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REVISTA PRESEI OCTOMBRIE 2019.
Rezultatele controalelor din perioada 16 septembrie – 11 octombrie 2019
Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 16 septembrie – 11 octombrie 2019, acţiuni de control în urma cărora
s-au aplicat amenzi în valoare totală de 10.355.310 de lei. Au fost depistate 554 de persoane care desfășurau
muncă fără forme legale, dintre acestea 72 erau din județul Cluj, 40 din Bihor și 37 din Timiș.
În domeniul relaţiilor de muncă, au fost efectuate 5.623 de controale în urma cărora sau aplicat amenzi în valoare
de 9.119.310 de lei, din care 7.850.000 de lei pentru muncă nedeclarată, și au fost sancţionaţi 1178 de angajatori.
În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 4.150 de controale, în urma
cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 1.236.000 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale
de muncă 568 evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi sau nu încadrate ca
fiind accidente de muncă. Dintre acestea, 265 au avut loc în București, 76 în Timiș și 57 în județul Argeș.
www.inspectiamuncii.ro – 18 octombrie 2019.

Proiect de Hotarâre privind stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată.
Potrivit notei de fundamentare, se estimează că majorarea propusă va avea efecte pozitive asupra creșterii
economice prin stimularea ocupării, creşterii puterii de cumpărare a salariaţilor și reducerii muncii la negru.
Schimbări preconizate:
Se propune ca salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată să fie majorat la 2.262 lei lunar începând cu
data de 1 ianuarie 2020, ceea ce reprezintă o creștere de 8,7 % față de luna decembrie 2019.
În anul 2019 tariful orar este de 12,43 lei/oră pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, iar în anul
2020 tariful orar este de 13,518 lei/oră pentru un program complet de lucru de 167,333 ore.
Începând cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de
studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim
brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 2.620
lei lunar, ceea ce reprezintă o creștere de 11,5 % față de luna decembrie 2019.
În anul 2019 tariful orar este de 14,044 lei/oră pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, iar în anul
2020 tariful orar este de 15,657 lei/oră pentru un program complet de lucru de 167,333 ore.
Important: Aceste prevederi nu se aplică momentan, deoarece sunt în fază de proiect de hotărâre.
www.mmuncii.ro – 23 octombrie 2019.
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Angajații din sectorul privat duc în spate 1,6 pensionari plus alți angajați din sectorul public.
Pentru fiecare angajat în sectorul privat din România există 1,6 pensionari plus angajați în sectorul public, ceea ce
reprezintă cea mai mare povară sociala din UE, a scris analistul Iancu Guda, pe blogul personal.
Potrivit specialistului, această situație este cauzată de supradimensionarea aparatului public atât din perspectiva
numărului cât și al salariilor aferente și subdimensionarea antreprenoriatului românesc.
România înregistrează doua extreme negative în UE – cel mai mic număr de companii/1000 de locuitori (26) și cel
mai mare număr de angajați în sectorul public din total salariați (24%).
“Recent s-a adoptat legea pensiilor care va duce aproape la dublarea pensiei medii în următorii 3 ani, dar nimeni
nu explică cum și cine o să plătească aceste pensii”, mai scrie Guda.
www.mediafax.ro – 24 octombrie 2019.

Peste 27.000 locuri de muncă vacante la nivel național.
Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale
pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 27.042 locuri de muncă.
La nivel naţional, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor (1.979), lucrător comercial (1.442), agent de securitate (1.260), ucenic (998), manipulant
mărfuri (929), vânzător (927), lăcătuş mecanic (812), muncitor necalificat în industria confecţiilor (695), casier
(674), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă (591).
Din cele 27.042 de locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă,
1.423 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate, programator,
manager, medic, contabil etc), 15.480 pentru persoanele cu studii liceale, postliceale, profesionale, restul
locurilor de muncă fiind destinate persoanelor cu studii primare/gimnaziale sau fără studii.
Oferta locurilor de muncă la nivel național poate fi consultată pe site-ul ANOFM (www.anofm.ro), la secțiunea
Persoane fizice/Locuri de muncă vacante. În ceea ce privește locurile de muncă la nivel județean, aceste
informații pot fi vizualizate pe pagina de internet a fiecărei agenții pentru ocuparea forței de muncă
județene/municipale sau la sediul acestora.
www.anofm.ro – 31 octombrie 2019.
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