
 

 
 

FENOMENUL „SALARIILOR ÎN 
PLIC” IN REPUBLICA MOLDOVA: 
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Proiectul MD 48 “Sporirea veniturilor fiscale ca 
rezultat al diminuării fenomenului „salariilor în 
plic” prin îmbunătățirea politicilor și 
administrării fiscale” 

 

Autor: PwC Moldova și PwC România 

Data: 24/10/17 



| FENOMENUL „SALARIILOR ÎN PLIC” IN REPUBLICA MOLDOVA: CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 | 2 

 

 

Cuprins 
Limitările analizei ....................................................................................................................................... 3 

Fenomenul „salariilor în plic” în Republica Moldova ................................................................................... 4 

Practica SFS în combaterea muncii ne(sub)declarate ................................................................................. 9 

Practica ţărilor din Europa de Sud-Est în combaterea muncii ne(sub)declarate ........................................ 14 

Analiza privind impactul măsurilor de reformă fiscală .............................................................................. 19 

Concluzii ................................................................................................................................................... 23 

Recomandări ............................................................................................................................................ 26 

 
  



| FENOMENUL „SALARIILOR ÎN PLIC” IN REPUBLICA MOLDOVA: CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 | 3 

 

 

Limitările analizei 
 

Prezentul raport a fost realizat cu suportul Fondului pentru Bună Guvernare, iniţiat de Guvernul Marii 

Britanii pentru a acorda asistenţă în domeniul reformelor mai multor țări. 

Programul de asistenţă în domeniul reformelor Marea Britanie - Republica Moldova oferă asistenţă 

tehnică Moldovei pentru ca ţara să devină mai rezistentă la şocurile externe şi interne de natură politică 

şi economică, susținând creşterea economică şi stabilitatea acesteia. În mod special, Programul îşi 

propune susţinerea măsurilor anticorupţie, îmbunătăţirea mediului de afaceri, reforma justiţiei, reformele 

din sectoarele-cheie, consolidarea statului de drept şi acordarea suportului pentru presa independentă. 

În Republica Moldova, coordonarea programului este asigurată de PricewaterhouseCoopers Marea 

Britanie şi PricewaterhouseCoopers Moldova („PwC Moldova”), în strânsă colaborare cu Ambasada Marii 

Britanii din Chişinău. 

Prezentul raport este pregătit de echipele PwC Moldova şi PwC România conform termenilor de referință 

ai Proiectului MD48 „Sporirea veniturilor fiscale ca rezultat al diminuării fenomenului salariilor „în plic” 

prin îmbunătăţirea politicilor şi administrării fiscale” (“Proiectul”), cuprinzând o sumarizare a 

livrabilelor anterioare privind: 

 analiza fenomenului salariilor „în plic” în Republica Moldova prin prisma elementelor esențiale ale 

acestuia (amploare, definire, cauze, forme, măsuri luate de autorități, ș.a.); 

 practica administrării fiscale aferente combaterii muncii ne(sub)declarate,  

 practica ţărilor din Europa de Sud-Est (Albania, Bulgaria, Croaţia, Macedonia, Muntenegru, 

Romania, Slovenia şi Serbia) în combaterea muncii ne(sub)declarate,  

 analiza impactului economic al reducerii poverii fiscale și majorării salariului minim.  

precum și concluziile și recomandările noastre privind măsurile care ar putea reduce munca 

ne(sub)declarată. 

Acest raport se limitează strict la aspectele sus-menţionate și nu poate fi interpretat prin extindere la 

orice altă chestiune. 

Comentariile şi concluziile expuse în prezentul raport sunt bazate pe datele public disponibile și 

prevederile legislației Republicii Moldova în vigoare la data prezentării raportului. Raportul nu include 

rezultatul exhaustiv al cercetării noastre, ci doar acele aspecte care, în opinia noastră, sunt relevante. 

Comentariile noastre sunt elaborate doar pentru a fi folosite de Ministerul Finanţelor şi Consiliul Economic 

de pe lângă Primul-Ministru al Republicii Moldova în cadrul Proiectului. Sub nici o formă şi circumstanţă, 

nu ni se poate angaja răspunderea faţă de o persoană terţă sau autoritate. 
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Fenomenul „salariilor în plic” în Republica Moldova 
Piața muncii din Republica Moldova poate fi caracterizată ca având un nivel înalt al ocupării 

informale. Deși formele acesteia s-au adaptat în timp noilor realități sociale, economice și legislative, 

amploarea fenomenului în sine rămâne una considerabilă. 

