
RReessppeeccttăă  şşii  DDeeccllaarrăă  MMUUNNCCAA  

CCOONNSSTTRRUUIIRREEAA  UUNNEEII  CCAASSEE  ÎÎNN  RREEGGIIEE  PPRROOPPRRIIEE  

IIMMPPLLIICCĂĂ  AASSUUMMAARREEAA  UUNNOORR  RREESSPPOONNAABBIILLIITTĂĂŢŢII  

SSUUPPLLIIMMEENNTTAARREE  PPEENNTTRRUU  BBEENNEEFFIICCIIAARR  

Dacă ai ales această variantă şi nu ai contractat 

lucrările cu o firmă, sau cu persoane fizice 

autorizate să lucreze individual, trebuie să îţi 

asumi RROOLLUULL  DDEE  AANNGGAAJJAATTOORR. Acesta presupune 

parcurgerea unor proceduri administrative, 

acordarea drepturilor legale persoanelor primite 

la muncă şi respectarea condiţiilor de muncă. 

PPRREEGGĂĂTTIIRREEAA  
  AANNTTEERRIIOORR  aannggaajjăărriiii  ssaallaarriiaaţţiilloorr  

11.. ANUNŢĂ posturile vacante la agenţia de 

şomaj 

 la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă Iaşi, unde poţi primi şi informaţii despre 

persoane aflate în căutarea unui loc de muncă; 

22.. GĂSEŞTE cele mai potrivite persoane şi 

asigură-te că sunt apte de muncă din punct de 

vedere medical 

 în cadrul discuţiilor de angajare precizează clar 

condiţiile încadrării prin încheierea unui contract 

individual de muncă; 

 apelează la un medic de medicina muncii care să 

ateste că persoana este aptă de muncă, prin 

completarea unei fişe de aptitudini. 

33.. ÎNFIINŢEAZĂ un registru general de 

evidenţă a salariaţilor 

 descarcă de pe pagina de internet 

https://www.inspectiamuncii.ro/reges aplicaţia 

Revisal; 

 cu ajutorul indicaţiilor oferite la aceeaşi adresă în 

Ghid de instalare şi utilizare, instaleaz-o în 

propriul calculator; 

 înfiinţează un registru şi personalizează-l cu 

datele tale de identificare. 

AANNGGAAJJAARREEAA  

ÎÎNNAAIINNTTEE  ddee  îînncceeppeerreeaa  aaccttiivviittăăţţiiii  ssaallaarriiaaţţiilloorr  

44.. ÎNCHEIE contracte individuale de muncă 

 utilizează un formular de contract individual de 

muncă care să aibă conţinutul legal minimal (cum 

e cel distribuit împreună cu acest pliant şi 

disponibil pe https://www.itmiasi.ro/formulare); 

 completează datele tale şi pe cele ale salariatului, 

negociază şi consemnează clauzele contractului, 

semnează-l atât tu cât şi salariatul pe fiecare 

pagină, totul în două exemplare; 

 - înmânează un exemplar din contractul încheiat 

salariatului şi unul păstrează-l pentru tine. 

55.. ÎNREGISTREAZĂ contractele individuale de 

muncă încheiate în registrul general de 

evidenţă a salariaţilor 

 înregistrează datele salariaţilor şi cele din 

contractele individuale de muncă încheiate, în 

registrul general de evidenţă a salariaţilor înfiinţat 

cu ajutorul aplicaţiei Revisal. 

DDEECCLLAARRAARREEAA  

ÎÎNNAAIINNTTEE  ddee  îînncceeppeerreeaa  aaccttiivviittăăţţiiii  ssaallaarriiaaţţiilloorr  

66.. PREIA datele din registrul general de 

evidenţă a salariaţilor 

 generează fişierul electronic cu datele din Revisal 

şi transferă-l pe un suport mobil de stocare 

(dischetă, compact disk, memorie USB). 

 

 

 

77.. TRANSMITE datele din registrul general de 

evidenţă a salariaţilor 

 la ghişeul de la sediul inspectoratului teritorial de 

muncă informaţiile de pe suportul de stocare vor 

fi preluate şi transferate în baza de date 

naţională, conţinând registrele generale de 

evidenţă a salariaţilor; 

 pentru depunerile ulterioare ai posibilitatea 

solicitării unei parole, care îţi va permite să 

transmiţi datele din registrul general de evidenţă 

a salariaţilor on-line, fără a te mai deplasa la 

ghişeu; 

 deplasarea la sediul inspectoratului teritorial de 

muncă este un prilej să te informezi suplimentar. 

SSEECCUURRIITTAATTEEAA  ŞŞII  SSĂĂNNĂĂTTAATTEEAA  
ÎÎNNAAIINNTTEE  ddee  îînncceeppeerreeaa  lluuccrruulluuii  şşii  ppeerrmmaanneenntt  

88.. ASIGURĂ-TE că nu vor fi accidente de 

muncă şi îmbolnăviri profesionale 

 identifică riscurile de accidentare şi îmbolnăvire; 

 realizează un plan de  securitate și sănătate în 

muncă; 

 achiziționează sau închiriază numai echipamente 

de muncă care prezintă siguranță în exploatare şi 

asigură sisteme de protecție colectivă; 

 dotează salariaţii cu echipamente individuale de 

protecție; 

 folosește semnalizarea de securitate și sănătate în 

muncă; 

 instruiește salariaţii. 

