au aplicat amenzi în 
valoare de 355.000 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de 
muncă 92 evenimente care vor fi cercetate de inspectorii de muncă. Dintre acestea 61 
s-au produs în județul Hunedoara. Au fost efectuate 1.086 de controale în domeniu. 
 
”Inspecţia Muncii îşi îndeplineşte cu perseverenţă misiunea de control al aplicării 
corecte şi unitare a actelor normative din domeniul său de competenţă, în contextul 
obligaţiilor ce îi revin ca organism european, integrat în structurile de dialog şi 
cooperare ale Uniunii Europene.  
În acelaşi timp, Inspecţia Muncii acționează pentru asigurarea protecției sociale a 
muncii, în baza prevederilor art. 41 din Constituția României, republicată, și, respectiv, 
a prevederilor Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 81/1947 privind 
inspecția muncii în industrie și comerț, și ale Convenției Organizației Internaționale a 
Muncii nr. 129/1969 privind inspecția muncii în agricultură. 
Inspecția Muncii este membră a Asociaţiei Internaţionale a Inspecţiilor Muncii şi a 
Comitetului Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii (en.SLIC). 
Scopul principal al instituției este urmărirea îndeplinirii obligaţiilor legale de către 
angajatori, în domeniul relaţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă, precum 
şi a celor referitoare la condiţiile de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi 
sănătăţii salariaţilor şi a altor participanţi la procesul de muncă, în desfăşurarea 
activităţii. 
Campania Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă, locuri de muncă 
sigure și sănătoase 2016-2017, cu tema “Locuri de muncă sănătoase pentru toate 
vârstele” a fost introdusă în Programul cadru de acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 
2017. 
Aceasta campanie are la bază constatările proiectului-pilot al Parlamentului European - 
“Munca în condiții mai bune de securitate și sănătate la orice vârstă“ 2013-2015, 
coordonat de Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă și vizează, în 
principal, furnizarea de informaţii şi promovarea utilizării unor instrumente simple şi 
practice pentru angajatori și lucrători în vederea identificării și gestionării problemelor 
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generate de îmbătrânirea forței de muncă, fără a se axa exclusiv pe o categorie de 
vârstă, ci având în vedere lucrătorii de toate vârstele.” 

Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat. 
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