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Acțiune de informare ”VIITORUL TĂU ÎNCEPE AZI. MERIȚI CA MUNCA TA SĂ FIE
RECUNOSCUTĂ”

Inspecţia Muncii desfăşoară, prin inspectoratele teritoriale de muncă, acţiunea de
informare: „VIITORUL TĂU ÎNCEPE AZI. MERIŢI CA MUNCA TA SĂ FIE RECUNOSCUTĂ”.
Prin această acţiune de informare, se urmărește creșterea gradului de conștientizare a
lucrătorilor cu privire la consecințele sociale și economice negative pe care le produce
atât munca nedeclarată, cunoscuta sub denumirea de muncă „la negru”, cât și munca
subdeclarată, denumită muncă „la gri”.
Scopul principal al demersului inițiat de Inspecția Muncii îl constituie informarea
lucrătorilor cu privire la drepurile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu
angajatorii și cu privire la riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească
„la negru” sau „la gri”.
În acest context , începând cu data de 01 noiembrie 2021, pentru o diseminare eficientă
a informaţiilor de interes public, inspectorii de muncă au demarat acţiunea de
distribuire a pliantelor şi de informare a persoanelor în locuri consacrate ca având
afluenţă de persoane: gări, autogări, staţii de transport în comun, pieţe, instituţii
publice, precum şi cu ocazia controalelor efectuate la angajatori.
Materialele informative elaborate de către Inspecţia Muncii au fost comunicate și către
primăriile din judeţ, în vederea afişării acestora.
De asemenea, aceste sunt afișate și la sediul instituției noastre și pot fi consultate și pe
pagina de internet a I.T.M. Sibiu (www.itmsibiu.ro) sau pe pagina de Facebook.
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter
personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca
destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm
rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

