Munca nedeclarată
pentru angajat
 Nesiguranţa locului de muncă;
 Imposibilitatea dovedirii raportului







de muncă;
Imposibilitatea probării salariului şi
altor drepturi pentru care s-a
convenit iniţial
Lipsa asigurării pentru boală,
pensie, şomaj , accidente de muncă
şi boli profesionale;
Imposibilitatea de a beneficia de
concediu pentru creşterea copilului
Imposibilitatea de a contracta

Angajatorul are obligaţia de a încheia în
formă scrisă contractul individual de
muncă, anterior începerii raportului de
muncă şi tot anterior începerii activităţii,
să înmâneze salariatului un exemplar din
contractul individual de muncă: nu

trebuie să accepţi să începi lucru
dacă nu ai semnat un contract
individual de muncă.
Contractul individual de muncă îţi garantează
următoarele drepturi:









Munca nedeclarată
pentru angajator
credite;
 Fluctuaţia de personal ;
 Imposibilitatea recuperării în timp a

pagubelor produse de angajaţi;
 Nesiguranţa asigurării zilnice a
forţei de muncă;
 Muncitori
slabi
pregătiţi
profesional;





cel puţin salariul minim pe economie;
pensie;
şomaj la nevoie;
asistenţă medicală gratuită;
medicamente compensate;
concediul medical;
spitalizare gratuită;
protecţie împotriva concedierilor
nelegale şi a discriminărilor;
concediul de odihnă minim;
pregătire profesională;
concediul pentru creşterea copilului.

Perioada de probă este raport de muncă ,
reprezintă vechime în muncă şi stagiu de
cotizare la asigurările sociale!

Contractul individual de muncă se încheie
în formă scrisă anterior începerii lucrului

, chiar dacă vei fi angajat cu

perioadă de probă.
Pe durata perioadei de probă sau la sfârşitul
acesteia oricare dintre părţi poate decide
încetarea contractului individual de muncă,
printr-o notificare scrisă.

Începând cu 1 august 2011, evidenţa
muncii se ţine numai pe baza registrului
electronic general de evidenţă a
salariaţilor (REVISAL), reglementat prin
Hotararea de Guvern nr. 500/2011 cu
modificările şi completările ulterioare.

Este considerată muncă nedeclarată:
1. Primirea la muncă a unei
persoane
fără
transmiterea
raportului de muncă în registrul
general de evidență a salariaților
cel târziu în ziua anterioară
începerii activității;
2. Primirea la muncă a unui salariat
în perioada în care acesta are
contractul individual de muncă
suspendat;
3. Primirea la muncă a unui salariat
în afara programului de lucru
stabilit în cadrul contractelor
individuale de muncă cu timp
parțial.

Dacă nu ai primit un exemplar al
contractului individual de muncă
deşi ai semnat ,
verifică la
inspectoratul teritorial de muncă
situaţia acestuia .
Orice
persoană
are
dreptul
să
interogheze, să solicite şi să obţină de la
Inspecţia Muncii date din registrul
general de evidenţă a salariaţilor cu
privire la activitatea pe care a
desfăşurat-o în calitate de angajat ,
durata activităţii, salariul, vechimea în
muncă şi în specialitate, într-un termen
de 5 zile de la data solicitării.

Luaţi-vă măsuri de protecţie
Dacă nu ai semnat contract
individual de muncă
sesizează-ne: pentru că noi te ajutăm,
anunţă-ne în timp ce mai lucrezi la acel
patron şi nu aştepta să te dea afară
fără să-ţi plătească salariul!
În cazul în care angajatorul refuză să- ţi
întocmească un contract individual de
muncă apelează cu încredere la
ajutorul ITM – ului , sub protecţia
anonimatului !
Potrivit Legii nr. 108/1999 pentru
înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei
Muncii , art 18, lit.c) – “ Inspectorii de
muncă sunt obligaţi să păstreze
confidenţialitatea asupra identităţii
persoanei care semnalează
nerespectarea prevederilor legale şi să
nu dezvăluie angajatorului , prepuşilor
săi sau altor persoane faptul că
efectuează controlul ca urmare a unei
sesizări “.

Nu accepta
munca la negru !
Munca prestată în temeiul unui
contract individual de muncă îi
conferă salariatului vechime în
muncă şi drepturi de asigurări
sociale.

Pentru primirea la lucru a unei
persoane fără încheierea
contractului individual de muncă
înainte de începerea activității,
primirea la lucru a unei persoane
fără înregistrarea în Revisal a
raportului de muncă înainte de
începerea activității precum si
pentru primirea la lucru a unui
salariat în perioada în care acesta
are contractul individual de muncă
suspendat , fapta constituie
contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de 20.000 lei pentru
fiecare persoană identificată.

Primirea la muncă a unui salariat în
afara programului de lucru stabilit
în cadrul contractelor individuale
de muncă cu timp parţial,se
sancţionează cu amendă de 10.000
lei pentru fiecare persoană
identificată.
Şi persoana care acceptă să
presteze muncă fără încheierea unui
contract individual de muncă poate
fi sancţionată cu amendă de la 500
lei la 1.000 lei
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