Ghid privind aplicarea Legii nr.270/2017 a prevenirii de către
structurile de control din cadrul Agenției JudeŃene pentru Ocuparea Forței de
Muncă Bihor

Legislația în vigoare referitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor:
- Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forŃei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordinului nr.279/2004 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de
îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a
debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 270/2017 a prevenirii;
- Hotărârea Guvernului nr.33/25.01.2018 privind stabilirea contravenŃiilor care intră
sub incidenŃa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de
remediere.
- OG. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
- Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările
ulterioare;
- Legea nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenŃii de învăŃământ
superior, cu modificările ulterioare.

În Monitorul Oficial al României nr.1037/28.12.2017 a fost publicată Legea nr.
270/2017 a prevenirii. Scopul legii este de a reglementa o serie de instrumente care
să asigure prevenirea săvârşirii de contravenŃii.

În aplicarea Legii nr. 270/2017 contravenŃiile, precum şi modelul planului de
remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare a contravenŃiei şi de
aplicare a sancŃiunii s-au stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 33/25.01.2018.
AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Bihor, prin compartimentul de
control, îndeplinirea măsurilor asigurătorii şi executare silită a debitelor, are obligaŃia
de a respecta prevederile Legii nr.270/2017, în cazul constatării următoarelor
contravenții:

1. Art.113 lit. a), b), e), h) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv:
a) nerespectarea prevederilor art.10;
b) neutilizarea Clasificării ocupaŃiilor din România prevăzute la art. 15;
e) nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (2);
h) necomunicarea datelor şi informaŃiilor, altele decât cele prevăzute la lit. k), solicitate în
scris de către AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă sau agenŃiile pentru
ocuparea forŃei de muncă teritoriale, pentru îndeplinirea atribuŃiilor prevăzute de lege.
a. Potrivit art.10 din Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forŃei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare:
”(1) Angajatorii au obligaŃia să comunice agenŃiilor pentru ocuparea forŃei de muncă
judeŃene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenŃii pentru
ocuparea forŃei de muncă, în căror rază îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de
muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.
(2) Furnizorii de servicii de ocupare acreditaŃi au obligaŃia de a comunica lunar agenŃiilor
pentru ocuparea forŃei de muncă în a căror rază îşi au sediul date privind numărul şomerilor
mediaŃi şi încadraŃi în muncă.
(3) Angajatorii au obligaŃia să comunice agenŃiilor pentru ocuparea forŃei de muncă
teritoriale, ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost comunicate potrivit alin. (1), în
termen de o zi de la data ocupării acestora, în condiŃiile legii.”
SancŃiuni:
Conform art.114 alin.(1) din Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forŃei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, ”(1)
ContravenŃiile prevăzute la art.113 se sancŃionează după cum urmează: a) cele prevăzute la
lit. a), ......., cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;”
b. Potrivit art. 15 din Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forŃei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare:
“Utilizarea Clasificării ocupaŃiilor din România este obligatorie la completarea documentelor
oficiale”.
SancŃiuni:
Potrivit art. 114 alin.(1) din Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forŃei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, ”(1)
ContravenŃiile prevăzute la art.113 se sancŃionează după cum urmează: a) cele prevăzute la
lit. ..b), ...., cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei; “

c. Potrivit art. 41 alin.(2) din Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare:
“(2) Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor
de indemnizaŃii de şomaj au obligaŃia de a anunŃa în termen de 3 zile agenŃiile pentru
ocuparea forŃei de muncă la care aceştia au fost înregistraŃi.”
SancŃiuni:
Art. 114 alin.(1) lit.b) din Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forŃei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, (1)
ContravenŃiile prevăzute la art.113 se sancŃionează după cum urmează: b) cele prevăzute la
lit. e), ....., cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei;
d. Necomunicarea datelor şi informaŃiilor, altele decât cele prevăzute la lit. k), solicitate
în scris de către AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă sau agenŃiile pentru
ocuparea forŃei de muncă teritoriale, pentru îndeplinirea atribuŃiilor prevăzute de lege.
SancŃiuni:
Conform art. 114 alin.(1) din Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forŃei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, (1)
ContravenŃiile prevăzute la art.113 se sancŃionează după cum urmează: a) cele prevăzute la
lit. ..., h),..., cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;
2. Art. 23 pentru încălcarea prevederilor art. 5, art.7 alin. (1), art. 8 alin. (2), art. 9 alin.
(1) şi (4), art.11 şi art.12 din Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă,
republicată, cu modificările ulterioare, precizează:
 art.5 “Angajatorul are obligaŃia de a desemna un coordonator de ucenicie care îndrumă
ucenicul în vederea dobândirii competenŃelor profesionale necesare calificării pentru care se
organizează ucenicia la locul de muncă.”
 art. 7 alin. (1) „Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineşte cumulativ
următoarele condiŃii:
a) face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare
la agenŃia pentru ocuparea forŃei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau,
după caz, reşedinŃa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiŃiile legii;
b) a împlinit vârsta de 16 ani;
c) nu are calificare pentru ocupaŃia în care se organizează ucenicia la locul de muncă; d)
îndeplineşte condiŃiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe
niveluri de calificare, conform prevederilor OrdonanŃei Guvernului nr. 129/2000,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;”
 art.8 alin. (2) “Persoana fizică autorizată sau, după caz, reprezentantul desemnat al
întreprinderii familiale pregăteşte ucenici având în acelaşi timp şi calitatea de coordonator
de ucenicie;”
 art. 9 alin. (1) şi (4),
“(1) Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcŃie de nivelul de calificare pentru
care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:
a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea
competenŃelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1;
b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea
competenŃelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea
competenŃelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3.
(4) Timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de
muncă.”

