Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale
INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
Str. dr. Gh. Iacomi nr. 8, cod po tal 610150, Piatra Neam , jud. Neam
Tel.: (0233) 215.589 Fax: (0233) 219.608
www.itmneamt.ro
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Na ional de Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3769

COMUNICAT DE PRESA
Munca nedeclarat cunoscut i sub denumirea generic de munc la
negru este una din abaterile grave întâlnite de inspectorii de munc în cadrul
controalelor efectuate la diferitele tipuri de angajatori.
Prin Memorandumul de în elegere între Comisia European i Romania
semnat în data de 23 iunie 2009, a fost asumat ca m sur cre terea intensit ii
controalelor privind identificarea i combaterea cazurilor de munc nedeclarat .
In acest context, a fost elaborat Planul de m rire a intensit ii
controalelor privind munca nedeclarat ca o condi ionalitate a realiz rii
sarcinilor stabilite prin Memorandum.
Totodat , Inspec ia Muncii a elaborat Strategia Na ional privind
reducerea inciden ei muncii nedeclarate pentru perioada 2010 — 2012.
Strategia precum i Planul national de punere in aplicare a acesteia au fost
aprobate prin Hot rârea de Guvern nr. 1024/2010.
Pornind de la obiectivele stabilite in Planul National de punere in aplicare
a Strategiei, Inspec ia Muncii, in colaborare cu Inspectoratul General al Poli iei
Române, Jandarmeria Român i Garda Financiar va desfa ura ac iuni de
control în vederea reducerii incidentei muncii nedeclarate.
La nivel teritorial ac iunile de control privind reducerea inciden ei muncii
nedeclarate vor fi coordonate i monitorizate de inspectorul ef al fiec rui
inspectorat teritorial de munc . Vor fi constituite grupuri de lucru formate din
reprezentan ii institu iilor implicate care vor elabora un plan propriu de
ac iune.
Mesajul d-lui EMIL BOC – prim-ministru al Guvernului Romaniei
transmis la intalnirea care a avut loc, in data de 29.04.2011, la sediul MMFPS cu
sefii inspectoratelor teritoriale de munca, la intrarea in vigoare a modificarilor
aduse Codului muncii prin Legea nr. 40/2011 a fost unul fara echivoc, in sensul
intensificarii controalelor si toleranta zero pentru angajatorii care utilizeaza si
dupa intrarea in vigoare a acestor modificari, munca fara forme legale de
angajare.
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