INSPECȚIA MUNCII

Nr.32i/3923/23.03.2017

Către: Asociația VISUM – Adriana Hurjui
Ref:

Solicitare informaţii de interes public

Referitor la solicitarea dumneavoastră în temeiul Legii 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, înregistrată la Inspecţia Muncii cu nr. 32i/3923/16.03.2017, vă
comunicăm:
Inspecţia Muncii gestionează, prin Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format
electronic, înfiinţat ca urmare a HG nr. 161/2006 şi actualizat pentru a se conforma HG
500/2011 cu modificările şi completările ulterioare, salariaţii angajaţi cu contract individual
de muncă în baza Codului muncii de către toţi angajatorii din România.
Menţionăm că nu fac obiectul declarării în registru unele categorii de lucrători, care sunt
evidenţiate la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cum ar fi: funcţionarii publici,
militarii, personalul din justiţie.
Având în vedere toate aceste aspecte, vă prezentăm, rapoartele de sinteză, realizate în baza
înregistrărilor din sistemul informatic al Inspecției Muncii, Registrul General de Evidenţă a
Salariaţilor, pentru datele de referinţă 01.01.2017, 07.03.2017, conform înregistrărilor
transmise de angajatori.


Contracte active la data de referinţă, cu detaliere pe durata (nedeterminată/determinată) si
norma (întreagă / cu timp parţial) contractului individual de muncă
Data

Contracte Active
Durata

Norma

Nedeterminată Determinată

Întreagă

Timp parţial

Total
01.01.2017

6.224.095

5.772.712

451.383

5.094.033

1.130.062

07.03.2017

6.267.699

5.785.857

481.842

5.126.954

1.140.745



Angajatori activi la nivel naţional (nr. de angajatori care au cel puţin un salariat
activ la data de referinţă)

Data
01.01.2017

Angajatori activi
555.859
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INSPECȚIA MUNCII
07.03.2017

561.347

Precizăm că registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic se completează
de către angajatori în ordinea încheierii, modificării sau încetării raporturilor de muncă
încheiate doar pe baza contractelor individuale de muncă şi se transmite inspectoratului
teritorial de muncă în termenele prevăzute în HG 500/2011 privind registrul general de
evidenţă a salariaţilor, corectitudinea completării registrului şi a transmiterii datelor
informatice fiind în sarcina exclusivă a angajatorilor.

Cu deosebită considerație,
p.Inspector general de stat
Dantes Nicolae BRATU

Mihai Nicolae Ucă,
Director

Eugen TIFIN,
Șef serviciu
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