 art.11
“ (1) Statutul de ucenic îi conferă acestuia toate drepturile şi obligaŃiile prevăzute de
legislaŃia muncii, de prezenta lege şi, după caz, de legile speciale care reglementează acea
ocupaŃie. (2) Ucenicul beneficiază de dispoziŃiile legale aplicabile celorlalŃi salariaŃi, în
măsura în care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului.”
 art.12 ”În vederea formării profesionale a ucenicului, angajatorul are obligaŃia să asigure
ucenicului accesul la pregătire teoretică şi practică, precum şi toate condiŃiile necesare
pentru ca furnizorul de formare profesională autorizat şi coordonatorul să îşi îndeplinească
sarcinile în ceea ce priveşte formarea ucenicului.”
SancŃiuni:
„Constituie contravenŃie şi se sancŃionează de către persoanele cu atribuŃii de control
conform art. 20, cu amendă de 10.000 lei, încălcarea dispoziŃiilor prevăzute la art. 5, art. 7
alin. (1), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1) şi (4)-(6), art. 11 şi art 12.”
3. Potrivit art. 35 alin. (1) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru
absolvenŃii de învăŃământ superior, cu modificările ulterioare constituie contravenție
încălcarea dispoziŃiilor prevăzute la art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (1) şi
(3), art. 14. alin. (1), art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16, art. 18 şi art. 21 alin. (2) din lege:
 art.4 alin .(2)
“(2) Este interzisã utilizarea stagiarilor la prestarea altor activitãŃi şi/sau exercitarea altor
atribuŃii în afara celor prevãzute în fişa postului şi în contractul de stagiu.”
 art.5 alin. (1) şi (2)
”(1) La propunerea conducãtorului compartimentului în care îşi desfãşoarã activitatea
stagiarul, mentorul este numit de angajator dintre salariaŃii calificaŃi, cu o experienŃã
profesionalã de cel puŃin 2 ani în domeniul în care urmeazã sã se realizeze stagiul. (2) Un
mentor poate sã coordoneze şi sã supravegheze, în acelaşi timp, cel mult 3 stagiari.”
 art.8 alin.(1) şi alin. (3)
”(1) Comisia de evaluare întocmeşte, cu 5 zile lucrãtoare înainte de terminarea perioadei de
stagiu, un referat de evaluare ce cuprinde urmãtoarele elemente:
a) descrierea activitãŃii desfãşurate de stagiar;
b) gradul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor de performanŃã stabiliŃi în programul
de activitãŃi desfãşurat în perioada de stagiu;
c) competenŃele şi deprinderile pe care le-a dobândit stagiarul, modul de îndeplinire a
atribuŃiilor corespunzãtoare postului ocupat şi clauzelor contractului de stagiu; d) conduita
şi gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului;
e) concluzii privind desfãşurarea perioadei de stagiu;
f) alte menŃiuni.
(3) Pe baza referatului de evaluare întocmit de cãtre comisia de evaluare, angajatorul
elibereazã un certificat/o adeverinŃã de finalizare a stagiului.”
 art.14 alin.(1)
“(1) Referatul comisiei de evaluare pentru perioada de stagiu se aduce la cunoştinŃa
stagiarului la data completãrii sale de cãtre comisia de evaluare.”
 art.15 alin.(1) şi alin.(2)