Potrivit statisticilor oficiale, populația activă în anul 2016 era de cca. 1,3 milioane persoane, cu 3,2%  

mai puțin comparativ cu anul 2007. Populația ocupată atingea cifra de 1,2 milioane persoane în 2016, 

activând preponderent în agricultură (33,7%), administrația publică, învățământ, sănătate și asistență 

socială (18,3%), comerț, hoteluri și restaurante (16,4%). În industrie își desfăsurau activitatea 12,1% din 

populația ocupată, iar în construcții, transport și comunicații – 11,2%.  

Sursa: BNS 

Conform datelor BNS, în anul 2016 ponderea persoanelor care aveau un loc de muncă formal a fost de 

63,65% din totalul populaţei ocupate, iar persoanele care aveau un loc de muncă informal  - 

36,35%. Discrepanţa între barbaţi şi femei din punct de vedere al ocupării informale nu este una 

semnificativă, deşi ponderea bărbaţilor prevalează (55%). Ocuparea informală în mediul rural (81,4% în 

2016) este de 4 ori mai mare decât cea din mediul urban (18,6% în 2016). Cele mai afectate sectoare 

ale economiei naționale de ocuparea informală sunt agricultura (76,4% din totalul populaţiei ocupate – 

cca. 339 mii persoane), comerțul (7,2%) și construcțiile (8,1%). 

Statistica oficială a muncii nedeclarate este disponibilă începând cu anul 20121, amploarea acestui 

fenomen fiind estimată la nivelul a 7%-10% în ultimii 5 ani.  

Sursa: BNS 

Cei mai mulți dintre salariaţii care lucrează doar în baza unei înţelegeri verbale activează în agricultură 

(cca. 40%-47%) şi comerţ (cca. 10%-23%). Potrivit BNS, fiecare al 10-lea salariat a declarat că primește 

fie o parte sau chiar în întregime salariul "în plic". 

                                                   
1 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5585 
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4698 

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5147 

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5585  
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Tabelul 1 Practica salarizării "în plic" în perioada 2013 - 2016  

Practica salarizării “în plic”  2013 2014 2015 2016 

Salariați care primesc salariul "în plic" 9,6% 10,2% 8,7% 8,3% 

inclusiv:     

O parte din salariu "în plic" 2,3% 1.8% 1.6% 1.6% 

Salariu “în plic” în întregime 7,3% 8.4% 7.1% 6.7% 

Sursa: BNS 

Totodată, estimările efectuate de Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale arată faptul că munca 

ne(sub)declarată constituia circa 13% din PIB în anul 20102. Drept urmare, bugetul public național 

este prejudiciat cu sume deosebit de mari (e.g. cel puțin 4,7 miliarde lei în anul 2010). Aceeași 

instituția a apreciat tendința de creștere a nedeclarării veniturilor salariale la nivelul a circa 6% 

anual. 

Totuşi, rapoartele naţionale şi internaţionale de specialitate relevă o amploare mult mai mare 

a fenomenului „muncii la negru” și al salariilor „în plic”. Astfel, potrivit Băncii Mondiale3, media 

economiei informale pe anii 1999-2007 în Republica Moldova a constituit 44,5% din PIB, 

plasând Republica Moldova pe primele locuri în topul statelor cu economie subterană din Europa de Est şi 

Asia Centrală.  

Totodată, potrivit cifrelor prezentate de Organizația Internațională a Muncii4, în 2014 un număr de 

385.500 de persoane erau angajate informal la locul principal de muncă, acestea reprezentând 

32,5% din toate persoanele angajate din Republica Moldova. Ocuparea informală este populară mai 

ales în agricultură (73%), urmată de comerț, industria hotelieră și de alimentație publică și sectorul 

construcțiilor. O mare parte a ocupării informale revine profesiunilor necalificate. Estimările arată de 

asemenea că aproximativ 57% dintre persoanele angajate nu și-au declarat în totalitate 

salariile. 

Salariul mediu înregistrat în domeniile cu risc sporit de achitare a salariilor "în plic" este mai 

mic decât valoarea salariului mediu pe economie. Mai mult decât atât, ritmul de creștere al 

salariilor în aceste sectoare este proporțional evoluției salariului minim din sectorul real. Cel mai scăzut 

nivel al remunerării se înregistrează în agricultură, unde valoarea salariului mediu este cu cca. 40% mai 

mică decât cea a salariului mediu pe economie. 

