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SUMMARY
Labour Inspection designates, in a narrow, sense the specialized body of the central public 

administration, which according to the law, has the corresponding functions to implement 
control.

Labour inspection, in a broad sense, represents the controlon the enforcement of special 
and general Rules in the field of work relations, secutity and neapth, as well as, the organizati-
on of this control,  by the bodies which are competent under the law.

Consideraţii preliminare
Inspecţia muncii reprezintă, în sens larg, 

controlul efectuat în privinţa aplicării regle-
mentărilor speciale şi generale în domeniul 
relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în 
muncă, de către organismele care au, potrivit 
legii, astfel de competenţe, precum şi organi-
zarea acestui control.

Inspecţia Muncii desemnează, în sens re-
strâns, organismul specializat al administraţiei 
publice centrale care are, potrivit legii, atribu-
ţiile corespunzătoare realizării acestui control.1 

Inspecţia Muncii formează obiectul de re-
glementare pentru Titlul X din Codul Muncii 
(art. 254-256), precum şi al legii speciale la 
care dispoziţiile acestui titlu fac trimitere, Le-
gea nr. 108/1999 privind înfiinţarea şi organi-
zarea Inspecţiei Muncii, republicată.2 La aces-
tea se adaugă şi Regulamentul de organizare 
şi funcţionare al Inspecţiei Muncii, aprobat 
prin Hotarârea Guvernului nr. 767/19993, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Statutul şi organizarea Inspecţiei Muncii
Inspecţia Muncii este un organ de specia-

litate al administraţiei publice centrale aflat în 
subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei.

Inspecţia Muncii are personalitate juridică 
şi are în subordine inspectorate teritoriale de 
muncă, unităţi cu personalitate juridică, care 
se organizează în fiecare judeţ şi în municipiul 
Bucureşti.

Inspecţia muncii este condusă de un in-

spector general de stat numit prin ordinul 
ministrului muncii, solidarităţii sociale şi fa-
miliei. Inspectorul general de stat reprezintă 
Inspecţia Muncii în raporturile cu autorităţile 
administraţiei publice, cu persoane fizice şi 
juridice, precum şi în relatiile cu organismele 
internaţionale în domeniu.

În exercitarea atribuţiilor de conducere in-
spectorul general de stat are în subordine 2 
inspectori generali de stat-adjuncţi şi un Corp 
de control al calităţii inspecţiei.

Inspectorul general de stat şi cei doi in-
spectori generali de stat-adjuncţi sunt inspec-
tori de muncă. Corpul de control al calităţii in-
specţiei de muncă verifică modul în care per-
sonalul Inspecţiei Muncii respectă prevederile 
legale în domeniu.

În cadrul Inspecţiei Muncii functionează 
Colegiul Inspecţiei Muncii, un organ cu rol 
consultativ.

Funcţionarea Inspecţiei Muncii este regle-
mentată prin Regulamentul de organizare şi 
funcţionare, aprobat prin Hotărârea Guvernu-
lui nr. 767/1999.

Prin excepţie de la regulile generale pri-
vind organizarea şi funcţionarea activităţilor 
de inspecţie a muncii, Ministerul Apărării Na-
ţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor 
şi Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Pe-
nitenciarelor, Serviciul Român de Informaţii, 
Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Pro-
tecţie şi Pază organizează activităţile de in-
specţie a muncii prin serviciile proprii de spe-
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cialitate, care au competenţa exclusivă numai 
pentru structurile respective.

Importanţa şi rolul Inspecţiei Muncii
În conformitate cu prevederile art. 254 C. 

muncii, Inspecţia Muncii controlează aplica-
rea reglementărilor generale şi speciale în 
domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi 
sanătăţii în muncă. Inspecţia Muncii este or-
ganul de specialitate al administraţiei publi-
ce centrale prin care se exercită atribuţii de 
autoritate de stat în domeniul muncii, relaţii-
lor de muncă, securităţii şi sanătăţii în muncă.

Conform art. 2 din Regulamnetul său de 
organizare şi funcţionare, Inspecţia Muncii 
exercită controlul aplicării unitare a dispozi-
ţiilor legale în domeniile sale de competenţă 
în unităţile din sectorul public, mixt, privat, 
precum şi alte categorii de angajatori. Ea are 
ca principal scop urmărirea îndeplinirii obli-
gaţiilor legale de către aceşti angajatori în 
domeniul relaţiilor de muncă, apărarea vieţii, 
integrităţii corporale şi sanătăţii salariaţilor, în 
desfăşurarea activităţii.

