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CAPITOL INTRODUCTIV

Acest studiu îşi propune să analizeze 
cele mai bune practici care privesc diminuarea 
muncii nedeclarate (informale sau la negru) şi 
să facă o sintetizare a situaţiei curente privind 
ocuparea informală şi măsurile de contracarare 
a acesteia în Moldova. Studiul face o analiză 
paralelă la principalii piloni – prevenirea şi 
diminuarea muncii nedeclarate -  ai Planului 
de acţiuni privind minimizarea practicii de 
achitare a salariilor în plic şi muncii la negru, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 477  
din 28 iunie 2011. 

Munca nedeclarată este analizată prin 
prisma unei sinteze a cauzelor ce duc la 
apariţia şi dezvoltarea acesteia. În acest sens, 
sunt analizate rolul şi eficienţa instituţiilor 
de resort cum ar fi Inspecţia Muncii, în 

combaterea şi prevenirea muncii la negru sau 
a muncii nedeclarate şi a plăţilor salariilor în 
plic. Totodată, sunt analizate caracteristicile 
socio-demografice ale muncii nedeclarate.

Măsurile represive nu ar fi cele mai 
potrivite la momentul actual şi există părerea 
că ocuparea informală, munca nedeclarată 
se va reduce treptat, dacă costurile înalte de 
activitate ale antreprenoriatului vor fi reduse, 
dacă  vor exista facilităţi, stimulente fiscale 
şi condiţii competitive şi avantajoase pe 
piaţa financiar-bancară pentru activităţi de 
antreprenoriat. 

Studiul vine cu unele recomandări 
pentru politicile privind diminuarea salariilor 
în plic şi a muncii nedeclarate.   
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VIZIUNI GENERALE PRIVIND 
MUNCA NEDECLARATĂ

Deşi există mai multe definiţii privind 
munca nedeclarată, nu există un consens ce 
ar asigura includerea şi explicarea tuturor 
particularităţilor acestui fenomen. De 
asemenea,  nu există un consens cu referire la 
ce ar trebui să fie inclus sau exclus în noţiunea 
de muncă nedeclarată. În acest sens, există 
rapoarte ce reflectă definirea acestui fenomen 
din mai multe perspective, dar care au la bază 
o abordare generală de natura unei activităţi 
remunerate, dar care nu este declarată 
autorităţilor fiscale. 

Din practicile internaţionale se arată 
că munca nedeclarată este reprezentată într-o 
simbioză cu achitarea salariilor în plic, deoarece 
aceste două fenomene sunt ireversibile, adică se 
produc într-un singur sens, acela de eschivare 
de la plata impozitelor. 

Munca “nedeclarată”, cunoscută şi 
sub forma de muncă „la negru”, este foarte 
răspândită în lume, motivele avansării acestui 
fenomen fiind dintre cele mai diverse. Munca 
nedeclarată sau munca la negru face parte din 
economia informală (cunoscută de asemenea 
ca economie tenebră sau ascunsă). Un moment 
foarte important, pe care îl menţionăm de la 
bun început, este că economia informală este 
o activitate economică legală în termeni de 
licenţiere, patentare şi standardizare. Frontiera 
de trecere, care marchează caracterul ilicit al 
activităţii unităţii economice sau al agentului 
economic, reprezintă faza de nerespectare 
a obligaţiei raportării situaţiei financiare în 
întregime, direct la autorităţile fiscale. 

Deseori, agenţii economici recurg 
la practica muncii nedeclarate pentru a se 
eschiva de la plata taxelor sau impozitelor pe 
salarii, pentru a economisi din cheltuielile 
destul de mari, în special, în rândul 
antreprenorilor. Munca fără forme legale a 
devenit o activitate profitabilă pentru mai 
mulţi angajatori, deoarece această formă de 
„contractare” nu prevede evidenţă fiscală, 
protecţie socială şi asistenţă medicală pentru 
angajaţi. De ce angajaţii acceptă această formă 
de „contractare” reprezintă o altă întrebare. 
Cercetările recente au arătat că tot mai multe 
persoane fizice acceptă salariile în plic sau 
garanţii financiare neimpozabile (cadouri, 
privilegii, tranzacţii, etc.) în detrimentul 
contribuţiilor la asigurările lor sociale şi a 
unor bonusuri sociale. Faptul că economia de 
piaţă şi cea concurenţială dictează regulile sale 
de joc nu este ceva nou pentru societate. De 
asemenea, nu este în concordanţă coraportul 
dintre veniturile medii şi schimbările preţurilor 
la produsele şi serviciile procurate pentru 
consum de către gospodăriile casnice. Cu alte 
cuvinte, nu există o balanţă de forţe dintre 
salariul mediu şi indicele preţurilor de consum 
pentru aceeaşi unitate de timp. De aceea, 
angajaţii preferă să câştige bani şi din proporţia 
nedeclarată autorităţilor fiscale, pentru a 
putea gestiona de sine stătător veniturile şi 
cheltuielile lor. Or, pe de altă parte, deservirea 
proastă în sistemul de sănătate şi pensiile mici 
nu motivează nicidecum salariaţii să contribuie 
conştient şi încrezător în asigurarea viitorului 
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prin contribuţii la Bugetul asigurărilor sociale 
de stat (BASS) din orice venit obţinut în ţară. 
Principiul „azi şi acum” domină principiul „pe 
termen mediu şi lung”. Aici putem menţiona 
şi problema educaţiei consumatorului şi 
asigurării de viitor, care încă reprezintă ceva 
ambiguu pentru societate. Putem admite 
că munca nedeclarată este o un element ce 
generează efectul economiei necontrolate. 

Munca nedeclarată nu este un fenomen 
nou, acesta având un traseu semnificativ de-a 
lungul istoriei, fiind cunoscut şi în secolul al 
XIX-lea. Pentru prima dată termenul de „sector 
informal” a fost utilizat în anii `70 ai secolului 
trecut, de către antropologul englez Keith 
Hart1, profesor emerit la Universitatea din 
Londra, care reuşeşte să facă o distincţie dintre 
activitatea legală şi cea ilegală a sectorului 
informal şi prezintă o scurtă descriere a 
acestora. 

Dintre activităţile legitime sunt 
evidenţiate cele principale şi secundare: 
agricultori şi grădinari, domeniul construcţiilor, 
meşteşugari, cizmari, producători de bere 
şi alcool. De asemenea, Hart menţionează 
despre activităţile terţiare, care, de regulă, sunt 
realizate în cadrul unor întreprinderi mici 
sau mijlocii cu intrări de capital relativ mare. 
Aceste activităţi pot fi sub umbrela prestării 
serviciilor de locuinţă, transport, utilităţi, 
speculaţii cu mărfuri. La scară mai mică, se 
identifică activităţi cum ar fi comercianţi, 

1  Keith Hart. Informal Income Opportunities and 
Urban Employment in Ghana The Journal of Modern African 
Studies Vol. 11, No. 1 (Mar., 1973), pp. 61-89

vânzători de stradă, agenţi comisionari, 
dealer. Printre activităţile legitime sunt 
menţionate şi alte servicii, printre care cele 
de meditaţie, medicină particulară, frizerie, 
spălătorii, organizarea evenimentelor festive şi 
acompaniere muzicală, servicii rituale, brokeri 
şi intermediari. 

Dintre serviciile considerate nelegitime, 
în formula lui Hart, se pot evidenţia 
comercianţii şi distribuitorii din piaţa neagră, 
proxeneţii şi contrabandiştii, traficanţii, 
persoanele care câştigă venituri din mită, 
racket şi corupţie politică. 

Este interesantă această distingere 
dintre activităţile legitime şi cele nelegitime 
în cadrul sectorului informal. Trebuie spus 
că această deosebire ajută foarte mult la 
determinarea caracterului activităţilor şi 
modului în care acestea sunt desfăşurate în 
economia informală. Evident, această abordare 
este considerată incipientă, dar ne ajută să 
facem desoebire dintre munca nedeclarată din 
sectorul informal şi piaţa neagră de desfacere a 
mărfurilor în acest sector. În acest sens, există o 
concepţie care ne ajută să înţelegem că munca 
nedeclarată face parte din sectorul informal 
şi respectiv, din economia informală, în timp 
ce piaţa neagră ţine de activitatea clandestină 
în economia informală (tenebră), cum ar fi, 
vânzarea bunurilor furate, a stupefiantelor 
şi proxenetismul, toate aceste activităţi fiind 
clasificate ca  infracţiuni ale Codului Penal. 
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Sursa: Friedrich Schneider, Size and 
Measurement of the Informal Economy in 110 
Countries around the World, World. Bank, July 
20022. Structura tabelului este preluată de la 
Lippert şi Walker 19973.

Ca şi în cazul muncii nedeclarate, nu 
există o definiţie comună a economiei informale, 
dar o mai largă apreciere a fenomenului ar 
cuprinde orice activitate economică sau sursă 
de venit care nu este supusă reglementărilor 
guvernamentale privind impozitarea4. Există şi 
alte păreri care susţin că economia informală 
acoperă o gamă largă de activităţi care nu 
participă la sistemul contabilităţii naţionale, 
care este un sistem larg de evidenţă a conturilor 
macroeconomice, utilizat în statistica ţărilor 
cu economie de piaţă. Aceste activităţi includ 
subzisenţa în agricultură, întreprinderile mici 
şi activitatea ilegală.5De aici reiese faptul că 
este practic imposibilă monitorizarea, într-un 

2  Friedrich Schneider, Size and Measurement of the Informal 
Economy in 110 Countries around the World, Working Papers, 
World. Bank, July 2002
3  Lippert, O. & Walker, M. (Eds.) (1997). The underground 
economy: Global evidence of its size and impact. Vancouver, 
Canada: The Fraser Institute. http://www.geocities.ws/spirope/
Underground-Fraser.pdf
4  Friedrich Schneider (2002) Idem 
5 Henry, S. and Sills, S. Informal economic activity: Early 
thinking, conceptual shifts, continuing patterns and persistent 
issues a Michigan study. Crime, Law and Social Change, 45 
(45): 263-284, 2006

fel sau altul, activităţii economiei informale şi 
respectiv, fraudele fiscale.

Conform părerii unor specialişti, cel mai 
adesea, frauda fiscală reprezintă o infracţiune, 
o încălcare voită a legii fiscale în vigoare şi se 
distinge de evitarea fiscală, care reprezintă o 
utilizare abilă a posibilităţilor şi alternativelor 
oferite de lege. În ambele cazuri, însă, există 
oportunitatea de a profita de lacunele legii în 
vigoare conducând contribuabilii de la sectorul 
legal la cel ilegal.6Se precizează faptul că anume 
creşterea ratei impozitării provoacă migrarea 
sau trecerea unor activităţi economice din 
sectorul oficial spre cel subteran.

În termeni reali, este necesar de a face 
delimitarea dintre evaziunea fiscală legală 
de cea ilegală. Există o deosebire mare între 
evaziunea fiscală şi evitarea fiscală (Tab.1). 
Dacă evaziunea fiscală reprezintă în fond 
o acţiune ilegală, atunci evitarea fiscală 
presupune aplicarea facilităţilor fiscale pentru 
anumite grupuri de agenţi economici, de 
regulă, în suportul creşterii randamentului 
productivităţii acestora sau constituie un set 
de reguli care prevăd reduceri în termeni legali 
a impozitului.

6  A se vedea: Pop Georgeta. Economia subterană. Abordări-
le conceptuale şi formele de manifestare, Studia Universitatis 
“Vasile Goldis” Arad Seria Stiinţe Economice Anul 21/2011 
Partea a II –a.

Tabel. 1. Taxonomia tipurilor de activităţi ale economiei subterane

Tipul de activitate Tranzacţii monetare Tranzacţii nemonetare
Activităţi ilegale Comerţul cu bunuri furate, traficul 

de droguri şi a operelor de arte 
furate; prostituţia; jocurile de noroc, 
contrabandă şi fraude

Barter de droguri, de bunuri furate, 
produse de contrabandă, etc. sau 
cultivarea  plantelor, substanţelor şi 
preparatelor stupefiante şi psihotropice 
pentru uz propriu. Furt pentru uz propriu.

Evaziunea fiscală1 Evitarea fiscală2 Evaziunea fiscală Evitarea fiscală
Activităţi legale Venituri 

nedeclarate de la 
ocuparea locului 
de muncă 

Salariile şi activele 
de la locul de muncă 
nedeclarat
 referitor la servicii 
juridice şi de bunuri

Barter de servicii 
juridice şi de 
bunuri

Lucrul pe lângă casă şi 
ajutor pentru vecini
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De asemenea, există o distincţie din-
tre sectorul informal şi ocuparea informală. 
Studiile realizate arată că dimensiunea  şi  for-
mele de  manifestare a economiei informale 
diferă de la o ţară la alta. Cele mai răspândite 
sunt considerate evaziunea fiscală şi munca la 
negru sau munca nedeclarată. 

Pentru a face deosebirea dintre secto-
rul informal şi ocuparea informală, Comisia 
Europeană a introdus termenul de muncă ne-
declarată în anul 1998 7. 

„Munca nedeclarată este definită ca „orice 
activitate remunerată, care este legală în ceea ce 
priveşte natura ei, dar nu este declarată autorită-
ţilor publice, luând în calcul diferenţele sisteme-
lor de reglementare din statele membre”. Această 
definiţie asociază munca nedeclarată cu frauda 
fiscală şi/sau frauda sistemului de securitate so-
cială şi acoperă activităţi diverse, pornind de la 
servicii de menaj neoficiale până la munca clan-
destină efectuată de rezidenţi ilegali, dar exclude 
infracţiunile. Munca nedeclarată reprezintă un 
fenomen complex, influenţat de o gamă întrea-
gă de factori economici, sociali, instituţionali 
şi culturali, dar este general acceptat faptul că 
munca nedeclarată tinde să obstrucţioneze poli-
ticile economice, bugetare şi sociale orientate spre 
creştere.8

În această ordine de idei, se evidenţiază 
definiţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii 
(OIM) asupra muncii nedeclarate, care este 
privită şi analizată din perspectivele economiei 
informale9. În viziunea OIM, toate activităţile 

7  Communication from the Commission on undeclared 
work. COM (98) 219 final, 7 April 1998 /Comunicarea Comi-
siei privind munca nedeclarată, COM (98) 219 final, 7 April 
1998
8  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Con-
siliu,. Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor . Accelerarea luptei împotriva muncii nedeclarate, 
Bruxelles, 24.10.2007 COM(2007) 628 final
9  A se vedea: Report VI Decent work and the informal 
economy Sixth item on the agenda, International Labour Con-
ference, 90th Session 2002. P.40, http://www.ilo.org/public/
english/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/rep-vi.pdf

economice realizate de către unităţile econo-
mice care nu sunt suficient reglementate de 
acorduri formale şi sunt în afara legii, consti-
tuie muncă nedeclarată. 

Aici trebuie să menţionăm faptul că 
munca nedeclarată nu se limitează doar la ac-
tivitatea desfăşurată contra unei sume de bani, 
ci cuprinde, de asemenea, munca efectuată în 
schimbul unei plăţi, sub formă de dobândă, 
profit, privilegiu, bunuri, schimb de servicii, 
favoruri, care sunt nedeclarate şi poartă un ca-
racter de profit non-monetar. 

Conform unui studiu elaborat în 2007 
în Uniunea Europeană10, la întrebarea care 
sunt motivele ce determină persoanele să nu 
declare munca efectuată, aproape jumătate din 
respondenţi (47%) au răspuns că acest mod 
convine ambelor părţi, angajatorilor şi anga-
jaţilor. În mai multe cazuri, faptul că atât an-
gajatul cât şi angajatorul profită din veniturile 
nedeclarate, justifică acest proces din punct 
de vedere economic. Totuşi, din perspectiva 
juridică, acest proces nu este justificat cu ni-
mic, deoarece pentru angajator prevede o pe-
nalizare şi în unele practici internaţionale se 
ajunge până la retragerea licenţei de activitate, 
iar pentru angajat pierderile se estimează, de 
regulă, în termeni de vulnerabilitate socială şi 
penalizări nesemnificative.  

Munca nedeclarată poate avea un ca-
racter sezonier. De exemplu, în acelaşi studiu 
(2007) se arată că doar 23% din furnizorii de 
locuri de muncă nedeclarate au menţionat că 
activitatea a fost de tip sezonieră. Dar şi în 
acest caz trebuie reţinut faptul că au lipsit pro-
tecţia socială şi asigurarea medicală.

Cert este că munca nedeclarată oferă po-
sibilitate angajatorilor de a-şi creşte veniturile 

10  Colin C. Williams. Tackling undeclared work in the Eu-
ropean Union. European Foundation for the Improvement of 
Living and working Conditions, 2008. http://www.eurofound.
europa.eu/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf 
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şi de a evita impozitarea pentru contribuţii so-
ciale, ceea ce reduce considerabil din costurile 
lor.  

Sectoarele tradiţionale cum ar fi agricul-
tura, construcţiile, comerţul cu amănuntul, 
serviciile, sunt dominate de practica muncii 
nedeclarate. În aceste sectoare, de regulă, pro-
fiturile sunt mai mici decât în alte sectoare ale 
economiei, iar forţa de muncă este prezentă 
mai intens. Respectiv, competitivitatea depin-
de în principiu de costurile gestionate.

