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NEWSLETTER Nr.3/2021
REVISTA PRESEI IANUARIE 2021.
25.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2021
Guvernul a aprobat proiectul de Hotărâre privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa
forţei de muncă în anul 2021.
Astfel, pentru anul 2021 a fost stabilit un contingent de 25.000 de lucrători străini nou - admişi pe piaţa forţei de
muncă din România, față de 30.000 în 2020.
Decizia de reducere a contingentului pentru anul 2021 a fost luată în baza ultimelor date transmise de către
Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), care au indicat o scădere a numărului de avize de angajare/detașare
emise pentru cetățeni străini în primele 10 luni ale anului 2020.
Astfel, dacă în perioada 01.01 – 30.10.2019 IGI a emis 23.526 de avize de angajare/detașare, până în luna octombrie
a anului 2020 numărul documentelor emise în acest scop a scăzut cu aproape 6.000, fiind eliberate în total 17.578 de
avize.
Un alt motiv care a stat la baza deciziei de reducere a contingentului de lucrători străini nou-admiși a fost faptul că,
începând din anul 2020, angajatorii sunt exceptați de la obligația obținerii avizului de angajare în cazul angajării
cetățenilor din Republica Moldova, Ucraina și Republica Serbia, cu contract individual de muncă cu normă întreagă,
pe o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic.
De asemenea, măsura adoptată de Guvern a avut în vedere și datele comunicate de Agenția Națională pentru
Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), care arată faptul că, în perioada ianuarie-august 2020, numărul total de locuri
muncă vacante a fost în scădere cu 20,9% față de perioada similară din anul 2019, respectiv de 267.106 de locuri de
muncă vacante declarate de angajatori față de 337.232 declarate în anul 2019.
Contingentul de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului,
la propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
www.muncii.ro – 30 decembrie 2020.

Inspectorul general de stat, Dantes Nicolae Bratu, a dispus inspectorilor de muncă verificarea respectării măsurilor
prevăzute de O.U.G. nr. 99/2000 privind protecția lucrătorilor în perioadele cu temperaturi extreme.
Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a desfășurat, în săptămâna 4 – 9 ianuarie 2021, acţiuni de
control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 837.400 de lei, din care 759.900 de lei pentru nerespectarea
prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Au fost depistate 30 de
persoane care desfășurau muncă nedeclarată, au fost aplicate 462 de avertismente și au fost dispuse 1.197 de
măsuri de remediere a neconformităților constatate.
Acțiunile de control efectuate de inspectorii de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, în scopul
prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, centralizate pentru perioada 4 – 9 ianuarie 2021, au avut
ca rezultat aplicarea a 228 de sancțiuni contravenționale, din care amenzi în valoare totală de 77.500 lei. Din 575 de
angajatori controlați, au fost sancționați 145 și s-au dispus 288 de măsuri de remediere a neconformităților.
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”Întrucât, în perioada următoare, se vor înregistra fenomene meteorologice severe și valori de temperatură foarte
scăzute, inspectorii de muncă vor verifica și respectarea măsurilor prevăzute de O.U.G. nr. 99/2000 privind protecția
lucrătorilor în perioadele cu temperaturi extreme. Reamintesc câteva dintre obligațiile minimale ce revin
angajatorilor pentru menținerea stării de sănătate a salariaților care lucrează în aer liber: reducerea duratei zilei de
lucru și, de asemenea, reducerea intensității și ritmului activităților fizice cu alternarea efortului dinamic cu cel static,
distribuirea de ceai fierbinte, asigurarea echipamentului individual de protecție și a unor spații fixe sau mobile cu
microclimat corespunzător. Persoanele care suferă de afecțiuni care au contraindicații privind munca la temperaturi
extreme pot beneficia de reducerea programului de lucru sau pot fi trecute, după posibilitățile existente în structura
activităților, în alte locuri de muncă. Atenționăm angajatorii că nerespectarea obligațiilor ce le revin va duce la
aplicarea sancțiunilor corespunzătoare, potrivit prevederilor legale.” - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de
stat.
www.inspectiamuncii.ro – 11 ianuarie 2021.

