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Comunicat de presă

În anul 2015, ITM Prahova a aplicat amenzi în valoare de 2.804.200 de lei

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat pe parcursul anului 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 2.804.200 de lei. Au fost depistate 174
de persoane care lucrau fără forme legale.
În domeniul relaţiilor de muncă, s-au efectuat 2192 controale, în urma cărora s-au
aplicat 577 sancţiuni contravenţionale în valoare de 1.815.200 lei. Totodată, inspectorii
de muncă au efectuat 2102 controale, având ca obiectiv munca fără forme legale,
valoarea amenzilor aplicate ridicându-se la 1.210.000 lei.
În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 1714
controale şi 1490 de angajatori au fost sancţionaţi. S-au aplicat amenzi în valoare de
989.000 de lei. Totodată, inspectorii de muncă au dispus oprirea a 114 echipamente de
muncă pentru că exista pericol de accidentare. Angajatorii au comunicat către ITM
Prahova 214 evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de către inspectorii de
muncă, vor fi încadrate sau nu ca accidente de muncă.
În anul 2015 au fost înregistraţi 135 accidentaţi în muncă, din care 128 cu incapacitate
temporară de muncă şi 7 în accidente de muncă mortale.
” Rezultatele din urma controalelor tematice la nivel național referitoare la respectarea
legislației din domeniul relațiilor de muncă, indică modul în care angajatorii au înțeles să
se conformeze măsurilor date de inspectorii de muncă. Anul 2016 este pentru Inspecția
Muncii, anul provocării noastre, de a duce munca la negru spre cote mult diminuate și
identificarea celor mai eficiente metode de a lupta cu așa numita muncă la gri, flagel
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contemporan asupra căruia ne concentrăm atenția.”, a declarat domnul Dantes Nicolae
BRATU, inspector general de stat.
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