Atribuţiile Inspecţiei Muncii
Atribuţii generale. Principalele obiective ale 

activităţii Inspecţiei Muncii sunt stabilite în Le-
gea nr. 108/1999, art. 5, ca fiind următoarele:

- controlul aplicării prevederilor legale re-
feritoare la relaţiile de muncă, la securitatea 
şi sanătatea în muncă, la protecţia salariaţilor 
care lucrează în condiţii deosebite şi a preve-
derilor legale referitoare la asigurările sociale;

- informarea autorităţilor competente des-
pre deficienţele legate de aplicarea corectă a 
dispoziţiilor legale în vigoare;

- furnizarea de informaţii celor interesaţi 
despre cele mai eficace mijloace de respecta-
re a legislaţiei muncii;

- iniţierea de propuneri adresate Ministe-
rului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 
pentru îmbunătăţirea legislaţiei existente şi 
elaborarea de noi acte legislative în domeniu.

Potrivit prevederilor Regulamentului de 
organizare şi funcţionare, Inspecţia Muncii are 
următoarele atribuţii:

- controlează aplicarea corectă şi unitară 
a legilor şi a altor acte normative care regle-
mentează relaţiile de muncă, securitatea şi 
sanătatea în muncă, precum şi protecţia sala-
riaţilor care lucrează în condiţii deosebite;

- coordonează, îndrumă metodologic şi 
controlează activitatea inspectoratelor terito-
riale de muncă şi a unităţilor pe care are drep-
tul să le înfiinţeze potrivit legii;

- reprezintă Ministerul Muncii, Solidarităţii 
şi Familiei, ca organ de specialitate, în relaţiile 
de cooperare internaţională cu instituţii simi-
lare;

- elaborează programele anuale de acţiuni 
şi de inspecţie pentru implementarea politicii 
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Fa-
miliei în domeniu;

- elaborează metode şi proceduri unitare 
de inspecţie a muncii;

- controlează respectarea criteriilor de în-
cadrare a locurilor de muncă cu condiţii de-
osebite, evidenţa acestora şi modul de reali-
zare de către agentul economic a măsurilor 
tehnico-economice pentru normalizare [po-
trivit dispoziţiilor art. 19, alin. (5) din Legea 
nr. 19/2000 privind şistemul public de pensii 
şi alte drepturi de aşigurări sociale, avizul in-
spectoratului teritorial de muncă este obliga-
toriu pentru încadrarea locurilor de muncă în 
condiţii deosebite ;

- organizează sistemul informaţional nece-
sar activităţii proprii;

- face propuneri în vederea iniţierii şi ela-
borării de proiecte de acte normative în do-
meniu;

- organizează şi controlează activitatea de 
pregătire şi perfecţionare a pregătirii perso-
nalului propriu;

- organizează activitatea de formare a per-
soanelor cu atribuţii în domeniu, angajate la 
persoanele fizice şi juridice;

- cooperează cu minsterele, cu alte inspec-
ţii de specialitate, cu instituţii publice sau pri-
vate şi cu reprezentanţii partenerilor sociali;

- gestionează veniturile realizate din con-
sultanţă, asistenţă de specialitate şi din alte 
prestări de servicii, calculate pe bază de tarife, 
taxe, comision şi alte venituri obţinute con-
form prevederilor legale;

- solutionează, în limita competenţelor le-
gale, reclamaţiile şi sesizările persoanelor fizi-
ce şi juridice;

- elaborează anual propuneri pentru pro-
iectul bugetului de stat pe care îl înaintează 
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Fa-
miliei spre aprobare;
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- elaboreaza bugetul de venituri şi cheltu-
ieli pentru activitatea extrabugetară.

