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COMUNICAT DE PRES
Reducerea fenomenului de “munc la negru” prin ac iuni alternative celor de control, de informare i
con tientizare pentru transformarea muncii nedeclarate în munc declarat
Având în vedere c munca nedeclarat are efecte negative, pe termen scurt dar mai ales pe termen lung,
atât pentru individ, cât i pentru societate, precum i pentru bugetul de stat, existând o rela ie interdependent
între plata contribu iilor sociale i impozitelor i accesul la drepturile de asigur ri sociale i alte m suri de protec ie
social , ITM Neam va desf sura, în perioada 14.06.2017 – 31.08.2017, “a iunea de informare i con tientizare cu
privire la transformarea muncii nedeclarate în munc declarat ”.
De asemeni, consecin ele muncii nedeclarate se reflect negativ i în economie, prin distorsionarea mediului
concuren ial. Astfel, angajatorii care utilizeaz munc nedeclarat au mai pu ine obliga ii financiare, aflându-se,
prin urmare, în concuren a neloial cu acei angajatori care folosesc toate tipurile de resurse i depun eforturi reale
pentru respectarea obliga iilor legale ce le revin. Munca nedeclarat nu se poate manifesta decât cu implicarea
celor dou p i, respectiv angajatorii i persoanele care desf oar activitate, având la baza practici neloiale care
diminueaz sim ul responsabilit ii necesar într-o societate în care o parte important a resurselor sunt destinate
protec iei sociale.
Obiectivele ac iunii urm resc:
Cresterea gradului de con tientizare a entit ilor care pot avea calitatea de angajator i folosesc for de munc
respectarea prevederilor legale în ceea ce prive te consecin ele sociale i economice pe care le produce
munca nedeclarat ;
Cre terea gradului de con tientizare a persoanelor care desf oar activitate f
a avea încheiat contract
individual de munc în ceea ce prive te consecin ele sociale i economice pe care le produce munca
nedeclarat ;
Clarificarea unor aspecte în ceea ce prive te modul de interpretare i de aplicare a unor prevederi legale în
domeniul rela iilor de munc ;
Stabilirea m surilor care se impun, pentru respectarea i aplicarea corect a prevederilor legale în vigoare în
domeniul rela iilor de munc .
Grupul tin :
Entit ile care desfa oar activitate în domeniile ce înregistreaz o inciden crescut a muncii nedeclarate:
construc ii, exploatarea i industrializarea lemnului, alimenta ie public , agricultur , industria textil , micul
comer , micii transportatori, panifica ie, industria alimentar i prest rile de servicii;
Categoriile de persoane vulnerabile: persoane cu nivel de educa ie sc zut; persoane din zone izolate i/sau
defavorizate; tinerii i copiii, pentru care consecin ele prest rii unei activit i în afara cadrului legal pot avea
repercusiuni grave asupra dezvolt rii fizice i psihice ulterioare.
Ac iunile de informare se vor referi la cel pu in urm toarele aspecte:
principalele reglement ri cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea i încetarea
contractului individual de munc ;
elementele care trebuie inregistrate în registrul general de evident a salariatilor i termenele de transmitere a
acestora;
informarea angajatorilor cu privire la faptul ca în perioada urm toare se vor intensifica ac iunile de control
privind identificarea i combaterea muncii nedeclarate, indiferent de domeniul de activitate;
consecin ele sociale i economice pe care le produce munca nedeclarat .
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