Cauzele muncii la negru 

Cauzele muncii nedeclarate sunt cele mai 
diverse şi pot fi determinate de situaţia financi-
ară proastă a angajatorului şi/sau a angajatului, 
de cadrul legal mai puţin flexibil, de politica 
fiscală împovărătoare, de nivelul de instruire şi 
pregătire profesională a angajaţilor, etc. 

Veniturile mici şi fiscalitatea excesivă de-
termină pe mulţi angajatori şi angajaţi să ac-
cepte munca la negru ca formă de colaborare 
şi prestare de servicii pentru a se eschiva de la 
impozite şi taxe. 

În aceeaşi ordine de idei, în condiţiile 
unei stagnări economice şi a existenţei unei 
economii subterane, când majoritatea marilor 
întreprinderi au fost lichidate sau au suferit 
optimizări instituţionale, oferta locurilor de 
muncă pentru cei rămaşi în afara acestor în-
treprinderi împreună cu proaspeţii absolvenţi 
şi vârstnicii apţi de muncă, depăşeşte cu mult 
cererea pieţii muncii. Creşterea numărului de 
absolvenţi în căutare de lucru, în condiţiile 
unei lipse de coordonare între mediul acade-
mic şi cererea pieţii forţei de muncă, deter-
mină o parte dintre aceştia să accepte munca 
nedeclarată sau informală, să nu declare veni-

turile şi să nu plătească impozitele.  
Există mai multe motive pentru care oa-

menii, avtivând în sectorul formal sau infor-
mal, nu declară veniturile sau declară doar o 
parte din venituri. Deoarece în sectorul for-
mal, locurile de muncă sunt mai puţine, sec-
torul informal devine cel mai atractiv pentru 
şomeri sau pentru cei în căutarea unui venit 
suplimentar. 

Impozitele mari şi reglementările stricte 
pentru activitatea în sectorul formal constituie, 
de regulă, unul din principalele motive pentru 
care agenţii economici se eschivează de la im-
pozitare şi preferă să achite angajaţilor salariile 
în plic. În fond, calitatea serviciilor publice, 
structura economiei naţionale şi relaţiile dintre 
sectoarele ei de activitate, cultura consumato-
rului, politica fiscală, toate contribuie la men-
ţinerea sau la diminuarea evaziunii fiscale. 

Efectele muncii 
nedeclarate

Munca nedeclarată are efecte negative, 
pe termen scurt şi pe termen lung, atât pentru 
individ, cât şi pentru societate. Fenomenul se 
explică prin faptul că mulţi angajatori nu res-
pectă legislaţia în vigoare. Acesta ia amploare 
şi se manifestă doar cu implicarea celor două 
părţi – angajatorul şi angajatul (salariatul). 
Munca nedeclarată duce la reducerea colectării 
veniturilor la BASS din impozite, iar la nivelul 
întreprinderilor se diminuează din concuren-
ţă şi din randamentul productivităţii. Pe lângă 
faptul că angajatorii au mai puţine obligaţii fi-
nanciare pentru că practică munca nedeclarată, 
aceştia nu îşi îndeplinesc obligațiile asumate în 
faţa legii, astfel devenind concurenţi neloiali 
pentru toţi ceilalţi angajatori care respectă le-
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gea. Devine dificilă estimarea proporţiei din 
PIB care nu este declarată.

În ceea ce priveşte securitatea socială, 
atunci munca nedeclarată şi achitarea salarii-
lor în plic au implicaţii grave pentru sistemul 
asigurărilor sociale şi de sănătate, pentru res-
pectarea dreptului la pensie şi dreptului la asi-
gurări împotriva accidentelor la locul de mun-
că. Conform datelor raportate de Inspecţia 
Muncii, pentru perioada ianuarie-martie 2012 
au fost efectuate 1720 controale la circa 1400 
agenţi economici cu un număr de peste 61 mii 
salariaţi. Din numărul total de controale, 463 
au fost efectuate în baza petiţiilor şi sesizărilor 
de încălcări şi abateri de la prevederile actelor 
legislative şi normative din domeniul muncii. 
În rezultat, doar pentru aceste două luni, în 
urma vizitelor de control, au fost întocmi-
te procese–verbale de control şi consemnate 
21062 de încălcări a legislaţiei muncii, dintre 
care 9024 au constituit încălcări în domeniul 
relaţiilor de muncă şi respectiv12038 încăl-
cări privind securitatea şi sănătatea la locul de 
muncă.

Diminuarea cazurilor de evaziuni fiscale 
constă în capacitatea înlăturării motivelor ce 
favorizează apariţia lor. În acest sens, comba-
terea muncii nedeclarate depinde de mai mulţi 
factori, ca de exemplu: relaţiile cetăţenilor cu 
autorităţile şi instituţiile publice, relaţiile de 
piaţă care includ pieţele de servicii şi bunuri, 
interacţiunea dintre mediul academic şi piaţa 
muncii.  Toţi aceşti factori interacţionează în-
tre ei, creând o atmosferă de interdependenţă 
totală, fiind dificilă o delimitare a unuia de la 
totul întreg. 

De gradul de transparenţă a relaţiilor ce-
tăţenilor cu autorităţile şi instituţiile publice 
depinde foarte mult cum decurge procesul de 
impozitare a salariilor cetăţenilor. De aseme-

nea, succesul diminuării salariilor în plic de-
pinde de gradul de conştientizare a cetăţeni-
lor şi de dreptul lor de a-şi exprima opiniile şi 
rezervele cu privire la salarizare şi relaţiile de 
muncă. În acest context, un accent deosebit se 
pune pe parteneriatul dintre sectorul public şi 
cel neguvernamental, unde societăţii civile îi 
revine rolul cel mai principal de a monitoriza 
procesul.  

Nu mai puţin importante sunt relaţiile 
ce caracterizează schimbul nemijlocit de  bu-
nuri, servicii şi informaţii disponibile pe piaţă. 
Deşi, relaţiile între piaţa serviciilor şi piaţa bu-
nurilor sunt complexe, acestea întotdeauna au 
reflectat o pondere ridicată a disponibilităţilor 
patronilor de a achita salarii în plic, motivele 
fiind cele mai diverse, printre care impozitele 
mari pe venit. Una dintre cele mai vizibile ca-
racteristici în strânsă relaţie cu acest aspect, re-
prezintă raporturile marginale şi concurenţiale 
dintre agenţii economici. Spre exemplu, bunu-
rile de consum sunt importate de unii agenţi 
economici, distribuite prin magazine de alţi 
agenţi economici şi vândute, respectiv, de alţi 
agenţi economici. Sistemul de distribuire este 
caracterizat de o gamă strânsă de relaţii între 
importatori, încât apariţia unei noi companii 
de import de mărfuri şi servicii distorsionea-
ză imediat sistemul de relaţii deja creat. Prin 
urmare, se menţine un paternalism birocratic 
în acest sistem de relaţii, unde tot mai mulţi 
agenţi economici preferă să se eschiveze de la 
plata impozitelor pe venit şi a taxelor relevan-
te, de la datoriile fiscale (istorice) şi să remune-
reze angajaţii în plic.

Interacţiunea dintre mediul academic şi 
piaţa forţei de muncă reprezintă o altă impor-
tantă latură de care depinde succesul diminuă-
rii salariilor în plic. Tinerii absolvenţi sunt cea 
mai dificilă categorie pe piaţa forţei de muncă 
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care solicită punerea în aplicare a unui vast ca-
dru de politici cu o abordare integrată pe ga-
ranţii sociale pentru tineret pentru a asigura 
o trecere eficientă de la mediul educaţional la 
cel de muncă. Aceste garanţii sociale sunt, de 
regulă, stagiile şi orientarea profesională asigu-
rate de sistemul educaţional în parteneriat cu 
piaţa forţei de muncă. Stagiile (internship-uri-
le) sunt create pentru dezvoltarea competenţe-
lor profesionale a tinerilor specialişti, pentru 
educaţia muncii. Dacă în Occident, comuni-
carea eficientă dintre mediul academic şi piaţa 
muncii determină absolvenţii universităţilor să 
fie căutaţi de companii internaţionale, atunci 
în Republica Moldova în lipsa acestui dialog, 
absolvenţii, pe cont propriu, sunt în căuta-
rea unui loc de muncă după absolvire şi ac-
ceptă mai uşor munca nedeclarată şi salariile 
în plic, decât orice altă categorie de angajaţi. 
Rata şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani) 
a crescut în 2011,  fiind de 17,8%, cu 2,4 % 
mai mare faţă de anul 2009. Pentru compara-
ţie, în UE, rata şomajului în rândul tinerilor 

(15-24) se menţine la fel de mare. Spre exem-
plu, în luna aprilie 2012, Spania (50,5%) şi 
Grecia (50,4%) au înregistrat cele mai ridicate 
rate ale şomajului la această categorie de vâr-
stă. În acelaşi timp, salariile mici sunt unul 
dintre principalele motive pentru care tinerii 
nu doresc să se angajeze în sectorul formal al 
câmpului muncii. Pentru a atrage tinerii speci-
alişti în câmpul muncii, angajatorii trebuie să 
le ofere salarii mai mari. Într-o situaţie inopor-
tună economic pentru întreprindere sau firmă, 
acest lucru generează avantajul financiar ime-
diat, atât pentru angajator, cât şi pentru sala-
riat, exprimat prin evaziune fiscală, sustragerea 
de la plata impozitelor pe termen lung şi de la 
contribuţiile sociale.

Datorită câştigului potenţial, munca ne-
declarată devine o chestiune prioritară în ca-
drul relaţiei angajat-angajator. Iar în condiţiile 
când legislaţia muncii nu este adaptată la rigo-
rile de competitivitate a pieţii muncii şi la ne-
voile societăţii în general, munca nedeclarată 
are toate pârghiile pentru avansare. 
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Reflecţii pe marginea 
cadrului legal

În decursul ultimilor zece ani au fost 
elaborate mai multe legi în domeniul  securi-
tăţii şi sănătăţii în  muncă/protecţiei  muncii, 
în domeniul salarizării, însă noi ne vom axa 
prioritar asupra celui mai important docu-
ment, elaborat cu scopul de a reduce practicile 
de salarizare în plic – Planul de acţiuni privind 
minimizarea practicii de achitare a salariilor în 
plic şi muncii la negru, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 477 din 28 iunie 2011. Acest 
plan este parte a cadrului legal privind redu-
cerea muncii la negru şi a contabilităţii duble. 
Anume prin acest document sunt conturate 
practic toate instrumentele juridice, care re-
glementează sau abordează munca informală şi 
salariile în plic. În continuare, ne vom opri la 
Codul contravenţiilor, la care constatăm unele 
carenţe în ceea ce priveşte sancţiunile pentru 
angajatori, care nu respectă legislaţia muncii şi 
practică salarizarea în plic. 

Legea cadru în materie contravenţională 
nu precizează, în mod expres, care sunt măsu-
rile de contracarare. Drept exemplu, în Codul 
contravenţional al R. Moldova11, conform ar-
ticolului 59, se stipulează foarte general care 
sunt sancţiunile pentru refuzul neîntemeiat de 
a încheia contractul colectiv de muncă. Dacă 

11  Codul Contravenţional al Republicii Moldova Cod 
Nr.218 din 24.10.2008  (publicat în Monitorul Oficial Nr. 3-6, 
16.01.2009, vezi: http://lex.justice.md/index.php?action=view
&view=doc&lang=1&id=330333

reprezentanţii părţilor se eschivează de la nego-
cieri asupra încheierii, modificării sau comple-
tării contractului colectiv de muncă sau încăl-
carea termenului de negocieri, se sancţionează 
cu amendă de la 20 la 30 de unităţi conven-
ţionale (1 u.c.-20 de lei). Chiar dacă ambele 
părţi nu vor respecta semnarea contractului de 
muncă, acestea riscă o amendă de până la 600 
lei fiecare. Nu este greu de a face coraportul 
dintre această sumă (amendă) şi suma anu-
ală care trebuie să fie impozitată din salariul 
mediu pe ţară. În mod sigur, este convenabil 
pentru ambele părţi de a nu da importanţă 
acestor sancţiuni nesemnificative, care nu trag 
cu nimic la răspundere părţile. Spre urmare, 
articolul 60, stipulează, la modul foarte gene-
ral, că refuzul neîntemeiat al angajatorului de 
a încheia contract colectiv de muncă  se sanc-
ţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi 
convenţionale. Respectiv, acesta riscă o amen-
dă de până la 1000 lei pentru fiecare persoană 
angajată ilegal.

Evident, aceste momente trebuie sesiza-
te şi ca răspuns să fie incluse sub forma unor 
acţiuni prioritare în cadrul Planului de resort. 
De exemplu, includerea amendamentelor vi-
zând sancţionarea angajatorului cu aplicarea 
unei amenzi, pentru fiecare persoană căreia i 
se achită salariu nedeclarat şi sancţionarea sala-
riatului, pentru acceptarea achitării unei părţi 
a salariului neînregistrate şi/sau activitate de 
muncă fără forme legale, nu reprezintă cele 
mai eficiente metode de combatere al acestui 
fenomen. Aceste metode ar putea preveni pe 

CADRUL LEGAL ŞI INSTITUŢIONAL
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termen scurt achitarea salariilor în plic, însă 
nu garantează rezultate pozitive în condiţiile 
unei economii în tranziţie.

Cum s-a menţionat anterior, trebuie 
aduse modificări în Codul Contravenţional al 
Republcii Moldova. Într-un studiu recent efec-
tuat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale 
şi Familiei12 se propune modificarea art. 55, 
punctul (1) (COD Nr. 218 din  24.10.2008), 
care reglementează sancțiunile pentru încăl-
carea legislației privind protecția muncii. În 
opinia experţilor o majorare considerabilă în 
unităţi convenţionale ar schimba spre bine si-
tuaţia. (tab.2)

Astfel, angajatorii care vor accepta şi vor 
susţine munca la negru în detrimentul contri-
buţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi 
se vor eschiva de la plata impozitelor vor putea 
fi penalizaţi. Însă nu putem spune acelaşi lu-
cru despre angajaţi, pentru care nu se prevăd 
amenzi în acest sens. 

În prezent, sancţiunile sunt foarte mici 
ca să descurajeze agenţii economici şi persoa-
nele fizice să nu mai plătească salariile în plic. 
Pentru aceasta este nevoie de o motivaţie seri-
oasă şi credem că experienţa altor state ar pu-
tea sugera unele politici din perspectiva unui 
design instituţional mai eficient  pentru a îm-
bunătăţi instrumentele de diminuare a salari-
ilor în plic. 

12  Propunerea de politici publice. Diminuarea fenomenului 
de ocupare informală a forței de muncă. Ministerul Muncii, 
Protecției Sociale și Familiei. Ianuarie. Chişinău 2012

Practicile internaţionale arată că sancţi-
unile pentru munca nedeclarată diferă de la o 
ţară la alta. De exemplu, recentele schimbări 
în legislaţia italiană au introdus noi tipuri de 
sancţiuni. Utilizarea lucrătorilor în baza con-
tractelor cu termen fix fără notificare de an-
gajare cu cel puţin o zi înainte de începerea 
efectivă a activităţii la locul de muncă se pe-
depseşte cu sancţiuni administrative, ce variază 
între 1500 Euro şi 12000 Euro pentru fiecare 
angajat nedeclarat şi o sancţiune de 150 Euro 
pentru fiecare zi de muncă nedeclarată. Spre 
deosebire de Italia, în Polonia nu există nici o 
sancţiune uniformă pentru ocuparea informală 

sau ilegală în câmpul muncii. Valoarea amen-
zilor depind de la caz la caz. Totuşi, valoarea 
maximă a unei amenzi pentru angajarea ilega-
lă sau practica muncii nedeclarate variază de 
la 250 Euro până la 7500 Euro pentru fiecare 
persoană. În timp ce valoarea maximă a unei 
amenzi pentru eschivarea de la plata impozite-
lor şi contribuţiilor la fondurile sociale consti-
tuie aproape 1300 Euro pentru fiecare persoa-
nă născută în Polonia şi o amendă ce variază 
între 750 Euro şi 1250 Euro pentru cazurile 
de angajare ilegală a unui străin fără permis de 
şedere şi permis de muncă.

Un alt exemplu în această partitură repre-
zintă Austria, unde sancţiunile pentru munca 
ilegală variază între 1000 Euro şi 50.000 Euro 
pentru fiecare lucrător nedeclarat, în funcţie de 
gradul de săvârşire a fraudei. Sancţiuni drastice 

Tabel 2. Propuneri pentru noi sancţiuni (în unităţi convenţionale)
Nivelul existent de sancţiuni Nivelul propus de sancţiuni 

Persoane fizice 40 - 50 80 – 100
Persoane cu funcție de răspundere 50 - 75 100 – 160
Persoane juridice 80 - 120 180 – 250

Sursa: Ministerul Muncii, Protecției Sociale şi Familiei
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sunt aplicabile în cazul în care angajatorii îşi 
permit să angajeze la negru mai mult de 10 
persoane la o întreprindere. Aceste sancţiuni 
urmăresc pedeapsă cu închisoare de la 6 luni 
până la 5 ani, în funcţie de gradul de desă-
vârşire a infracţiunii. Aceste reguli, în primul 
rând, se referă la munca nedeclarată în rândul 
lucrătorilor imigranţi.