Atribuţiile Inspecţiei Muncii în domeniul sta-
bilirii şi controlului relaţiilor de muncă:

- îndrumă şi controlează aplicarea unitară 
a legislaţiei muncii;

- organizează activităţile de control şi evi-
denţă a angajatorilor, a muncii prestate pe 
bază de contracte individuale de muncă şi de 
convenţii civile de prestări servicii;

- controlează respectarea legalităţii pri-
vind încheierea, executarea, modificarea, sus-
pendarea şi încetarea contractului individual 
de muncă, precum şi a convenţiilor civile de 
prestări servicii; 

- verifică legalitatea clauzelor înscrise în 
contractele individuale de muncă, controlea-
ză respectarea lor de către anagajatori, asigu-
ră şi urmăreşte înregistrarea acestora în carne-
tele de muncă;

- controlează modul de completare a car-
netelor de muncă şi condiţiile de păstrare a 
acestora la unităţile din sectorul public, privat 
şi la alte categorii de angajatori;

- asigură întocmirea şi completarea, în ter-
menul prevăzut de lege, a carnetelor de mun-
că pe care le are în păstrare, precum şi eviden-
ţa acestora;

- controlează dacă persoanele fizice şi ju-
ridice îşi respectă prevederile legale privind 
înregistrarea contractelor de muncă şi a con-
venţiilor civile de prestări servicii;

- cetifică şi contrasemnează legalitatea în-
scrierilor efectuate în carnetele de muncă de 
către angajatorii cărora li s-a aprobat păstra-
rea şi completarea acestora la sediu;

- verifică documentele prezentate de an-
gajatori din care rezultă că şi-au achitat con-
tribuţia la bugetul aşigurărilor pentru somaj, 
la fondul de aşigurări sociale de sănătate, con-
form legii şi sesizează instituţiile care gestio-
nează aceste fonduri în legatură cu incălcarea 
prevederilor legale din domeniul lor de com-
petenţă;

- ţine evidenţa persoanelor fizice şi juridice 
care datorează comisionul prevăzut de lege 
pentru păstrarea şi completarea carnetelor 
de muncă, verificarea şi certificarea legalităţii 
acestora;

- verifică şi urmăreşte modul în care sunt 
calculate sumele virate cu titlu de comision 

pentru păstrarea şi completarea carnetelor de 
muncă, precum şi pentru verificarea şi certi-
ficarea legalităţii înregistrărilor efectuate de 
către angajatori în condiţiile legii;

- înregistrează registrul general de eviden-
ţă a salariaţilor şi controlează modul de com-
pletare a acestora;

- stabileşte procedura de acreditare a so-
cietăţilor comerciale cu obiect de activitate în 
domeniul evidenţei muncii;

- stabileşte metodologia de lucru pentru 
societăţile comerciale care solicită dreptul de 
păstrare şi completare a carnetelor de muncă;

- controlează stabilirea şi respectarea dura-
tei timpului de lucru;

- controlează stabilirea şi acordarea drep-
turilor salariale, precum şi a celorlalte drepturi 
decurgând din munca prestată;

- controlează accesul fără nici o discrimina-
re pe piaţa muncii al tuturor persoanelor apte 
de muncă, respectarea normelor specifice pri-
vind condiţiile de muncă ale tinerilor, femei-
lor, precum şi ale unor categorii de persoane 
defavorizate;

- controlează respectarea celorlalte preve-
deri cuprinse în legislaţia  muncii şi a clauzelor 
contractelor colective de muncă.

În domeniul securităţii şi al sănătăţii în mun-
că Inspecţia Muncii are următoarele atribuţii:

- acordă angajatorilor, persoane juridice şi 
fizice, autorizaţia de funcţionare din punctul 
de vedere al securităţii de muncă;

- dispune sistarea activităţii sau scoaterea 
din funcţiune a echipamentelor tehnice, în ca-
zul în care constată o stare de pericol iminent 
de accidentare sau îmbolnavire profesională 
şi sesizează, după caz, organele de urmărire 
penală;

- efectuează sau solicită măsurători şi de-
termină, examinează probe de produse şi de 
materiale în unităţi şi în afara acestora, pentru 
clarificarea unor situaţii de pericol;

- acordă aşistenţă tehnică persoanelor ju-
ridice la elaborarea programelor de prevenire 
a riscurilor profesionale şi controlează realiza-
rea acestora;

- retrage autorizaţia de funcţionare din 
punctul de vedere al securităţii în muncă, 
dacă constată că prin modificarea condiţiilor 
care au stat la baza emiterii acesteia nu se res-
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pectă prevederile legislaţiei în vigoare;
- urmăreşte respectarea de către persoa-

nele fizice şi juridice a condiţiilor pentru care 
s-a eliberat autorizaţia de funcţionare din 
punctul de vedere al protecţiei muncii;

- cercetează accidentele de muncă con-
form prevederilor Normelor metodologice 
privind comunicarea, cercetarea, înregistra-
rea, raportarea şi evidenţa accidentelor de 
muncă;

