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             APROBAT: 
 
 

p. INSPECTOR  GENERAL  DE  STAT 
 

GABRIELA  RADU, 
 

Director 
                                                                                      
 
 
 

RAPORT CAMPANIE  
 

privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată  precum şi verificarea respectării 

prevederilor legale  referitoare la securitatea  

şi sănătatea în muncă,  

în domeniul CONSTRUCŢIILOR 
 

Prin Memorandumul de Înţelegere între Comunitatea Europeană şi România semnat în 
data de 23 iunie 2009, a fost asumată ca măsură creşterea intensităţii controalelor privind 
identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată. 

Pentru îndeplinirea acestei măsuri, a fost adoptat un plan de mărire a intensităţii 
controalelor muncii nedeclarate în care, pentru anul 2010, este prevăzută Campania 
Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domeniul 
construcţiilor.  

În acest context, în perioada 12 – 14 august 2010, Inspecţia Muncii a declanşat acţiuni 
de control, cu caracter inopinat, privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, precum 
şi verificarea modului în care se respectă prevederile legale referitoare la securitatea şi 
sănătatea în muncă în domeniul construcţiilor.  

 
Rezultatele obţinute sunt următoarele: 

  
 I. RELAŢII  DE  MUNCĂ 
 

În domeniul relaţiilor de muncă, acţiunile de control s-au concretizat în următoarele 
rezultate: 

 
 număr angajatori controlaţi                      891 
 număr salariaţi ai angajatorilor controlaţi          33.629, din care: 

         4.557 femei 
         7 tineri sub 18 ani 

 număr deficienţe constatate                              2.624 
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 număr măsuri dispuse             2.720 
 număr angajatori sancţionaţi                      362, din care:  

              -  110 angajatori sancţionaţi pentru muncă nedeclarată; 
 număr sancţiuni contravenţionale aplicate        514, din care:  

              -  110 sancţiuni contravenţionale aplicate pentru muncă nedeclarată;        
 253 persoane depistate care desfăşurau activitate fără a avea încheiate contracte 

individuale de muncă, din care: 
- 1 femeie 

 valoarea totală a amenzilor aplicate 823.600 lei din care:  
 - 739.000 lei pentru muncă fără forme legale. 

 În domeniul relaţiilor de muncă, cele mai frecvente încălcări ale prevederilor legislaţiei 
muncii au fost: 

- neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă; 
- nerespectarea termenului legal de înregistrare a contractelor individuale de muncă 

la inspectorate; 
- neîntocmirea foilor colective de prezenţă pentru evidenţierea orelor de muncă 

prestate de fiecare salariat 
- lipsa evidenţei orelor suplimentare din foile colective de prezenţă; 
- nerespectarea duratei timpului de lucru; 
- nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal; 
- nesemnarea de către salariaţi a documentelor justificative privind ridicarea 

drepturilor salariale; 
- neacordarea concediilor de odihnă;   
 
Pentru remedierea deficienţelor constatate în domeniul relaţiilor de muncă, au fost 

dispuse măsuri obligatorii, cu termene concrete de realizare. 
Inspectorii de muncă vor urmării îndeplinirea măsurilor dispuse, la termenele de 

realizare stabilite. 
 Exemple semnificative de angajatori depistaţi că folosesc forţa de muncă fără forme 
legale de angajare:  
 

JUDEŢ DENUMIRE SOCIETATE 
 

nr. 
persoane 

Valoarea  
menzii 

aplicate 
(ron) 

SC JASMIN UNIVERSAL STL IGHIU 4 12.000ALBA SC GABI&BANCI SRL 3 9.000
BIHOR PF LIANU IOAN 3  9.000
BUZĂU SC MOCON CONSTRUCTIONS SRL 4 12.000

SC GRUP ALPINA SRL 5 15.000CLUJ PFA VITAN IOSIF 3 9.000
SC ISTRIDOR SERV SRL 4 12.000GORJ SC TOM TARA PROD COM EXIM SRL 3 9.000

IALOMIŢA PF IBADULA SAMIR 3 9.000
SC EDIL NYO SRL 42 100.000IAŞI SC SERVOCON SRL 6 18.000
SC KABO CONSTRUCT SRL 4 12.000PRAHOVA SC PRIOR TECHNO INDUSTRY SRL 6 21.000

SĂLAJ SC COTOR CONSTRUCT SRL 3 9.000
VASLUI  SC DURIPLAST SRL 3 9.000
VRANCEA SC KOLIBER SRL 5 15.000
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Amenzile au fost aplicate conform art. 276 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul 
muncii, modificată şi completată, pentru primirea la muncă a unei persoane pentru care nu a 
fost întocmit contract individual de muncă. 

 

 II. SECURITATE ŞI  SĂNĂTATE  ÎN  MUNCĂ 

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost controlaţi, la nivel naţional,   945 
angajatori, ce aveau ca profil declarat activitatea de construcţii, societăţi la care lucrează 
33618 lucrători.  

