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INSPECȚIA MUNCII  

 

 
Nr.48i/5309/20.04.2017  

 

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.  

48i/5309/13.04.2017, vă comunicăm:  

Prin noile modificări și completări aduse H.G. nr. 500/2011 prin H.G. nr. 877/2016 s-a 
redefinit conținutul și natura registrului general de evidență a salariaților, metodologia de 
întocmire, completare și transmitere a datelor în acest registru, precum și limita de utilizare 
a acestor date. 

H.G. nr. 877/2016 răspunde necesității și scopului care a determinat crearea acestui sistem 
informatic, care a fost dezvoltat în principal prin H.G. nr. 500/2011 ca instrument intern de 
lucru al instituţiei, având ca prioritate suportul activităţii de control specific Inspecţiei Muncii 
şi asigurarea condiţiilor de îndeplinire a obligaţiilor legale de către angajatori, astfel că 
datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime.  

Totodată, conform prevederilor H.G. nr. 877/2016, datele existente în registrul general de 
evidență a salariaților sunt puse la dispoziția persoanelor fizice, juridice sau a oricăror 
entităţi care au dreptul legal de a solicita şi de a obţine aceste informaţii, respectiv 
salariați/foști salariați sau orice persoană care are dreptul să solicite și să obțină de la 
Inspecția Muncii date cu privire la activitatea pe care a desfășurat-o în calitate de angajat, 
autorități/instituții publice care solicită și primesc informațiile din baza de date în vederea 
realizării atribuțiilor lor și numai dacă în cuprinsul actului normativ de organizare și 
funcționare a acestora se prevede că au dreptul de a primi aceste informații. 

Totodată, din analiza prevederilor Ordinului M.M.F.P.S.P.V. nr. 826/28.05.2014 privind 
aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile 
de activitate ale Inspecţiei Muncii, rezultă cu claritate intenția legiuitorului de a acorda 
aceste informații beneficiarilor legali ai acestora, sub formă de certificate/adeverințe sau de 
a furniza angajatorilor datele din Registrul general de evidenţă a salariaţilor oferindu-le 
sprijin pentru refacerea conţinutului acestui registru la angajator. 

Legea pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii nr. 108/1999 republicată, definește 
clar funcția de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării 
prevederilor legale în domeniul de competență al instituției de către angajatori, putând 
elabora rapoarte primare, care nu implică o prelucrare a datelor prin identificarea și 
detalierea unor elemente specifice.  
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Inspecția Muncii nu este producător de statistici oficiale, această competență revenind 
exclusiv Institutului Național de Statistică - instituţia publică care colectează date statistice, 
procesează şi diseminează statistici oficiale, inclusiv date din Registrul General de Evidenţă a 
Salariaţilor . 

De asemenea, Inspecția Muncii are obligația de a respecta prevederile Legii nr. 677/2001, 
astfel că poate furniza rapoarte adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul 
pentru care sunt colectate şi ulterior prelucrate datele din registrul general de evidență a 
salariaților. Astfel, prelucrarea datelor cu caracter personal se poate realiza în scopuri 
statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, datele rămânând anonime pe toată durata 
prelucrării, fără a oferi informații cu privire la o persoană fizică sau juridică identificabilă.  

Având în vedere cele expuse, considerăm că registrul general de evidență a salariaților, astfel 
cum este reglementat în cuprinsul H.G. nr. 877/2016, nu reprezintă un document general 
accesibil publicului, ci doar în condițiile expres prevăzute în cuprinsul actului normativ 
menționat. Astfel, vă comunicăm că informaţiile aferente solicitării excesive, nu pot fi 
furnizate în vederea punerii lor la dispoziţia petentului. 

Cu deosebită considerație, 

Inspector general de stat 

Dantes Nicolae BRATU 

 

Eugen TIFIN, 

Șef serviciu  

 


