INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SIBIU

COMUNICAT DE PRESĂ
20 iunie 2017
Referitor la ”Acțiunea de informare și conștientizare cu privire la transformarea
muncii nedeclarate în muncă declarată”, desfășurată de Inspecția Muncii prin
intermediul inspectoratelor teritoriale de muncă, în perioada 14.06.2017 - 31.08.2017, vă
informăm următoarele:
1. Munca nedeclarată are efecte negative, pe termen scurt dar mai ales pe termen lung,
atât pentru individ, cât și pentru societate, precum și pentru bugetul de stat, existând o
relație interdependentă între plata contribuțiilor sociale și impozitelor și accesul la
drepturile de asigurări sociale și alte măsuri de protecție socială.
2. Angajatorii care utilizează munca nedeclarată au mai puține obligații financiare,
aflându-se, prin urmare, în concurență neloială cu acei angajatori care folosesc toate
tipurile de resurse și depun eforturi reale pentru respectarea obligațiilor legale ce le
revin.
3. Munca nedeclarată nu se poate manifesta decât cu implicarea celor două părți,
respectiv angajatorii și persoanele care desfășoară activitate, având la bază practici
neloiale.
4. Principala cauza a perpetuării acestui fenomen îl constituie avantajul financiar
imediat.
5. Obiectivele acțiunii sunt:
a) Creșterea gradului de conștientizare a entităților care pot avea calitatea de
angajator;
b) Creșterea gradului de conștientizare a persoanelor care desfășoară activitate fără
a avea încheiat un contract individual de muncă;
c) Clarificarea unor aspecte în ceea ce privește modul de interpretare și de aplicare a
unor prevederi legale în domeniul relațiilor de muncă.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu va organiza întâlniri cu:
 reprezentanții entităților care desfășoară activitate în domeniile ce înregistrează o
prevalență a muncii nedeclarate;
 grupuri de persoane cu nivel de educație scăzut, respectiv persoane din zone
izolate și/sau defavorizate;
 elevi de liceu, studenți;
 primăriile din județul Sibiu.
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