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                    CAPITOLUL I 
                    INTRODUCERE 

 
 Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui este institutia publica cu personalitate 

juridica aflata in subordinea Inspectiei Muncii si Ministerului Muncii și Justiției 

Sociale, prin care se exercita atributii de autoritate de stat, in domeniul muncii, 

relatiilor de munca, supravegherii pieții și al securitatii si sanatatii in munca.   

 În îndeplinirea atributiilor ce îi revin, inspectoratul colaboreaza cu autoritatile 

administratiei publice centrale si locale, cu alte institutii de specialitate ale statului, 

cu organizatii neguvernamentale, cu partenerii sociali, mass media, putând furniza la 

cererea acestora, date si informatii, in limitele sale de competentă potrivit 

prevederilor legale. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui are sediul in municipiul Vaslui, str. Radu 

Negru, nr. 274 si puncte de lucru in orașele Barlad si Husi.  

                      

CAPITOLUL II 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI CONTROL MUNCĂ NEDECLARATĂ 

 

 La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vaslui în cadrul Compartimentului 

Control Muncă Nedeclarată în anul 2019 și-au desfășurat activitatea trei inspectori de 

muncă. 

In îndeplinirea obiectivelor prevăzute de Legea nr. 108/1999, republicata – Legea 

pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, în anul 2019  inspectorii de munca 

din cadrul compartimentului control muncă nedeclarată, au efectuat 413 controale la 

agenții economici și persoanele fizice în vederea prevenirii, identificării si combaterii 

cazurilor de munca nedeclarată, obiectivul principal al activitatii Compartimentului 

Control Muncă Nedeclarată. 

 
 



 

 Acţiunile de control privind identificarea  cazurilor de muncă nedeclarată s-au 

desfășurat, după caz conform:  

- programului propriu de acţiuni al inspectoratului teritorial de muncă,  

- petiţiilor formulate în nume propriu de către persoane care lucrează fără a avea 

întocmit contract individual de muncă, sau cărora li se solicită să muncească în 

perioade în care contractul individual de muncă este suspendat, sau de către salariați 

angajați cu contract individual de muncă cu timp parțial cărora angajatorul le cere să 

muncească peste programului de lucru stabilit în contract; 

- sesizărilor adresate de către cetățeni, de către reprezentanți ai unor persoane 

juridice și/sau persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice, de către 

alte instituții publice, cu privire la folosirea muncii nedeclarate de către anumiți 

angajatori;  

- campaniilor naționale sau acțiunilor proprii ale inspectoratului teritorial de muncă 

prin care s-au stabilit anumite domenii de activitate supuse verificărilor; 

- datelor furnizate de sistemul informatic Columbo referitoare la istoricul 

angajatorilor care au fost sancționati/nu au fost sancționați pentru utilizarea muncii 

nedeclarate; 

- activităților premergătoare prin care se identifică locurile de muncă cu privire la 

care există suspiciuni de utilizare a muncii nedeclarate, etc. 

 - în orice altă situaţie, din dispoziţia conducătorului instituţiei sau din dispoziţia 

şefului ierarhic cu aprobarea conducătorului instituţiei. 

 

Indicatori specifici compartimentului control muncă nedeclarată 

In anul 2019, inspectorii de munca din cadrul compartimentului Control Muncă 

Nedeclarată au efectuat un număr de 413 controale, în cadrul acestora urmărind 

identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată. 

În cadrul controalelor efectuate în vederea depistarii și combaterii cazurilor de 

muncă nedeclarată, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului control muncă 

nedeclarată. Cu ocazia controalelor au identificat 55 persoane,  din care 9 femei și 

doi tineri sub 18 ani care prestau muncă nedeclarată. Au fost depistate 46 de 

persoane care desfasurau activitate fară a avea incheiate contracte individuale de 

munca in forma scrisă, 8 persoane pentru care contractele individuale de muncă nu a 
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fost transmis cel  târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității și o persoană 

care lucra deși avea suspendat contractul individual de muncă. La un număr de 33 de 

angajatori au fost aplicate  sancțiuni pentru munca nedeclarată, din care 35 sancțiuni 

pentru folosirea a 46 persoane fără a li se încheia contracte individuale de muncă 

potrivit art. 260, alin.1, lit. e din Codul Muncii, 6 sancțiuni pentru netransmiterea a 8 

contracte individuale de muncă cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii 

activității, conform art. 260 alin.1, lit. e1 din Codul Muncii și o sancțiune pentru 

primirea la muncă a unei persoane în perioada în care acesta avea contractul 

individual de muncă suspendat, conform art. 260 alin.1, lit. e2 din Codul Muncii. 

