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Având în vedere atribuțiile specifice ale Inspecției Muncii stabilite prin lege, precum și obiectivele 

urmărite prin Programul Cadru de Acțiuni pentru acest an, în perioada 05.10.2022 – 07.10.2022, 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov a desfășurat acțiuni de control în cadrul Campaniei Naționale 

pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care desfășoară activitatea în 

domeniul construcțiilor. 

Munca nedeclarată constituind un fenomen extrem de nociv datorită consecințelor sociale și 

economice pe care le produce, obiectivele campaniei au vizat în principal: 

- identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru 

determinarea respectării de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, 

respectiv determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru 

persoanele depistate fără forme legale , precum și  înregistrare acestora în REVISAL 

- identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor și a tinerilor; 

- diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către 

angajatorii care desfășoară activitate în domeniul construcțiilor, a prevederilor legale 

- eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în 

legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare. 

Astfel, la nivelul județului Brașov,  inspectorii de muncă au efectuat un număr de 45 de  

controale, fiind  depistate 14 persoane care desfășurau muncă nedeclarată pentru care un 

număr de 3 angajatori au fost sanctionați cu  amenzi în valoare totală de 240.000 lei, pentru:  

 primirea la muncă a 7 persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă 

scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, și pentru 

      primirea la muncă a 7 persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă 

în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii. 

 

Dan SUCIU 

Inspector Şef Adj. 
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