 

EEssttee  ffooaarrttee  pprroobbaabbiill  ssăă  ccoonnssiiddeerrii  ccăă  NNUU  PPOOŢŢII  

RREEAALLIIZZAA  SSIINNGGUURR  AACCEESSTTEE  OOPPEERRAAŢŢIIUUNNII..  ÎÎnn  aacceesstt  

ccaazz,,  aappeelleeaazzăă  llaa  sseerrvviicciiiillee  uunnoorr  ssppeecciiaalliişşttii  îînn  

rreessuurrssee  uummaannee  şşii  sseeccuurriittaattee  şşii  ssăănnăăttaattee  îînn  

mmuunnccăă..  

RReessppeeccttăă  şşii  DDeeccllaarrăă  MMUUNNCCAA  

 



DDee  ccee  ssăă  RReessppeeccţţii  şşii  ssăă  DDeeccllaarrii  

MMUUNNCCAA??  

_Pentru că ţi-ai asumat 

rreessppoonnssaabbiilliittaatteeaa  aannggaajjăărriiii  ddiirreeccttee a 

unor salariaţi. 

_Pentru că rreessppeeccţţii  mmuunnccaa  ttaa, care 

îţi permite acum să îţi construieşti casa 
dorită. 

_Pentru că cei care te ajută să îţi 

îndeplineşti visul mmeerriittăă  aacceellaaşşii  

rreessppeecctt. 

_Pentru că încheierea formelor de 

angajare, declararea muncii şi respectarea 
condiţiilor de muncă ale salariaţilor, 

înseamnă mmuunnccăă  ddee  ccaalliittaattee. 

_Pentru că preocuparea de acum îţi va 

asigura lliinniişştteeaa  nnoouulluuii  ccăămmiinn.  

_Pentru că sănătatea, integritatea 

corporală şi viaţa salariaţilor aauu  pprriioorriittaattee.. 

FFăărrăă  iinnssttrruuiirree  
nu utilizează corect 
echipamentele de 

muncă 

nu folosesc 
echipamentul 
de protecție 

consumă 
alcool 

 
LLiippssăă  eecchhiippaammeennttee  ddee  pprrootteeccțțiiee  

cresc riscurile de 
accidentare 

cresc riscurile 
financiare 

 

RRiissccuurrii    mmaarrii  ddee  aacccciiddeennttaarree  
multe zile de 

concediu medical 
invaliditate deces 

RReessppeeccttăă  şşii  DDeeccllaarrăă  MMUUNNCCAA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 contract de muncă semnat şi declarat 

 fără depăşirea duratelor maxime a 

timpului de muncă 

  acordarea duratelor minime a timpului  

de odihnă 

respectarea salarizării minime raportată 

la cantitatea şi calitatea muncii 

 organizare, echipament de protecţie, 

unelte funcţionale şi fără consum de alcool 

RReessppeeccttăă  şşii  DDeeccllaarrăă  MMUUNNCCAA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.itmiasi.ro    www.inspectiamuncii.ro  

INSPECŢIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI 

SSeemmnneeaazzăă  şşii  ddeeccllaarrăă  uunn  

ccoonnttrraacctt  iinnddiivviidduuaall  ddee  

mmuunnccăă  

ppeennttrruu  ppeerrssooaanneellee  pprriimmiittee  

llaa  mmuunnccăă,,  

rreessppeeccttăă  ccoonnddiiţţiiiillee  ddee  

mmuunnccăă  şşii  ddrreeppttuurriillee  

ssaallaarriiaaţţiilloorr..  

Acţiune de informare a persoanelor fizice 

beneficiare ale lucrărilor de construcţii în regie 

proprie şi a persoanelor fizice care prestează 

aceste activităţi 

 

EElliimmiinnăă  ccăărrăămmiizziillee  ddeeffeeccttee 

FFăărrăă  ccoonnttrraacctt  

ddee  mmuunnccăă  

PPllaattăă  llaa  nneeggrruu  

CCoonnttrraacctt  

nneeddeeccllaarraatt  
AAnnggaajjaarree  

ttâânnăărr  ssuubb  1155  

aannii  

 LLiippssăă  

eecchhiippaammeennttee  
ddee  

pprrootteeccţţiiee  
SSaallaarriiuu  ssuubb  

mmiinniimmuull  lleeggaall  

CCoonnttrraaccttee  

""ddeegghhiizzaattee""  

 

FFăărrăă  iinnssttrruuiirree  

pprrootteeccţţiiaa  mmuunncciiii  

MMuunnccăă  ppeessttee  

lliimmiittaa  lleeggaallăă  

RRiissccuurrii  mmaarrii  ddee  

aacccciiddeennttaarree  

FFăărrăă  zziillee  lliibbeerree  şşii  

ccoonncceeddiiuu  ddee  

ooddiihhnnăă  

AAmmâânnăărrii  llaa  

ppllaattaa  ssaallaarriiuulluuii  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCoonnssttrruuiieeşşttee  ttrraaiinniicc 