Reieşind din aceste exemple, trebuie 
gândite metode eficiente în direcţia diminuării 
muncii nedeclarate, astfel încât angajatorii să 
fie mai motivaţi decât angajaţii să plătească sa-
lariile integrale cu impozitarea aferentă. 

Iar ca legile să fie respectate şi angajatorii 
şi angajaţii să se conformeze după normele ju-
ridice în activitatea lor, întâi de toate, este ne-
cesară revizuirea valorii unităţii convenţionale, 
care trebuie majorată semnificativ, de la 20 lei 
până la 100 lei minimum. Drept exemplu pot 
servi bunele practici privind măsurile contra-
venţionale din Germania şi Italia privind vio-
larea legislaţiei muncii, pentru care este prevă-
zută, în funcţie de încălcarea săvârşită, privaţi-
unea de libertate sau munca neremunerată în 
folosul comunităţii.

De facto, să revenim la metodele efici-
ente pe termen lung. În acest sens, sunt reco-
mandabile revizuirea politicii fiscale cu privire 
la impozitarea veniturilor din activitatea de 
antreprenoriat, în special a micului  business, 
care întâmpină vulnerabilate şi dificultăţi în 
dezvoltare în R. Moldova. Sunt necesare sti-
mulente fiscale pe termen lung, în special pen-
tru companii mici autohtone care în schimb 
vor fi obligate să creeze locuri de muncă, în 
funcţie de gradul de competitivitate şi creştere 
economică. Aceasta nu ar presa cu nimic an-
gajatorii, ci i-ar motiva să-şi producă bunurile 
şi serviciile pentru a obţine venituri şi a creşte 
economic. O soluţie ar fi deducerea suplimen-

tară la calculul profitului impozabil pentru mi-
cile întreprinderi la început de activitate, sau 
aplicarea amortizării fiscale. 

Nu mai puţin importantă este motivarea 
angajaţilor, care reprezintă una dintre cheile 
succesului unei companii. De aceea, beneficiile 
extra-salariale ca tichetele de masă, asigurarea 
medicală (inclusiv privată) şi/sau abonamente-
le la o clinică medicală privată. De exemplu, 
în România sumele echivalente tichetelor de 
masă acordate de angajator sunt deductibile la 
calculul impozitului pe profit, iar pentru sala-
riat sunt scutite de plata impozitului pe venitul 
sub forma de salariu. Accesul la aceste beneficii 
stimulează angajaţii să activeze în conformita-
te cu rigorile legislaţiei muncii pentru a putea 
beneficia în continuare de ele. Este cert că oda-
tă cu avansarea crizei economice, în unele ţări 
europene ca Germania, România, Grecia, s-a 
redus considerabil din pachetul de bonusuri, şi 
totuşi, cum arată practica internaţională, aces-
te beneficii îi motivează pe angajaţi să respecte 
legea. Explicaţia e simplă. Bonusurile13 sunt 
nişte servicii de necesitate generală care reduc 
considerabil din costurile lunare ale angajaţi-
lor, ceea ce îi determină să fie mai responsa-
bili faţă de activitatea lor pentru a nu plăti mai 
mult în caz că se mută la un alt loc de muncă.  

Acestea sunt doar nişte exemple de bune 
practici, care trebuie implementate în politi-
ca publică de salarizare în R. Moldova, ce s-a 
transformat într-un “măr al discordiei” între 
angajaţi şi angajatori privind achitarea salarii-
lor în plic. În acest sens, funcţia de răspundere 
pentru această situaţie creată o poartă şi statul. 
Însă, guvernarea nu poate fi sancţionată pentru 
aşa situaţie creată, dar poate şi trebuie să pro-
ducă reforme semnificative în politica fiscală şi 

13  Din practica europeană, Pachetul clasic oferit la angaja-
re include salariu de bază, sporuri la salariu, compensaţii fixe 
(prime de sărbători şi/sau de vacanţă)
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susţinerea substanţială a dezvoltării antrepre-
noriatului în R. Moldova. 

Evident, un pachet de compensaţii şi be-
neficii bine gândit pentru angajaţi şi o poli-
tică fiscală armonizată pentru angajatori ar fi 
doar începutul reformelor atât de necesare în 
R. Moldova. În aceeaşi ordine de idei, sunt ne-
cesare găsirea modalităţilor eficiente de identi-
ficare a cazurilor de muncă nedeclarată. Pentru 
aceasta se foloseşte controlul intersectorial 
(sau i se mai spune încrucişat) atunci când mai 
multe instituţii de resort desfăşoară concomi-
tent controale, în baza unor acorduri comune 
de colaborare. De exemplu, colaborarea dintre 
Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal şi Inspecţia 
Muncii. Acest control se face la nivel de cir-
cumscripţie, raion, sector al capitalei, etc.

Capacitatea instituţională
Prin urmare, devine prioritar revizuirea 

capacităţilor instituţionale şi a resurselor uma-
ne pentru monitorizarea şi prevenirea inciden-
ţei muncii nedeclarate şi a salariilor în plic. În 
acest sens, îmbunătățirea practicilor de control 
pentru prevenirea sau reducerea muncii ne-
declarate reprezintă unul dintre principalele 
obiective ale Inspecției Muncii. Diminuarea 
incidenței muncii nedeclarate este o reală pro-
vocare pentru mai multe guverne, care cere 
aplicarea în simbioză a diverselor metode de 
combatere şi profilaxie ale acestui fenomen. În 
acelaşi context, o necesitate constituie asigura-
rea condițiilor decente de muncă pentru lucră-
tori, care, de regulă, este prevăzută în politicile 
publice guvernamentale şi implementată de 
către Inspecția Muncii.

În general Inspecția Muncii, cum arată 
practicile internaționale, se confruntă cu un 
şir de dificultăţi atunci când se implementea-
ză acțiuni de reducere şi prevenire a cazurilor 
muncii nedeclarate. Aceste dificultăţi, de re-

gulă, sunt: localizarea ascunsă a întreprinderi-
lor cu lucrători străini ilegali sau cu angajați 
nedeclarați; verificarea dificilă a numărului de 
ore lucrate per persoană şi în conformitate cu 
legislația în vigoare; respectarea proastă a con-
tractului de muncă de către angajator sau lipsa 
în general a documentului; controlul subcon-
tractărilor persoanelor în raport cu sarcinile de 
lucru şi termenii stabiliți; contribuțiile luna-
re la fondurile de penii şi asistenţă medicală;  
dreptul la concediu şi la orele de masă; evidența 
resurselor umane la întreprindere, etc. 

O provocare majoră cu care se confruntă 
inspectoratele de muncă este ocuparea infor-
mală, în special, prestarea serviciilor particu-
lare la domiciliu (reparaţie, îngrijirea grădinii, 
pregătirea hranei, menaj etc.), care, sunt acti-
vităţi invizibile după natura şi modul lor de 
implementare. De regulă, în unele ţări cu eco-
nomie în tranziţie, ca Republica Moldova,  nu 
se practică patenta de întreprinzător sau pre-
stator de servicii pentru aceste activităţi, deşi 
legea prevede acest lucru. De altfel, deţinătorii 
de patente sunt obligaţi să plătească impozite 
şi taxe corespunzătoare meseriei aplicate, iar 
activitatea lor fiind propriu-zis legalizată.

Situaţia devine critică atunci când locuri-
le de muncă nedeclarate devin mai frecvente în 
rândul vânzătorilor de stradă, care nu au con-
tract de muncă, nici patentă de întreprinzător, 
nici autorizare de la autorităţile publice ce le-ar 
permite oficial comercializarea în stradă la tara-
be. Acelaşi lucru putem spune despre activităţile 
sezoniere în domeniul agriculturii şi construcţi-
ilor. Şi aici nu e doar cazul R. Moldova. Cum 
s-a menţionat anterior, fenomenul este foarte 
răspândit şi cere o abordare multidimensională 
ce ar asigura o bună conştientizare de către co-
munitate a consecinţelor grave pe care le poate 
aduce munca nedeclarată. 
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În atenţia inspectorilor este monitoriza-
rea respectării de către angajaţi a contractului 
colectiv de muncă. De asemenea, unul dintre 
amendamentele propuse la Codul Muncii re-
prezintă introducerea obligativităţii prezentă-
rii de către angajator a unui fişier cu persoanele 
angajate (statele de personal) inspectoratului 
teritorial de muncă. Inspectoratul, la rândul 
său, este împuternicit să ofere permise nomina-
le sau permise de acces la locul de muncă pen-
tru aceste persoane angajate. Cu timpul, aceas-
tă iniţiativă ar putea duce la proiectarea unui 
sistem unic de monitorizare la nivel naţional a 

angajaţilor în baza contractului de muncă. ID-
ul de pe permisele nominale ar putea avea un 
rol decisiv în procesul de verificare a număru-
lui de angajaţi, în  monitorizarea şi depistarea 
fraudelor fiscale, a eschivărilor de la impozite, 
precum şi alte încălcări ale legislaţiei muncii 
în vigoare. Inspecţia Muncii din Republica 
Moldova în prezent are un buget naţional limi-
tat pentru a se implica integral în activităţi de 
prevenire şi control a muncii informale sau ne-
declarate. Costurile pentru astfel de activităţi, 
comparativ cu alte state europene, sunt limita-
te. De exemplu, pentru 2010, costurile pentru 
activităţi în teren au fost estimate la 5,370,612 
lei din bugetul naţional (tab.3). 

În acelaşi timp, ocuparea informală sau 
munca nedeclarată generează pierderi colo-
sale la bugetul public naţional. Doar pentru 
2010, conform ultimelor estimări, Bugetul 

Asigurărilor Sociale de Stat (BASS) a suferit 
pierderi de aproximativ 2.1 mld lei, Bugetul de 
Stat (BS) – 1.6 mld lei şi Fondurile Asigurării 
Obligatorii de Asistenţă Medicală (FAOAM) 
–  1 mld. 

În total, impactul fiscal sau prejudiciile 
fiscale aduse bugetului public naţional au con-
stituit 4,753,865,948 lei. Nu este exclus fap-
tul că acest impact se va menţine în creştere 
în continuare. Experţii au estimat că bugetul 
public naţional va suferi pierderi fiscale apro-
ximativ cu 6% pe an, care vor atinge sume de 
peste 6 mld lei în următorii cinci ani. 

O definitivare a situaţiei create constă în 
lărgirea numărului de colaboratori ai Inspecţiei 
Muncii, unde la moment sunt concentrate 
doar 15 unităţi centrale şi 81 amplasate la ni-
vel local cu un personal calificat dar puţin la 
număr – doar 86 persoane, care evident nu pot 
acoperi suficient toate măsurile necesare. În 
mod logic ar trebui ca numărul inspectorilor 
să crească, deoarece numărul de încălcări creşte 
în termeni rapizi, cu aproximativ 6000 de în-
călcări înregistrate oficial pe an. 

Propunem în continuare să analizaţi ur-
mătorul tabel, care cuprinde unele date privind 
numărul de angajaţi şi gradul de performanţă a 
activităţii Inspecţiei Muncii în câteva state eu-
ropene în comparaţie cu situaţia din Republica 
Moldova. 

Tabel 3. Pierderile proiectate ale bugetului public național (valorile exprimate în prețurile 
anului 2010)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inspectia muncii 5,370,612 5,370,612 5,370,612 5,370,612 5,370,612 5,370,612

Pierderile BPN 5,031,148,575.12 5,330,626,658.21 5,647,931,112.55 5,984,123,049.21 6,340,326,741.67 6,717,733,385.60

Total impact (lei) 5,036,519,187.12 5,335,997,270.21 5,653,301,724.55 5,989,493,661.21 6,345,697,353.67 6,723,103,997.60

Sursa:  date Inspecția Muncii a RM, calcule proprii
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Cum se poate vedea din tabelul 4, numă-
rul inspectorilor din fiecare ţară analizată este 
relativ mic în comparaţie cu numărul total al 
populaţiei ocupate, ceea ce ne face să credem 
că există un grad mai puţin optimist pentru 
implementarea acţiunilor de combatere şi pre-
venire a muncii nedeclarate. 

În acelaşi timp, pe lângă numărul rela-
tiv mic al personalului calificat, există o altă 
problemă, nu mai puţin importantă, ca pre-
gătirea profesională a inspectorilor în dome-
niul combaterii şi prevenirii muncii nede-
clarate. De pregătirea şi antrenarea acestora 
depinde eficienţa implementării planului de 
acţiuni privind diminuarea salariilor în plic. 
Spre exemplu, în România activează Centrul 
de Pregătire şi Perfecționare Profesională al 
Inspecției Muncii, ce îşi propune ca scop for-
marea şi pregătirea specialiştilor în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă şi al relaţiilor 
de muncă. Un aşa centru ar putea uşor asuma 
ca obiectiv iniţierea inspectorilor în metode-
le de combatere şi prevenire a muncii nede-
clarate. Mai mult decât atât, odată ce sectorul 
informal a fost identificat şi mai multe cazuri 
de muncă nedeclarată au fost sesizate de către 
Inspecţia Muncii, acest fapt duce la o necesita-
te urgentă de creare a programelor de formare 
profesională a inspectorilor în această direcţie. 

Acest lucru este necesar pentru a îmbunătă-
ţi coordonarea între inspectori, în special, în 
momente de intervenţie, pentru a monitori-
za ilegalităţile din câmpul muncii, cum ar fi 
falsificarea registrelor cu angajaţi în întreprin-
deri, nerespectarea obligaţiunii fiscale pentru 
securitatea socială, colectarea de informaţii cu 
privire la întreprinderi, structura statelor de 
personal, etc. 

Inspectorii trebuie să fie capabili să ac-
ţioneze rapid şi eficient, să recunoască uşor 
modalităţile şi situaţiile de apariţie şi evoluţie 
a muncii nedeclarate. Inspectorii de muncă 
trebuie să fie instruiţi pentru a cunoaşte pro-
blemele legate de munca nedeclarată, munca 
imigranţilor, discriminarea la locul de muncă, 
barierele lingvistice, să cunoască sectoarele în 
care predomină munca nedeclarată. Ca suport 
la activitatea inspectorilor în monitorizarea ca-
zurilor ale muncii nedeclarate, este binevenită 
înfiinţarea unei linii fierbinţi şi a unei pagini 
web pentru a reflecta realităţile, legislaţia re-
feritoare la sancţionarea muncii nedeclarate şi 
metodologia de prevenire. 

În acest sens, un prim pas ar fi creşterea 
resurselor financiare pentru acoperirea activi-
tăţilor Inspecţiei Muncii, în special a acelor ce 
ţin de monitorizarea şi prevenirea muncii ne-
declarate şi achitării salariilor în plic. 

Tabel. 4.Gradul de performanţă privind reducerea incidenţei muncii nedeclarate
Ţara Unităţi regionale/Oficii Numărul total de 

inspectori3
Numărul total al 
populaţiei ocupate4

Paritatea calculată 
Numărul de angajaţi sub 
incidenţa controlului a 
unui inspector

Slovenia 12 unităţi în toate 12 regiuni 84 de inspectori 833,406 mii persoane 1 : 9,9215 mii
Polonia 16 inspectorate  în toate 16 

voievodate şi 42 de sub-oficii
370 de inspectori 8286,9 mii persoane 1: 22,397 mii

România 42 de oficii teritoriale în 41 de 
judeţe şi municipiul Bucureşti

1948 de inspectori 9240,0 mii persoane 1: 4,743 mii

Moldova 15 unități centrale şi 81 de unități 
amplasate în 55 de localități

86 de inspectori 1173,5 mii persoane 1: 13,645 mii

Sursa: Analiza şi calcule proprii 
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Tinerii şi vârstnicii în 
ocuparea informală

În condiţiile unei tranziţii acerbe la  o 
economie de piaţă, sunt în creştere întreprin-
derile non-corporative sau neînregistrate, fir-
mele care nu-şi declară lucrătorii şi îi angajea-
ză fără contract de muncă. Dacă ne conducem 
după principalii indicatori obţinuţi în baza 
rezultatelor cercetării statistice selective asupra 
gospodăriilor casnice, constatăm că pe tipul 
unităţii de producţie – întreprinderi ale secto-
rului informal şi a locului de muncă informal, 
cea mai existinsă pondere o au persoanele cu 
vârsta cuprinsă între 45 şi 54 ani din sectorul 
rural, fiind urmate de persoanele mai tinere cu 
vârsta cuprinsă între 35 şi 44 de ani. Prin ur-
mare, cea mai mare parte a forţei de muncă 

din sectorul rural este implicată în activităţi 
ale întreprinderilor sectorului informal. Din 
următoarele două grafice (fig. 1 şi fig. 2) se 
vede clar că probabilitatea menţinerii tinerilor 
(15-24 ani) şi vârstnicilor (peste 55 de ani) în 
întreprinderi ale sectorului informal e la fel de 
mare ca şi gradul de prezenţă a celorlalte cate-
gorii de vârstă.  

