
  

 

Raportul SFS al activităților de minimizare a practicii de achitare a 

salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”, pentru tr. I anul 2021 

În vederea verificării respectării legislației în domeniul raporturilor de muncă și protejării drepturilor 

salariaților, precum și întreprinderii măsurilor de prevenire și contracarare a fenomenul 

ui muncii „la negru” și a practicii de achitare a salariilor „în plic”, având ca bază Regulamentul comun 

privind activitatea echipelor multidisciplinare, în scopul realizării obiectivului „Intensificarea controlului în 

scopul depistării evaziunilor și contracarării fenomenului „muncii la negru” din Planul de acțiuni privind 

minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” și „muncii la negru”, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.477 din 28 iunie 2011, organele semnatare ale Regulamentului au întreprins un șir de acțiuni conform 

competențelor.  

În procesul de planificare și efectuare a controalelor fiscale pentru T/I/2021, au fost examinate riscurile 

aferente comportamentului fiscal și nivelul de conformare voluntară a contribuabililor la respectarea 

legislației fiscale, fiind acordată prioritate riscurilor aferente corectitudinii declarării plăților salariale. 

În rezultatul activităților desfășurate de către Serviciul Fiscal de Stat, pentru tr.I anul 2021, au fost 

stabilite încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă (diminuarea fondului de salarizare, 

impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale și primelor de asigurare obligatorie de asistența 

medicală) ca rezultat fiind adoptate 72 de decizii asupra cazului de încălcare a legislației, inclusiv referitor 

la încălcările ce vizează corectitudinea calculării și achitării plăților salariale, impozitelor și defalcărilor 

aferente acestora au fost calculate suplimentar la buget încasări aferente plăților salariale: impozitul pe venit, 

contribuțiile de asigurări sociale, prime de asigurare obligatorie de asistență  medicală, penalități și amenzi 

în sumă totală de 3 368 947 lei din ele achitate 2 351 423 lei. 

Pentru încălcarea prevederilor legislației în vigoare aferente raporturilor de muncă, conform deciziilor 

adoptate s-a calculat suplimentar pentru plata la buget: 

 impozit pe venit reținut din plățile salariale în sumă de 543 719 lei; 

 contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 1 048 786 lei; 

 prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă de  334 579 lei,  

 penalități şi amenzi aplicate 1 441 863 lei. 

  

 Calculările considerabile sunt datorate în mare parte aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare 

în cadrul controalelor fiscale efectuate la contribuabili, având ca bază nereflectarea în deplină 

măsură/integrale, în evidența contabilă, documentele de evidentă şi în dările de seamă a salariilor real achitate 

angajaților. 

  Pentru T/I/2020 au fost calculate suplimentar la buget încasări aferente plăților salariale în sumă totală 

de 3 908 586 lei sau cu 539 639 lei mai mult comparativ cu perioada T/I/2021 inclusiv: 

   -la compartimentul impozitul pe venit au fost calculate obligațiuni cu 156 375 mai mult, tr.I 2021 

suma impozitului pe venit reținut din plățile salariale  calculate suplimentar constituie 543 719 lei, comparativ 

cu 387 344 lei pentru Tr.I al anului 2020; 

  -suma contribuțiilor de asigurări sociale, calculate suplimentar la buget, aferente plăților salariale în 

rezultatul controalelor fiscale pentru tr. I 2021constituie 1 048 786 lei, comparativ cu 1 114 510 lei pentru tr. 

I 2020 sau cu 65 724 lei mai puțin. 

   -suma primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente plăților salariale în rezultatul 

controalelor fiscale pentru tr. I 2021 constituie 334 579 lei, comparativ cu 377 569 lei pentru Tr.I al anului 

2021 sau cu 42 990 lei mai puțin. 

 



  

 

 Tabelul nr. 1 – sumele calculate în rezultatul controalelor, cu referire la încălcările prevederilor legislației în vigoare ce vizează 

raporturile de muncă, Tr.I al anului 2020 comparativ cu Tr. I al anului 2021, mii lei. 