Tabelul 2 Evoluţia salariilor în perioada 2011 – 2017, MDL 

Indicator 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20175 

Salariul minim pe ţară 1,100 1,300 1,400 1,650 1,900 2,100 2,380 

Salariul mediu pe ţară 3,346 3,600 3,949 4,379 4,815 5,390 5,637 

Salariul mediu în agricultură 1,822 2,102 2,422 2,711 3,006 3,346 3,555 

Salariul mediu în construcţii 2,889 3,471 3,822 4,166 4,378 5,065 5,578 

Salariul mediu în comerț 2,387 2,667 3,005 3,368 3,871 4,558 5,048 

Salariul mediu în transport 3,698 4,012 3,646 3,939 4,282 4,746 5,245 

Sursa: BNS 

Cercetarea statistică „Repartizarea efectivului de salariați conform mărimii salariului calculat pentru luna 

septembrie” relevă o pondere mare a salariaților care primesc un salariu foarte apropiat ca valoare de 

cel minim (2100 lei în 2016). De exemplu, în septembrie 2016 aproximativ 26,8% din total salariați6 au 

                                                   
2 http://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ppp_ocupare_informala_final_.pdf  
3 Shneider F, Buehn A, Montenegro C, Shadow economies all over the world, The World Bank Development Research 
Group, http://documents.worldbank.org/curated/en/311991468037132740/pdf/WPS5356.pdf  
4 http://www.ilo.org/budapest/information-resources/press-releases/WCMS_443280/lang--en/index.htm   
5 Datele statistice pentru trimestrul II 2017: 
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5726&parent=0  

6 care au lucrat luna septembrie în întregime și ziua deplină 

http://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ppp_ocupare_informala_final_.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/311991468037132740/pdf/WPS5356.pdf
http://www.ilo.org/budapest/information-resources/press-releases/WCMS_443280/lang--en/index.htm
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5726&parent=0
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primit un salariu mai mic de 2500 lei, 10,7% - între 2500 și 3000 lei, 30% - între 3000 și 5000 lei, și 

32,5% - peste 5000 lei. 

Totodată, potrivit datelor BNS, nivelul mediu estimat al salariului lunar informal în anul 2015 este 

de circa 2412 lei, fiind în creștere cu 18,7% comparativ cu anul 2010. Acest indicator a fost calculat ca 

raport dintre veniturile salariale nedeclarate și numărul angajaților informali. 

Deși fenomenul „muncii la negru” și al salariilor „în plic” a caracterizat economia națională pe parcursul 

întregii etape de tranziție, definirea muncii nedeclarate în Codul muncii a avut loc abia în anul 

2012. Concomitent, au fost prevăzute și sancțiuni pentru utilizarea acesteia. Totuși, noțiunea actuală 

face referire doar la munca prestată în lipsa unui contract de muncă între salariat şi angajator. Or, 

aceasta nu cuprinde toate circumstanțele/situațiile întâlnite în realitatea economică aferente unui astfel 

de fenomen (i.e. munca subdeclarată). Mai mult decât atât, autoritățile publice responsabile de 

combaterea acestui fenomen nu au în prezent o abordare comună privind munca ne(sub)declarată și 

formele de manifestare ale acesteia. Prin urmare se impune recomandarea extinderii noțiunii 

muncii nedeclarate, inclusiv din perspectiva legislației internaționale.  

Fenomenul salariilor “în plic” este unul complex, fiind stimulat de o serie de factori la nivelul 

tuturor părților implicate. Astfel, acest fenomen ar putea fi o reacție de răspuns la: 

 presiunea competiției economice și la necesitatea de reducere a costurilor / majorare a 

profiturilor; 

 nivelul birocratic aferent formalizării și remunerării relațiilor de muncă; 

 rata înaltă a șomajului efectiv și nivelul mic al veniturilor realizate; 

 lipsa unor stimulente fiscale pentru persoanele fizice cu venituri mici; 

 nivelul scăzut al încrederii în ceea ce privește modalitatea de formare și cheltuire a bugetului 

public, etc. 

Este totodată de subliniat şi gradul scăzut de informare al populaţiei privind consecințele remunerării 

informale, precum și lipsa  educației fiscale în rândul contribuabililor.  

În combatarea și reducerea fenomenului de salarizare “în plic”, autoritățile statului se confruntă și ele cu 

anumite provocări, cum ar fi: insuficiența atribuțiilor legale și/sau instrumentelor de sancționare a părților 

implicate, nivelul redus de colaborare inter-instituțională, nivelul redus de sancționare, deficitul de 

personal alocat și, în unele cazuri, capacitatea redusă a acestora de depistare a salarizării “în plic” și 

surselor de finanțare aferente. 

Povara fiscală asociată impozitelor salariale și complexitatea regimului actual de impozitare ar putea fi 

factori determinanți care ar trebui considerați de autorități în combaterea fenomenului „muncii la negru” 

și al salariilor „în plic”. 