- coordonează activitatea de instruire şi in-
formare a angajaţilor în domeniul securităţii, 
sănătăţii şi al relaţiilor de muncă şi urmăreşte 
activitatea de formare a specialiştilor în do-
meniu;

- controlează, prin inspectorii de muncă 
sau prin organisme acreditate de Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, apli-
carea dispoziţiilor legale referitoare la certifi-
carea produselor, a echipamentelor tehnice 
şi a echipamentelor individuale de protecţie 
importate, din punctul de vedere al securităţii 
în muncă, la intrarea pe teritoriul naţional şi 
la comercializarea pe piaţă a acestora, sau a 
produselor, echipamentelor tehnice şi a echi-
pamentelor individuale de protecţie fabricate 
şi comercializate în ţară;

- verifică modul de organizare şi funcţio-
nare a comitetelor de securitate şi sănătate în 
muncă;

- controlează respectarea legislaţiei pri-
vind examenul medical la angajare, adaptabi-
litatea în muncă şi controlul medical.

Inspecţia muncii poate presta, la cererea 
celor interesaţi, prin personal propriu, contra 
cost, următoarele servicii:

În domeniul relaţiilor de muncă:
- asistenţa de specialitate şi consultanţă în 

domeniul relaţiilor de muncă;
- pregătirea şi perfecţionarea în domeniul 

evidenţei muncii a personalului societăţilor 
comerciale care au obţinut aprobarea pentru 
păstrarea şi completarea carnetelor de muncă 
în condiţiile Legii nr. 130/1999;

- consultanţa de specialitate pentru con-
stituirea şi acreditarea societăţilor comerciale 
care au ca obiect de activitate evidenţa muncii;

- pregătirea şi perfecţionarea în domeniul 
evidenţei muncii a personalului ce desfăşoară 
activitate la societăţile comerciale care au ca 

obiect de activitate evidenţa muncii, acredita-
te în condiţiile legii.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
- asistenţa tehnică la elaborarea progra-

melor de prevenire a riscurilor profesionale;
- expertizarea persoanelor fizice şi juridice 

în vederea eliberării autorizaţiei de funcţiona-
re din punctul de vedere al protecţiei muncii, 
al revizuirii autorizaţiei la schimbarea condi-  
ţiilor iniţiale;

- expertiza şi analiza în vederea eliberării 
autorizaţiei pentru producerea, deţinerea, 
transportul, comercializarea şi utilizarea sub-
stanţelor toxice şi explozive;

- consultanţa privind metodele şi mijloacele 
manageriale de aplicare a prevederilor legisla-
tive în scopul normalizării condiţiilor de muncă;

- organizarea cursurilor, consultanţa şi 
asistenţa de specialitate pentru formarea şi 
perfecţionarea profesională a personalului cu 
activitate în domeniul protecţiei muncii;

- organizarea cursurilor de pregătire a eva-
luatorilor nivelului de risc;

- măsurători şi determinări privind para-
metrii mediului de muncă prin prelevări de 
probe, produse şi materiale pentru cuantifica-
rea riscurilor de îmbolnăvire profesională sau 
de accidentare;

- consulatanţa şi asistenţa de specialitate 
la evaluarea nivelului de risc în vederea stabi-
lirii programelor de prevenire a accidentelor 
de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale.

Inspecţia Muncii poate înfiinţa unităţi cu 
personalitate juridică care efectuează presta-
ţii în domeniul său de competenţă respective:

- pregătirea şi perfecţionarea pregătirii 
profesionale a personalului propriu al Inspec-
ţiei Muncii;

- pregătirea şi perfectionarea pregătirii 
personalului din alte sectoare de activitate în 
domeniul protecţiei muncii;

- alte tipuri de prestaţii legate de specificul 
activităţii.

În realizarea atribuţiilor sale, Inspecţia 
Muncii are obligaţia de a coopera cu minste-
re, inspecţii din alte domenii, instituţii publi-
ce sau private, cu reprezentanţii partenerilor 
sociali şi poate apela la serviciile unor experţi 
sau ale unor organisme specializate, în condi-
ţiile stabilite de regulamentul de organizare şi 
funcţionare propriu.
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Potrivit art. 15 din Legea nr. 108/1999, 
Inspecţia Muncii prezintă anual ministrului 
muncii, solidarităţii sociale şi familiei un ra-
port de activitate privind modul în care şi-a 
îndeplinit atribuţiile stabilite de lege.

