INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ PRAHOVA

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ DOLJ
INFORMARE DE PRESĂ
Acţiune de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în
muncă declarată

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova desfăşoară în această perioadă acţiunea de
informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă
declarată. Acţiunea se adresează angajatorilor care activează în domeniile ce înregistrează
o prevalenţă a muncii nedeclarate: construcţii, exploatarea şi industrializarea lemnului,
alimentaţie publică, agricultură, industria textilă, micul comerţ, micii transportatori,
panificaţie, industria alimentară şi prestările de servicii, precum şi grupurilor de persoane
cu nivel de educaţie scăzut, respectiv persoanelor din zone izolate sau defavorizate,
elevilor de liceu şi studenţilor.
Astfel, Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova organizează în zilele de 25.07.2017 şi
27.07.2017 o sesiune de comunicări ce are ca temă ”Transfomarea muncii nedeclarate în
muncă declarată“, sesiune în care vor fi abordate şi alte teme de interes cu privire la
aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
Întrucât munca nedeclarată are efecte negative, pe termen scurt, dar mai ales pe termen
lung atât pentru individ, cât şi pentru societate, precum şi pentru bugetul de stat, existând
o relaţie de interdependenţă între plata contribuţiilor şi impozitelor şi accesul la drepturile
de asigurări sociale şi alte măsuri de protecţie socială, iar neplata acestor obligaţii legale
conduce, pe de o parte, la lipsa veniturilor către bugetul consolidat al statului, afectând
totodată şi sistemele de asigurare socială, iar pe de altă parte – şi cel mai important – la
faptul că persoanele care prestează muncă nedeclarată nu pot beneficia de niciuna dintre
formele de protecţie socială prevăzute de lege, se impune observaţia că munca nedeclarată
implică un loc de muncă nesigur, cu perspective pe termen scurt, fără posibilităţi de
progres

profesional, cu salarii mai mici decât cele de pe piaţa forţei de muncă, fără

protecţie socială, efectele negative pentru cei care prestează activitate nedeclarată
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Totodată, consecinţele muncii nedeclarate se reflectă şi în economie, prin distorsionarea
mediului concurenţial. Astfel, angajatorii care nu utilizează munca declarată au mai puţine
obligaţii financiare şi se află în concurenţă neloială cu acei angajatori care folosesc toate
tipurile de resurse şi depun eforturi reale pentru respectarea obligaţiilor legale ce le revin.
Munca nedeclarată se poate manifesta doar cu implicarea celor două părţi, respectiv
angajatorii şi salariaţii lor, având la bază practici neloiale care diminuează simţul
responsabilităţii necesar într-o societate în care o parte importantă a resurselor este
destinată protecţiei sociale, iar principala cauză a perpetuării acestui fenomen îl constituie
avantajul financiar imediat, obţinut atât de angajator, cât şi de salariat, generat de
sustragerea de la plata impozitelor şi a contribuţiilor sociale.
Analiza efectuată la nivelul rezultatelor de control a inspectorilor de muncă a relevat faptul
că munca nedeclarată continuă să se manifeste în rândul angajatorilor de pe raza judeţului
Prahova, astfel încât se vor continua controalele care au ca obiectiv identificarea şi
sancţionarea acestui flagel, şi totodată se vor întensifica şi activităţile de conştientizare a
importanţei respectării normelor care reglementează raporturile de muncă.
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