 

 
 

 

 Din 72 de controale fiscale efectuate în cadrul cărora au fost constate încălcări a legislației muncii cu 

calcularea suplimentară a obligațiilor fiscale aferente plăților salariale, 3 controale fiscale fiind efectuate de 

comun de către SFS și ISM. De menționat că potrivit graficului controalelor comune cu ISM, pentru tr.I 2021 

au fost planificate 18 controale. Ca rezultat al controalelor efectuate au fost constatate 5 persoane ce practică 

munca ne/sudeclarată, fondul salarial estimat/diminuat constituie 187 418 lei, obligații fiscale aferente 

plăților salariale diminuate, suplimentar calculate constituie 119 012 lei. 

Suma obligațiilor calculate suplimentar per control la contribuabilii selectați (ISM și SFS) constituie 

39 671 lei.   

Suma obligațiilor calculate suplimentar per control constituie pentru Tr.I al anului 2021 - 46 790,9 lei, 

comparativ cu 54 285 lei pentru Tr.I al anului 2020. 

 

 

 

 

Tabel nr.2 cu privire la indicatorii principali declarați prin Darea de seamă (forma IPC21) pentru lunile ianuarie-

februarie 202 1comparativ cu lunile ianuarie-februarie 2020. 

Impozit  pe venit reţinut din

plăţi salariale
Contribuții  de asigurări sociale 

de stat obligatorii

Prime de asigurăre obligatorie

de asistenţă  medicală

387 344

1 114 510

377 569

543 719

1 048 786

334579

Tr.I a.2020 Tr.I a. 2021



  

 
În rezultatul analizei comparative a valorii salariului minim în sectorul real al economiei, fondului de 

remunerare a muncii, precum şi încasărilor aferente plăților salariale (impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări 

sociale de stat, primele de asigurări obligatorie de asistență medicală) colectate de SFS, ianuarie-februarie 2021, 

comparativ cu ianuarie –februarie 2020, se constată: 

 o creștere cu 5,4% a fondului de salarizare și alte recompense calculat sau cu 492 436,75 mii lei, de la 9 

105 206,2 mii lei pentru 2 luni 2020 până la 9 597 643 mii lei pentru ianuarie –februarie 2021; 

 o descreștere a numărului salariaților cu 6,9 %, sau cu 62 989 angajați, de la 916 652 angajați pentru 2 luni 

2020 până la 853 663 persoane pentru 2 luni 2021 (starea de urgență instituită din martie 2020). 

 o creștere cu 6,6% a sumei impozitului pe venit reținut sau cu 40 234 mii lei, de la 610 799 mii lei pentru 

2 luni 2020 până la 651 034 mii lei pentru 2 luni 2021; 

 o creștere nesemnificativă cu 1,36% a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală sau cu 10 

1377 mii lei, de la 747 504 mii lei pentru 2 luni anului 2020 până la 757 642 mii lei pentru 2 luni ale anului 2021; 

 o creștere de 5,5 % a contribuțiilor de asigurări sociale sau cu 127 642 mii lei, de la 2 320 849 mii lei pentru 

2 luni ale anului 2020, până la 2 448 492 mii lei pentru 2 luni ale anului 2021. 

Tabela nr.3 Evoluția încasărilor la BPN a obligațiilor aferente plăților salariale, se prezintă în diagrama de mai jos 

 
 

Astfel: 

N

r 

d/

o

Indicatori

Cumulativ de 

la începutul 

anului 2021

Cumulativ 

de la 

începutul 

anului 2020

Comparativ 

cu perioada 

similară  a 

anului 

precedent 

anului de 

gestiune dinamica 

01 02 01 02 (+, -)  (+, -) r7/r8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Fondul de salarizare şi alte 

recompense (mii lei) (tab.3 col.9 

TOTAL)

4 810 264,47 4 787 378,53 4 543 983,35 4 561 222,90 9 597 643,00 9 105 206,25 492 436,75 105,41

2
Plăți salariale declarate la codul de 

venit „SAL” * (tab 1 cod 11 col.4)
4 153 025,46 4 782 852,91 4 167 770,49 4 533 675,63 8 935 878,37 8 701 446,12 234 432,25 102,69

3
Plăți salariale declarate la codul de 

venit „SAL a)”    (tab.1 cod 12 col.4)
3 373,35 4 204,17 2 680,93 5 127,59 7 577,51 7 808,52 -231,01 97,04

4

Numărul angajaților (tab.3 din col
 (tab.3 

din col7 se selctează codul 101  persoane angajate 

prin CIM)

