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Anul 2012 aduce modificări în legislaţia muncii

“AOA“ împreună cu JBE Accountants & Taxes SRL continuă astăzi seria de articole prin 
care sperăm să iniţiem împreună cu dumneavoastră un şir de întruniri şi discuţii pe speţe din sfera 
domeniilor în care activaţi, ca împreună să găsim soluţiile cele mai bune pentru optimizarea costurilor  
şi îmbunătăţirea fluxului de numerar.

Astfel, în acest număr al ziarului, dorim să prezentăm pe scurt şi pe întelesul tuturor noutăţile  
din domeniul legislaţiei muncii aplicabile de la începutul acestui an.

O primă modificare majoră adusă la cunoştinţa angajatorilor în special, este noua clasificare a 
ocupaţiilor din România.  
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) reaminteşte că începând cu 2012 se 
aplică o nouă Clasificare a Ocupaţiilor din România. Aceasta a fost aprobată prin Ordinul comun al  
Ministerului  Muncii,  Familiei  şi  Protecţiei  Sociale  şi  Institutului  Naţional  de  Statistică  nr.  
1.832/856/2011,  publicat  în Monitorul  Oficial  al  României,  Partea I,  Nr.  561,  din 8 august  2011.
Clasificarea ocupaţiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi  
este  obligatorie  pentru  toate  organele  administraţiei  publice  centrale  şi  locale,  unităţi  bugetare, 
operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale 
şi  politice,  fundaţii,  asociaţii  şi  alte  persoane  fizice  şi  juridice  care  îşi  desfăşoară  activitatea  pe  
teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei.

O altă noutate importantă pentru angajatori se referă la noile sancţiuni contravenţionale în 
cazul nerespectării legislaţiei în vigoare. ANOFM a menţionat într-un comunicat de presă faptul că, 
prin Legea nr.  76/2002 privind sistemul  asigurărilor  pentru şomaj  şi  stimularea ocupării  forţei  de 
muncă,  angajatorii  au de îndeplinit  anumite obligaţii  iar nerespectarea acestora se sancţionează cu 
amendă cuprinsă între 3.000 şi 10.000.

O mare parte dintre angajatori nu respectă aceste obligaţii legale de aceea ANOFM urmează 
să intensifice controalele şi, în cazul constatării unor nereguli, vor lua măsurile care se impun.

O altă prevedere importantă care vine în sprijinul lucrătorilor emigranţi români care circulă în 
interiorul Uniunii Europene este aceea că vor beneficia de protecţie socială corespunzătoare în situaţie 
de şomaj, permiţând în acest scop, cumularea perioadelor de asigurare sau de muncă realizate în mai  
multe state membre şi, atunci când este cazul, transferarea indemnizaţiei stabilite într-un stat membru,  
în alt stat membru, pe o perioadă determinată de maximum 3 luni pe durata cărora şomerul îşi caută  
un loc de muncă, însă nu orice lucrător emigrant este inclus în acest sistem întrucât sunt prevăzute  o  
serie de condiţii pe care trebuie să le îndeplinească.
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Cea mai importanta schimbare aprobată de Guvern de la începutul acestui an este creşterea 
salariului de bază minim brut de la 670 de lei la 700 de lei, astfel aproximativ 800.000 de persoane 
beneficiază de creşterea veniturilor începând cu 01 ianuarie 2012.
Potrivit Codului Muncii, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător 
programului normal de muncă, se stabileşte prin Hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor 
şi a patronatelor. Tot în Codul Muncii se prevede că nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în 
plată a salariului minim brut pe ţară se pedepseşte cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei.

Prin toate aceste modificări din domeniul legislaţiei muncii putem să concluzionăm că cei mai 
avantajaţi sunt salariaţii întrucât măsurile care s-au impus vin în sprijinul muncii lor şi poate în 
speranţa unui viitor mai prosper, contrar angajatorilor care sunt forţati să respecte normele şi 
regulamentele legale referitoare la angajarea de personal şi desfăşurarea activităţii companiilor pe care 
le administrează, nerespectarea acestora sancţionându-se cu amenzi foarte mari.

“AOA”, împreună cu “JBE Accountants & Taxes SRL”, vă stă la dispoziţie cu soluţii 
pentru toate nelămuririle dumneavoastră referitoare la teme financiare şi fiscale. În acest sens, vă 
rugăm să ne adresaţi întrebări sau să ne propuneţi subiecte noi pe adresa redacţiei sau pe adresa de 
email: office@jbe.ro.

Echipa J.B.E Accountants & Taxes SRL
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