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Comunicat de presă 
 
Inspecţia Muncii a aplicat amenzi în valoare de 251.863 de euro 
şi a depistat 137 de persoane fără contracte individuale de muncă 
în perioada 02-06 februarie 2015 
 
Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 02-06 februarie 2015, acţiuni de control în 
urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 1.108.200 de lei, adică 251.863 de 
euro. Au fost depistate 137 de persoane care lucrau fără forme legale. Dintre acestea 49 
erau din București, 14 din Bihor și 10 din județul Constanța. Inspectorii de muncă au 
făcut 5 propuneri de cercetare penală pentru angajatorii care au primit la muncă mai 
mult de 5 persoane fără contracte individuale. 
  
În domeniul relaţiilor de muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 842.200 de lei din care 
580.000 de lei pentru muncă la negru. Au fost sancţionaţi 315 angajatori din care 36 
pentru muncă fără forme legale. Au fost sancționate 24 de persoane fizice pentru ca au 
acceptat să muncească la negru.   
 
În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au aplicat  amenzi în 
valoare de 266.000 de lei. Pentru deficienţele constatate, inspectorii de muncă au dispus 
oprirea din funcţiune a două echipamente de lucru în județele Galați și Neamț. În 
județul Argeș s-a dispus sistarea activității pentru a fi prevenite posibile accidente.  

Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 61 de evenimente 
care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi încadrate sau nu 
ca fiind accidente de muncă. Dintre acestea 28 au avut loc în București. 
 
”Inspecţia Muncii este necesară pentru un mediu de afaceri sigur și sănătos, obiectiv pe 
care ne-am propus să-l asigurăm prin dialog și parteneriat. Avem încheiate protocoale de 
colaborare cu Uniunea Generală a Industriașilor din România, Patronatul Român, 
Consiliul Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Patronatul National Român. Am avut 
întâlniri cu reprezentanții Uniunii Naționale a Patronatului Român pentru dezvoltarea 
unui parteneriat. Am ajuns la concluzia că împreună putem crește eficiența în: 
combaterea muncii la negru, asigurarea pentru angajații din România a unui mediu de 
muncă propice, monitorizarea sănătății salariaților, ridicarea nivelului de calitate a 
serviciilor de securitate şi sănătate în muncă prin colaborare cu firmele care prestează 
servicii de prevenire şi protecţie. Manifestăm deschidere permanentă în domeniile de 
competență.” - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat. 
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