875 530 831 796 950 395 882 910 853 663,00 916 652,50 -62 989,50 93,13

5
Suma impozitului pe venit reținut din 

plăți salariale (tab.1 cod 11 col.5)
309 263,98 341 770,48 298 454,72 312 344,80 651 034,46 610 799,52 40 234,94 106,59

6
Suma primelor de asigurare obligatorie

de asistență medicală (tab.1 cod.11

col.6)

345 986,60 411 655,71 358 549,58 388 955,04 757 642,30 747 504,62 10 137,68 101,36

Suma contribuției individuale datorate

de angajați (tab.2 col.11 TOTAL)
1 226 398,79 1 222 093,27 1 158 187,00 1 162 662,75 2 448 492,05 2 320 849,75 127 642,30 105,50

Perioada de gestiune 2021 

(lunile)

Perioada de gestiune 

2020 (lunile)

Impozit  pe venit reţinut din plăţi

salariale
Contribuții  de asigurări sociale de 

stat obligatorii

Prime de asigurăre obligatorie de

asistenţă  medicală

953 650,0

3 444 685,7

1 166 419,71 066 584,0

3 671 569,2

1 246 175,8

Tr.I 2020 tr.I 2021



  

 la bugetul public național administrat de SFS la compartimentul impozitul pe venit din salariu 

încasările au înregistrat o creștere cu 11.84% comparativ cu perioada similară a anului precedent, care 

constituie 1 066 584,8 mii lei pentru Tr.I 2021, comparativ cu 953 650 mii lei pentru Tr.I 2020. 

 la bugetul asigurărilor sociale de stat obligatorii încasările au crescut cu 6.6 % care constituie cu                  

3 671 569.2 mii lei pentru Tr.I 2021 comparativ cu 3 444 685.7 mii lei pentru Tr.I 2020; 

 la bugetul asigurărilor obligatorii de asistență medicală încasările au crescut cu 6.8 % şi care 

constituie 1 246 175.8 mii lei pentru Tr.I 2021 comparativ cu 1 166 419.7 mii lei pentru Tr. I 2020. 

În scopul continuării acțiunilor de conformare voluntară și forțată și informare a cetățenilor privind 

riscurile fenomenului „salariului în plic” și „muncii la negru” SFS a elaborat Planul de acțiuni privind 

implementarea acțiunilor de prevenire și combatere a fenomenului muncii ne(sub)declarate ”Declara Achită 

Legal Salariul”, aprobat prin Ordinul SFS nr.136 din 15.03.2020 care urmează a fi implementat pe parcursul 

anului 2021. 

Scopul campaniei fiind creșterea gradului de conformare a contribuabililor din domeniile de activitate 

economică cu risc sporit de utilizare a muncii ”la negru” și/sau a achitării salariilor în plic prin activități de 

monitorizare, supraveghere și control, sensibilizarea reprezentanților legali și actorilor sociali implicați. 

 Consolidarea interacțiunii între autoritățile responsabile de procesul de combatere  a muncii ne(sub) 

declarate și anume conlucrarea SFS cu ISM și CNAS privind utilizarea informației din Registrul de evidență 

a zilierilor pentru realizarea acțiunilor de informare a beneficiarilor de lucrări și a persoanelor fizice (zilieri). 

Acțiunile de conformare voluntară vor cuprinde patru eșantioane semnificative de contribuabili care 

își desfășoară activitatea în domeniul prestării serviciilor (import/comercializarea materialelor de construcție, 

fabricarea mobilei, industria extractivă, construcții). Monitorizarea contribuabililor ne va permite să 

identificam în timp real numărul real al angajaților, fondului de remunerare și obligațiilor aferente plăților 

salariale. 

În scopul descurajării fenomenului utilizării muncii ne(sub)declarate trimestrial vor fi selectați și 

monitorizați contribuabilii înregistrați în calitate de plătitori TVA: 

- care declară salarii mai joase decât salariul minim garantat (2935 lei) angajaților săi; 

- care declară livrări considerabile fără declararea angajaților. 

 

 Acțiunile aplicate sunt eficiente și urmează a fi realizate în continuare cu intensificarea măsurilor 

propuse în Planul DALS 2021. 

                           

 

 

 
 


