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Combaterea Muncii la Negru de Catre Izomag Construct. 

 

 
Izomag Construct Bucuresti recunoaște faptul că funcționează în domeniul 

constructiilor, mai exact in domeniul lucrarilor de hidroizolatii terase si de termo 

hidroizolatii terase, acoperisuri si fundatii, unde munca la negru este des intalnita. 

 

Munca la negru pentru client inseamna o calitate indoielnica a serviciilor de 

hidroizolatii si izolatii, precum si a calitatii oferite, pe cand pentru companiile care o 

tolereaza, reprezinata un profit anual din ce in ce mai mare si cateodata si lipsa 

responsabilitatiilor. 

 

Nu de de putine ori, de la multe companii care executa lucrari de hidroizolatii 

terase sau de izolatii termice , am vazut oferte si devize de lucrari, 

la care manopera de executie era foarte mica. In opinia noastra, o manopera 

mica de executie, ascunde un nivel foarte redus (sau deloc) de calificare 

profesionala din partea personalului de executie, precum si lipsa contributiilor la 

stat, in cazul neincheierii de contracte individuale de munca cu personal calificat. 

 

Angajatorii ce detin personal fara forme legale, investesc mai putin in 

dezvoltarea resurselor umane si a calitatii serviciilor oferite. O companie care se 

respecta investeste in primul rand in oameni. 

Oriunde in lume, profesionalismul inseamna calificare si servicii de inalt nivel. 

 

Izomag Construct Bucuresti, doreste ca toti clienti sai sau potentiali clienti, sa 

incerce sa combata munca la negru (sclavie moderna) s-o reclame si sa ia masuri 

impotriva ei. Tolarand-o, veti face rau societatii romanesti. 

 

Cele mai inportante consecinte si motive pentru care o persoana 

trebuie sa refuze munca la negru: 

  

 Nu va avea vechime in munca, nu va avea pensie, 

 Nu va avea indemnizatii de incapacitate temporara de munca si nu numai. 

 Nu va beneficieaza de indemnizatie de somaj, in cazul in care va avea 

nevoie. 

 Nu va avea zilele de concediu de odihna, zilele libere in caz de casatorie, 

etc, 

 

 

 

http://legislatiamuncii.manager.ro/a/18067/concediul-de-odihna-prevederi-legale-de-care-tinem-cont-in-2015.html
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 Nu va avea zile pentru ingrijirea copilului bolnav sau pentru alte situatii 

importante in care se poate regasi oricand. 

 Nu primestie tichete de masa,  

 Nu beneficieaza de asistenta medicala gratuita, de spitalizare sau de 

medicamente gratuite sau compensate. 

 

 

Actiuni Intreprinse. 

 

Izomag Construct Bucuresti doreste sa fie simbolul calitatii in hidroizolatii. 

  

De aceea Izomag Construct incearca sa previna munca la negru prin: 

  

 cere tuturor subcontractanților de hidroizolatii terase, să prezinte o „Cerere 

de includere“, un chestionar pentru a furniza informații cu privire la numarul si 

calificarea personalului, precum la măsurile luate pentru a combate munca 

la negru in domeniul lor de activitate, 

 incurajeaza angajatul sa respinga ferm munca fara forme legale si sa sesizeze 

autoritatiile, 

 actiuni de promovare în rândul angajatorilor de profil, a unei etici de afaceri, 

axată pe concurenţa loială,  

 

 

 

Acest lucru se datorează faptului că Izomag Construct recunoaște că "Valoarea pe 

termen lung este mult mai importanta decât cresterea profitului". 

 

 


