
Munca “ la negru” 

 

Expresia utilizată pentru munca fără forme legale este munca “la negru” şi reprezintă 
o activitate profitabilă desfăşurată în afara cadrului legal reglementat. Ea nu este evidenţiată 
scriptic, fiscalizată, protejată, asigurată sau asistată social, lucrătorul fiind la discreţia celui 
în folosul căruia prestează munca. 

Munca în afara cadrului legal este prezentă şi se manifestă sub mai multe forme, 
dintre care amintim: 

Activitate nenormată, total neevidenţiată şi nefiscalizată, desfăşurată în afara 
contractului individual de muncă sau convenţiei civile, fără stat de plată legal întocmit şi 
plata obligaţiilor la bugetul de stat, fără pontaj pentru evidenţierea normei de timp, fără 
documente privind norma de producţie şi felul muncii şi nenominalizarea în nici un fel a 
persoanei care prestează munca; 

Muncă parţial neevidenţiată şi nefiscalizată realizată prin evidenţă dublă şi aşa 
numita plată “în mână” reprezentând plus faţă de evidenţa din documente; 

Incorecta evidenţiere a producţiei realizate în norme de timp epuizante, mai mari de 8 
ore, lucrătorul fiind abuzat şi aflându-se la discreţia patronului; 

Munca pe convenţia de 3 ore pe zi care în realitate se desfăşoară în intervalul de 8 – 
12 ore pe zi; 

Specula, comerţul ilicit şi contrabanda; 

Munca ocazională, în sezon; Activitatea domestică în gospodăriile populaţiei; 

Munca în aşa numitele “perioade de probă”, neevidenţiată în documente. Activităţile 
economice în care au fost identificate cazuri de muncă “la negru”. 

Munca “la negru” este favorizată în toate sectoarele economiei în care se 
manipulează bani numerar, context în care activitatea comercială în accepţiunea cea mai 
largă a termenului, este zona predilectă de manifestare. 

Ca urmare, în judeţul Arad munca “la negru” se întâlneşte în construcţii, prestări de 
servicii, comerţul organizat şi neorganizat, stradal, în pieţe, târguri dar şi în sectoare greu 
accesibile cum sunt agricultura şi exploatările forestiere. O particularitate a muncii “la 
negru” în judeţul Arad, dată fiind poziţia sa geografică, o constituie contrabanda cu produse 
prin micul trafic şi comerţul ilicit. Se întâlneşte în special în marile pieţe şi târguri din 
municipiu şi judeţ. 

 



Dezavantajele muncii “la negru” 

Munca fără forme legale prezintă o serie de dezavantaje, atât pentru angajat, cât şi 
pentru angajator. Între dezavantajele muncii “la negru” pentru angajat menţionăm 
următoarele: 

- nu beneficiază de salariul minim pe economie, sporuri salariale determinate de 
vechime, condiţii de muncă; 

- nu beneficiază de reducerea normei de timp ca urmare a condiţiilor de muncă; 
- nu i se plăteşte diurnă pentru deplasare şi detaşare şi indemnizaţia de transport; 
- nu primeşte indemnizaţie de transfer; 
- nu are dreptul la concediul legal de odihnă plătit şi alte concedii legal reglementate 

pentru evenimente deosebite (căsătorii, deces, naşterea unui copil în familie), pentru 
studii etc.; 

- nu este asigurat pentru riscuri previzibile şi imprevizibile cum sunt: invaliditatea, 
accidentele de toate felurile, bolile, maternitatea, bătrâneţea, decesul; 

- nu are dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli 
obişnuite sau de accidente înafara muncii, boli profesionale şi accidente de muncă; 

- nu beneficiază de prestaţii şi asistenţă pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea 
capacităţii de muncă cum sunt: indemnizaţia pentru trecerea temporară în altă muncă, 
indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă şi pentru carantină, ajutoare pentru 
diferite proteze, tratament balnear gratuit sau parţial gratuit şi reabilitare 
profesională; 

- nu beneficiază de indemnizaţia pentru maternitate (concediu pre şi post natal) precum 
şi pentru creşterea copilului sau îngrijire de până la 2 ani sau îngrijirea copilului 
bolnav. (Aceste drepturi se cuvin numai asiguratului care are un stagiu de cotizare de 
cel puţin 6 luni realizat în ultimele 12 anterioare producerii riscului); 

- nu beneficiază de pensie de limită de vârstă, anticipată, anticipată parţial, de 
invaliditate sau de urmaş; 

- nu se acordă ajutorul de deces; 
- nu beneficiază de asistenţă medicală gratuită, medicamentaţie gratuită sau 

compensată; nu se bucură de drepturile protective privind securitatea şi sănătatea în 
muncă, de echipament de lucru şi protecţie şi alimentaţie antidot la care ar avea 
dreptul în funcţie de specificul activităţii; 

- nu beneficiază de şomaj şi indemnizaţie de sprijin; 
- nu are dreptul la cursuri gratuite de calificare, recalificare şi reconversie profesională 

precum şi alte măsuri active legal reglementate în vederea exercitării unei activităţi 
sau ocupării unui loc de muncă; 

- nu i se plătesc tichete de masă; 
- nu se bucură de protecţia legală a femeilor şi copiilor; 
- nu exercită drepturile colective constituţionale cum sunt: dreptul la asociere în 

sindicate, la negocierea contractului colectiv de muncă; 
- este limitat dreptul la creditare bancară, etc. 

 

În consecinţă, muncind în afara cadrului legal angajatul suportă de unul singur toate 
riscurile şi consecinţele negative ale acestei opţiuni pe piaţa muncii. 


