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Comunicat de presă 
 
 
Inspecția Muncii continuă campania de control pe litoral, începută la 1 iulie 2018, 
prin controale de zi și de noapte 
 
Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 2 – 13 iulie 2018, acţiuni de control în urma 
cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 1.229.142 de euro, adică 5.129.300 de 
lei. Au fost depistate 446 de persoane care lucrau fără forme legale, dintre acestea 67 
erau din județul Bihor, 41 în județul Constanța și 36 din Timiș. 
 
În domeniul relaţiilor de muncă, au fost efectuate 2290 de controale în urma cărora s-au 
aplicat amenzi în valoare de 5.129.300 de lei, din care 4.550.000 de lei pentru muncă 
nedeclarată, și au fost sancţionaţi 592 de angajatori. 
 
În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 1802 
controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 598.500 de lei. Angajatorii 
au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 212 evenimente care, în urma 
cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi sau nu încadrate ca fiind 
accidente de muncă. Dintre acestea, 81 au avut loc în București și 27 în județul Argeș.   
 
”Suntem în plină campanie națională privind verificarea respectării prevederilor legale 
în ceea ce privește instruirea și informarea lucrătorilor în activitățile din domeniul 
construcțiilor și urmărim, totodată, prevenirea, identificarea şi combaterea cazurilor de 
muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia și în unităţi 
care desfăşoară activități în staţiunile de pe litoral. Având în vedere operarea 
modificărilor salariale începând cu 1 ianuarie 2018, consider că este binevenită în 
continuare clarificarea unor aspecte privind modul de interpretare şi de aplicare a 
prevederilor legale referitoare la registrul general de evidență a salariaților și în ceea ce 
priveşte  contractului individual de muncă, completarea si transmiterea datelor în 
Registrul General de Evidență al Salariaților. De asemenea, vom insista pentru 
cunoașterea și conștientizarea beneficiilor muncii legale și asupra riscurilor la care se 
expun atât angajații cât și angajatorii în cazurile de muncă nedeclarată.” - Dantes 
Nicolae BRATU, inspector general de stat. 
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