Lipsa unor intervenții majore în ultimii 5 ani la nivelul cotelor impozitelor salariale a făcut ca povara 

fiscală aferentă să fie și ea una relativ constantă, situându-se la nivelul a cca. 57% din salariul 

net7(33%-34% la nivelul angajatorului și 23%-24% la nivelul angajatului). 

Acest nivel al poverii fiscale a generat încasări anuale de 15,9 miliarde lei în anul 2016, ceea ce 

denotă o creștere în termeni nominali de 1,5 ori comparativ cu anul 2012 și de 2,7 ori comparativ cu anul 

2007. Totuși, ritmul de creștere al veniturilor bugetare din impozitele salariale este 

aproximativ egal cu cel al cuantumului salariului minim în sectorul real al economiei. 

Structura încasărilor bugetare aferente impozitelor salariale a fost de asemenea una relativ constantă. 

Astfel, în anul 2016, CAS generau 60,6% din totalul încasărilor bugetare aferente impozitelor salariale, 

PAM – 19,8% și IVS – 19,5%. La nivel macroeconomic încasările bugetare anuale din impozite 

salariale reprezintă cca. 11% din PIB (sub nivelul Statelor Membre ale UE) sau cca. 38% din 

veniturile fiscale ale bugetului public național. 

                                                   
7 Această estimare este valabilă în cazul unui salariu brut lunar de 6000 lei acordat nui angajat care beneficiază de 

scutire personală și scutire pentru întreținerea unui copil. 
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Sursa: SFS, BNS, www.date.gov.md 

 

Economia informală şi fenomenul „salariilor in plic” trebuie analizate și din perspectiva complexității 

sistemului impozitelor salariale. Or, volumul încasărilor fiscale depinde atât de nivelul impozitelor 

aplicate, cât și de baza impozabilă a acestora. Existenţa unei baze de impozitare diferită face mai dificilă 

conformarea contribuabililor, dar și „oferă” posibilități de reducere a poverii fiscale prin denaturarea 

substanței propriu-zise a activității economice și implicit a realității veniturilor achitate angajaților. În 

mare parte, următoarele exemple ar putea fi considerate în vederea alinierii bazei de 

impozitare: 

 sumele plătite pentru drepturile de autor şi cele obţinute în baza unei convenţii civile; 

 ajutorul material acordat de organizațiile sindicale şi patronale ; 

 ajutorul material, în expresie bănească sau naturală, acordat pe parcursul anului de către 

angajator la locul de muncă de bază; 

 sumele ce constituie valoarea cadourilor (premiilor în obiecte) primite de angajați sau de foștii 

angajați la locul de muncă de bază; 

 și altele. 

Potrivit informațiilor public disponibile, dar și discuțiilor purtate în cadrul atelierului de lucru din 26 mai 

2017 cu reprezentanții autorităților fiscale, în prezent fenomenul salariilor “în plic” are cîteva forme 

principale de manifestare: 

 

 Munca integral nedeclarată (numită și munca „la negru”) este prestată, conștient sau nu, în 

lipsa unui contract individual de muncă. Aceasta este cea mai agresivă formă de evitare a sarcinii 

fiscale folosită de angajatori, prin care salariul angajatului este achitat fără suportatea oricăror 

costuri fiscale. În consecință, angajatul este privat în totalitate atât de garanțiile oferite prin lege, 

cât și de posibilitatea beneficierii de asistență medicală și protecție socială, iar bugetul public 

național este prejudiciat cu suma integrală a impozitelor salariale datorate. Prin recurgerea la 

asemenea practici, contribuabilii își reduc substanțial costurile și, respectiv, dezvoltă concurența 

neloială pe piață. Exemple ale muncii nedeclarate pot fi prestarea muncii sub diferite regimuri 

(zilier sau sezonier, perioada de probă), munca în folosul altei persoane fizice care nu desfășoară 

activitate de întreprinzător (de obicei, muncă casnică), prestarea muncii de către străinii care nu 

dispun de dreptul la muncă pe teritoriul Republicii Moldova, etc..  

 

 Munca subdeclarată (sau parțial declarată) este prestată în cadrul unui contract individual de 

muncă, atunci când o parte a salariului (de obicei, echivalentul salariului minim pe economie) 

este contabilizată (salariul “oficial”), iar cealaltă parte este achitată angajatului “în plic” (numit și 

“salariul gri”). Întrucât sarcina fiscală prevăzută de legislație este aplicată doar salariului 

“oficial”, garanțiile și drepturile sociale/financiare ale angajatului sunt proporționale acestuia. 