”(1) În termen de 5 zile de la finalizarea stagiului, angajatorul are obligaŃia de a elibera
stagiarului certificatul/adeverinŃa de finalizare a stagiului.
(2) Certificatul/adeverinŃa sunt vizate de inspectoratul teritorial de muncã în a cãrui razã
teritorialã îşi are sediul angajatorul.”
 art.16
“(1) Contractul de stagiu se încheie odatã cu încheierea contractului individual de muncã, în
condiŃiile prezentei legi.
(2) Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu excepŃia situaŃiilor în care prin legi
speciale este prevãzutã o altã perioadã de stagiu.
(3) Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formã scrisã, în limba românã. ObligaŃia de
încheiere a contractului de stagiu în formã scrisã revine angajatorului.”
 art.18
“Salariul de bazã lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de muncã, este cel
negociat de pãrŃi, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe
sãptãmânã, în condiŃiile legii, ce se completeazã cu prevederile din cuprinsul contractului
colectiv de muncã aplicabil.”
 art.21 alin.(2)
“(2) Durata obligaŃiei stagiarului de a presta muncã în favoarea angajatorului care a suportat
cheltuielile ocazionate de formarea profesionalã, precum şi orice alte aspecte în legãturã cu
obligaŃiile stagiarului, ulterioare formãrii profesionale, se stabilesc prin act adiŃional la
contractul individual de muncã.”
Sancțiuni:
(1) Constituie contravenŃie şi se sancŃionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei
încălcarea dispoziŃiilor prevăzute la art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (1) şi
(3), art. 14. alin. (1), art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16, art. 18 şi art. 21 alin. (2).
4. Potrivit art.23 alin. (1) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea
Fondului de garantare pentru plata creanŃelor salariale, cu modificările și completările
ulterioare:
“(1) Constituie contravenŃii următoarele fapte: a) necomunicarea datelor şi informaŃiilor
solicitate în scris de agenŃiile teritoriale, pentru îndeplinirea atribuŃiilor prevăzute de
prezenta lege; b) comunicarea de date şi informaŃii incomplete sau eronate.”
Sancțiuni:
Conform art 24 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare
pentru plata creanŃelor salariale, cu modificările și completările ulterioare: “ContravenŃiile
prevăzute la art. 23 alin. (1) se sanctionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, cea prevăzută la lit. a); b) cu amendă de la 5.000
lei la 10.000 lei, cea prevăzută la lit. b).”
5. Potrivit art. 7 lit. a) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control:
“Constituie contravenŃii următoarele fapte:
a) neachizitionarea registrului unic de control de la direcŃiile generale ale finanŃelor publice
din raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul, în termenul prevăzut la art. 6
alin. (2) şi (3).”
Sancțiuni:
Conform art. 8 din acelaşi act normativ:
“(1) ContravenŃiile prevăzute la art. 7 se sancŃionează cu amendă după cum urmează: a) de
la 500 ron la 1.000 ron pentru fapta prevăzută la lit. a);

b) de la 1.000 ron la 2.000 ron pentru fapta prevăzută la lit. b).”
Conform prevederilor art.4 din Legea nr.270/2017 în cazul constatării săvârşirii uneia dintre
contravenŃiile prevăzute mai sus agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a
contravenŃiei prin care se aplică sancŃiunea avertismentului şi la care anexează un plan de
remediere (anexă la procesul-verbal de constatare a contravenŃiei şi de aplicare a sancŃiunii
prin care agentul constatator stabileşte măsuri şi un termen de remediere).
Agentul constatator nu întocmeşte un plan de remediere, caz în care se aplică doar
sancŃiunea avertismentului, în următoarele situaŃii:
a) în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul îşi îndeplineşte obligaŃia
legală;
b) în cazul în care contravenŃia săvârşită nu este continuă.
Agentul constatator are obligaŃia să verifice în registrul unic de control şi în evidenŃele
autorităŃii/instituŃiei publice din care face parte, dacă contravenientul a beneficiat anterior
de prevederile Legii prevenirii.
Termenul de remediere reprezintă perioada de timp de maximum 90 de zile calendaristice de
la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal de constatare a contravenŃiei
şi de aplicare a sancŃiunii în care contravenientul are posibilitatea remedierii neregulilor
constatate şi îndeplinirii obligaŃiilor legale; durata termenului de remediere se stabileşte cu
luarea în considerare a circumstanŃelor săvârşirii faptei şi a duratei de timp necesare pentru
îndeplinirea obligaŃiilor legale; durata termenului de remediere stabilită de organul de
control nu poate fi modificată. Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere revine
persoanei care, potrivit legii, poartă răspunderea contravenŃională pentru faptele constatate.
Încălcarea dispoziŃiilor art.4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 270/2017 atrage nulitatea absolută a
procesului-verbal de constatare a contravenŃiei.
Dacă încălcarea dispoziŃiilor art.4 alin. (1) şi(2) vizează doar o parte din contravenŃiile
constatate şi sancŃionate prin proces-verbal, acesta este nul numai în privinŃa acestor
contravenŃii.
În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere,
autoritatea/instituŃia publică cu atribuŃii de control are obligaŃia să reia controlul şi să
completeze partea a II-a a planului de remediere anexat la procesul-verbal de constatare a
contravenŃiei şi de aplicare a sancŃiunii şi, dacă este cazul, registrul unic de control, cu
menŃiuni privind modalitatea de respectare a măsurilor de remediere dispuse.
În situaŃia în care, cu ocazia reluării controlului, se constată neîndeplinirea de către
contravenienta obligaŃiilor legale conform măsurilor de remediere stabilite, în termenul
acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare a contravenŃiei şi de
aplicare a sancŃiunii, prin care se constată săvârşirea de contravenŃii şi se aplică
sancŃiunea/sancŃiunile contravenŃionale, altele decât avertisment, cu respectarea Codului
fiscal și a Codului de procedură fiscală.
În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a
contravenŃiei şi de aplicare a sancŃiunii avertismentului în condiŃiile prevăzute la art. 4
din Legea nr.270/2017 contravenientul săvârşeşte din nou aceeaşi contravenŃie, sunt
direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea şi sancŃionarea
contravenŃiilor, contravenientul fiind decăzut din beneficiul Legii prevenirii.
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