
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți 
Obiectiv specific 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea 
mobilității forței de muncă 
Titlul proiectului: IFCA – Informare, consiliere, formare, angajare pentru persoane aflate în căutarea 
unui loc de muncă în regiunea SV Oltenia. 
Contract POCU:  POCU/298/3/14/121507 

Aprobat, 

Manager proiect: ILIESCU ION-ADRIAN 

MUNCA NEDECLARATĂ - DEZAVANTAJE 

În conformitate cu Legea nr. 88/2018 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2017, firmele care folosesc lucrători la negru riscă amenzi de 20.000 
de lei și chiar să le fie sistată activitatea, iar pedeapsa aplicabilă angajatorilor poate fi, 
în anumite cazuri, închisoarea. Persoanele care lucrează fără forme legale nu riscă 
închisoare, însă pot fi sancționate cu amendă de la 500 - 1.000 de lei și nu vor avea parte 
de protecție socială sau acces la credite bancare, nu-și vor putea ocroti, în instanță, 
drepturile rezultate din relațiile de muncă, iar pensiile de care vor beneficia vor fi 
extrem de mici. 

 

Persoanele care lucrează fără a avea un contract individual de muncă declarat, 
nu se pot bucura de avantajele și beneficiile unui salariat cu forme legale, cum ar fi:  

 Pensii și concedii 

Lucrătorii la negru, nefiind angajați conform legii, nu beneficiază de: 

- concediu medical, întrucât nu au niciun stagiu de cotizare; 
- concediu de odihnă și zile libere legale; 
- vechime în muncă – pe baza acesteia, angajații cu forme legale pot primi sporuri 

salariale; în lipsa acesteia, lucrătorul la negru va avea o pensie foarte mică și nu 
va putea beneficia de pensie anticipată; 

- contribuții la fondurile de pensii facultative suportate de angajator pentru 
angajați. 
 
 

https://www.avocatnet.ro/articol_47681/Oficial-Pan%C4%83-in-iunie-stagiul-de-cotizare-pentru-concedii-medicale-e-de-o-lun%C4%83.html
https://www.avocatnet.ro/articol_47272/Concediu-de-odihn%C4%83-2018-Principalele-informa%C8%9Bii-de-%C8%99tiut-pentru-cand-vrei-s%C4%83-%C8%9Bi-iei-zile-libere.html
https://www.avocatnet.ro/articol_47284/Pensia-anticipat%C4%83-2018-Cum-se-diferen%C8%9Biaz%C4%83-de-cea-anticipat%C4%83-par%C8%9Bial%C4%83-%C8%99i-cum-se-acord%C4%83.html
https://www.avocatnet.ro/articol_46825/Proiect-Contribu%C8%9Bia-la-Pilonul-II-de-pensii-private-va-fi-mai-mic%C4%83-din-2018.html


 
 Indemnizații și beneficii financiare 

Spre deosebire de angajații cu forme legale, lucrătorii la negru nu pot avea parte de: 
- indemnizație de șomaj – aceasta poate fi acordată numai șomerilor care au cotizat 

la stat, deci care au avut un contract de muncă declarat; 
- indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă sau de 

sprijin; indemnizații pentru părinți (concediu de maternitate, pentru creșterea 
copilului sau pentru îngrijirea copilului bolnav) și stimulent de inserție, valabil 
numai pentru angajații care se întorc mai repede la muncă din concediul de 
creștere a copilului; 

- deduceri personale – acestea se acordă pentru fiecare lună a perioadei impozabile 
numai pentru veniturile din salarii, în anumite condiții, angajaților cu un salariu 
brut mai mic de 3.600 de lei sau angajaților care au copii minori sau alte persoane 
în întreținere; 

- ajutoare de înmormântare, pentru bolile grave și incurabile etc. 
 

 Asigurări medicale 

Întrucât nu achită contribuția pentru sănătate (CASS), lucrătorii la negru nu au 
următoarele beneficii: 

- nu sunt asigurați la sistemul public de sănătate - pentru asigurarea medicală la 
stat, va fi nevoie să plătească; 

- nu au asigurare pentru invaliditate sau alte boli; 
- nu pot primi deduceri pentru abonamente de sănătate la clinicile private – 

angajatorii operează scutirea, iar angajații cu forme legale primesc mai mulți bani 
la salariu.  
 

 Alte dezavantaje 

Pe lângă beneficiile de mai sus rezervate numai angajaților, munca nedeclarată 
presupune și alte dezavantaje, astfel că lucrătorii la negru:  

- nu beneficiază de diurne și indemnizația de transport; 
- nu se bucură de servicii turistice și/sau de tratament acordate de angajatori 

salariaților în perioada concediilor; 
- nu primesc tichete de masă; 
- nu pot avea acces la credite bancare (câteva criterii importante pe baza cărora 

băncile acordă credite sunt venitul declarat, vechimea în muncă și calitatea de 
angajat); 

- nu li se asigură accesul la cursuri gratuite de calificare profesională (doar salariații 
beneficiază de așa ceva din partea angajatorilor); 

- nu își pot renegocia salariul, deoarece acesta nu este declarat; 
- nu pot face parte din sindicate. 

Sursa: https://www.avocatnet.ro/t782/munca-la-negru.html 

CIOBANU TEODOR- MARIA 
Expert campanie conștientizare 

https://www.avocatnet.ro/articol_47285/Indemniza%C8%9Bia-de-%C8%99omaj-2018-Cum-po%C8%9Bi-s%C4%83-ob%C8%9Bii-banii-%C8%99i-in-ce-situa%C8%9Bii.html
https://www.avocatnet.ro/articol_47245/Concediul-%C5%9Fi-indemniza%C5%A3ia-de-cre%C5%9Ftere-a-copilului-2018-Cum-se-ob%C8%9Bin-%C8%99i-ce-s-a-schimbat-anul-acesta.html
https://www.avocatnet.ro/articol_47799/Stimulent-de-inser%C8%9Bie-2018-Nu-po%C8%9Bi-fi-concediat-de-angajator-in-perioada-in-care-l-prime%C8%99ti.html
https://www.avocatnet.ro/articol_47321/Deducerea-personal%C4%83-2018-Noi-condi%C8%9Bii-in-care-se-acord%C4%83-aceasta.html
https://www.avocatnet.ro/articol_47249/Ajutor-de-deces-2018-Valoare-majorat%C4%83-cu-peste-1000-de-lei-%C8%99i-reguli-noi-de-acordare.html
https://www.avocatnet.ro/articol_47849/CASS-Romanii-f%C4%83r%C4%83-venituri-pl%C4%83tesc-mult-mai-pu%C8%9Bin-dac%C4%83-vor-servicii-medicale-Modificarea-stabilit%C4%83-prin-OUG.html
https://www.avocatnet.ro/articol_47329/Salariat-in-2018-Cate-dintre-aceste-avantaje-fiscale-i%C8%9Bi-acord%C4%83-angajatorul-t%C4%83u.html
https://www.avocatnet.ro/articol_47269/Acordarea-tichetelor-de-mas%C4%83-in-2018-Ce-trebuie-s%C4%83-%C8%99tie-orice-angajator.html
https://www.avocatnet.ro/t782/munca-la-negru.html
https://www.avocatnet.ro/t782/munca-la-negru.html