Tinerii şi vârstnicii sunt cei mai vulnera-
bili în cazul de faţă. Stadiul actual al sărăciei, 
excluziunii sociale şi oportunităţilor de angaja-
re pentru aceste categorii din zonele rurale este 
foarte dezavantajos. În special, etnicii romi şi 
tinerii fără educaţie sunt expuşi cel mai mult 
sărăciei şi muncii informale. Pentru toate ca-
tegoriile de vârstă, din sectorul rural, munca 
informală constituie mai degrabă o strategie de 
supravieţuire decât o eschivare de la impozita-
rea veniturilor. 

CARACTERISTICILE SOCIO-DEMOGRAFICE 
ALE MUNCII NEDECLARATE

Fig.1 Populaţia ocupată pe grupe de vârstă (15-34 ani) în întreprinderi ale sectorului 
informal după medii 2005-2011 (mii, persoane)

Sursa: Datele BNS
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Ocuparea informală în gospodăriile cas-
nice care prevede angajarea lucrătorilor pentru 
ajutorul în gospodăriile cu persoane care nece-
sită îngrijiri speciale, pentru serviciile menaje-
re în casele particulare, etc. se află în creştere, 
în special în rândurile populaţiei ocupate in-

formal cu vârsta cuprinsă între 45 şi 54 de ani 
în sectorul urban (fig.3). Nu este exclus faptul 
că cea mai mare pondere în ocuparea informa-
lă pe acest segment o constituie persoanele din 
sectorul rural, care fac naveta zilnică spre sec-
torul urban.  

Fig.2 Populaţia ocupată pe grupe de vârstă (35-64 ani) în întreprinderi ale sectorului informal 
după medii 2005-2011 (mii, persoane)

Sursa: Datele BNS

Fig. 3. Ocuparea informală în gospodăriile casnice în sectorul urban 
(mii persoane, 2005-2011)

Sursa: Datele BNS
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În acelaşi timp, vedem că situaţia privind 
ocuparea informală în gospodăriile casnice din 
sectorul rural nu este mai puţin îngrijorătoare. 
Persoanele angajate informal în gospodăriile 
casnice din sectorul rural constituie circa 40% 
din numărul total sau, în termeni globali, circa 
52% din numărul total al populaţiei ocupate 
informal, conform estimărilor făcute pentru 
2011. Pentru aceeaşi perioadă de timp, din 
numărul total al populaţiei ocupate în sectorul 
informal, persoanele vârstnice (55 ani şi peste) 
constituie circa 186 mii persoane, dintre care 
105,4 mii persoane sunt concentrate în munca 
informală în sectorul rural.

 În graficul următor observăm o tendinţă 
cu durată lungă (2005-2009) a ocupării infor-
male în sectorul rural cu precădere din rândul 
categoriilor  de  vârstă  (25-34 ani) şi (45-54 
ani), însă care este flexibilă la perturbaţii de or-
din economic şi politic (2009-2011). Reieşind 
din acest grafic, admitem ideea că începând cu 
anul 2009,  persoanele din aceste categorii de 
vârstă, au preferat să refuze ocuparea informală 
fie pentru că sunt plecate la muncă peste hota-
re, fie pentru că depind de remitenţele transfe-
rate de rude, fie că au dat prioritate migrării în 
sectorul urban în detrimentul celui rural. 

În termeni globali, admitem ideea că nu-
mărul persoanelor angajate informal pe lângă 
gospodăriile casnice ar putea fi în creştere din 
două motive. În primul rând, în ultimii ani, 
în Republica Moldova se înregistrează o ten-
dinţă importantă de îmbătrânire a populaţiei, 
fapt ce condiţionează spontan creşterea cererii 
de servicii de îngrijire şi alte servicii casnice 
pe lângă gospodării, combinată cu o reducere 
preponderată a populaţiei rurale şi mai puţin 
a populaţiei urbane potenţiale de administrare 
a gospodăriilor casnice. Aceasta înseamnă că 
majoritatea potenţialilor îngrijitori în cadrul 
gospodăriilor casnice ar fi persoane angajate de 
potenţialii administratori de gospodării, aflaţi 
peste hotare. În al doilea rând, optimizarea sis-
temului instituțiilor sociale din Republica 
Moldova, generează tendinţa membrilor de 
familie sau administratorilor de gospodării să 
apeleze la servicii de îngrijire şi asistenţă medi-
cală particulară. O situaţie similară s-ar putea 
crea în cazul copiilor lăsaţi în grija buneilor. 

Conform estimărilor făcute de că-
tre Comisia Naţională pentru Populaţie 
şi Dezvoltare, în anul 2010, în Republica 
Moldova erau înregistrate 32,3% de gospodă-
rii cu vârstnici singuratici din numărul total de 

Fig.4. Ocuparea informală în gospodăriile casnice în sectorul rural 
(mii persoane, 2005-2011)

Sursa: Datele BNS



23APLICAREA BUNELOR PRACTICI PRIVIND REDUCEREA INCIDENŢEI 
MUNCII NEDECLARATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

gospodării, sau cu 3,3% mai mult comparativ 
cu anul 2006. 14 În acelaşi timp, unele estimări 
au fost făcute cu privire la evoluţia venituri-
lor medii lunare ale gospodăriilor cu vârstnici 
faţă de gospodăriile fără vârstnici. Ca urma-
re, constatăm că în anul 2010 veniturile medii 
lunare în gospodăriile cu vârstnici constituiau 
preponderent din venituri salariale (37,69%), 
prestaţii sociale (30,60%), activitatea indi-
viduală agricolă (11.46%), alte venituri, in-
clusiv remitenţe (15.86%). În continuare, se 
examinează în acelaşi mod diagramele ( fig. 5 
şi fig.6). Din acestea reiese că atât pentru gos-
podăriile cu vârstnici, cât şi pentru cele fără 
vârstnici, veniturile esenţiale sunt cele salari-
ale şi remitenţele, în timp ce rata sărăciei în 
mediul  rural  este în permanentă creştere. De 
asemenea, trebuie să menţionăm că în me-
diul  rural  veniturile din activitatea agricolă 
continuă să rămână prioritare pentru gospodă-
rii, fapt ce atestă un grad ridicat de incidenţă a 
muncii informale. 

Fig.5. Evoluţia veniturilor medii lunare ale 
gospodăriilor cu vârstnici, mediul rural şi 
urban 

Sursa: Datele BNS

14  Gheorghe Paladi, Olga Gagauz, Olga Penina, Îmbătrâni-
rea populaţiei în Republica Moldova: consecinţe economice 
şi sociale, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău 2009.  
Studiul poate fi consultat aici: http://www.demografie.md/fi-
les/6762_studiul_privind_imbatranirea_asm.pdf

Fig. 6. Evoluţia veniturilor medii lunare ale 
gospodăriilor fără vârstnici, mediul rural şi 
urban 

Sursa: Datele BNS

În mod evident, sunt necesare şi alte ti-
puri de servicii sociale direcţionate pentru aju-
torarea bătrânilor solitari şi a copiilor aflaţi în 
grija vârstnicilor din regiunile rurale. Dar nu 
trebuie neglijat faptul că ocuparea informa-
lă reprezintă unica sursă considerabilă de veni-
turi şi de siguranţă socială (alături de remitenţe 
dacă sunt) în cazul tinerilor şi vârstnicilor apţi 
de muncă din regiunile rurale, fie de presta-
re a serviciilor de supraveghere şi îngrijire a 
copiilor şi bătrânilor sau bolnavilor, atât din 
regiunile rurale, cât şi din cele urbane, fie în 
întreprinderi din sectorul agricol sau forestier. 
etc. La fel, pentru persoanele fizice (proprietari 
ai gospodăriilor) achitarea impozitelor pentru 
angajare este o chestie exacerbată dacă facem 
referire la sursele de venit şi a plăţilor pe des-
tinaţii în cazul gospodăriilor casnice. Nu este 
benefică nici situaţia financiară în cazul gos-
podăriilor agricole, care aduc pierderi impună-
toare, fie din cauza reducerii subvenţiilor din 
partea statului, fie din cauza deprecierii leului 
moldovenesc, când se ieftinesc exporturile şi 
produsele locale nu devin solicitate, etc.
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Ocuparea informală nu ţine doar de sec-
torul agricol sau de gospodăriile casnice, inclu-
siv prestarea unor servicii pe lângă gospodării 
casnice. În acelaşi context se include activitatea 
informală în întreprinderile mici şi foarte mici, 
precum şi alte activităţi din sectorul privat. 
Conform datelor emise de  Biroul Naţional de 
Statistică pentru anul 201115, în sectorul infor-
mal au lucrat 12,7% din totalul persoanelor ocu-
pate în economie, iar 30,7% au avut un loc de 
muncă informal. Salariaţii au constituit 26,9% 
din numărul total al persoanelor ocupate infor-
mal şi doar 11,7% din totalul salariaţilor aveau 
un loc de muncă informal (fig.7).

În acelaşi timp, constatăm că 24,7% din 
totalul persoanelor ocupate pe ţară au declarat că 
dau prioritate schimbării locului de muncă actu-
al, motivul fiind salariile mici şi munca ocazio-
nală sau temporară. Din cei intervievaţi, 65,3% 
ar dori o remunerare mai mare pe oră. Trebuie 
să spunem că în întreprinderile agricole oficial 
înregistrate, fiecare al patrulea loc de muncă este 
informal, în timp ce în domeniul construcţiilor, 
comerţului cu amănuntul şi ridicata, în servicii 
hoteliere şi servicii de restaurant – fiecare al cin-
cilea loc de muncă se consideră informal.

Fig. 7. Numărul de persoane angajate în 
întreprinderile sectorului informal (2005-
2011), mii persoane16

Sursa: Datele BNS

15 Forţa de muncă în Republica Moldova - ocupare şi şomaj 
în anul 2011. BNS, 30.03.2012, http://www.statistica.md/ne-
wsview.php?l=ro&idc=168&id=3722
16  Persoane care muncesc în unităţi neînregistrate, în gospo-
dăriile casnice, munca cărora nu este declarată.

Păturile cele mai defavorizate, care se 
află sub incidenţa riscului muncii nedeclarate, 
sunt tinerii absolvenţi, pensionarii şi persoa-
nele fără calificare sau cu nivel redus de califi-
care, care, de regulă, se află în şomaj de lungă 
durată. 

Având în vedere că analizăm munca ne-
declarată, cunoaşterea procesului de intrare 
pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi de-
vine o prioritate în acest sens, deoarece, la 
bază stau câteva motive esenţiale:

- pentru un număr tot mai mare de tineri 
integrarea pe piaţa muncii reprezintă  o 
adevărată provocare (tab.5 şi fig.8)

- în acelaşi timp, Moldova duce lipsa 
de  forţă de muncă tânără  şi calificată 
(fig.9). 

Aceste două motive sunt interdependen-
te şi formează o remaniere în corelaţia dintre 
sistemul educaţional şi piaţa forţei de mun-
că, pe lângă calitatea discutabilă a procesului 
educaţional. Situaţia se reduce la o stare de 
neorganizare pe piaţa muncii, când există un 
deficit considerabil de oportunităţi de angajare 
compatibile cu calificările forţei de muncă, de-
opotrivă cu  faptul că tot mai mulţi investitori 
străini se confruntă cu  lipsa forţei de muncă 
calificate în R. Moldova. Prin urmare, sectorul 
educaţional nu pregăteşte cadre calificate ceru-
te pe piaţa muncii şi nici nu extinde profiluri 
noi. 

Populaţia  tânără  se reduce, atât nume-
ric, cât şi ca proporţie în populaţia totală, în 
mare parte, din cauza fluxurilor sporite de 
migraţie, care, constituie un alt motiv de re-
vizuire a problemei privind munca nedecla-
rată în ţară. Reducerea numărului populaţiei 
tinere apte de muncă prin procese condiţio-
nate de migraţie creează reale distorsiuni în 
balanţa sistemului asigurărilor sociale de stat 
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pe termen lung. Deoarece nu există fluxuri 
băneşti din impozite şi taxe parvenite de la 
această categorie de populaţie aptă de mun-
că în bugetul asigurărilor sociale de stat, se 
formează un deficit imens. Respectiv, statul 
va fi obligat să revadă politica sa fiscală şi de 
impozitare a salariaţilor, fapt ce vorbeşte evi-
dent de o majorare, fie şi mizeră dar simţitoa-
re, a impozitelor pe venit. Prin urmare, tot 
mai multe mici întreprinderi vor putea fi su-

focate de noua politică fiscală. Acest fapt pare 
a fi inevitabil, deoarece numărul persoanelor 
în vârstă şi numărul pensionarilor creşte sub-
stanţial în fiecare an. Iar faptul că salariile din 
sectorul bugetar nu reuşesc să ţină pasul ma-
jorării preţurilor la întreţinere şi la produsele 
de consum, tot mai multă populaţie angajată 
preferă salariile în plic, astfel păstrându-şi o 
mai mare parte din salariu sau chiar un sala-
riu suplimentar integral. 

Tabelul 5. Şomeri BIM după nivelul general de instruire 
şi durata medie de şomaj (mii persoane)

                   Ambele sexe/Total pe republică
Durata de şomaj 6-11 
luni

Perioada de estimare

Grupul de vârstă 2007 2008 2009 2010 2011
15-24 ani 2,9 2,3 3,6 5,5 5,1
25-34 ani 3,3 1,4 4,0 6,0 5,5

Sursa: Datele BNS

Fig. 8. Şomeri pe grupe de vârstă ţintă, nivel de instruire şi durata lungă de şomaj 
(mii persoane)

Sursa: Datele BNS
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- Criza forţei de muncă tinere se datorează sa-
lariilor mici

Salariile mici din sectorul bugetar descu-
rajează din start participarea populaţiei tinere 
în câmpul muncii, dându-se prioritate mun-
cii nedeclarate cu salarii mult mai mari, fie în 
ţară, fie în străinătate. Dacă se va continua cu 
un nivel de salarizare inferior coşului minim 
de consum, împreună cu utilităţile de consum, 
reducerea numărului angajaţilor în sectorul 
bugetar va continua să scadă în favoarea nu-
mărului mare de migranţi. 

Reieşind din aceste teze, statul pierde 
în ambele cazuri. Dacă fluxurile migraţionale 
reduc din numărul populaţiei ocupate, apoi 
salariile mici şi politica salarială nu este bine 
sau deloc armonizată cu politica generală de 
angajare în câmpul muncii a tineretului. Prin 
legea naturală, trebuie de înţeles că forţa tână-
ră de muncă oferă prioritate strategică bugetu-
lui asigurărilor sociale de stat pe termen lung, 
asigurând astfel durabilitatea şi sustenabilita-
tea financiară a acestuia. Însă, cu regret, ceea 
ce constatăm astăzi este faptul că sunt afectate 

grav disponibilităţile autorităţilor pentru fi-
nanţele publice. Tot mai mulţi tineri preferă 
emigrarea în defavoarea angajării în câmpul 
muncii cu salarii mici. La fel, putem constata 
faptul că tinerii preferă munca nedeclarată în 
detrimentul contribuţiilor sociale pentru pro-
pria bătrâneţe, riscurile căreia, cu regret, nu 
sunt bine conştientizate de aceştia. 

Menţinerea unor rate relativ scăzute de 
participare a populaţiei ocupate în sectorul 
bugetar, comparativ cu cel privat, în câmpului 
muncii reprezintă o constrângere privind com-
baterea plăţilor în plic (fig.10). Angajatorii 
preferă să plătească doar o parte a salariului 
lunar, sau chiar în întregime direct în mână. 
Astfel, costurile angajării şi concedierii sunt 
foarte mici pentru angajatori. Spre deosebire 
de persoanele adulte, cu experienţă în câmpul 
muncii, tinerii sunt deseori victimele eschi-
vărilor fiscale în sectorul privat, atunci când 
nu sunt respectate condiţiile contractuale, nu 
sunt plătite impozitele pe venit, nu se respectă 
dreptul la concediu, etc. 

Fig.9. Şomeri după nivelul de instruire superior şi mediu de specialitate (mii persoane)

Sursa: Datele BNS
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- Gradul sporit de vulnerabilitate a  forţei de 
muncă înalt calificate 

Aici problema poate fi privită din două 
aspecte. Primul aspect ţine de lipsa unor me-
canisme de sprijin la nivel naţional a forţei de 
muncă înalt calificate, insuficient sprijin din 
partea incubatoarelor de afaceri în dezvoltarea 
întreprinderilor aflate la început de activitate, 
lipsa asistenţei financiare din partea statului 
privind crearea micului business în rândul for-
ţei de muncă înalt calificată pentru prestarea 
anumitor servicii de consultanţă necesare eco-
nomiei naţionale. 

Al doilea aspect reprezintă migrarea  for-
ţei de muncă înalt calificată. O forţă de muncă 
înalt calificată, cu un nivel de educaţie ridicat 
este mereu ţinta companiilor şi firmelor străi-
ne. Acestea, de regulă, oferă contracte avanta-
joase şi ajută la facilitarea imigrării persoanelor 
înalt calificate. Cu timpul, prin forţa compe-
titivităţii şi gradului înalt de profesionalism, 
aceste persoane calificate, în special specialişti 
în IT, obţin accesul pe pieţele internaţionale 
ale muncii. 

