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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. 

INSPECŢIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI 

Campanie de conştientizare a lucrătorilor şi angajatorilor cu privire la 

beneficiile muncii declarate - #EU4FairWork - „Câștigă, Declară, Beneficiază” 

Câştigă - nu accepta înţelegeri verbale pentru alt salariu decât cel înscris în contract; 

verifică datele din statul de plată pe care îl semnezi, sau solicită un extras din acesta 

dacă primeşti salariul în cont bancar; salariul minim este pentru un program de 8 

ore/zi şi 40 ore/săptămână, iar munca suplimentară se compensează cu timp liber, 

sau se plăteşte în plus; semnează documente de plată doar dacă primeşti banii în 

cuantumul menţionat. 

Declară - nu accepta să lucrezi fără semnarea în prealabil a unui contract de muncă; 

contractul trebuie să fie semnat de angajator şi să primeşti un exemplar; semnează 

contractul numai dacă are toate clauzele completate, dacă l-ai citi şi înţeles şi dacă 

eşti de acord cu conţinutul acestuia; dacă ai suspiciuni verifică datele aferente 

contractului de muncă transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor la 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi; verifică dacă timpul de muncă şi sumele pe 

care le primeşti suplimentar faţă de salariu, sunt înregistrate în documentele de plată 

şi se reţin impozite şi contribuţii sociale. 

Beneficiază - recunoaşterea drepturilor prevăzute de lege referitoare la salarizare, 

timpul de muncă şi de odihnă, protecţia în caz de şomaj tehnic şi încetarea 

contractului de muncă; acumulează vechime în muncă şi un parcurs profesional care 

poate fi dovedit; dobândeşte calitatea de asigurat şi stagiul de cotizare pentru 

drepturi sociale de sănătate, şomaj şi pensii; facilitează accesul la rezolvarea 

judecătorească a unui conflict, prin probarea relaţiei de muncă şi a clauzelor 

contractuale; plasează raportul de muncă sub incidenţa controlului şi monitorizării 

Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi în scopul verificării drepturilor salariaţilor şi a 

condiţiilor de angajare şi muncă. 

 

Mai multe informaţii şi materiale cu privire la Campania #EU4FairWork sunt disponibile pe pagina de 

internet a Comisiei Europene https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1496&langId=en. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1496&langId=en