În urma acestor controale, inspectorii de muncă au constatat un număr de 1980 
neconformităţi faţă de legislaţia în vigoare.  

 Pentru nerespectarea cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă, inspectorii de 
muncă au aplicat 1167 sancţiuni contravenţionale,  din care 1083 avertismente şi 147  
amenzi în valoare de 807.500 lei. 

În situaţia în care s-a constatat că există un pericol iminent de accidentare, s-a dispus 
sistarea activităţii în 11 unităţi , la  42 locuri de muncă şi a  112 echipamente de muncă. 

Pentru remedierea deficienţelor constatate, inspectorii de muncă au dispus 2.005  
măsuri cu termene fixe de raportare a modului de rezolvare.  

 Cele mai frecvente deficienţe în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă constatate la 
angajatori au fost cele privind: 

Dintre deficienţele cele mai des semnalate şi sancţionate  de către inspectorii de muncă 
se pot menţiona următoarele : 

- Nu se efectuează supravegherea stării de sănătate pentru lucrători; 
- Nu se utilizează echipamente de muncă corespunzătoare desfăşurării lucrărilor la 

înălţime în siguranţă ; 
- Nu se utilizează echipamentul individual de protecţie din dotare în cazul lucrărilor la 

înălţime ; 
- Nu se respectă prevederile legale privind protecţia împotriva electrocutării; 
- Nu se respectă revederile legale privind efectuarea săpăturilor în condiţii de 

siguranţă. 
Pentru  deficienţele constate inspectorii de muncă au aplicat amenzi contravenţionale.  
În tabelul de mai jos sunt prezentate exemple de unităţi care au fost sancţionate.                     

 
          Tabel nr.1  

Judeţ Societate Valoare 
sancţiune 

SC TOMA GEORGEL  SRL 5000
S.C.BMF DRIME CONSTRUCT SRL 4000
S.C.STEFAN ARGEŞ SRL 4000ARGEŞ 

S.C.GEOSOL IZOTERM ARGEŞ SRL 4000
SC INTERNATIONAL MEDINA SRL 10000
SC MOIS CONSTRUCT SRL 8000
SC GRUP TERMLOC SRL 8000BACĂU 

SC NEWTECH CONSTRUCT SRL 8000
SC BEKAROL SRL 4000
SC VIGDEM TRADE SRL 4000
SC MATEPLAST SRL 4000
SC ENDLES SRL 4000

BIHOR 

SC FEROBAU SRL 4000
CĂLĂRAŞI SC CONCORDIA SRL  10000

SC ALYDAN SRL 4000
SC INTECH SRL 4000CLUJ 
SC BAUHAUS SRL 4000
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DÂMBOVIŢA S.C.LIMA SRL 10000
SC DUNLITE COM SRL 8000
SC IULIAN CONSTRUCT SRL 8000
SC ALFA TRUST SRL 4000DOLJ 

SC SCADT S.A.  7000
GIURGIU SC ELCO DUO PAN SRL 5000

SC ELCOMPET SRL 7000
SC CRITEIO SRL 8000
SC ROMANDRIA SRL 8000HUNEDOARA 

SC AVEG SA 10000
SC EVER GREEN SRL 10000
SC MAREXIM COM SRL 8000
SC ZOLTAN CONSTRUCTII 7000
SC ALPAR CONSTRUCT SRL 8000

MURES 

SC AMIS BUSINESS CONSTRUCTII SRL 10000
SC ESTENSIO CORPORATION SRL 4000NEAMT SC EURO PAVE/BLOC SRL 4000
SC SCADT SA  4000
SC BEBE TRANS SRL 4000OLT 
SC SERVICE LINE SOLUTIONS SRL 8000
SC TUKY CONSTRUCT SRL 7000
SC FASSADEN BAU SRL 7000SUCEAVA 
SC KAMER NOVA CONSTRUCT SRL 10000

 
CONCLUZII 
 
Inspecţia Muncii va desfăşura în continuare acţiuni de control în unităţi care au ca 

activitate principală construcţii, ţinând cont de neconformităţile constatate atât în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă, dar şi al relaţiilor de muncă. 

Apreciem că printr-o activitate susţinută de îndrumare şi control a unităţilor, a urmăririi 
modului de realizare a măsurilor obligatorii dispuse în timpul campaniei, angajatorii verificaţi 
vor remedia deficienţele constatate, ceea ce va conduce la normalizarea condiţiilor de muncă, 
la diminuarea cazurilor de muncă nedeclarată. 

 
 
 
 

Inspector General de Stat Adjunct, 
 
 

Ionuţ Bogdan BARBU 
 
 
  
 
 
 
 Inspector de muncă,                 Inspector de muncă, 
 
             Mihaela Basarab                            Venera Ştefănescu 
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