Nu pot fi create locuri de muncă înalt 
calificate pentru o forţă de muncă mediu ca-
lificată, de aceea, implicarea statului în acest 

sens ar fi una multilaterală. O prioritate ar fi 
calea susţinerii pe banii statului a specializă-
rilor în străinătate a tinerilor dotaţi pentru a 
dispune de forţă de muncă înalt calificată în 
sectoarele cheie ale economiei, sau, în cel mai 
rău caz, importul de cunoştinţe va predomina 
piaţa muncii în anii următori. Drept exemplu, 
poate fi studiat cazul Chinei, guvernul căreia, a 
lansat un program de cinci ani (2005-2010) de 
susţinere a forţei de formare de specialişti înalt 
calificaţi, de care au beneficiat deja 257.000 de 
persoane. Proiectul prevede antrenarea şi ur-
marea  cursurilor de specializare în străinătate 
cu condiţia reîntoarcerii şi angajării în câmpul 
muncii.

Datele Comisiei Europene arată că până 
în 2020 va creşte deficitul calificărilor profesi-
onale. Conform estimărilor, 35% din numărul  
locurilor de muncă disponibile la  nivel  euro-
pean vor solicita o înaltă calificare profesională.

În aceeaşi ordine de idei, Parlamentul 
Europei a  adoptat  în 2008 Raportul privind 
Condiţiile de intrare si de şedere a resortisanţilor 
din ţările terţe pentru ocuparea unor locuri de 
muncă înalt calificate. Intrarea şi şederea lucră-
torilor cu înaltă calificare (Cartea Albastră a UE) 
este o directivă care prevede condiţiile de intrare 

Figura 10. Populaţia ocupată după forma de proprietate 

Sursa: Datele BNS
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pentru resortisanţii cu înaltă calificare din ţările 
terţe. Directiva creează o „Carte Albastră a UE” 
şi stabileşte condiţiile şi drepturile de şedere în 
statul membru emitent, precum şi în alte state 
membre. Acest permis conferă dreptul de şedere 
şi de muncă pe teritoriul unui stat membru UE, 
excepţie făcând Danemarca, Irlanda şi Marea 
Britanie. 

Reieşind din aceste constatări, nu este greu 
de imaginat cu ce se va alege Republica Moldova 
în anii următori la capitolul forţa de muncă înalt 
calificată. O reducere drastică a potenţialului for-
ţei de muncă înalt calificată se transformă într-
un obstacol în calea dinamicii de creştere econo-
mică, în dezvoltarea ştiinţei şi inovării.

- Sărăcia, excluziunea socială şi oportunităţile de 
muncă în rândul tinerilor din mediul rural

Deşi, conştientizăm, la nivel de politici pu-
blice, importanţa tinerilor în dezvoltarea şi mo-
dernizarea economiei naţionale, totuşi, lipsesc 
sau dacă există, sunt invizibile pârghiile de men-
ţinere şi incluziune pe piaţa muncii a tinerilor. 
Cu regret, dar acea forţă care dă un impuls tine-
retului să rămână în ţară, acel sprijin din partea 
statului, este foarte mic. Şi aici facem referinţă 
la programele care trebuie implementate pentru 
sprijinul tineretului în educaţia lui, găsirea unui 
loc de muncă, creditarea unei afaceri şi accesul la 
locuinţă prin credite ipotecare de lungă durată de 
maximum până la 30 ani. 

Odată cu forţa tânără de muncă înalt şi 
mediu calificată, victime ale muncii nedeclarate 
devin pensionarii şi persoanele aflate în şomaj 
de lungă durată. În ambele cazuri, munca nede-
clarată este mai mult o necesitate decât un pro-
ces, care este condiţionată de anumiţi factori de 
constrângere economică. În acelaşi timp, munca 
nedeclarată este condiţionată inclusiv de reacţia 
agenţilor economici privaţi vizavi de politica fis-

cal-bugetară.  Dincolo de baricadă sunt politicile 
factorilor de decizie privind definitivarea structu-
rii cheltuielilor publice în fiecare an.

Astfel, observăm că pentru tineri munca 
nedeclarată devine cu timpul un imperativ şi o 
cerinţă de a păstra bani cât mai mult posibil în 
buzunar, fără a se gândi la fondurile sociale şi 
cele de pensii, abordând dintr-o perspectivă mai 
puţin optimistă realităţile economice. Iar în ca-
zul pensionarilor şi persoanelor aflate în şomaj 
de lungă durată, munca nedeclarată se manifestă 
sub forma de prestare a serviciilor şi lucrărilor în 
gospodăriile individuale, fără ca să fie încheiate 
contracte individuale de muncă, ori persoanele 
sunt angajate ziler sau sezonier, în special, în do-
meniul agricol, a construcţiilor, de prelucrare a 
lemnului, silvicultură sau exploatarea forestieră, 
etc. Pentru ei, venitul, care deseori este temporar 
sau sezonier, este mai important decât contribu-
ţiile sociale. Respectiv, se creează un cerc vicios. 

Femeile şi ocuparea 
informală sau munca 
nedeclarată

Alături de tineri şi vârstnici, femeile con-
stituie un alt segment vulnerabil al pieţii muncii, 
care cade uşor sub incidenţa muncii informale şi 
a salariilor în plic. Discutând despre încadrarea 
femeilor pe piața muncii, imediat revine în prim 
plan elementul abordării inechitabile a femeii în 
câmpul muncii, acela de subevaluare a muncii 
femeilor, de subestimare a statutului social de 
femeie tânără şi profesionistă sau cu copil mic, 
sau a femeilor însărcinate care se încadrează mai 
dificil în câmpul muncii. Pe aceeaşi dimensiune 
observăm că, în continuare, ramurile importan-
te social-economice sunt ocupate de bărbaţi, iar 
cele mai puţin importante sunt completate cu 
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forţă de muncă preponderent feminină. Un caz 
mai dificil este cel al femeilor care provin din fa-
milii monoparentale, în cadrul căreia există copii 
infirmi, cu un grad de invaliditate. De exemplu, 
în raionul Făleşti, angajarea mamelor singure în 
câmpul muncii arată raportul între gradul de se-
veritate a invalidităţii acordate copilului şi posi-
bilitatea mamei de a se încadra în câmpul mun-
cii. Prin urmare, cu cât este mai mic gradul de 
severitate a invalidităţii cu atât este mai mare po-
sibilitatea încadrării în câmpul muncii (3 persoa-
ne faţă de 14 ce au grijă de copii invalizi de gr.I şi 
gr.II) şi mai mare salariul primit (în mediu: gr.I 
–785 lei, gr.II – 867 lei, gr.III -1007 lei).17Din 
aceste considerente,  putem uşor presupune că 
pentru o femeie din regiunile rurale devine şi 
mai greu să-şi găsească un loc de muncă decent 
la locul de trai, aceasta orientându-se spre acti-
vităţi informale şi sezoniere, care, de facto, sunt 
determinate de condiţiile socio-economice  din 
regiunile rurale (fig.11).  

17  A se vedea: Studiu de caz: Vulnerabilitatea femeii din fa-
milii monoparentale în faţa îngrijirii copilului cu dizabili-
tăţi în raionul Făleşti. Naţiunile Unite, http://www.un.md/
UNIFEM/programme_areas/GRB/case_studies/rom/BSG-
ProtectiaSociala-costul_ingrijirii_pers_disabilitati.pdf

În aceeaşi ordine de idei, este problemati-
că angajarea în câmpul muncii a femeilor de etnie 
romă. Majoritatea femeilor de etnie romă au grijă 
de gospodăriile casnice, iar o eventuală participare 
în câmpul muncii ar evidenţia în prim plan un 
nivel scăzut al educaţiei şi al calificărilor obţinute. 
Luând în consideraţie faptul că majoritatea feme-
ilor rome trăiesc în regiunile rurale şi sunt ataşate 
de activităţile casnice, atunci oportunităţile lor de 
ocupare devin foarte limitate şi se reduc la munca 
informală. Poziţia femeilor rome pe piaţa muncii 
este determinată de cele mai multe ori de modul 
în care acestea se identifică – fie comerciante, fie 
casnice, fie lucrând informal, sau la munci ocazio-
nale (în gospodăriile vecinilor, la culesul roadelor, 
în gospodăriile agricole, etc.).

Reieşind din acestea, principalele avantaje 
pentru femei, indiferent de statutul lor profesi-
onal,  este ocuparea în întreprinderile ce aparţin 
sectorului informal, având această ocupaţie în ac-
tivitatea lor principală sau secundară. 

Fig.11. Femei ocupate în activităţi economice ale întreprinderilor sectorului informal 
(mediul rural/urban, 2005-2011). 

Sursa: Datele BNS
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În scopul de a cunoaşte şi a înţelege poten-
ţialele măsuri şi abordări ale muncii nedeclarate 
şi a salariilor în plic, acest compartiment include 
informaţii şi o analiză a celor mai bune practici 
utilizate în prezent de unele ţări europene.

Cercetările arată că cele mai multe ţări se 
concentrează în primul rând asupra combaterii 
muncii nedeclarate şi crearea de legi, sancţiuni 
şi măsuri privind penalizarea pentru fraudele 
fiscale. Cu toate acestea, toate reglementările, 
controalele şi sancţiunile sunt considerate măsuri 
negative, deoarece acestea într-un fel stimulează 
în continuare practicile de neachitare a impozi-
telor. Evaziunea fiscală a fost întotdeauna o me-
todă activă pentru că agenţii economici au fost şi 
sunt mereu influenţaţi sensibil de povara fiscală, 
chiar dacă în unele cazuri politicile fiscale sunt 
destul de facile. Astfel, măsuri precum crearea 
cardurilor de identificare pentru muncitori, vi-
zitele regulate ale inspecţiei muncii, controalele 
fiscale ale inspectorilor, sunt considerate măsuri 
de descurajare a evaziunilor fiscale, dar nu sunt 
considerate foarte eficiente. Practica internaţio-
nală arată că aceste măsuri doar temporar reduc 
numărul de evaziuni fiscale şi de plăţi a salariilor 
în plic, ca la următoarea modificare în politica 
fiscală sau la următorul amendament în legislaţia 
în vigoare, numărul evaziunilor să crească.   

Unele dintre cele mai eficiente măsuri sunt 
considerate cele indirecte, ca de exemplu, sim-
plificarea sistemului social şi de plăţi la bugetul 
asigurărilor sociale de stat, dar şi simplificarea 

pentru plătitori a poverilor fiscale18. Aceste mă-
suri sunt necesare pentru a face sistemele fiscal şi 
social mai simple, durabile şi ieftine pentru con-
tribuabili. Altfel spus, sunt necesare reforme în 
direcţia aplicării principiului un sistem mai ieftin 
pentru contribuabili, ce măreşte numărul acestora 
şi îi asigură astfel durabilitatea. 

Pentru a descuraja evaziunea fiscală şi a 
combate economia tenebră, unele ţări europene 
printre care, România, Bulgaria, Slovacia, au in-
trodus impozitarea proporţională (flat - tax rates) 
pentru indivizi şi întreprinderi şi au redus din 
contribuţiile pentru asigurări sociale. Impozitarea 
proporţională presupune echitatea impozitării, 
adică implică existenţa unei cote unice,   indife-
rent de venit. Astfel, este dusă o politică fiscală de 
reducere consistentă a poverii fiscale şi de încura-
jare a inechităţii sociale. 

Măsurile de descurajare a muncii nede-
clarate sunt diverse, în funcţie de ţară, meto-
dologie aplicată, dar cu siguranţă toate urmă-
resc acelaşi scop. În continuare vă propunem 
să analizaţi câteva momente importante din 
experienţa statelor europene privind comba-
terea salariilor în plic şi a muncii nedeclarate.

Belgia

Instituţiile care sunt preocupate de redu-
cerea achitărilor salariilor în plic este Oficiul 
Naţional de Securitate Socială   (Office natio-
18 Friedrich Schneider, Ph.D., The Shadow Economy in Eu-
rope, 2011. Using electronic payment systems to combat 
the shadow economy, www.visaeurope.com/

CELE MAI BUNE PRACTICI PRIVIND 
PREVENIREA ŞI DIMINUAREA MUNCII 
ŞI A SALARIILOR NEDECLARATE
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nal de Sécurité sociale) şi Agenţia Naţională de 
Ocupare a Forţei de Muncă (inspecţiile centra-
le şi regionale)19. Prioritatea acestui exemplu 
constă în dezvoltarea unui sistem unic de sto-
care a informaţiei ce uşurează activitatea insti-
tuţiilor specializate privind combaterea şi pre-
venirea muncii nedeclarate. Aceste două insti-
tuţii depistează cazurile de încălcare a legisla-
ţiei muncii, achitările în plic, informaţia fiind 
stocată într-o bază de date în cadrul Inspecţiei 
Muncii şi Securităţii Sociale, unde agenţii eco-
nomici se află sub un grad de evidenţă şi tot 
aici inspectorii pot avea acces la informaţie 
privind respectarea normelor de securitate a 
muncii şi a principiului de solidaritate socială  
în cadrul companiilor şi întreprinderilor.  

Bulgaria 

Agenţia Executivă Inspectoratul 
General  al  Muncii din Bulgaria, foloseşte un 
sistem bine pus la punct pentru a sprijini lu-
area deciziilor în domeniul legislaţiei muncii, 
cunoscut ca ASIAC. Informaţia este colectată 
de la toate inspecţiile regionale şi locale din 
ţară despre toate încălcările şi activităţile ilega-
le în câmpul muncii şi este stocată în acest sis-
tem20. De asemenea, în 2010 a fost elaborat un 
software specializat pentru a stoca şi procesa 
informaţia într-o singură bază de date cu privi-
re la declaraţiile pe venit anuale prezentate de 
către persoane juridice/angajatori şi persoane 
fizice (deţinători de patentă sau licenţă) care 
angajează lucrători pe un termen nedefinit şi 
limitat de la agenţiile de muncă. Acest sistem 
determină uşor numărul de angajaţi ce au fost 
contractaţi de patroni, domeniul lor principal 

19  VP/2009/011. A Working Paper for Guidelines to Tackle. 
Undeclared Work at the EU Level. Making Legal Work Attrac-
tive: The Mix of Deterrence and Prevention, http://www.soci-
alsecurity.fgov.be/docs/en/conferences/icenuw/italiareport.pdf
20  Idem 

de activitate, locaţia şi timpul de lucru, etc. În 
2009 a fost aprobată o nouă legislaţie cu sco-
pul de a stabili un sistem naţional viabil de in-
specţie a muncii. În conformitate cu legislaţia 
în vigoare, precum şi în baza acordurilor în-
cheiate între diferite instituţii publice, are loc 
un schimb reciproc de informaţie în limitele 
ce includ: a) accesul direct la registre şi baze 
de date gestionate de către un alt organism, de 
exemplu  de Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală; b) în mod regulat, în baza unei cereri 
oficiale, se face un schimb de informaţie pri-
vind încălcările înregistrate pentru o anumită 
perioadă de timp; c) în mod regulat, se face 
comunicarea sau raportarea constatărilor şi ne-
regulilor depistate la autoritatea competentă în 
baza unei solicitări. 

Estonia

La capitolul combaterii remunerării în 
plic, în Estonia este răspândită metoda scriso-
rilor de notificare trimise la angajatori, între-
prinderi mari, întreprinzătorilor, dar şi unor 
angajaţi propriu-zişi. Conţinutul scrisorilor 
informează antreprenorii de faptul că în com-
paraţie cu media pe regiune, în aceste compa-
nii este înregistrată o competitivitate redusă a 
nivelurilor salariale. Pe un fundal al estimări-
lor la nivel de regiune privind competitivitatea 
salariilor, despre riscurile şi pierderile sociale 
sunt informaţi angajaţii acelor întreprinderi. 
Astfel, conform datelor Eurofund21, înce-
pând cu anul 2005, Consiliul Vamal şi Fiscal 
al Estoniei a expediat mai mult de 3000 de 
scrisori diferitor agenţi economici şi angaja-
ţilor lor. O astfel de politică de prevenire are 
efectele sale pozitive asupra duratei de schim-

21  Notification letters from Tax and Customs Board, Esto-
nia. Eurofund  http://www.eurofound.europa.eu/areas/labour-
market/tackling/cases/ee001.htm



32 APLICAREA BUNELOR PRACTICI PRIVIND REDUCEREA INCIDENŢEI 
MUNCII NEDECLARATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

bare a comportamentului fiscal, în special în 
rândul agenţilor economici. Totuşi, un factor 
important este mărirea nivelului salariilor în 
diferite sectoare ale economiei, pentru că astfel 
veniturile fiscale cresc. Experienţa Estoniei nu 
se limitează doar la această metodă. Consiliul 
Vamal şi Fiscal a emis o listă neagră cu acei 
agenţi economici care nu şi-au schimbat ati-
tudinea faţă de obligaţiile fiscale şi care nu-şi 
asumă responsabilităţile fiscale, după ce au 
fost avertizaţi. Conform datelor oficiale, din 
numărul total de întreprinderi care au primit 
scrisori de notificare de la Consiliul Vamal şi 
Fiscal în 2008, 46% au început să plătească 
impozitele din salarii. Astfel, această metodă a 
devenit eficientă.

