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Comunicat de presă 
 
Îmbunătățirea politicilor și a practicilor în domeniul SSM poate aduce beneficii 
tuturor 
 
Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 7 – 18 mai 2018, acţiuni de control în urma 
cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 1.660.552 de euro, adică 7.671.750 de 
lei. Au fost depistate 961 de persoane care lucrau fără forme legale, dintre acestea 348 
erau din Timiș, 195 din județul Brașov și 51 din Argeș. 
 
În domeniul relaţiilor de muncă, au fost efectuate 3031 de controale în urma cărora s-au 
aplicat amenzi în valoare de 6.841.750 de lei, din care 6.410.000 de lei pentru muncă 
nedeclarată, și au fost sancţionaţi 690 de angajatori. 
 
În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 2138 
de controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 830.000 de lei. 
Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 237 de evenimente 
care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi sau nu încadrate ca 
fiind accidente de muncă. Dintre acestea, 83 au avut loc în București și 34 în județul 
Timiș.   
 
”Ca autoritate de control cu atribuții în verificarea respectării normelor legale privind 
securitatea și sănătatea în muncă, suntem în permanență conectați la preocupările și 
acțiunile care se desfășoară la nivel european în care sunt implicate inspecțiile muncii 
din celelalte state membre. Pe plan european, există un interes major pentru 
îmbunătățirea politicilor și a practicilor în domeniul SSM, deoarece aceasta poate aduce 
beneficii tuturor. Dacă securitatea și sănătatea în muncă sunt neglijate, toată lumea are 
de pierdut: de la lucrători la sistemele naționale de sănătate. O țară cu sisteme de 
securitate și sănătate în muncă de calitate slabă folosește resurse importante pentru a 
face față accidentelor și bolilor care ar fi putut fi prevenite. Credem că este necesară o 
strategie națională puternică, care va aduce numeroase beneficii, cum ar fi: 
productivitate sporită datorită reducerii absențelor pe motiv de îmbolnăvire, reducerea 
costurilor de asistență medicală, menținerea lucrătorilor în vârstă, promovarea utilizării 
unor tehnologii și metode de lucru mai eficiente, scăderea numărului de persoane care 
au nevoie să-și reducă orele de lucru pentru a-și îngriji un membru al familiei care a 
suferit un accident de muncă.” - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat. 
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