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Comunicat de presă 
 
După 31.03.2018, se vor desfășura acțiuni de verificare a angajatorilor care nu 
respectă prevederile art. 4, alin. (3) din H.G. 905/2017 privind Registrului General 
de Evidenţă a Salariaţilor 
 
Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 26 – 30 martie 2018, acţiuni de control în urma 
cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 620.483 de euro, adică 2.891.450 de lei. 
Au fost depistate 269 persoane care lucrau fără forme legale, dintre acestea 32 erau din 
județul Prahova, 25 din Timiș și câte 22 din Argeș și Hunedoara. 
 
În domeniul relaţiilor de muncă, au fost efectuate 2029 de controale în urma cărora s-au 
aplicat amenzi în valoare de 2.657.700 de lei, din care 2.400.000 de lei pentru muncă 
nedeclarată, și au fost sancţionaţi 387 de angajatori. 
 
În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 1217 
de controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 233.750 de lei. 
Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 122 de evenimente 
care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi sau nu încadrate ca 
fiind accidente de muncă. Dintre acestea, 32 au avut loc în București și 19 în Timiș.   
 
”Suntem tot mai des întrebați ce amenzi riscă angajatorii care vor fi verificați de 
inspectorii de muncă dacă au operat transmiterea datelor în REVISAL. În contextul 
modificărilor legislative aduse prin H.G. 905/2017 privind Registrului General de 
Evidenţă a Salariaţilor, termenul de transmitere în aplicația REVISAL a modificărilor 
salariale a suferit o prorogare până la data de 31.03.2018, dată de la care sunt 
aplicabile prevederile art. 8, alin. 2, lit. e) din actul normativ sus menționat (amendă de 
la 5.000 la 8.000 de lei). În urma analizării situației referitoare la transmiterea 
modificărilor salariale la contractele individuale de muncă în sistemul informatic aferent 
Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor, se constată necesitatea ca inspectorii de 
muncă să efectueze acțiuni de verificare a angajatorilor care nu respectă prevederile 
art. 4, alin. (3) care stipulează că orice modificare a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) 
lit. h) se transmite în registru în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii 
acesteia.” Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat  
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