INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI

"RESPECTĂ ŞI DECLARĂ MUNCA"

În perioada 2011 - 2016 în Judeţul Iaşi, mai mult de 50 de persoane fizice
beneficiare ale unor lucrări de construcţii în regie proprie, au fost depistate
utilizând munca a peste 150 de persoane fizice, fără încheierea unor contracte
individuale de muncă, sau fără declararea acestora în registrul general de evidenţă
a salariaţilor. Aceste date reflectă doar partea vizibilă a fenomenului,
reprezentând doar cazurile care au fost identificate şi instrumentate de
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi, fără a include acele situaţii în care acţiunile
de control au fost obstrucţionate.
Partea invizibilă a raporturilor de muncă subordonată nedeclarată este cu
certitudine mult mai mare, la acestea adăugându-se persoanele fizice autorizate să
desfăşoare activităţi economice, care prestează servicii într-un mod neformalizat şi
nedeclarat.
În acest context, ne propunem ca la nivelul Judeţului Iaşi, să facem mai mult,
pentru a informa şi conştientiza persoanele fizice implicate în lucrări de construcţii
în regie proprie, fie că este vorba de beneficiari sau de lucrători.
Începând cu 20 mai 2016, Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi declanşează, o
acţiune de informare a persoanelor fizice beneficiare ale lucrărilor de
construcţii în regie proprie şi a persoanelor fizice care prestează aceste
activităţi, cu privire la declararea muncii, întocmirea formelor legale de
angajare, respectarea condiţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în
muncă, denumită generic "RESPECTĂ ŞI DECLARĂ MUNCA".
Scopul acţiunii este aducerea unui plus de informare şi îndrumare, care să aibă ca
efect conştientizarea persoanelor fizice beneficiare a unor lucrări de construcţii în
regie proprie şi a persoanelor fizice care prestează activitate în cadrul şantierelor
de acest tip, cu privire la următoarele aspecte:



importanţa respectării prevederilor legale privind declararea muncii
salarizate şi întocmirea formelor legale de angajare;
drepturile minimale şi condiţiile de muncă aplicabile salariaţilor, în special
cele referitoare la timpul de muncă şi perioadele de repaus;
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importanţa prevenirii riscurilor de accidentare, utilizării echipamentelor de
protecţie şi a instruirii privind securitatea şi sănătatea în muncă;
cele mai eficiente modalităţi de îndeplinire a procedurilor necesare
derulării corecte a relaţiilor de muncă;
răspunderea legală pentru neconformare.

Acţiunea de informare se va desfăşura în principal prin deplasarea inspectorilor de
muncă în teren, identificarea şantierelor de construcţii a unor locuinţe individuale
în regie proprie, informarea directă prin discuţii cu lucrătorii şi cu beneficiarii
lucrărilor, precum şi prin distribuirea unor materiale informative şi ale unor
formulare de contract individual de muncă. Informaţiile şi materialele vor fi de
asemenea disponibile la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi şi pe
pagina de internet www.itmiasi.ro.
Acţiunea de informare prin vizite în teren se va încheia la data de 29 iulie 2016,
rezultatele acesteia urmând să fie făcute publice la acel moment, inclusiv prin
emiterea unui comunicat de presă.
După această dată, în perioada 1 august - 14 octombrie 2016, vizitele de
inspecţie pentru depistarea şi combaterea muncii nedeclarate şi a muncii fără
forme legale, vor viza inclusiv şantierele de construcţii a unor locuinţe
individuale în regie proprie, identificate în cadrul acţiunii de informare.
Rezultatele preconizate ale acţiunii sunt:





creşterea conformării voluntare pentru încheierea formelor legale de
angajare şi declararea muncii;
îmbunătăţirea gradului de cunoaştere a prevederilor legale şi procedurilor
administrative, din domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii
în muncă, împreună cu perceperea rolului şi a importanţei acestora;
perceperea rolului preventiv şi a capacităţii de monitorizare eficientă a
Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi - acţionăm pentru a vă informa şi
îndruma, dar şi pentru a ne asigura că legea este respectată de toţi.

Iaşi, 20 mai 2016
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi
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