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Comunicat de presă 
 
Reglementări legislative privind combaterea muncii nedeclarate  
 
Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 5 – 9 martie 2018, acţiuni de control în urma 
cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 353.391 de euro, adică 1.646.800 de lei. 
Au fost depistate 126 persoane care lucrau fără forme legale, dintre acestea 20 erau din 
județul Constanța, 14 din Timiș și 13 din județul Brăila. 
 
În domeniul relaţiilor de muncă, au fost efectuate 1262 de controale în urma cărora s-au 
aplicat amenzi în valoare de 1.498.300 de lei, din care 1.220.000 de lei pentru muncă 
nedeclarată, și au fost sancţionaţi 271 de angajatori. 
 
În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 853 
de controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 148.500 de lei. 
Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 162 evenimente 
care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi sau nu încadrate ca 
fiind accidente de muncă. Dintre acestea, 79 au avut loc în București și 24 în Timiș.   
 
”Munca nedeclarată este un fenomen îngrijorător, cu consecințe grave pentru societate 
și pentru cei direct implicați. Inspecția Muncii urmărește, cu prioritate, prevenirea și 
descurajarea acestui fenomen negativ, în special prin adoptarea bunelor practici 
implementate în alte țări europene, dar și prin măsuri punitive, întrucât autorii comit un 
act rațional și asumat. Aceste aspecte preocupă toate statele membre ale Uniunii 
Europene și au fost analizate la cea mai recentă reuniune a Platformei Europene de 
Combatere a muncii nedeclarate, la care a participat activ și delegația Inspecției Muncii. 
Ca autoritate de control, acționăm cu toate instrumentele legale pe care le avem la 
dispoziție pentru prevenirea prin conștientizare și pentru descurajarea acestui fenomen 
prin aplicarea măsurilor punitive, atunci când se încalcă legea. Ieri, Parlamentul 
României a adoptat legea de aprobare a OUG nr. 53/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, prin care sunt aduse completări 
importante, menite să clarifice următoarele apecte: definiția locului de muncă, 
păstrarea unei copii a contractului de muncă, evidența orelor de muncă pentru salariații 
mobili şi salariații care desfăşoară muncă la domiciliu, limitarea sumei totale a amenzii 
plătite de angajator pentru muncă nedeclarată la 200.000 de lei.” Dantes Nicolae 
BRATU, inspector general de stat  
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