Germania 

Politica Germaniei privind combaterea 
muncii nedeclarate probabil este una din-
tre cele mai eficiente în UE. Această politică 
presupune sancţiuni şi pedepse aspre celor 
care încalcă legea şi se eschivează de la plata 
impozitelor. În 2004, Guvernul Germaniei a 
adoptat legea privind intensificarea luptei împo-
triva muncii nedeclarate şi a fraudelor fiscale22. 
Această lege reprezintă un mecanism veritabil 
al politicilor publice de diminuare a plăţilor 
salariilor în plic şi a practicilor muncii nede-
clarate, ce reglementează o serie de aspecte le-
gale. De exemplu, munca nedeclarată, în con-
formitate cu legislaţia în vigoare, este definită 
ca încălcare a cerinţelor de înregistrare a con-
tractului de muncă, a obligaţiilor de contabi-
litate şi a plăţilor fiscale. De asemenea, au fost 
introduse mustrări şi amenzi pentru încălcările 
în domeniul meşteşugăritului şi întreprinderi-
22  Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen 
Beschäftigung (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz - Schwar-
zArbG), 23.07.2004, http://www.thueringen.de/imperia/md/
content/tmwta/schwarzarbeitsbek__mpfungsgesetz.pdf

lor industriale. Prin această lege, neachitarea 
contribuţiilor sociale este identificată drept 
crimă economică, în timp ce fraudele fiscale, 
efectuate în special de gospodării, sunt consi-
derate infracţiuni administrative. 

Un moment aparte în această lege con-
stituie mărirea sancţiunilor împotriva muncii 
nedeclarate. Aceste sancţiuni au crescut până 
la 300.000 de Euro pentru agenţii economici 
şi gospodării în cazul angajării ilegale a forţei 
de muncă şi pentru neplătirea contribuţiilor 
sociale. Cât priveşte încălcarea taxelor de în-
registrare a afacerilor meşteşugăreşti sau a mi-
cului business, acestea se penalizeză cu până la 
50,000 Euro.23

De asemenea, o metodă directă a con-
stituit extinderea împuternicirilor şi a com-
petenţelor autorităţilor vamale, care au fost 
autorizate pentru a controla plăţile fiscale şi 
contribuţiile sociale în cadrul întreprinderi-
lor şi afacerilor, să aibă acces liber în zonele de 
producere şi să inspecteze condiţiile de muncă. 
Pentru o conlucrare mai eficientă, a fost sta-
bilită o bancă centrală de date, care a permis 
autorităţilor vamale şi poliţiei să facă schimb 
de informaţii. 

Dacă am realiza o estimare a ascensiunii 
muncii nedeclarate în sectoarele economiei din 
Germania, atunci constatăm că cel mai mare 
procent se înregistrează în agricultură, presta-
rea serviciilor particulare (curăţare, îngrijire, 
etc.), în construcţii şi în sectorul de fabricaţie. 

Grupurile de populaţie care adesea des-
făşoară munca nedeclarată sunt pensionarii, 
studenţii, imigranţii, persoanele fără un loc 
stabil de muncă, profesioniştii independenţi 
(free-lance), deţinători de locuri de muncă 
care vor un câştig suplimentar.  

23  Kurt Vogler-Ludwig, Undeclared Work. European Em-
ployment Observatory Germany. Discussion Paper. Munich 
May 2007, http://www.economix.org/Economix%20Undecla-
red%20Work%20Germany.pdf
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Trebuie de spus că Germania a parcurs 
o cale foarte lungă şi sigură până a obţinut 
rezultate pozitive în politica fiscală. Încă în 
1999 a fost implementată reforma fiscală, care 
a decurs în trei etape. Prima etapă a inclus o 
creştere a cotelor de bază şi o scădere a ratei 
minime a impozitului pe venit şi creşterea aju-
torului social pentru copil începând cu 1 ia-
nuarie 199924. Reforma impozitului pe venitul 
personal a asigurat avantaje importante con-
tribuabililor, deoarece până atunci, persoanele 
fizice, dar şi întreprinderile plăteau un impozit 
pe venit în cote progresive, acesta variind de 
regulă între 20% şi 60%. 

A doua (2000) şi a treia etapă (2005) a 
reformei fiscale au condus la un declin atât al 
nivelului minim al cotei de impozitare, cât şi 
a celui maxim. După un set de amendamente 
la reforma fiscală (1999, 2000 şi 2005), cota 
de bază constituie 15%, iar cea maximă este 
de 42% care se percepe la venitul ce depăşeşte 
50.000 de euro.

De asemenea, în 1999 a fost pus în apli-
care proiectul Ökosteuer (taxele de mediu) ce 
presupune un impozit ecologic pentru consu-
mul de energie fosilă. Astfel, începând cu 1 
aprilie 1999, impozitele pe benzină şi moto-
rină, energie electrică, petrol şi gaze naturale 
au fost majorate în cinci etape. Cea mai mare 
parte a veniturilor fiscale a fost utilizată pentru 
a reduce contribuţiile de asigurări de pensii. În 
rezultat, volumul total al impozitelor de ener-
gie a crescut de la 34,1 miliarde euro în 1998, 
la peste 53 miliarde euro în 2003, înregis-
trând o creştere cu aproape 55 la sută în aceas-
tă perioadă. Punerea în aplicare a proiectului 
Ökosteuer a fost însoţită de o uşoară scădere 
24  S. Mateman, P.H. Renooy. Undeclared labour in Euro-
pe. Towards an integrated approach of combatting undeclared 
labour. Regioplan Publicationnr. 424, Regioplan Research 
Advice and Information. Amsterdam, October 2001, http://
www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/dossier/dossier7/cap6/ma-
teman_renooy2001.pdf

a contribuţiilor la sistemul public de pensii. 
Aproximativ 9% din veniturile acumulate pe 
taxele de mediu au fost alocate pentru conso-
lidarea bugetului în 2003. Această politică a 
fost elaborată cu scopul de a crea un echilibru 
între mărimea impozitelor pe venit, respectiv, 
reducerea cazurilor de achitare a salariilor în 
plic prin facilitări fiscale şi asigurarea durabilă 
a bugetului de stat cu venituri permanente. 

În acelaşi timp, s-a conturat şi tendința 
de a legaliza activitatea lucrătorilor migranți în 
domenii ca agricultura, construcții, transpor-
tul şi prestarea serviciilor. În acest scop, s-au 
produs modificări în legislaţia muncii. Prin 
urmare, evidenţiem trei momente principa-
le care marchează activitatea de mai departe 
a lucrătorilor străini şi a agenţilor economici 
pe piaţa muncii din Germania. Legea privind 
condiţiile obligatorii de muncă pentru serviciile 
transfrontaliere sau Legea Muncitorilor25, Legea 
privind ocuparea forţei de muncă26 şi Legea de 
combatere a muncii ilegale27, toate contribuie 
la destrămarea treptată a paravanului muncii 
ilegale şi nedeclarate în Germania, asigurând 
o transparenţă în ocuparea forţei de muncă şi 
salarizarea acesteia.  

25  Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen bei 
grenzüberschreitenden Dienstleistungen or Arbeitnehmer-
Entsendegesetz, Arbeitnehmer-Entsendegesetz (The Law on 
Posting Abroad of Employees ) vom 20. April 2009 (BGBl. I 
S. 799), das durch Artikel 5 Absatz 11 des Gesetzes vom 24. 
Februar 2012 (BGBl. I S. 212) geändert worden ist”, http://
www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/aentg_2009/gesamt.
pdf
26  Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung. 
Ausfertigungsdatum  (The Law on Secondment of Employe-
es) : 07.08.1972. Neugefasst durch Bek. v. 3. 2.1995 I 158;  
Zuletzt geändert durch Art. 26 G v. 20.12.2011 I 2854, http://
www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/a_g/gesamt.pdf
27  Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen 
Beschäftigung (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz - Schwar-
zArbG). (The Law for Combatting Illegal Employment) 
Ausfertigungsdatum: 23.07.2004. Zuletzt geändert durch Art. 
8 G v. 22.11.2011 I 2258, http://www.gesetze-im-internet.de/
bundesrecht/schwarzarbg_2004/gesamt.pdf



34 APLICAREA BUNELOR PRACTICI PRIVIND REDUCEREA INCIDENŢEI 
MUNCII NEDECLARATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Italia

Această ţară se confruntă în mare parte 
cu munca nedeclarată în domeniul construc-
ţiilor. Pe şantiere muncesc adesea migran-
ţii ilegali, care nu au un contract de muncă 
şi nici asigurări sociale. Datele oficiale arată 
că în ultimii zece ani, locurile de muncă s-au 
dublat, iar pe alocuri s-au triplat în domeniul 
construcţiilor, astfel ca în industria construc-
ţiilor să muncească aproape două milioane de 
muncitori28. În acelaşi timp numărul străinilor 
ilegali care muncesc pe şantierele de construc-
ţii la fel este unul impunător. În aceste con-
diţii dezavantajose pentru statul italian, când 
povara fiscală este neglijată de proprietarii de 
companii de construcţii atunci când aceştia 
angajează migranţi ilegali, s-a recurs la metoda 
de legalizare a migranţilor antrenaţi în câm-
pul muncii printr-un set de reforme legislati-
ve. Astfel, legislaţia Italiei are drept scop regle-
mentarea statutului lucrătorilor migranţi fără 
permise de şedere care muncesc pe şantiere de 
construcţii, pentru a le oferi dreptul la con-
tribuţii şi asigurări sociale. Acest fapt permite 
inspecţiilor să monitorizeze cine din agenţii 
economici plăteşte taxele şi impozitele cores-
punzătoare. Legalizarea statutului de lucrător 
migrant este o politică de succes, deşi, posibil 
provizorie, căci după expirarea permisului de 
şedere, unii migranţi vor încerca să rămână în 
ţară şi să muncească pe şantiere fără actele în 
regulă, respectiv, să primească din nou salariul 
în plic. Practica Italiei evidenţiază o strânsă 
corelaţie între munca legală şi reducerea acci-
dentelor la locurile de muncă pe şantiere. Cu 
certitudine, prin aceasta se explică caracterul 
inovator al reformelor legislative în domeniu. 
28  Inspection drive to combat undeclared work in construc-
tion sector, Italy. Eurofund, http://www.eurofound.europa.eu/
areas/labourmarket/tackling/cases/it010.htm

În acelaşi timp, eficienţa reformelor a crescut 
împreună cu eficienţa activităţii inspecţiei de 
combatere a muncii ilegale în Italia. 

Dacă inspectorii depistează că numărul 
de lucrători, care nu sunt înregistraţi sau nu 
au documente, este mai mare decât numărul 
total de lucrători angajaţi ai companiei, atunci 
este suspendată activitatea întreprinderii sau 
companiei de construcţii. O astfel de suspen-
dare este prevăzută şi în cazul unor încălcări 
repetate a reglementărilor privind orele de lu-
cru şi perioadele de repaus zilnice şi săptămâ-
nale. De asemenea, nerespectarea suspendării 
activităţii se urmăreşte prin pedeapsă cu închi-
soare de trei luni.

Polonia 

Reflectând asupra politicilor de diminu-
are a muncii nedeclarate şi a salariilor în plic, 
parlamentarii polonezi, în ultimii ani, şi-au 
axat atenția pe asigurarea  controlului  rigu-
ros asupra legalității ocupării forței de muncă 
prin guvernarea electronică. Printre cele mai 
importante inițiative legislative, menite să 
consolideze puterea coercitivă şi prerogativele 
de control a instituțiilor în cauză, au fost ope-
rate modificări la Legea privind Inspectoratul 
Național al Muncii în 200729, ce prevede de-
legarea şi concentrarea prerogativelor de con-
trol asupra muncii de la autoritățile publice 
locale (administrația regională şi provincială) 
la Inspectoratul Național al Muncii30. Această 
strategie a fost adoptată ca un mijloc de co-
ordonare a activităților privind diminuarea 
muncii nedeclarate şi achitării salariilor în 
plic. Concentrarea prerogativelor într-o sin-

29  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji 
Pracy (he National Labour Inspectorate Act), http://www.pip.
gov.pl/html/pl/doc/00000001.pdf
30  Państwowa Inspekcja Pracy, PIP/ the National Labour In-
spectorate
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gură insituție publică de interes național nu a 
diminuat din eficiența funcționării principiu-
lui subsidiarității. Dimpotrivă, aceasta a ex-
tins aplicabilitatea mecanismelor de control a 
muncii la nivel regional şi provincial prin mă-
suri coordonate în comun. 

Una din măsurile aplicate de către 
Inspectoratul Național al Muncii privind com-
baterea muncii nedeclarate, constituie cererea 
oficială (fie prin scrisori, fie prin declaraţii) de 
la angajatori a remunerării corespunzătoare 
a angajaților pentru munca prestată, inclusiv 
transferul contribuțiilor de securitate socială31. 
Acesta este un drept autorizat al Inspecției care 
îi permite să desfăşoare controale regulate în 
întrepinderi.

De asemenea, prin Legea privind 
Inspectoratul Național al Muncii din 2007, 
se aduc modificări la Legea privind Serviciul 
Vamal, prin care cel din urmă obține împuter-
niciri mai extinse în vederea controlului asupra 
angajării legale în câmpul muncii a cetățenilor 
străini aflați pe teritoriul Poloniei. Prin aceste 
modificări, vameşii se bucură exact de aceleaşi 
prerogative de serviciu ca şi colegii lor din 
Inspectoratul Național al Muncii.

Ca urmare a reformelor înfăptuite, se 
evidențiază anumite constatări care pot fi 
considerate drept segmente de bune practici. 
Prin amendamentele la Codul Muncii (artico-
lul 29.2), un contract de muncă pe teritoriul 
Poloniei trebuie semnat cel târziu cu o zi îna-
inte de angajarea subordonatului. În caz con-
trar, sunt prevăzute sancțiuni serioase pentru 
angajatori. 

Regimul de control riguros s-a dovedit 
a fi mai eficient decât soluțiile anterioare în 

31  Coordinated approach to fight against undeclared work, 
Poland. Eurofund, http://www.eurofound.europa.eu/areas/la-
bourmarket/tackling/cases/pl005.htm

Polonia, deoarece a lărgit competențele a două 
mari inspecții de interes național. Concentrarea 
puterii de control a ocupării forței de muncă şi 
a prerogativelor corespunzătoare într-o singură 
instituție – Inspectoratul Național al Muncii şi 
delegarea în măsură egală a prerogativelor pen-
tru Serviciul Vamal, ca instituție parteneră în 
implementarea reformelor fiscale, au devenit 
valoare de studiu pentru alte state europene. 

Slovenia 

Cu scopul de a depista şi preveni munca 
informală şi plata salariilor în plic, Guvernul 
Republicii Slovene a adoptat în 1997 un pro-
gram special ce prevede reducerea muncii ne-
declarate32. Programul şi măsurile întreprinse 
au fost realizate în primul rând cu suportul 
Legii privind munca nedeclarată şi ocuparea for-
ţei de muncă33. Acest program presupune ac-
tivităţi de anvergură, în special, inspecţii ale 
organismelor de supraveghere în domenii de 
activitate economică cum ar fi, comerţul cu 
amănuntul şi cu ridicata, transportul de pasa-
geri şi de mărfuri, activităţi de instruire în şco-
lile de instruire auto, organizarea de evenimen-
te publice, etc. Au fost înăsprite măsurile de 
supraveghere în domeniile care înregistrează 
cele mai frecvente cazuri de muncă nedeclarată 
şi eschivarea de la impozite din salarii. Astfel 
de inspecţii contribuie la identificarea nume-
roaselor nereguli şi abateri de la reglementările 
din Codul Muncii. 

O măsură eficientă pentru reducerea 
muncii nedeclarate constituie noile amenda-
mente la legea prevenirii muncii ilegale şi ocu-

32  Vezi: skupne akcije odkrivanja in preprečevanja dela in 
zaposlovanja na črno. Joint action to detect and prevent unde-
clared work, Slovenia, Eurofund, http://www.eurofound.euro-
pa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/si001.htm
33 Legii privind munca nedeclarată şi ocuparea forţei de 
muncă, Monitorul Social al Republciii Slovenia, Nr.36/00 din 
26 aprilie 2000
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pării forţei de muncă din 2006, care prevăd ca 
persoanele în căutare de lucru şi studenţii care 
muncesc fără acte în regulă şi fără un contract 
de muncă să fie consideraţi automat angajaţi 
în câmpul muncii şi să li se plătească asigură-
rile sociale34. Practic, este un caz similar celui 
din Italia, unde munca ilegală şi nedeclarată 
se transformă în una legală şi formală în con-
formitate cu normele legislaţiei în vigoare. De 
asemenea, un rol nu mai puţin important joa-
că recunoaşterea de către stat a statutului de 
angajat fie a lucrătorului băştinaş, fie a lucră-
torului migrant. 

Spania

În conformitate cu legislaţia în vigoare, 
inspectorii muncii din Spania au dreptul să 
aplice măsuri de suspendare a activităţilor de 
muncă dacă au fost depistate încălcări ale re-
glementărilor de securitate la locul de muncă 
şi de sănătate a personalului angajat. În speci-
al, sunt monitorizate şantierele de construcţie. 
De regulă, suspendarea activităţii întrepinderii 
are loc nu în cazul depistării muncii nedecla-
rate, pentru care se plătesşte doar o amendă, 
ci în cazul în care există semne de infracţiuni 
penale, încălcarea dreptului comunitar, ca de  
exemplu traficul de fiinţe umane sau exploata-
rea prin muncă. În ambele cazuri munca nede-

34  Miroljub Ignjatovi, Article on Undeclared Work from 
SYSDEM Correspondent (Update of EEO Review: Autumn 
2004). European Employment Observatory. May 2007

clarată este depistată şi monitorizată de către 
subdiviziunile Inspecţiei Muncii şi Securităţii 
Sociale.