Sancțiuni pentru munca nedeclarată 

 Angajatorii care foloseau munca nedeclarata au fost sanctionati contraventional cu  

amenzi în valoare de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificată că presta muncă 

nedeclarată în una din formele ei, valoarea totala a amenzilor aplicate în cadrul 

compartimentului control munca nedeclarata fiind fiind de 1.100.000 lei. 

 

Campanii privind identificarea și combaterea muncii nedeclarate organizate la 

nivel national de catre IM 

1. Campania națională privind identificarea și combaterea cazurilor de muncă 

nedeclarată și în domeniul sănătății și al securității în muncă la angajatorii care își 

desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, cod CAEN 41, 42 și 43, 

desfășurată în perioada 03.06.2019-28.06.2019.    

Rezultatele campaniei: 

Număr controale programate: 13 

Numar de angajatori controlați: 20; 

Numar de angajatori sanctionati:  2; 

Număr persoane identificate prestând muncă nedeclarată: 3, din care: 

1 persoană nu avea încheiat contract individual de muncă; 

2 persoane nu aveau contractele individuale de muncă transmise cel târziu în ziua 

lucrătoare anterioară începerii activității; 

Valoarea amenzilor aplicate în cadrul campaniei: 65.000 lei, din care : 

60.000 lei pentru munca nedeclarată, 
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5.000 lei pentru nerespectarea altor prevederi legale din doemeniul relațiilor de 

muncă; 

2. Acțiuni de identificare și combatere a muncii nedeclarate organizate de 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui 

 În perioada 14.03.2019 -19.03.2019, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui în 

colaborare cu reprezentanți ai Serviciului de Poliție Rutieră a municipiului Vaslui a 

desfășurat acțiuni de control la operatorii de transport rutier de bunuri și persoane. 

În cadrul acțiunilor de control au fost verificați 51 de operatori de transport, fiind 

identificate 6 persoane care prestau muncă nedeclarată la un număr de 5 angajatori. 

Aceștia au fost sancționați contravențional cu amenzi în valoare de 20.000 lei pentru 

fiecare persoană identificată că presta muncă nedeclarată, fiind aplicate 5 sancțiuni 

contravenționale în valoare totală de 120.000 lei.   

În perioada 04.092019 - 06.09.2019, cu ocazia organizării bâlciului tradițional 

organizat de Primăria Vaslui, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui a desfășurat o 

campanie locală privind identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată. 

Au fost controlați 7 angajatori susceptibili de a folosi muncă nedeclarată, la 2 dintre 

aceștia folosirea acesteia fiind confirmată. Au fost identificate trei persoane care 

prestau muncă nedeclarată, ce doi angajatori fiind sancționați cu amenzi în valoare 

de 20.000 pentru fiecare persoană identificată, valoarea amenzilor aplicate fiind de 

60.000 lei.     

 Activitatea de identificare și combatere a cazurilor de muncă nedeclarată s-a 

realizat prin controale inopinate, efectuate și pe timp de noapte atât independent 

cât și împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Poliție Vaslui, 

Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui și Biroului Teritorial de Imigrări Vaslui. 

 În urma acestor acțiuni întreprinse s-a constatat o diminuare a fenomenului muncii 

nedeclarate și o creștere a numărului de agenți economici care se prezintă la 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui în vederea informării cu privire la 

formalitățile necesare desfășurării activității conformlegislației în vigoare. 

 

CAPITOLUL  III 

 SESIZARI SI RECLAMATII 
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 În perioada 01.01.2019– 31.12.2019, au fost adresate inspectoratului și repartizate 

Compartimentului Control Muncă Nedeclarată, în vederea soluționării un număr 72 de   

de sesizări, cu privire la munca nedeclarată. Toate petițiile au fost soluționate în 

termenul legal. S-au respectat astfel prevederile O.U.G nr. 27/2002 cu privire la 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor precum şi a adresei nr. 959/2001 

a Inspecţiei Muncii. 

   

 

Gheorghe CHIRVASE,  

INSPECTOR ŞEF,   

Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui                  

                                                                    5 

 


	COMPARTIMENT CONTROL MUNCĂ NEDECLARATĂ

