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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv 
persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm 
rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 

INSPECŢIA MUNCII  
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Comunicat de presă 

ITM Prahova a aplicat, în luna februarie 2019, amenzi  în valoare de 329.000  lei 

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în luna februarie 2019, 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 329.000 lei. 

În domeniul relaţiilor de muncă, s-au efectuat 238 controale, în urma cărora s-au aplicat 

amenzi în valoare de 329.000 lei. Totodată, inspectorii de muncă au identificat 59 de 

persoane care prestau muncă nedeclarată. Pentru munca nedeclarată, inspectorii de 

muncă au aplicat amenzi în valoare de 300.000 de lei.  

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 110 de 

controale şi 102 de angajatori au fost sancţionaţi contravenţional. S-au aplicat amenzi în 

valoare de 29.000 de lei. Angajatorii au comunicat către ITM Prahova 35 evenimente, în 

urma cercetărilor urmând să se stabilească caracterul acestora, respectiv dacă  sunt 

accidente de muncă sau accidente în afara muncii.  

În perioada următoare, vom intensifica acțiunile de control, în special în domeniul 

construcţiilor, cum sunt șantierele și activitățile conexe în construcții. Atenționăm 

companiile cu profil în construcții să se asigure de deplina legalitate a activităților pe care 

le desfașoară, prin întocmirea contractelor  individuale  de muncă, dar şi prin respectarea 

normelor de securitate și sănătate în muncă și instruirea personalului. 
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