Statutul şi atribuţiile inspectorilor de 
muncă

Statutul. Inspectorii de muncă sunt funcţi-
onari publici, încadraţi prin concurs sau exa-
men în raport cu aptitudinile şi pregătirea 
lor profesională şi sunt independenţi faţă de 
orice schimbare guvernamentală şi de orice 
influenţă neprevazută din afară.

Potrivit dispoziţiilor Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Inspecţiei Muncii, 
funcţia de inspector de muncă poate fi ocu-
pată de persoane cu studii superioare tehni-
ce, juridice, economice, psihosociologice, de 
medicină a muncii şi de medicină generală.

Obligaţii. Articolul 18 din Legea nr. 
108/1999 enumeră principalele obligaţii ale 
inspectorilor de muncă:

- sa nu aibă niciun interes, direct sau indi-
rect, de orice natură ar fi acesta, în unităţile 
care se află sub incidenţa controlului lor;

- să nu dezvăluie secretele de fabricaţie şi, 
în general, procedurile de exploatare de care 
ar putea lua cunoştinţă în exercitarea funcţi-
ilor lor, nici după momentul încetării, indife-
rent de motivul, a contractului lor individual 
de muncă;

- sa păstreze confidenţialitatea oricărei re-
clamaţii care semnalează nerespectarea pre-
vederilor legale în domeniul reglementat de 
prezenta lege şi să nu dezvăluie conducăto-
rului persoanei juridice şi persoanei fizice sau 
reprezentantului acestora faptul că inspecţia 
a fost efectuată ca urmare a unei reclamaţii.

Drepturi. Drepturile inspectorilor de mun-
că sunt stabilite în cuprinsul art. 19 din Legea 
nr. 108/1999:

- să aibă acces liber, permanent şi fără inşti-
inţare prealabilă, în sediul persoanei juridice şi 
în orice alt loc de muncă organizat de acesta;

- să solicite conducerii persoanei juridice 
sau persoanei fizice documentele şi informa-
ţiile necesare pentru realizarea controlului 
sau pentru efectuarea cercetării accidentelor 
de muncă;

- să procure dovezi, să efectueze investiga-

ţii sau examene, să ceară prezentarea docu-
mentaţiei pe care o consideră necesară, să re-
alizeze măsurători sau să preleveze mostre de 
substanţe utilizate în procesul de producţie;

- să impună ca abaterile constatate în do-
meniu să fie remediate pe loc sau într-un timp 
limitat;

- să ceară, acolo unde este cazul, modifica-
rea instalaţiilor sau a proceselor tehnologice 
utilizate, dacă acestea nu asigură securitatea 
lucrătorilor la locul de muncă;

- să apeleze la organisme agreate  pentru a 
verifica starea locurilor de muncă sau a mate-
rialelor folosite;

- să dispună măsuri atunci când condu-
cătorul persoanei juridice nu-şi îndeplineşte 
obligaţiile legale;

- să constate săvârşirea unor contravenţii 
de către angajatori şi să aplice sancţiunile pre-
văzute de lege.

Constituie contravenţii potrivit art. 20 şi 
art. 21 din Legea nr. 108/19994 următoarele 
fapte: împiedicarea în orice mod, de către un 
angajator, persoană fizică sau juridică, a in-
spectorilor de muncă să îşi exercite controlul 
în limitele legii, refuzul unui anagajator de a 
aduce la îndeplinire măsurile obligatorii dis-
puse de inspectorul de muncă, la termenele 
stabilite de acesta, în condiţiile legii. 

Contestaţii. Măsurile luate de inspectorii 
de muncă pot fi contestate pe căile judiciare 
sau administrative prevăzute de lege.5 

Astfel, actul adminstrativ prin care inspec-
torul de muncă a dispus măsuri care sunt 
obligatorii pentru angajatori şi/sau pentru 
salariaţi poate fi contestat potrivit procedurii 
reglementate de Legea Contenciosului admi-
nistrativ nr. 554/2004.6  Înainte de a se adresa 
instanţei de contencios administrativ compe-
tente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al sau într-un interes legitim prin 
actul administrativ, trebuie să solicite autorită-
ţii publice emitente sau organului ierarhic su-
perior, dacă acesta există, în termen de 30 de 
zile de la data comunicării actului, revocarea, 
în tot sau în parte a acestuia. Dacă persoana în 
cauză nu este mulţumită de răspunsul primit 
la plângerea prealabilă, sau nu a primit nici un 
răspuns în termenul de răspuns prevăzut de 
lege, poate sesiza instanţa de contencios ad-
ministrativ competentă pentru a solicita anu-
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larea, în tot sau în parte, a actului, repararea 
pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru 
daune morale. Instanţa de contencios admi-
nistrativ competentă poate fi sesizată într-un 
termen de 6 luni de la data primirii răspunsu-
lui de care persoana în cauză este nemulţu-
mită sau a refuzului de soluţionare ori, după 
caz, de la data expirării termenului prevăzut 
de lege în care organul administrativ sesizat 
era obligat să soluţioneze cererea.

