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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor
fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt
confiden iale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l
primeasc . Dac  a i primit acest document în mod eronat, v  adres m rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului

INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

Comunicat de pres

În  cadrul Ac iunii de informare „VIITORUL T U ÎNCEPE AZI. MERI I CA MUNCA TA S  FIE
RECUNOSCUT  ”, Inspec ia Muncii a editat un material informativ privind  condi iile legale
de munc .

Scopul acestui demers este cre terea gradului de con tientizare  a lucr torilor  cu privire
la consecin ele  sociale i economice  negative pe care le produce  munca nedeclarat i
munca subdeclarat , la drepturile i obliga iile pe care le au ace tia, cât i la riscurile la
care se expun atunci când accept  s  munceasc  „ la negru” sau „ la gri”.

mailto:itmneamt:@itmneamt.ro
http://www.itmneamt.ro/


Str. Dr Gheorghe Iacomi, nr. 8, Piatra Neam
Tel.: +4 0233 21 06.98; Fax: +4 0233 21 55 89
E-mail: itmneamt@itmneamt.ro
www.itmneamt.ro                                                                                                                                                                               2

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor
fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt
confiden iale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l
primeasc . Dac  a i primit acest document în mod eronat, v  adres m rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului

Inspectorii de munc  din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  au distribuit
materiale informative în locuri consacrate având afluen  mare de persoane, prim rii,

ri, autog ri, sta ii de transport în comun, pie e i târguri, atât în mediul urban cât i în
mediul rural.

I.T.M. Neam

Inspector ef,
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