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În urma analizării petiției depuse de cetățeanul român Dorian Zor cu privire la numărul de 
ore de lucru impuse agenților de securitate în România, autoritățile abilitate din România 
(Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice) au precizat 
următoarele:
Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
conține reglementări clare cu privire la durata timpului de muncă. Astfel, potrivit 
prevederilor art.112, art.114 și art.115 din Codul muncii, „pentru salariații angajați cu normă
întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe 
săptămână.
Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv 
orele suplimentare.
Prin excepție, durata timpului de muncă, care include și orele suplimentare, poate fi 
prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe 
o perioadă de referință de 4 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână.
Pentru anumite activități sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, se 
pot negocia, prin contractul colectiv de muncă respectiv, perioade de referință mai mari de 4 
luni, dar care să nu depășească 6 luni.
Sub rezerva respectării reglementărilor privind protecția sănătății și securității în muncă a 
salariaților, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele 
colective de muncă pot prevedea derogări de la durata perioadei de referință stabilite la alin. 
(3), dar pentru perioade de referință care în niciun caz să nu depășească 12 luni.
Pentru anumite sectoare de activitate, unități sau profesii, se poate stabili prin negocieri 
colective sau individuale ori prin acte normative specifice o durată zilnică a timpului de 
muncă mai mică sau mai mare de 8 ore.
Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de 
ore”.
Precizăm că, potrivit Legii nr.108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, 
republicată, Inspecția Muncii îndeplinește funcția de autoritate de stat, prin care asigură 
exercitarea controlului în domeniile relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și 
supravegherii pieței.
În situația în care domnul Dorian Zor este nemulțumit de rezultatele controalelor efectuate
de către Inspecția Muncii, singura instituție competentă a se pronunța cu privire la cele 
sesizate este instanța de judecată. 
Din informațiile furnizate de către Inspecția Muncii, în ultimul timp foarte multe instituții de 
stat, societăți comerciale de stat și private au preferat să externalizeze activitatea de pază și 
protecție, încheind contracte de prestări servicii cu societăți specializate. Economia de piață 
a dus, treptat, la creșterea numerică a firmelor specializate în activitatea de protecție și pază 
și la diversificarea serviciilor de pază și protecție.
Domeniul privind paza și protecția obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor 
prin societăți specializate, este reglementată de: Legea nr. 53/2003, republicată, modificată 
și completată, Codul Muncii; Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor și protecția persoanelor, modificată și completată și Hotărârea nr. 301/11 aprilie 
2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003.
Problemele ivite în economia de piață ca urmare a crizei economice au determinat pe piața 
forței de muncă a agenților de pază o fluctuație mare de personal, meseria fiind salarizată la 
un nivel scăzut, multe firme angajând cu salariul minim pe economie față de programul de 
lucru stabilit, modul de organizare a acestuia fiind de cele mai multe ori în ture de 12 ore 
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lucrate cu 24 de ore libere, dar există cazuri în care agenții de pază în fapt lucrează și câte 12 
ore în fiecare zi.
Aspectele cele mai frecvente care au dus la creșterea numărului de petiții întocmite de 
agenții de pază, adresate Inspecției Muncii, respectiv inspectoratelor teritoriale de muncă 
sunt:
 neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă (muncă nedeclarată);

 neînregistrarea în aplicația electronică REVISAL a contractelor individuale de 

muncă/acte adiționale în termenul prevăzut de lege;

 angajarea personalului cu atribuții de pază, fără a avea atestatul de competență 

profesională;

 efectuarea programului de lucru în ture de 12 ore lucrate, fără acordarea celor 24 de 

ore libere;

 eludarea prevederilor legale privind plata orelor suplimentare și a timpului efectiv de 

lucru prin încheierea pentru același obiectiv de pază, cu același agent de pază, a unui 

contract individual de muncă cu timp parțial de 4 ore cu societatea specială de pază 

care a obținut avizul pe obiectivul respectiv și un alt contract individual de muncă 

încheiat pe un program de 8 ore cu un agent de muncă temporară sau cu alte unități cu 

activitate de gestionare a resursei umane, neatestate ca agenți de muncă temporară;

 prestarea muncii în perioada de repaus săptămânal, fără a beneficia de acordarea a 

două zile libere consecutive;

 neîntocmirea unei planificări a concediului de odihnă pentru anul în curs;

 neîntocmirea foilor colective de prezență sau întocmirea acestora la sediul societății, 

fără a ține cont de efectuarea reală a orelor prestate de salariați;

 neplata salariului sau întârzierea plății drepturilor salariale;

 sustragerea angajatorului de la plata obligațiilor fiscale (evaziune fiscală) prin 

utilizarea „muncii la gri” (acordarea unei diferențe salariale, fără a fi impozitată și 

înregistrată în documentele financiare contabile ale societății);

 neînmânarea către salariații societății a unui exemplar din contractul individual de 

muncă;

 neîndeplinirea obligației de negociere a contractului colectiv de muncă la nivel de 

unitate, de către acele societăți care au peste 21 de salariați.

În urma acestor petiții, Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, efectuează 
controale la societățile de pază sesizate care încalcă prevederile legislației muncii, inclusiv
cele legate de timpul de muncă și de odihnă.
În urma acestor controale, inspectorii de muncă aplică sancțiuni corespunzătoare și dispun 
măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților constatate. Astfel, conform aspectelor 
sesizate și având în vedere prevederile art. 260 alin.1 din Legea nr. 53/2003, republicată cu 
modificările și completările ulterioare - Codul Muncii, inspectorii de muncă dispun, după caz, 
următoarele amenzi contravenționale:

 nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară se 

sancționează cu amendă de la 300 lei la 2 000 lei;
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 primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de 

muncă, potrivit art. 16 alin. (1) din lege, se sancționează cu amendă de la 5 000 lei la 

10 000 lei, pentru fiecare persoană identificată;

 încălcarea de către angajator a prevederilor art. 139 și 142, prevederi legate de 

desfășurarea activității în zilele de sărbătoare legală, se sancționează cu amendă de la 

5 000 lei la 10 000 lei;

 nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară se sancționează cu amendă de 

la 1 500 lei la 3 000 lei;

 nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal se 

sancționează cu amendă de la 1 500 lei la 3 000 lei;

 încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte se sancționează cu 

amendă de la 1 500 lei la 3 000 lei;

 încălcarea de către angajator a obligației prevăzute la art. 119 – obligația angajatorului 

de a ține evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat – se sancționează cu 

amendă de la 1 500 lei la 3 000 lei.

Totodată, în Programul-cadru de acțiuni al Inspecției Muncii pe anul 2015, printre campaniile 
naționale programate privind identificarea și combaterea muncii nedeclarate în domenii 
susceptibile utilizării frecvente a acesteia, se numără și domeniul privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor și protecția persoanelor prin societăți specializate.


