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  Contraventiile  

care intra sub incidenta Legii prevenirii nr.270/2017 cu modificarile si completarile ulterioare 

 

Nr.crt. Fapta contraventionala savarsita Sanctiunea contraventionala aplicata 

1. Nerespectarea de către angajator a 

obligaţiei prevăzute la  art. 5,  art. 7 alin. 

(1) , art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1) si (4)), 

art. 11, art.12 din Legea nr.279/2005 

modificata si completata privind ucenicia 

la locul de munca. 

 

Constituie contravenţie şi se sancţionează de către persoanele cu atribuţii de 

control conform art. 20, cu amendă de 10.000 lei, încălcarea dispoziţiilor 

prevăzute la art. 5, art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1) şi (3), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. 

(1), (2), (4)-(6), art. 11, 12, art. 14 alin. (2) şi art. 15. 

 

2. Nerespectării  de către angajatori a 

obligaţiei prevăzute la art. 10, alin. (1), 

alin. (2) şi alin. (3), din Legea nr.76/2002, 

cu modificările şi completările ulterioare.
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Amenda prevăzută la art. 114, lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare pentru sancţionarea contravenției prevăzute la art. 113, 

lit. a)  din aceeaşi lege:  

                      de la 3.000 lei la 5.000 lei 

 

                                            

„Angajatorii au obligaţia să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei 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 condiţiile legii.” 
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3. Nerespectarea de către angajator a 

utilizarii Clasificării ocupaţiilor din 

România este obligatorie la completarea 

documentelor oficiale conform art.15 din 

Legea nr.76/2002 modificata si completata. 

 

Amenda prevăzută la art. 114, lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare pentru sancţionarea contravenției prevăzute la art. 113, 

lit. b)  din aceeaşi lege:  

                      de la 3.000 lei la 5.000 lei 

 

 

4. Nerespectarea de către angajator  care a 

încadrat în muncă, conform legii, persoane 

din rândul beneficiarilor de indemnizaţii 

de şomaj, a obligaţiei prevăzute la art. 41 

alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare;
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Amenda prevăzută la art. 114, lit. b) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare pentru sancţionarea contravenției prevăzute la art. 113, 

lit. e)  din aceeaşi lege:  

                      de la 5.000 lei la 10.000 lei 

 

5. Necomunicarea datelor şi informaţiilor, 

altele decât cele prevăzute la lit. k), 

solicitate în scris de către Agenţia 

Amenda prevăzută la art. 114, lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare pentru sancţionarea contravenției prevăzute la art. 113, 

lit. h)  din aceeaşi lege:  

                      de la 3.000 lei la 5.000 lei 
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Naţională pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă sau agenţiile pentru ocuparea forţei 

de muncă teritoriale, pentru îndeplinirea 

atribuţiilor prevăzute la art.113 lit.h din 

legea nr.76/2002 modificata si completata. 

 

 

6. Nerespectarea de către angajator prin 

încălcarea dispoziţiilor 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 Legea 

nr.335/2013 actualizata. 

 

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă  

                                    de la 1.000 lei la 2.000 lei  

încălcarea dispoziţiilor 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). 

7. Nerespectarea de către angajator prin 

necomunicarea datelor şi informaţiilor 

solicitate în scris de agenţiile teritoriale, 

pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute 

de prezenta lege sau  comunicarea de date 

şi informaţii incomplete sau eronate asa 

cum prevede Legea nr.200/2006 modificata 

si completata cu privire la constituirea si 

utilizarea Fondului de Garantare pentru 

plata creantelor salariale. 

 

Art.23 Constituie contravenţii următoarele fapte: 

  a) necomunicarea datelor şi informaţiilor solicitate în scris de agenţiile 

teritoriale, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege; 

  b) comunicarea de date şi informaţii incomplete sau eronate. 

Contravenţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) se sanctionează după cum urmează: 

  a) cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 3.000 lei (RON), cea prevăzută la 

lit. a); 

  b) cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), cea prevăzută la 

lit. b). 

 


