
COMPETENTE SI LEGISLATE INCIDENTAÎN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA 

 

In domeniul relatiilor de munca, inspectorii de munca au competenta de a 
verifica: 

 

Identificarea si combaterea muncii nedeclarate; incadrarea, executarea, 
modificarea, suspendarea si incetarea activitatii persoanelor care 
desfasoara orice activitate in temeiul unui contract individual de munca 

 Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, modificata si completata 

 Ordinul ministrului muncii nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului 
cadru al contractului individual de munca, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

 H.G. nr. 1/2017 privind stabilirea salariului minim brut pe tara 

 O.U.G   nr.   44/2008   privind   desfasurarea   activitatilor  economice   de   
catre persoanele   fizice   autorizate,   intreprinderile   individuale   si   
intreprinderile familiale 

 H.G. nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor 
care efectueaza activitati mobile de transport rutier, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

 O.G.  nr.  37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a  regulilor 
privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale 
conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii 
acestora, cu modificarile si completarile ulterioare 

 Ordinul ministrului sanatatii  nr.  870/2004  pentru aprobarea  
Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea 
garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar 

 

Intocmirea, completarea si transmiterea registrului general de evidenta a 
salariatilor 

 H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, 
modificata si completata 

 Ordinul ministrului muncii nr. 1918/2011 pentru aprobarea procedurii si 
actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul 
teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii 
privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format 
electronic 

 

Încadrarea in munca, in Romania, a cetatenilor straini 

 O.G.   nr.   25/2014     privind incadrarea in  munca  si  detasarea 
strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor 
acte normative privind munca strainilor in Romania 

 

Protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate  

 Legea  nr.   156/2000  privind   protectia  cetatenilor  romani  care   lucreaza  



in strainatate, republicata 

 H.G.   nr.   384/2001   pentru aprobarea  Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor  Legii   nr.   156/2000   privind   protectia   cetatenilor  
romani   care lucreaza in strainatate 

 

Detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale  

 Legea nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de 
servicii transnationale 

 H.G. nr. 337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe 
teritoriul Romaniei 

 

Respectarea conditiilor de functionare a agentilor de munca temporara  

 H.G. nr. 1256/2011 privind conditiile de functionare, precum si procedura 
de autorizare a agentului de munca temporara 

 

Prestarea activitatii de catre lucratorii zilieri 

 Legea nr.  52/2011   privind exercitarea unor activitati cu caracter 
ocazional desfasurate de zilieri, republicata 

 Ordinul      comun   al   ministrului   muncii   si   al   ministrului   de   finante   
nr. 831/600/2015 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional 
desfasurate de zilieri 

 

Alte competente 

 Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata 

 H.G. nr. 55/06.11.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca 

 Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

 Legea nr 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de 
învatamant superior 

 H.G. nr.473/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru 
absolventii de învatamant superior 

 Legea  nr.  76/2002  privind  sistemul asigurarilor pentru somaj  si  
stimularea ocuparii fortei de munca, modificata si completata 

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre 
femei si barbati, republicata, modificata si completata 

 O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia matemitatii la locurile de munca, 
modificata si completata 

 H.G.   nr.   537/2004 pentru aprobarea  Normelor metodologice de 



aplicare a 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 96/2003 privind 
protectia maternitatii la locurile de munca, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

 Legea nr. 67/2006  privind protectia drepturilor salariatilor in cazul 
transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora 

 Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si 
consultare a angajatilor 

Alte legi / hotarari de guvern / ordonante de guvern / ordine / regulamente / 
statute care fac trimitere la existenta raporturilor de munca in baza 
contractelor individuate de munca 

Controalele se desfasoara în temeiul si cu respectarea urmatoarelor acte 

normative: 

 Legea nr. 108/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 H.G. nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a Inspectiei Muncii 

 O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare 


