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Munca nedeclarata cunoscuta i sub denumirea generica de
munca la negru este una din abaterile grave întalnite de inspectorii de
munca în cadrul controalelor efectuate la diferitele tipuri de
angajatori.

Prin Memorandumul de în elegere între Comisia Europeana i
Romania semnat în  data de 23 iunie  2009,  a  fost  asumata ca masura
cre terea intensita ii controalelor privind identificarea i combaterea
cazurilor de munca nedeclarata.

In acest context, a fost elaborat Planul de marire a intensit ii
controalelor privind munca nedeclarata ca o condi ionalitate a
realizarii sarcinilor stabilite prin Memorandum.

Totodata, Inspec ia Muncii a elaborat Strategia Na ionala privind
reducerea inciden ei muncii nedeclarate pentru perioada 2010 —
2012.  Strategia  precum  i  Planul  national  de  punere  in  aplicare  a
acesteia au fost aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 1024/2010.

Tinand cont de rezultatele obtinute, in cursul  anului 2011,  in
actiunile de control desfasurate in cadrul Planului Comun de Actiuni
privind reducerea incidentei muncii nedeclarate, coroborat cu
obiectivele stabilite in Planul National de punere in aplicare a
Strategiei, Inspec ia Muncii in colaborare cu Inspectoratul General al
Poli iei Romane, Jandarmeria Romana i Garda Financiara, va
desfa ura si in cursul anului 2012, ac iuni de control, in baza
PLANULUI COMUN DE ACTIUNE incheiat in ianuarie 2012, în vederea
reducerii incidentei muncii nedeclarate.

La nivel teritorial ac iunile de control privind reducerea inciden ei
muncii nedeclarate vor fi coordonate i monitorizate de inspectorul ef
al fiecarui inspectorat teritorial de munca. Vor fi constituite grupuri de
lucru formate din reprezentan ii institu iilor implicate care vor elabora
un plan propriu de ac iune.
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