Salariul primit de angajat “în plic” rămâne astfel neimpozitat atât la nivelul angajatorului, cât și al 

angajatului. Potrivit estimărilor numeroaselor studii pe marginea acestui subiect, munca 

subdeclarată este mai des întâlnită decât cea nedeclarată. În consecință, amploarea acesteia 

este și ea pe măsură. Exemple ale muncii subdeclarare pot fi formalizarea unei părți a 
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remunerării drept element de venit care beneficiază de un tratament fiscal mai avantajos din 

perspectiva impozitelor salariale, indicarea unui program de muncă parțial în contractul 

individual de muncă, pontarea unui număr mai mic de ore lucrate în pofida indicării salariului real 
în contractul individual de muncă. 

 Distorsionarea naturii remunerării achitate are loc atunci când munca nu este prestată pe 

baza unui contract individual de muncă, ci în baza unui alt contract civil, care este mai avantajos 

din punct de vedere fiscal. Această formă de eschivare de la plata impozitelor salariale este 

răspândită inclusiv datorită lipsei unor reglementări legale care să permită recalificarea 

tranzacțiilor de către autoritățile fiscale potrivit naturii / substanței economice a acestora. Drept 

urmare, relațiile dintre angajat și angajator nu sunt reglementate de un contract individual de 

muncă, fiind folosite alternative fiscale „mai ieftine”. Cele mai cunoscute modalități de 

schimbare a naturii remunerării sunt adoptate prin efectuarea plăților în baza patentei de 

întreprinzător, contractelor privind drepturile de autor, contractelor încheiate cu întreprinderile 

mici și mijlocii subiecţi ai regimului IVAO, achiziţiile din agricultură, plăţile în baza contractelor de 

locaţiune, etc. 

Întrucât practicarea muncii nedeclarate și a celei subdeclarate presupune achitarea totală sau parțială a 

salariului în numerar, analiza surselor de finanțare a acestuia este esențială în combatarea 

fenomenului remunerării “în plic”. Potrivit informaţie puse la dispoziţie în cadrul Proiectului, retragerea 

numerarului se realizează prin aplicarea regimurilor fiscale favorabile (e.g. achizițiile din 

agricultură, tranzacțiile cu firmele off-shore, necontabilizarea întregului venit realizat), precum și 

nerespectarea regulilor de retragere și utilizare a numerarului (descrise în Secţiunea următoare). 

Combaterea fenomenului muncii ne(sub)declarate se realizează inclusiv prin aplicarea sancțiunilor 

fiscale, contravenționale și penale, care pe parcursul anilor au fost completate și/sau înăsprite. Totuși, o 

aliniere a acestora din perspectiva tuturor impozitelor salariale și a instituțiilor implicate în administrare 

nu a fost realizată până astăzi. Astfel, se impune revizuirea sistemului actual de constatare și 

sancționare a muncii ne(sub)declarate. 

În pofida faptului că fenomenul „salariilor în plic” este adânc înrădăcinat în economia Republicii Moldova, 

acţiuni strategice menite să combată acest fenomen au fost întreprinse abia începând cu anul 2011, 

odată cu aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 477 cu privire la Planul de acțiuni privind minimizarea 

practicii de achitare a salariilor "în plic" şi "muncii la negru". O serie de măsuri ce ar contribui la 

diminuarea acestui fenomen se regăsesc şi în alte acte adoptate de Guvern şi Parlament. Totuşi, deși 

fenomenul “muncii la negru” şi al salariilor “în plic” se regăsește în multe documente strategice 

naționale, fiind recunoscut de autorități drept o problemă majoră, rezultatele măsurilor luate în acest 

sens sunt modeste. Acest fapt poate fi rezultatul promovării politicilor neadaptate la anvergura 

fenomenului și la formele acestuia, nivelului redus al cooperării între autoritățile vizate și a unei percepții 

comune a acestora, dar și ineficienței măsurilor întreprinse, care au avut un caracter mai mult declarativ 

decât faptic. 

Avînd în vedere cele menţionate mai sus, credem că sporirea gradului de conformare ar putea fi 

realizată atât prin măsuri de îmbunătățire a cadrului legislativ (e.g. prin alinierea / lărgirea 

bazei impozabile, introducerea criteriilor de independență și a posibilității de reîncadrare a 

tranzacțiilor de către autoritățile fiscale, limitarea tranzactiilor in numerar precum și a altor 

potențiale surse de finantare ale “salariilor în plic”, introducerea principiului prevalării 

conținutului economic asupra formei, clarificarea regimului de impozitare a activității  

zilierilor, ș.a.), cât și prin măsuri de îmbunătățire a administrării de către autoritățile 

competente (e.g. intensificarea controalelor, îmbunătățirea practicilor de control, 

sancționarea sporită în cazul depistării încălcărilor, viziunea comună asupra fenomenului și 

cooperarea instituțiilor relevante, ș.a.). Rezultatele acestor măsuri ar putea fi amplificate și 

printr-o strategie de comunicare publică activă privind măsurile autorităților pentru 

combaterea fenomenului salariilor "în plic". 
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Practica SFS în combaterea muncii ne(sub)declarate  
SFS este instituţia în atribuţiile căreia intră colectarea tuturor impozitelor salariale, precum şi combaterea 

evaziunii fiscale aferente. Astfel, putem constata rolul fundamental al acestei instituţii în lupta cu 

fenomenul muncii ne(sub)declarate.  

