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NEWSLETTER Nr.30/2021
REVISTA PRESEI OCTOMBRIE 2021.
Modificările aduse Codului Muncii prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.117/2021.
Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat: ”Consecinţele muncii nedeclarate și subdeclarate se reflectă negativ
atât asupra salariatului în privința drepturilor aferente contribuțiilor sociale care sunt plătite la o bază de calcul
inferioară celei reale, cu consecințe directe asupra acumulării vechimii în muncă și a cuantumului pensiei acestuia,
cât și în economie prin distorsionarea mediului concurenţial. Astfel, angajatorii care utilizează munca nedeclarată sau
subdeclarată au mai puţine obligaţii financiare aflându-se, prin urmare, în concurenţă neloială cu acei angajatori
care folosesc toate tipurile de resurse şi depun eforturi reale pentru respectarea obligaţiilor legale ce le revin.”
Definirea muncii nedeclarate, concept consacrat sub sintagma ”muncă la negru”, prin extinderea definiției la
situațiile multiple care corespund acestei încadrări, precum și creșterea semnificativă a valorii amenzii au condus la o
diminuare a fenomenului muncii nedeclarate, însă au generat un alt fenomen, la fel de negativ, cunoscut ca ”muncă
la gri”, pe care l-am definit ca ”muncă subdeclarată” și care tinde să capete noi forme de manifestare și să se extindă
în tot mai multe sectoare de activitate economică. Această practică constă nu doar în disimularea unui contract
individual de muncă cu normă întreagă într-un contract de muncă cu timp parțial, ci și în acordarea, de către
angajator, a unui salariu mai mare decât cel evidențiat în documentele financiar contabile, așa numitul salariu în
mână, suma fiscalizată fiind mai mică decât cea primită efectiv de către salariat, fapt care are ca efect nu doar
evaziunea fiscală, ci și afectarea salariatului în ceea ce privește drepturile aferente contribuțiilor sociale care sunt
plătite la o bază de calcul inferioară celei reale, cu consecințe directe asupra acumulării vechimii în muncă și a
cuantumului pensiei acestuia.
Această stare de fapt a impus reglementarea sub aspect legislativ a conceptului de ,,muncă la gri” în sensul definirii
acesteia ca noțiune juridică de ”muncă subdeclarată” și, totodată, sancționarea practicării acestui fenomen în scopul
de a-l descuraja: ”În sensul prezentei legi, muncă subdeclarată reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decât
cel constituit și evidențiat în statele de plată a salariilor și în declarația lunară privind obligațiile de plată a
contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităților
fiscale.”
”La Inspecția Muncii suntem conștienți de responsabilitatea socială care ne revine în calitate de autoritate de control
care promovează relații de muncă corecte și echitabile pentru toți factorii implicați în piața muncii și combatem acest
fenomen al muncii nedeclarate și subdeclarate prin toate mijloacele legale pe care le avem la dispoziție. Suntem în
plină Campanie Naţională în vederea reducerii incidenței muncii nedeclarate și subdeclarate la angajatorii care îşi
desfăşoară activitatea în domeniile: construcții, fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase, protecție
și pază depozite, service/spălătorii, comerț și lanțuri de aprovizionare, notariate, birori de avocatură și birouri de
arhitectură, care se va desfășura până în data de 17 decembrie 2021”.
Totodată, pe fondul existenței unei situații socio-economice dificile generată de pandemie, ce s-a resimțit profund
atât de către angajatori dar și de către salariați, mecanismul juridic reglementat în prezent în Codul Muncii referitor
la plata cu întârziere a drepturilor salariale este unul complex și anevoios, ce implică promovarea unor procese în
justiție, astfel că s-a impus crearea unei reglementări de natură a asigura protecția socială a salariaților în
concordanță cu principiile ce guvernează raporturile de muncă. În acest sens, am susținut propunerea care a fost
adoptată privind sancționarea depășirii, cu mai mult de o lună, a termenului stabilit în contractul individual de
muncă pentru plata salariului.
www.inspectiamuncii.ro – 6 octombrie 2021.
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Precizările MMPS privind informațiile apărute în spațiul public privind reformele în domeniile pensiilor și
salarizării din fonduri publice.
Având în vedere că în spațiul public a apărut o serie de afirmații legate de modificări la legea pensiilor și a salarizării,
MMPS face următoarele clarificări:
- Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat caietele de sarcini pentru obținerea de expertiză profesională
necesară celor două reforme asumate prin PNRR, respectiv pensii și salarizare;
- finanțarea expertizei prevăzută în caietele de sarcini este decontabilă integral prin PNRR;
- asistența tehnică este necesară pentru fundamentarea reformelor în domeniile pensiilor și salarizării din fonduri
publice, precum și pentru obținerea de analize, proiecții și ipoteze de lucru necesare pentru elaborarea noilor acte
normative în domeniile menționate.
Pentru corecta informare a opiniei publice, facem următoarele precizări:
1. VÂRSTA DE PENSIONARE NU VA FI MAJORATĂ.
Atragem atenția că viitoarea lege nu prevede majorarea vârstei de pensionare, iar proiectul la care se face referire
în caietul de sarcini este cel care a fost deja aprobat de Guvern, care este în dezbatere în Parlament și dă
posibilitatea rămânerii în activitate până la 70 de ani celor care doresc.
2. STAGIUL COMPLET DE COTIZARE NU VA FI MODIFICAT.
Actuala lege a pensiilor publice (Legea nr. 263/2010) prevede că stagiul complet de cotizare este de 35 de ani. Acest
stagiu va rămâne neschimbat în viitoarea lege.
3. CELE 2 LEGI VOR FI ELABORATE DE MINISTERUL MUNCII.
Legislația care va fi trimisă în Parlament spre dezbatere și aprobare va fi elaborată de către specialiștii Ministerului
Muncii. Rolul consultanților este să pună la dispoziția echipelor tehnice din minister, analize, proiecții și ipoteze de
lucru care să ajute la elaborarea și fundamentarea unor proiecte de lege predictibile, echitabile și sustenabile.
Precizăm că sprijinul unor specialiști cu expertiză internațională, menționat în caietele de sarcini, a fost înțeles,
acceptat și asumat integral de CE prin PNRR.
www.mmuncii.ro – 27 octombrie 2021.