În cazul în care inspectorul de muncă a 
constatat savârşirea unei contravenţii şi a 
aplicat o sancţiune contravenţională, aceasta 
poate fi contestată conform procedurii pre-
văzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor7 cu 
modificările şi completările ulterioare. Pot-
rivit dispoziţiilor acestui act normativ, împo-
triva procesului-verbal de constatare a con-
travenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate 
face plângere în termen de 15 zile de la data 
înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea 
se depune împreună cu copia procesului-ver-
bal la organul din care face parte agentul con-
statator, iar apoi se trimite cu dosarul cauzei, 
judecătoriei în a cărei circumscripţie a fost să-
vârşită contravenţia. Plângerea suspendă exe-
cutarea. Hotărârea judecătorească prin care 
s-a soluţionat plângerea poate fi atacată cu 
recurs în termen de 15 zile de la comunicare 
la secţia de contencios administrativ a tribu-
nalului.

Potrivit Legii nr.140-XV8 din 10 mai 2001, 
Programului de activitate a Inspecţiei Muncii 
pentru anul 2010, obiectivul principal pus în 

seama Inspecţiei Muncii este asigurarea apli-
cării dispoziţiilor legale referitoare la condiţii-
le de muncă şi la protecţia salariaţilor în exer-
citarea atribuţiilor lor.

Întru realizarea acestui obiectiv, Inspec-
ţia Muncii exercită controlul de stat asupra 
respectării cadrului legal de reglementări în 
domeniul muncii în intreprinderi, instituţii, or-
ganizaţii şi întreprinde acţiuni în vederea pre-
venirii ilegalităţilor din acest domeniu.

 În acest context, Inspecţia Muncii cu sub-
diviziunile sale teritoriale realizează anual cir-
ca 7000 de controale. Din numărul total de 
controale, circa 55 la sută au avut ca subiect 
modul în care se respectă legislaţia şi alte acte 
normative referitoare la relaţiile de muncă, 
iar 45 la sută au avut în vizor modul în care 
se respectă legislaţia şi alte acte normative de 
protecţie a muncii. 

Pe parcursul a zece luni ale anului 2010, au 
fost efectuate 5705 controale din care 2879 - 
în domeniul protecţiei muncii şi 2826 - în do-
meniul relaţiilor de muncă. Ca rezultat al con-
troalelor, au fost întocmite procese-verbale 
de control, în care au fost consemnate peste 
67600 de incălcări ale prevederilor actelor le-
gislative şi ale altor acte normative din dome-
niul muncii. 

Încălcările comise de angajatori reprezintă 
componente ale utilizării nelegale a muncii şi 
prejudiciază esenţial drepturile salariaţilor ce 
decurg din raporturile de muncă. Încălcarea 
prevederilor actelor normative referitoare la 
securitatea şi sănătatea în muncă pot declan-
şa accidente de muncă şi boli profeşionale. 

NOTE

1 S. Ghimpu, Al. Ticlea, op. cit., pag.  728-736.
I.T. Stefanescu, op. cit., vol. II, pag. 228-252.
Al. Ticlea, A. Popescu, C. Tufan, M. Ţichindelean, O. Tinca, Dreptul muncii, Editura Rosetti, Bu-

cureşti, 2004.
2 Monitorul Oficial al României nr. 740 din 10 octombrie 2002.
3 Monitorul Oficial al României nr. 464 din 24 septembrie 1999.
4 Monitorul Oficial al României nr. 740 din 10 octombrie 2002.
5 I. T. Stefanescu, Tratat de dreptul muncii, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.
6 Monitorul Oficial al României nr. 1554 din 7 decembrie 2004.
7 Monitorul Oficial al României nr. 410 din 25 iulie 2001.
8 Monitorul Oficial al României nr. 68-71/55 din iunie 2001.
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