Actualmente SFS dispune de aproximativ 1800 inspectori, din care doar 400 inspectori sunt antrenați 

în activități de control. Având în vedere amploarea „muncii la negru” și salarizării „în plic” se impune 

necesitatea alocării unor resurse dedicate combaterii acestui fenomen cel puțin pentru o perioadă mai 

îndelungată de timp. 

Începând cu anul 2013, SFS s-a axat pe măsuri de conformare fiscală cu utilizarea sporită a resurselor 

administrative. 

Mai mult, având în vedere prioritățile stabilite la nivel de țară8, începând cu anul 20159, au fost formate 

echipe multidisciplinare în compondenţa cărora intră şi SFS. Acțiunile întreprinse de aceste echipe 

cuprind: 

 Efectuarea controalelor şi întocmirea proceselor-verbale aferente; 

 Organizarea seminarelor informative pentru studenți, în cadrul cărora au fost subliniate efectele 

negative care survin în urma acceptării salariului „în plic”; 

 Derularea campaniilor de informare în masă privind dezavantajele achitării / acceptării salariilor 

„în plic” și practicării „muncii la negru”. De asemenea, campaniile respective au avut drept scop 

şi informarea în masă a cetățenilor privind drepturile şi obligațiile pe care aceștia le au în calitate 

de angajați; 

 Deschiderea unei Linii Verzi, care a oferit angajaților posibilitatea de a sesiza autoritățile 

competente asupra cazurilor de încălcare a legislației muncii; și 

 Participarea la seminare şi ateliere de lucru comune care au avut drept scop atragerea atenției 

asupra subiectelor sensibile aferente relațiilor de muncă. 

Totuşi, este important de menţionat faptul că deși instituirea echipelor multidisciplinare urmăreşte 

contracararea fenomenului muncii ne(sub)declarate, evoluția acestui fenomen demonstrează faptul că 

acest instrument nu  a fost  unul destul de eficient. Astfel, recomandăm să fie elaborat un 

mecanism funcţional și eficient privind schimbul interinstituțional de informații, dar şi să fie 

reevaluat modul de clarificare şi soluţionare a deficienţelor existente. 

Analiza practicii SFS în identificarea muncii ne(sub)declarate denotă faptul că actualmente SFS 

dispune de mai multe surse de informații şi date în vederea depistării fenomenului muncii 

ne(sub)declarate atît interne, cît şi extrene. 

În baza informaţiilor la care am avut acces în cadrul acestui Proiect, am constatat faptul că SFS nu 

analizează toate informaţiile relevante în vederea depistării muncii ne(sub)declarate în procesul colectării 

impozitelor relevante precum şi a sancţiunilor aferente. Exemple în acest sens pot fi petițiile recepționate 

de Inspecţia Muncii şi controalele efectuate de această instituţie, istoria litigiilor publicată de Curtea 

Supremă de Justiţie, cazurile de contestare a valorii prestaţiilor de asigurări sociale  adresate  Casei 

Naţionale de Asigurări Sociale. Metodele și sursele indirecte pentru identificarea muncii ne(sub)declarate 

sunt, de asemenea, puțin utilizate și urmează a fi revizuite întrucât reprezintă surse disponibile foarte 

valoroase. 

În vederea determinării muncii ne(sub)declarate, SFS utilizează anumite criterii specifice de risc 

listate mai jos:  

 Raportul dintre salariul mediu pe entitate și indicatorul mediu pe ramură; 

 Cifra de afaceri semnificativă în raport cu fondul de salarizare; 

 Suma nesemnificativă calculată a impozitelor, taxelor și altor plăți în raport cu cifra de afaceri; 

 Nivelul redus al profitabilității în ultimele 3 perioade fiscale; 

 Venitul declarat mare raportat per angajat. 