Masca a devenit obligatorie în toate spațiile publice închise sau deschise. Persoane exceptate de la regulă.
Ordinul nr. 2.282/156/2021 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, efectuării triajului
epidemiologic ș dezinfectării mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2, pe durata stării de
alertă a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1017 din 25 octombrie 2021.
Extras din Ordin:
Art.1.
(1) Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în toate spațiile
publice îchise și deschise, precum și la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun.
(2) Se exceptează de la măsura prevăzută la alin. (1) următoarele categorii de persoane:
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a) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani;
b) persoanele care la locul de munca sunt singure în birou;
c) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;
d) reprezentanții cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;
e) persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate,
umiditate crescută etc.) sau activități sportive.
Art.2.
Pe durata stării de alertă se instituie obligativitatea instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și
profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să se asigure la intrarea în sediu efectuarea triajului
epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în condițiile și cu respectarea instrucțiunilor generale privind
măsurile de igienă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
www.fiscalitatea.ro – 27 octombrie 2021.

Românii pot cumpăra titluri de stat TEZAUR și în luna noiembrie.
Începând cu 1 noiembrie 2021, Ministerul Finanțelor emite 3 noi emisiuni de titluri de stat în cadrul Programului
Tezaur, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi de 3,75%, 4,25%, 4,65%. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu
și sunt în formă dematerializată.
Titlurile de stat pot fi cumpărate:
 Între 01 – 24 noiembrie 2021 de la unitățile Trezoreriei Statului;
 Între 01 – 23 noiembrie 2021 pentru mediul urban și 01-22 noiembrie 2021 pentru mediul rural, prin
Compania Națională Poșta Română.
Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat
emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una
sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar
în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.
Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Veniturile obținute din
investirea în oferta de economisire lansată de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile.
Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi
utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.
Prospectul de emisiune și orice eventuale modificări ale acestuia vor fi publicate pe: www.mfinante.gov.ro
(secțiunea Datorie publică) , www.posta-romana.ro.
www.mfinante.gov.ro - 30 octombrie 2021.

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