În acelaşi timp, constatăm un şir de ob-
stacole cu care se pot confrunta inspectoratele 
în implementarea acţiunilor pentru a depista 
şi a preveni munca nedeclarată. Practicile in-
ternaţionale arată că unul dintre cele mai răs-
pândite obstacole constituie consolidarea unei 
cooperări puternice între agenţii economici, 
între angajatori şi şomeri cu scopul de păstra 
regimul de lucru informal. Astfel, o parte din 
angajatori negociază cu subordonaţii să nu 
declare salariile complete, ci doar o parte din 
suma totală. 

Putem conchide că experiența fiecărui 
stat ține în primul rând de faptul cum sunt 
respectate regulamentele cu privire la ocupa-
rea forței de muncă legală, în special, modul 
de încheiere a contractului de muncă şi achi-
tarea contribuțiilor sociale de către angajatori 
şi anagajați. De aceea, unele instrumente sau 
metode ar putea fi aplicabile pentru unele țări 
şi să aducă rezultate bune, în timp ce pentru 
alte țări să fie inutile. În acest sens, schimbul 
de cunoştințe, bunele practici, o mai mare 
atenție angajamentelor luate de alte state decât 
abordarea cadrului legislativ, necesitatea de a 
înțelege măsurile de politici publice, sunt cele 
mai eficiente de urmat în acest context.
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În urma analizării factorilor generali 
prezentaţi (munca nedeclarată, salariile în 
plic, ocuparea informală), considerăm că un 
set de probleme principale au apărut de-a 
lungul perioadei de tranziţie la o economie 
de piaţă, care astăzi influenţează ocuparea 
forţei de muncă şi protecţia socială. Din acest 
motiv, principala propunere pe care o con-
siderăm importantă este revizuirea şi îmbu-
nătăţirea celor trei tipuri de relaţii, care stau 
la baza formării unei societăţi democratice, 
transparente şi responsabile:

- relaţia dintre cetăţeni şi autorităţi-
le/instituţiile publice. Cum s-a constatat, 
de gradul de transparenţă al acestor relaţii 
depinde foarte mult cum are loc procesul de 
impozitare a salariilor cetăţenilor, dacă este 
acesta echitabil şi transparent şi cum cetă-
ţenii, la rândul lor, conştientizează şi percep 
dreptul lor de a-şi exprima opinia şi rezervele 
cu privire la politica de salarizare şi relaţiile 
de muncă. 

- relaţiile care caracterizează schim-
bul nemijlocit de bunuri,  servicii  şi infor-
maţii. În această direcţie trebuie lucrat in-
tensiv asupra capacităţii şi voinţei factorilor 
de decizie, la nivel micro şi macroeconomic, 
de a corela mărimea salariilor cu cea a mo-
dificării preţurilor bunurilor de consum. Un 
argument puternic există în acest sens în fa-
voarea formării şi funcţionării pieţii muncii, 
care este legată în mod nemijlocit  de situaţia 
şi dinamica pieţei bunurilor şi serviciilor.

- relaţia dintre mediul academic şi 
piaţa forţei de muncă reprezintă o altă im-
portantă latură de care depinde succesul di-
minuării salariilor în plic. Tinerii absolvenţi 
sunt cea mai dificilă categorie pe piaţa forţei 
de muncă care solicită punerea în aplicare a 
unui vast cadru de politici cu o abordare in-
tegrată pe garanţii sociale pentru tineret pen-
tru a asigura o trecere eficientă de la mediul 
educaţional la cel de muncă. Deoarece salari-
ile mici sunt unul dintre principalele motive 
pentru care tinerii nu doresc să se angajeze 
în sectorul formal al câmpului muncii, sunt 
necesare modificări substanţiale în ceea ce 
priveşte medierea locurilor de muncă în sec-
torul public şi privat, însoţite de o serie de 
programe active în domeniul pieţei forţei de 
muncă conduse de către ANOFM şi alte in-
stituţii aferente cum ar fi:

a) dezvoltarea contractelor de ucenicie 
şi stagiile (internshipuri în bază de memo-
randum) de bună calitate în întreprinderi, 
organizaţii de resort, ce ar permite tinerilor să 
obţină competenţele necesare şi experienţa în 
domeniul prioritar;

b) desfăşurarea de către ANOFM şi 
instituţiile aferente a serviciilor de orientare 
profesională în cadrul instituţiilor superioa-
re de învăţământ şi de pregătire profesională 
pentru tinerii aflaţi în calea de intrare pe pia-
ţa forţei de muncă;

c) educarea şi promovarea şomerilor din 
rândul tinerilor în afaceri mici şi iniţiative de 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
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antreprenoriat şi implicarea lor în activităţi-
le şi iniţiative locale (la nivelul autorităţilor 
publice locale) de ocupare a forţei de muncă 
însoţite de bonusuri şi prime sociale pe ter-
men mediu;

d) statul trebuie să extindă paleta de 
cheltuieli în domeniul educaţiei, oferind un 
loc primordial educaţiei vocaţionale şi for-
mării profesionale. În acest sens, se va  acor-
da  o  atenţie  deosebită investiţiilor în pro-
grame de formare profesională a persoanelor 
vulnerabile din regiunile rurale, în special a 
persoanelor de etnie romă, tinerilor absol-
venţi, persoanelor de peste 45 de ani care nu 
au un loc de muncă, familiilor monoparen-
tale, familiilor cu mai mulţi copii, celor cu 
copii mici, persoanelor dependente de ajutor 
social. Educaţia vocaţională şi profesională 
trebuie orientată spre acumularea şi dezvol-
tarea aptitudinilor şi capacităţilor orientate 
spre  obţinerea de rezultate privind dezvolta-
rea propriei afaceri şi a serviciilor de înaltă ca-
litate de atelier (tâmplărie, lucrări artizanale 
şi bisericeşti, de plante ornamentale şi manu-
factură, croitorie şi cusut confecţii, fotogra-
fie, etc.) la nivel local;

e) asistenţa din partea statului trebuie să 
urmărească implementarea de programe şi noi 
servicii de sprijin pentru dezvoltarea culturii 
antreprenoriale şi încurajării ocupării pentru 
lucrătorii independenţi din zonele rurale. 

În scopul diminuării ocupării informa-
le, vor fi întreprinse măsuri de îmbunătăţire 
a calităţii resurselor umane în zonele rurale, 
în vederea facilitării accesului la ocupare în 
activităţi non-agricole. Aceste şi alte iniţiative 
trebuie să urmărească creşterea interesului an-
gajatorilor în majorarea investiţiilor în resurse 
umane şi creşterea responsabilităţii sociale în 
cadrul întreprinderilor şi iniţiativelor locale.

Pe lângă acţiunile necesare în cadrul po-
liticilor educaţionale, se cere implementarea 
unor măsuri pentru  combaterea muncii ne-
declarate în politicile de angajare. Însă, abor-
darea acestui moment este foarte sensibilă, în 
special în lumina problemelor de ordin soci-
al-economic cu care se confruntă populaţia 
ţării. Aceste măsuri pot fi coercitive şi flexibi-
le. Dacă admitem că munca informală repre-
zintă unica sursă considerabilă de venituri  şi 
de siguranţă socială (alături de remitenţe dacă 
sunt), în cazul tinerilor şi vârstnicilor apţi de 
muncă, din regiunile rurale, unde lipseşte ab-
solut infrastructura şi investiţiile, atunci, o 
politică unitară de măsuri coercitive de com-
batere a salariilor în plic i-ar ruina definitiv 
economic şi i-ar transpune sub pragul sără-
ciei. În acest caz, sunt necesare doar politici 
flexibile de încurajare a recalificării şi certifi-
cării activităţilor informale cu patente de în-
treprinzător. Aceasta înseamnă consolidarea 
capacităţilor instituţionale la nivel central şi 
local pentru organizarea sesiunilor de infor-
mare şi conştientizare adresate populaţiei, cu 
privire la avantajele activităţii antreprenoria-
le. Este valabil în special în regiunile rurale, 
cu indicarea licenţelor şi patentelor folosite şi 
modul în care se achită în cuantum stabilit 
taxa lunară pentru patentă.

În ceea ce priveşte diminuarea mun-
cii informale şi a salariilor în plic în  rândul  
agenţilor economici, unele dintre cele mai 
eficiente măsuri sunt considerate cele indi-
recte, ca simplificarea sistemului social şi de 
plăţi la bugetul asigurărilor sociale de stat, 
dar şi simplificarea pentru plătitori a poveri-
lor fiscale. Aceste măsuri sunt necesare pen-
tru a face sistemele fiscal şi social mai simple, 
durabile şi ieftine pentru contribuabili. Sunt 
necesare reforme în direcţia aplicării princi-
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piului un sistem mai ieftin pentru contribua-
bili, ce măreşte numărul acestora şi îi asigură 
astfel durabilitatea. 

Un alt aspect ce nu trebuie neglijat este 
simplificarea procedurilor administrative şi 
fiscale în ceea ce priveşte încadrarea în câm-
pul muncii. În acest sens, o trecere a poverii 
contribuţiilor de asigurări sociale de stat de 
la angajator către angajat ar fi o situaţie asi-
gurată pe termen mediu, dacă luăm în consi-
derare dificultăţile agenţilor economici. Însă, 
pe termen lung, practica internaţională arată 
că o astfel de iniţiativă nu este suficientă pen-
tru a stabili un echilibru în toată problema. 
Trebuie să mai existe două condiţii îndepli-
nite de către guvern: salarii mari şi competi-
tive şi scheme atractive de angajare în câm-
pul muncii. O revizuire mai bună ar putea fi 
făcută pe segmente concrete ca reexaminarea 
contribuţiilor suportate de angajator. 

În aceeaşi măsură, este necesar de a creş-
te numărul personalului calificat în cadrul 
Inspecţiei Muncii. Numărul inspectorilor 
trebuie să se dubleze în următorii ani. Pentru 
aceasta se va aplica reforma instituţională 
în cadrul Inspecţiei Muncii. De asemenea, 
o atenţie mare se va acorda pregătirii profe-
sionale a inspectorilor muncii în domeniul 
combaterii şi prevenirii muncii nedeclarate. 
De pregătirea şi antrenarea acestora depinde 
eficienţa implementării planului de acţiuni 
privind diminuarea salariilor în plic. Este re-
comandată crearea unui Centrul de Pregătire 
şi Perfecționare Profesională a personalului 
din Inspecția Muncii, unul din obiectivele 
căruia ar fi pregătirea inspectorilor în meto-
dele de combatere şi prevenire a muncii nede-
clarate. Programele de formare profesională a 
inspectorilor în această direcţie ar îmbunătăţi 
calitatea activităţii lor. Inspectorii de muncă 

trebuie să fie instruiţi pentru a cunoaşte pro-
blemele legate de munca nedeclarată, munca 
imigranţilor, discriminarea la locul de muncă, 
barierele lingvistice, să cunoască sectoarele în 
care predomină munca nedeclarată. Ca suport 
la activitatea inspectorilor, în monitorizarea 
cazurilor muncii nedeclarate, este binevenită 
deschiderea unei linii fierbinţi şi a unei pagini 
web pentru a reflecta realităţile, legislaţia re-
feritoare la sancţionarea muncii nedeclarate şi 
metodologia de prevenire. 

Înainte de a încheia compartimentul de 
concluzii şi recomandări, atragem atenţia la 
necesitatea imperativă a îmbunătăţirii colabo-
rării dintre Inspecţia Muncii şi Inspectoratul 
Fiscal Principal de Stat (IFPS) pentru a activa 
împreună la realizarea controalelor şi a moni-
torizării, pentru a avea acces comun la datele 
cu privire la încălcările şi fraudele depistate 
în întreprinderi şi instituţii publice şi pentru 
a putea demonstra angajatorilor că au anga-
jaţi “la negru” şi/sau achită ”salariile în plic”. 
Drept exemple au fost aduse bunele practici 
ale unor ţări europene, care au înregistrat suc-
cese mari pe baza acestei colaborări. În acest 
sens, R. Moldova nu poate face excepţie. 

În linii generale, am încercat să reali-
zăm o analiză multidimensională a problema-
ticii ocupării informale (munca nedeclarată) 
şi a derivatelor acesteia, cum ar fi, eschivarea 
de la impozite şi achitarea salariilor în plic. 
Admitem că subiectul va avea în continuare 
unele dezbateri pe anumite segmente adia-
cente. Însă, trebuie să constatăm că o aborda-
re unilaterală al acestui subiect este conside-
rată una neproductivă, deoarece, cum se vede 
în acest studiu, subiectul are dimensiuni cu 
mult mai profunde, decât ar părea la prima 
vedere şi solicită o abordare sistemică şi con-
structivă. 
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Direcţii prioritare de 
acţiune:

În continuare, vă propunem să examinaţi 
recomandările în vederea eficientizării acţiuni-
lor din Planul privind minimizarea practicii 
de achitare a salariilor „în plic” şi a „muncii 
la negru”. Astfel, se recomandă axarea pe cinci 
direcţii importante:

1. Ministerul  Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei poate să consolideze coopera-

rea între serviciile de inspecţie administrati-

vă, judiciară şi socială privind efectuarea con-
troalelor comune în rândul agenţilor economici şi 
agenţiilor/instituţiilor publice, etc. 

2. Inspecţia Muncii trebuie să cre-
eze o bază comună de date cu privire la în-
călcările depistate pentru toate serviciile de in-
specţie care participă la efectuarea controalelor. 
Acest lucru trebuie să asigure că nivelul de 
confidenţialitate al acestor date nu împiedică 
schimbul de informaţii între agenţiile relevan-
te şi nu împiedică publicarea legitimă în ziarele 
naţionale a denumirilor de întreprinderi care 
au făcut abuz de muncă nedeclarată. O astfel 
de publicitate poate avea o funcţie importantă 
în descurajarea pe viitor a acestor practici şi 
de alertare a lucrătorilor de a nu se angaja fără 
contract de muncă.

3. Ministerul  Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei, împreună cu societatea civilă 
şi mass-media, poate organiza o campanie de 

sensibilizare socială în ceea ce priveşte impli-
caţiile negative ale muncii nedeclarate pentru 
securitate socială, precum şi consecinţele mun-
cii nedeclarate pentru solidaritate şi echitate. În 
acest sens, pot fi organizate sistematic activităţi 
(traininguri, spoturi video, fluturaşi şi plian-
te distribuite în centre comerciale, locuri pu-
blice, precum şi în toate filialele ANOFM, a 

Poştei Naţionale, a Băncilor, Farmaciilor, etc.) 
pentru a informa publicul larg (inclusiv în li-
cee, şcoli şi universităţi prin ore deschise sau 
prezentări publice), angajaţii şi angajatorii cu 
privire la impactul salariilor nedeclarate asupra 
sistemului de asigurări sociale şi de sănătate, 
prestaţiilor de asigurări de şomaj, cote paren-
tale, plăţilor pentru vacanţă pentru copii şi alte 
garanţii sociale. De asemenea, prioritară este 
angajarea autorităţilor publice locale în aceas-
tă campanie la nivel teritorial pentru a explica 
angajaţilor impactul negativ al salariilor nede-
clarate asupra bugetelor publice locale şi pune-
rii în aplicare a planurilor de dezvoltare locală.

4. Ministerul  Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei trebuie să vină cu iniţiativa 
de a mări cota sancţiunilor pentru practici-
le muncii nedeclarate şi a salariilor în plic. În 
această direcţie este importantă combinarea 
diferitor abordări şi măsuri de politică. Prin 
urmare, se recomandă ca Guvernul să simpli-
fice respectarea reglementărilor propriu-zise, 
precum şi introducerea unor stimulente fisca-
le (în special pentru cei mai vulnerabili agenţi 
economici şi celor în proces de dezvoltare), 
cum ar fi amnistii, pentru a permite oameni-
lor să intre pe tărâmul legitim al economiei şi 
să respecte dreptul muncii. În acelaşi timp, în 
raport cu cei care nu reuşesc să respecte regle-
mentările, Guvernul poate pune în aplicare 
sancţiuni aspre. Unitatea convenţională să fie 
majorată de la 20 lei până la cel puţin 100 lei. 

5. Revizuirea cadrului legal: 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 
trebuie să revadă cadrul legal în domeniul mun-
cii, introducând modele flexibile de muncă şi 
angajarea cu jumătate de normă, contract de 
muncă temporar, inclusiv amendamente cu 
privire la schimbarea perioadei de muncă pen-
tru o săptămână, sau munca pe oră, stabilirea 
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taxei pentru oră/zi de muncă în funcţie de 
munca efectuată. 