Salariul de bază minim brut, majorat la 2.300 lei în anul 2021
Guvernul a majorat salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată de la 2.230 lei la 2.300 lei lunar, începând cu
data intrării în vigoare a actului normativ adoptat in 13 ianuarie 2021, ceea ce reprezintă o creștere de 3 % față de
luna decembrie 2020.
Tariful orar va crește la 13,583 lei/oră de la 13,327 lei/oră în 2020 pentru un program complet de lucru.
La stabilirea salariului de bază minim brut pe țară pentru anul 2021 s-a avut în vedere o formulă de calcul care ia în
considerare atât rata inflației de 2,2 %, cât și creșterea reală a productivității muncii pe persoană, de 0,8 % pentru
anul 2020.
Proiectul de Hotărâre aprobat de Executiv mai stabilește că, pentru personalul cu studii superioare, cu vechime în
muncă de cel puţin un an în domeniul de pregătire, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se menține
la suma de 2.350 lei lunar, care nu include sporuri şi alte adaosuri.
În anul 2021 tariful orar corespunzător salariului pentru studii superioare va fi de 13,878 lei/oră pentru un program
complet de lucru de 169,333 ore.
De majorare vor beneficia aproximativ 1.400.000 de angajați, respectiv în jur de 26,4 % din cei 5.300.000 de salariați
activi.
www.muncii.ro – 13 ianuarie 2021.

În ce situație puteți să nu purtați mască la locul de muncă. Noul Ordin 23/2021.
Ordinul nr. 23/15/2021 al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne modifică
Ordinul nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și
dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă,
după cum urmează:
Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
Pe durata stării de alertă, în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de
muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale
privind măsurile de igienă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
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2. În anexa „Instrucțiuni generale privind măsurile de igienă", la capitolul I „Portul măștii", punctul 2 se modifică și va
avea următorul cuprins:
2. Măsuri generale:
Masca trebuie purtată în orice spațiu public, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă,
pe toată durata prezenței în aceste spații.
În funcție de evaluarea riscului, efectuat de medicul de medicina muncii al unității, pot exista unele excepții, astfel:
a) angajatul este singur în birou;
b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare;
c) persoana desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate,
umiditate crescută etc.);
d) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;
e) copiii cu vârsta mai mica de 5 ani.
https://legislatiamuncii.manager.ro/ - 26.01.2021.

Piața muncii din România bate Pandemia: Numărul locurilor de muncă postate de angajatori se ridică la valorile de
dinainte de restricții.
Angajatorii români au postat peste 20.000 de joburi noi de la începutul anului, numărul aplicărilor a ajuns la 1,2
milioane iar piaţa se apropie de nivelul anterior pandemiei, potrivit datelor publicate de o platformă de recrutare.
"Angajatorii români au început anul în forţă şi au scos în piaţă peste 20.000 de noi locuri de muncă în doar trei
săptămâni lucrătoare, numărul de joburi apropiindu-se de cel înregistrat în luna ianuarie a anului trecut. Cele mai
multe oportunităţi au venit din partea angajatorilor din retail - peste 4.300 de locuri de muncă au fost postate în luna
ianuarie. Prestări servicii a fost al doilea cel mai activ domeniu, din acest punct de vedere, fiind urmat de IT /
Telecom, call-center / BPO, industria alimentară, producţie şi construcţii", se arată într-un comunicat al eJobs,
transmis joi AGERPRES.
Peste jumătate dintre joburile noi se adresează candidaţilor din Bucureşti şi din Ilfov. Următoarele oraşe, în ordinea
numărului de opţiuni deschise în faţa candidaţilor, sunt Cluj-Napoca, Timişoara, Braşov, Ploieşti, Iaşi şi Constanţa.
Angajatorii din străinătate continuă să caute candidaţi români, cu toate că interesul acestora faţă de ideea de a pleca
din ţară este în continuare scăzut, potrivit documentului citat.
www.stiripesurse.ro – 28 ianuarie 2021.

Rămânem la dispoziție pentru orice clarificări suplimentare.
Dumitru Olăeriu – consilier juridic - Servizi Associati srl
Tel: 0722287926.

