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Comunicat de presă 
 
Să ne pregătim pentru viitor – Inspectoratele naţionale de muncă şi rolul lor în 
educaţia privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă este tema pe care o va susține 
Inspecția Muncii cu ocazia reuniunii Comitetului Înalţilor Responsabili cu Inspecţia 
Muncii din luna mai, 2019 
 
Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 1 - 19 octombrie 2018, acţiuni de control în 
urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 1.949.871 de euro, adică 9.086.400 
de lei. Au fost depistate 534 persoane care lucrau fără forme legale, dintre acestea 77 
erau din județul Argeș, 57 din Bihor și 32 din județul Brașov. 
 
În domeniul relaţiilor de muncă, au fost efectuate 3820 de controale în urma cărora s-au 
aplicat amenzi în valoare de 8.393.900 de lei, din care 7.520.000 de lei pentru muncă 
nedeclarată, și au fost sancţionaţi 913 angajatori. 
 
În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 2545 
de controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 692.500 de lei. 
Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 426 de evenimente 
care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi sau nu încadrate ca 
fiind accidente de muncă. Dintre acestea, 205 au avut loc în București și 40 în județul 
Argeș.   
 
”Luna aceasta, la Viena, s-a desfăşurat cea de-a 75-a Reuniune a Comitetului Înalţilor 
Responsabili cu Inspecţia Muncii (en.: SLIC), organizată de Inspecția Muncii din Austria şi 
de Secretariatul SLIC din cadrul Direcţiei Generale Ocupare, Afaceri Sociale şi Incluziune 
a Comisiei Europene. Aceste reuniuni sunt bianuale și se organizează de către țara care 
deține președinția Consiliului UE, așadar gazda următoarei reuniuni din luna mai 2019 
vom fi noi, Inspecția Muncii din România. În acest context, delegaţia noastră a prezentat 
tema propusă: „Să ne pregătim pentru viitor – Inspectoratele naţionale de muncă şi rolul 
lor în educaţia privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă”, care a suscitat un larg interes 
din partea celor prezenţi la eveniment. Suntem foarte implicați, alături de unitățile de 
învățământ și mediul de afaceri, în pregătirea acestui amplu proiect, care a pornit de la 
un program inițiat în scopul educării elevilor, încă din timpul școlii, în privința unei 
conduite corecte și responsabile la locul de muncă. Un adult neinformat, fie el lucrător 
sau angajator, a fost, cu siguranță, un elev neinstruit. De aceea, credem că, în scopul 
formării unei atitudini corecte și responsabile, îndreptate spre prevenire și 
conștientizare, care le va fi utilă viitorilor actori de pe piața muncii, indiferent de 
meseria pe care și-o vor alege, avem datoria să ne implicăm în educația copiilor despre 
securitatea și sănătatea în muncă, încă de când aceștia sunt la școală, în ciclul gimnazial 
și liceal.” - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat  
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