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Comunicat de presă

ITM Prahova a aplicat amenzi în valoare de 277.000 de lei
în perioada 01 – 31 iulie 2015

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în luna iulie 2015, acţiuni de
control în domeniul relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă, în urma
cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 277.000 de lei. Au fost depistate 17
persoane care lucrau fără forme legale.
În domeniul relaţiilor de muncă, s-au efectuat 184 controale, din care 176 au avut ca
obiectiv munca fără forme legale. S-au aplicat amenzi în domeniu de 206.500 de lei, din
care 170.000 de lei pentru muncă la negru. Totodată, inspectorii de muncă au sancţionat
contravenţional 7 angajatori şi 2 persoane fizice deoarece au acceptat să muncească
fără forme legale de angajare.
În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 128
controale şi 111 de angajatori au fost sancţionaţi. S-au aplicat amenzi în valoare de
70.500 de lei. Totodată, inspectorii de muncă au dispus oprirea a 5 echipamente de
muncă pentru că exista pericol de accidentare. Angajatorii au comunicat către ITM
Prahova 23 evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de către inspectorii de
muncă, vor fi încadrate sau nu ca accidente de muncă.
De asemenea, în luna iulie, s-a desfăşurat acţiunea privind verificarea modului de
respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările de
construcţii. Astfel, inspectorii de muncă au verificat 16 angajatori şi au aplicat 46
sancţiuni contravenţionale pentru următoarele deficienţe: lucrările de săpături şi căile
B-dul Independenţei, nr. 12, Ploieşti, Prahova
Tel.: +4 0244 510 372; fax: +4 0244 510 372
itmprahova@itmprahova.ro
www.itmprahova.ro

INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ PRAHOVA
de acces la lucrările de canalizare nu erau semnalizate; lucrătorii nu utilizau
echipamente de protecţie, iar materialul rezultat din săpăturile mecanizate nu era
depozitat în mod corespunzător; nu erau întocmite evaluarea riscurilor pentru locurile
de muncă şi planul de prevenire şi protecţie.
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