 

Totuşi, avînd în vedere faptul că fenomenul achitării salariilor „în plic” şi/sau utilizării muncii 

nedeclarate este unul care urmează a fi analizat şi din perspectiva existenţei surselor pentru 

                                                   
8 HGRM - nr. 477 din 28.06.2011 „Pentru aprobarea Planului de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a 
salariilor „in plic” si „muncii la negru”” 
9 Regulamentul comun privind activitatea echipelor multidisciplinare, aprobat prin ordinul comun IFPS nr. 393, ISM nr. 
12 –a, IGP nr. 82, CNSM nr. 150 din 05.05.2015 
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achitarea salariilor nedeclarate, identificarea contribuabililor cu risc sporit urmează să ţină 

cont de toate criteriile relevante în vederea depistării muncii ne(sub)declarate. 

O altă deficienţă în administrarea fiscală şi combaterea fenomenului muncii ne(sub)declarate este 

imperfecţiunea cadrului legislativ actual. Ne referim, în particular, la imposibilitatea reîncadrării 

și/sau reconsiderării tranzacției în lipsa unor criterii legale care ar permite acest lucru, precum şi 

neincluderea în legislaţie a principiului de prevalare a substanței asupra formei. Or, anume aceste 

elemente esențiale pot contribui la creșterea disciplinei fiscale, a gradului de conformare voluntară şi a 

nivelului de combatere a evaziunii fiscale. 

Astfel, atât timp cât autoritățile fiscale au posibilitatea de a contesta anumite tranzacții doar prin 

intermediul instanței de judecată, acestea nu vor fi eficiente. Prin urmare, este necesară introducerea 

unor pârghii legislative care să permită autorităților fiscale reîncadrarea anumitor tranzacții 

potrivit substanței economice a acestora și în cadrul procedurilor administrativ-fiscale (de 

exemplu, în timpul efectuării inspecțiilor fiscale). 

În procesul activităţii, SFS implementează diverse programe de conformare voluntară, iar 

tratamentele aferente aplicate de către SFS pornesc de la premisa neconformării neintenționate a 

contribuabilului. În cazul în care măsurile de prevenire nu au efectul scontat și contribuabilii continuă în 

mod deliberat să se eschiveze de la conformarea fiscală, se aplică tratamente de conformare forțată. 

Tabelul 3 Tratamentele aplicate de către SFS în cadrul programelor de conformare voluntară 

Tratamente cu caracter non-invaziv, de 

prevenire 

Tratamente de conformare forţată 

Scrisori de conformare Vizite fiscale 

Şedinţe de conformare cu persoanele cu funcţii 

de răspundere 

Controale tematice, faptice, operative și prin 

contrapunere 

Şedinţe de conformare la nivel de ramură Instituirea postului fiscal 

Seminarii Controale totale 

Asistența metodologică Măsuri de executare silită 

Sursa: Rapoartele de activitate ale SFS 

Domeniile de risc vizate de programele de conformare sunt şi cele în care fenomenul muncii 

ne(sub)declarate este prezent, și anume: agricultură, construcții, comerțul, transportul și comunicațiile 

(inclusiv serviciilor de întreținere și reparare a autovehiculelor). 

Potrivit informației furnizate de SFS, cea mai răspândită măsură de prevenire o constituie înmânarea 

scrisorilor de conformare contribuabililor şi organizarea ședințelor de conformare cu persoanele cu funcții 

de răspundere ale contribuabililor.  

Programele de conformare voluntară existente  astăzi nu tratează problema salariului ne(sub)declarat în 

mod individual şi nu oferă  conduite specifice în cazul identificării unui astfel de fenomen. Totodată, 

rezultatele activității SFS (potrivit rapoartelor oficiale) denotă faptul că prioritare în lupta cu evitarea 

obligațiilor fiscale sunt obligațiile privind TVA şi impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, în 

baza cărora s-au înregistrat cele mai multe încasări, dar şi sumele suplimentar calculate în urma 

controalelor fiscale efectuate. Astfel, credem că ar fi necesară reevaluarea programelor SFS în 

vederea includerii luptei cu cazurile de muncă ne(sub)declarată în lista acţiunilor prioritarea 

pentru următoarele perioade. 

Din persectivă procedurală, SFS a elaborat Manualul de control şi Ghidul privind acțiunile pentru 

preîntâmpinarea, depistarea şi sancționarea cazurilor de achitare a “salariilor în plic” şi a muncii „la 

negru” de care urmează a se ţină cont în cadrul inspecţiilor fiscale.  

Procedurile generale de control aplicate de SFS în scopul stabilirii muncii ne(sub)declarate sunt: 

 Analiza preventivă a riscurilor în baza sursele interne şi externe; 

 Vizitele fiscale; 

 Controalele fiscale prin verificare operativă şi faptică; 

 Controlul fiscal documentar; 

 Postul fiscal. 