Elaborarea de bune practici nu este pur 
şi simplu o alegere a măsurilor mai eficiente 
în combaterea muncii nedeclarate. Este, de 
asemenea, o educaţie fiscală a populaţiei, care, 
în ultima vreme, lipseşte cu desăvârşire. Am 
vorbit anterior despre necesitatea unor campa-
nii de informare şi advocacy, care sunt foarte 
necesare la momentul de faţă pentru a creşte 
gradul de conştientizare a populaţiei asupra 
fraudelor fiscale în detrimentul dezvoltării co-

munităţii, din care fac parte. Dar, în acelaşi 
timp, Guvernul trebuie să amplifice procesul 
de informare şi educare a populaţiei privind 
etica fiscală cu elaborarea unui ghid naţional 
în domeniul fiscal şi juridic (penal) pentru 
a fi studiat în şcoli, universităţi şi în institu-
ţiile angajatoare. Astfel, se poate produce un 
impact considerabil asupra conştiinţei popula-
ţiei (în special celei tinere) privind respectarea 
normelor juridice şi participării deliberative la 
dezvoltarea comunităţii, asumându-şi conşti-
ent consecinţele. 
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Gheorghe Sîrcu, 

şef Direcţie politici salariale MMPSF

Problema salariilor „în plic” şi era-
dicarea acestui fenomen nu ţine doar de 
Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi 
Familiei (MMPSF). Acest lucru trebuie făcut 
în colaborare cu partenerii sociali: patrona-
tele şi sindicatele, cu Inspecţia Muncii şi alte 
instituţii ce au tangenţă cu acest domeniu. 

Despre salariul „în plic” pot spune că 
este o eschivare de la achitarea contribuţiilor 
atât de către angajator, cât şi de către anga-
jat. Cauza acestui comportament este nivelul 
scăzut al veniturilor, dar şi sancţiunile prea 
blânde aplicate celor ce încalcă legea prin 
achitarea salariului „în plic”. 

În conformitate cu Planul de acţiuni 
privind minimizarea practicii de achitare a 
salariilor „în plic” şi „muncii la negru” am  
prevăzut modificarea modelului contractului 
individual de muncă în sensul includerii unor 
prevederi care ar conţine: extrase  din  Legea  
salarizării privind obligativitatea asigurării 
cuantumului minim garantat al salariului în 
sectorul real; extrase  din  actele  normati-
ve  privind  răspunderea angajatorului în ca-
zul încălcării legislaţiei ce ţine de modul de 
calculare şi achitare a impozitului pe venit 
şi cotelor de asigurare obligatorie, precum şi 
consecinţele negative pentru salariaţi în cazul 
acceptării salariului neoficial.

De asemenea, Planul prevede majorarea 
anuală a cuantumului minim garantat al sala-
riului în sectorul real, în funcţie de creşterea 

anuală sumară a indicelui preţurilor de con-
sum şi a ratei productivităţii muncii la nivel 
naţional. O altă noutate pentru R. Moldova 
este punerea în circulaţie a noţiunii de salariu 
mediu ramural pe unitate de timp (oră) obli-
gatoriu pentru toate unităţile din ramură. 

O modalitate binevenită prevăzută în 
cadrul aceluiaşi Plan ţine de crearea echipe-
lor pluri-departamentale (Inspecţia Muncii, 
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Centrul 
pentru Combaterea Crimelor Economice şi 
Corupţiei, Procuratura Generală, Ministerul 
Afacerilor Interne) în vederea efectuării con-
troalelor operative la întreprinderile care achi-
tă salarii suspect de mici, în baza informaţii-
lor oferite de Biroul Naţional de Statistică

Sistemul de salarizare din R. Moldova a 
fost atât de liberalizat începând cu anul 2005, 
încât la ora actuală nu avem pârghiile necesa-
re pentru controlul şi influenţarea angajatori-
lor. În aceste condiţii era iminentă necesitatea 
elaborării şi implementării unui plan de lucru 
în acest domeniu. Or, datele statistice arată 
că în sectorul informal lucrează circa 14,7% 
din totalul persoanelor ocupate în economie, 
iar 33,7% au un loc de muncă informal. În 
aspect ramural, cel mai înalt grad de ocupare 
în sectorul informal este înregistrat în con-
strucţii – 52, 5%, în agricultură – 46,7%, în 
comerţ, hoteluri şi restaurante – 35,4%. Cel 
mai îngrijorător este că circa 127 mii de sala-
riaţi (1/3 din totalul celor angajaţi în sectorul 
informal) activează la locurile de muncă in-
formale din întreprinderile sectorului formal 
al economiei.

PLATFORMA DE DISCUȚII
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Frecvenţa fenomenului salariului „în 
plic”, reiese din faptul că în 2010, spre exem-
plu, din totalul populaţiei ocupate, 57% nu 
şi-au declarat salariul real, iar valoarea veni-
turilor nedeclarate a fost evaluată la circa 9,3 
mlrd. lei, ceea ce constituie o pierdere pen-
tru bugetul public  naţional de cel puţin 4,7 
mlrd. lei. 

Astfel, în cele 10 luni ce au urmat după 
publicarea Planului de acţiuni au fost reali-
zate următoarele: a fost elaborată şi adoptată 
Legea nr. 254 din 9 decembrie 2011, prin care 
în Codul Muncii au fost introduse normele, 
potrivit cărora, angajatorul este obligat să asi-
gure salariaţii cu un permis nominal de acces 
la locul de muncă, să aprobe statele de perso-
nal ale unităţii şi să prezinte un exemplar al 
acestora inspectoratului teritorial de muncă 
în a cărui rază de competenţă este amplasată 
unitatea, iar salariatul este obligat să poarte 
în permanenţă asupra sa permisul nominal de 
acces la locul de muncă.

La 1 mai 2012, la Inspecţia Muncii au 
fost înregistrate circa 10 mii state de personal 
ale întreprinderilor cu un efectiv de personal 
de peste 170 mii de salariaţi. 

Pentru fortificarea mecanismului de 
sancţionare pentru încălcarea legislaţiei pri-
vind retribuirea muncii, Ministerul a elaborat 
proiectul de lege pentru modificarea şi com-
pletarea Codului Muncii cu un articol nou 
71, prin care se interzice munca nedeclarată. 
Respectiv, în Codul Contravenţional, se pro-
pune în art. 55, majorarea amenzilor pentru 
încălcarea legislaţiei muncii (inclusiv pentru 
achitarea salariilor „în plic”) după cum ur-
mează:

•	 de la 40-50 (800 - 
1000 lei) unităţi convenţionale până 
la 100 - 140 (2000 - 2800 lei) pentru 

angajatorul persoană fizică;
•	 de la 50 - 75 (1000 - 

1500 lei) de u.c. până la 200 - 350 
(4000 - 7000 lei) u.c. pentru persoa-
na cu funcţie de răspundere;

•	 de la 80 – 120 (1600 - 
2400 lei) de u.c. până la 350 – 450 
(7000 – 9000 lei) u.c. pentru persoa-
na juridică.

Pe de altă parte, în scopul sporirii cotei 
de înregistrare a salariului şi în conformitate 
cu art.12 al Legii salarizării nr. 847-XV din 14 
februarie 2002 , la 25 aprilie 2012, Guvernul, 
prin Hotărârea nr. 260, ţinând cont de creş-
terea în anul 2011 a indicelui preţurilor de 
consum cu 7,6% şi a productivităţii muncii 
cu 9%, a majorat începând cu 1 mai 2012 
cuantumul minim garantat al salariului în 
sectorul real de la 1100 la 1300 lei pe lună.

De asemenea, în scopul reducerii poverii 
fiscale şi perfecţionării sistemului de impozita-
re a persoanelor fizice pentru anul 2012 prin 
Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011, au fost 
operate modificări în Codul Fiscal, prin care 
au fost majorate scutirile anuale personale de 
la 8100 lei până la 8640 lei, şi de la 12000 
lei până la 12840 lei pe an pentru persoane 
cu infirmitate care lucrează. Pentru persoanele 
întreţinute, scutirea a fost majorată cu 120 lei  
constituind în total 1920 lei pe an.

Dumitru Stavilă, 

Şef al Inspecţiei Muncii

Problema salariului în plic este foarte 
gravă deoarece afectează bugetul Asigurărilor 
Sociale de Stat, bugetul Casei Naţionale de 
Asigurări în Medicină şi, în general, bugetul 
consolidat al statului. Pe lângă aceasta, este o 
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altă problemă, cea a persoanelor care sunt an-
gajate şi acceptă într-un mod tacit să munceas-
că, fie fără contract individual de muncă, fie le 
este achitat salariul “în plic” şi nu vor beneficia 
de achitarea plaţilor în caz de îmbolnăvire sau 
pentru foile de concediu, dar şi mai grav, nu 
vor beneficia de pensii la vârsta de pensionare.

Săptămânal, în adresa Inspecţiei Muncii, 
parvin câte 55 de petiţii şi sesizări din partea 
cetăţenilor. Însă, majoritatea acestor sesizări 
parvin de la persoane care au lucrat o anumită 
perioadă  fără a respecta legislaţia muncii (fără 
contract individual de muncă, luând “salariu 
în plic”, cu nerespectarea normelor de protec-
ţie a muncii etc.) dar se adresează când sunt 
nedreptăţiţi de către angajator prin neachita-
rea salariului timp de 2-3 luni, de exemplu. 
Întrebarea mea către ei este: De ce ați activat 
timp de doi ani fără contract individual de 
muncă, dar te adresezi la inspecţie când nu ai 
primit salariul pentru ultimele 3 luni? Iniţial 
aţi acceptat aceste condiţii şi acum vă plân-
geţi”.

De cele mai multe ori, omul acceptă să 
lucreze în asemenea condiţii din lipsa locurilor 
de muncă, din lipsa resurselor financiare care 
să-i permită căutarea unui loc de muncă unde 
să se respecte toate normele, precum şi din lip-
sa cunoştinţelor juridice.

Munca la negru şi “salariile în plic” sunt 
un satelit al economiei de piaţă. Acest lucru 
a fost, este şi va fi, însă el trebuie diminuat la 
maxim şi nu doar unidirecţional, prin mărirea 
amenzilor aplicate pentru asemenea încălcări, 
de exemplu. Trebuie să ne întrebăm: de ce an-
gajaţii preferă să achite “salariile în plic” în loc 
să le achite integral angajaţilor? Răspunsul ar 
fi că sunt mari contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale şi  medicale. Dar poate aceste 
contribuţii rămân în continuare atât de mari 

pentru că doar o parte dintre agenţii econo-
mici îşi onorează obligaţiunile faţă de buge-
tul Asigurărilor Sociale de Stat, bugetul Casei 
Naţionale de Asigurări în Medicină, astfel fi-
ind insuficiente resurse pentru ca statul să-şi 
poată onora obligaţiunile faţă de cetăţenii săi. 
Poate dacă ar achita toţi agenţii economici ar fi 
mai multe resurse financiare în cadrul acestor 
bugete şi ar fi posibilă micşorarea contribuţii-
lor achitate de către angajatori. Desigur ar tre-
bui de înăsprit şi sancţiunile aplicate pentru 
asemenea încălcări. 

În România de exemplu, pentru fiecare 
persoană depistată muncind “la negru” sau că-
reia i se achită “salariul în plic” amenda consti-
tuie de la 10 la 20 mii RON (30-70 mii MDL), 
iar dacă se depistează mai multe de 5 persoane 
muncind “la negru”, angajatorul riscă dosar 
penal. Or, în Republica Moldova, pentru o 
persoană care munceşte la negru, amenda ma-
ximă constituie 1500 lei şi pentru 10 persoane 
– tot 1500 lei. 

Pe lângă aceasta, trebuie de mărit gra-
dul de informare atât al angajatorilor, cât şi 
al angajaţilor, referitor la efectele imediate şi 
personale, dar şi celor de durată şi generale ale 
încălcării legislaţiei în acest domeniu.

Ar mai fi nevoie de perfecţionat sistemul 
de salarizare (de corelat sistemul de salarizare 
la coşul minim de consum, la minimul de exis-
tenţă etc.), perfecţionarea sistemului fiscal, sti-
mularea angajatorilor care achită contribuţii, 
care creează condiţii de muncă pentru neadmi-
terea îmbolnăvirii sau accidentării angajaţilor. 

Or, la ora actuală, mulţi dintre angajato-
rii la care mergem cu controale au toate actele 
“în regulă”. De exemplu, au angajate trei uni-
tăţi: director – cu salariul minim pe economie 
de 1100 lei, vânzător şi şofer cu 0,5 norma de 
muncă - 550 lei. Fondul de salarizare lunar al 
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acestui agent economic fiind de 2200 lei.  Însă, 
dacă ar fi să ne uităm la cifra de afaceri, aceasta 
este foarte mare şi în creştere de la an la an, în 
pofida faptului că statele de personal numără 
permanent doar 3 angajaţi. 

În situaţia în care Inspecţia Muncii nu 
are dreptul şi împuternicirea de a cere şi ana-
liza toate actele care ar putea demonstra an-
gajarea la negru sau achitarea “salariilor în 
plic”, ar fi necesară o colaborare mai strânsă 
cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS) 
pentru a merge împreună la realizarea controa-
lelor şi a putea demonstra angajatorilor că au 
angajaţi “la negru” sau achită ”salariile în plic”. 
Or, la ora actuală, IFPS sesizează Inspecţia 
Muncii despre faptul că e posibil ca la o anu-
mită întreprindere să fie asemenea încălcări, 
însă când mergem la faţa locului, constatăm 
că totul e în regulă “pe hârtie”, fără a putea 
demonstra că de facto se încalgă legea. 

Cu patronatele şi sindicatele avem în-
cheiate acorduri de colaborare, ceea ce pre-
supune organizarea şi participarea împreună 
la mese rotunde, seminare. În afară de aceas-
ta, patronatele ne susţin deschis în eradicarea 
fenomenului salariilor “în plic” şi muncii “la 
negru” deoarece patronii care achită forţa de 
muncă mai ieftin prin neachitarea contribuţii-
lor la stat creează o concurenţă neloială pentru 
patronii corecţi, ceea ce nu este corect faţă de 
aceştia.       

Ana Moldovanu, 

şef departament protecţie 

social-economică, CNSM

Confederaţia Naţională a Sindicatelor 
(CNSM) din R. Moldova consideră economia 
informală ca fiind nu doar o lacună pentru bu-

getul de stat, dar şi o mare problemă pentru 
persoanele care lucrează “la negru” sau primesc 
salariul “în plic”. 

Din aceste considerente CNSM a lan-
sat un apel către partenerii sociali şi către 
Guvernul RM de a spori măsurile direcţionate 
întru diminuarea sectorului informal al econo-
miei.

Nu putem accepta situaţia când ponde-
rea economiei informale în republică se cifrea-
ză la circa 40% din PIB. Potrivit statisticii ofi-
ciale, practic fiecare al treilea agent economic 
achită salariile pe cale informală, iar 33 la sută 
dintre angajaţii din sectorul formal primesc o 
parte din salarii “în plicuri”. 

Printre cele mai grave încălcări ale drep-
turilor angajaţilor sunt:

- nu se încheie contractele individuale 
de muncă cu salariaţii;

- nu se plătesc salariile în conformitate  
cu prevederile legale;

- nu se acordă concedii de odihnă cu pla-
tă;

- nu se asigură contra riscurilor care pot 
apărea la locul de muncă (indemnizaţii pentru 
incapacitatea de muncă, pentru accidente de 
muncă sau de concediere etc.);

- imposibilitatea de a beneficia de presta-
ţii sociale acordate de către stat în cazul lipsei 
unui loc de muncă şi ulterior de o pensie de-
centă la ieşirea la pensie etc.

Locurile de muncă în economia infor-
mală sunt, fără îndoială, o alternativă posibilă 
pentru cele din economia formală. Dacă o per-
soană nu îşi găseşte un loc de muncă în eco-
nomia formală conform necesităţilor, aceasta, 
pentru a-şi asigura existenţa, acceptă orice 
loc de muncă, inclusiv în sectorul informal. 
Această constatare reiese din faptul că în secto-
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rul formal nu se creează noi locuri de muncă, 
iar cele existente nu asigură salariaţilor veni-
turi ce le-ar permite să ducă o viaţă decentă.

De câţiva ani, sindicatele au pus pro-
blema impozitelor pe venit prea mari, de cir-
ca 18% pentru cei cu un salariu de 3500 lei. 
Astfel că am propus reducerea acestor impozite 
până la 12%. De asemenea, am pus problema 
aplicării unei grile progresive a impozitului pe 
venit în dependenţă de mărimea veniturilor, 
or, în R. Moldova cel care are un venit de 3 mii 
lei lunar şi cei care au 30 mii lei lunar achită 
acelaşi impozit pe venit de 18%.

În contextul celor expuse mai sus, sindi-
catele consideră că partenerii sociali trebuie să 
instituie tribunalele Muncii, or, la ora actuală, 

angajaţii nedreptăţiţi de angajatori sunt nevo-
iţi să meargă în instanţa de judecată cu avoca-
tul personal, iar cazul poate dura jumătate de 
an şi chiar mai mult.

De asemenea, este necesară elaborarea şi 
implementarea unui program special destinat 
informării populaţiei referitor la problemele 
privind încălcarea drepturilor muncii, garan-
ţiilor sociale şi posibilităţile de protejare  so-
cial - economică a salariaţilor, cu antrenarea 
partenerilor sociali, a altor instituţii ale socie-
tăţii civile şi mijloacelor mass-media. CNSM 
colaborează cu Agenţia Naţională de ocupa-
re a Forţei de muncă, Patronatele, MMPSF, 
Inspecţia Muncii.
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