În baza corespondenței purtate cu SFS, înțelegem că deocamdată nu există o analiză detaliată a 

gradului de eficiență a fiecărei măsuri și proceduri de control aplicate în combaterea 
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fenomenului muncii ne(sub)declarate. De aceea, recomandăm să fie efectuată o astfel de 

analiză. 

Conform informației puse la dispoziție în cadrul acestui Proiect, SFS dispune de anumite proceduri 

specifice ce ţin de verificarea muncii ne(sub)declarate incluse în Ghidul privind acțiunile pentru 

preîntâmpinarea, depistarea şi sancționarea cazurilor de achitare a “salariilor în plic” şi a muncii „la 

negru”. Totuşi, înţelegem că experienţa în cadrul controalelor nu demonstrează aplicarea acestor 

proceduri. Astfel, recomandăm să fie analizate rezultatele controalelor fiscale efectuate prin 

prisma respectării procedurilor specifice ce ţin de identificarea muncii ne(sub)declarate. 

Fenomenul muncii ne(sub)declarate este strict dependent de existenţa sursei de finanţare a acestuia 

(mijloacelor băneşti disponibile). În baza discuțiilor purtate în cadrul atelierului de lucru organizat în data 

de 26 mai 2017, au fost identificate următoarele modalități de retragere a numerarului în vederea 

achitării salariilor "în plic": 

 vânzările realizate fără contabilizarea tranzacțiilor, susținută de contrabanda de bunuri; 

 pseudo-tranzacțiile cu participarea firmelor fantomă; 

 tranzacțiile cu companiile care își au înregistrarea în jurisdicții cu un nivel redus de impozitare; 

 pseudo-tranzacțiile cu persoanele fizice în vederea achiziționării producției agricole sau a 

serviciilor; 

 utilizarea abuzivă a regimului facilitar destinat deținătorilor patentei de întreprinzător; 

 utilizarea abuzivă a prevederilor aplicabile actualmente campaniilor promoționale. 

Încălcarea regulilor ce țin de retragerea şi utilizarea numerarului poate avea drept scop remunerarea 

muncii ne(sub)declarate. În particular, în procesul verificărilor efectuate de SFS pot fi analizate datele și 

informațiile conform cărora, prin casieria întreprinderii sunt rulate sume de numerar nejustificate / 

nespecifice activității desfășurate, cum ar fi: 
 retragerile de numerar reprezentând avansuri spre decontare; 

 restituirile în numerar de la angajați; 

 retragerile de numerar din cont pentru achitarea diurnelor “camuflate”; 

 retragerile de numerar cu scopul efectuării achizițiilor de la persoane fizice (producție agricolă/ 

achiziții de servicii); 

 retragerea lunară de dividende (de regulă la aceiași dată a lunii sau în ziua următoare). 

Astfel, este recomandabilă analiza detaliată a provenienţei surselor disponibile destinate 

remunerării muncii ne(sub)declarate, dar şi revizuirea normelor existente ce ţin de utlizarea 

numerarului în vederea diminuării cazurilor posibile de utilizare pentru plata „în plic” a 

salariilor. 

Având în vedere informația pusă la dispoziție de SFS, se pare că principalele instrumente aplicate de 

SFS în combaterea fenomenului salariului „în plic” rămân a fi vizitele şi controalele fiscale. 

Postul fiscal este un instrument  aflat la dispoziția SFS în stabilirea muncii ne(sub)declarate, însă acesta 

nu a fost  utilizat exclusiv în acest scop datorită costului aferent. În opinia noastră postul fiscal este 

un instrument extrem de important în vederea depistării şi descurajării muncii 

ne(sub)declarate, motiv pentru care recomandăm a fi aplicat. 

Sursa: Rapoartele de activitate ale SFS  

74,029 

60,400 
56,936 

41,897 40,118 

30,475 33,101 

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

 70,000

 80,000

2013 2014 2015 2016

Eficienţa controalelor fiscale

Numărul controalelor fiscale Controale in care au fost depistate încălcări ale legislaţiei



| FENOMENUL „SALARIILOR ÎN PLIC” IN REPUBLICA MOLDOVA: CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 | 12 

 

 

În rapoartele sale de activitate SFS apreciază eficiența controalelor fiscale la nivelul a 50%. În anul 

2015 a fost înregistrat cel mai mare număr de controale fiscale în baza cărora au fost depistate încălcări 

ale legislației în raport cu numărul de controale efectuate (58%). 

Deși numărul controalelor efectuate în anul 2016 este net inferior numărului de controale efectuate în 

anii precedenți, suma impozitelor, taxelor şi a sancțiunilor calculate suplimentar a depășit valoarea celor 

calculate în perioadele anterioare.   

 

Sursa: Rapoartele de activitate ale SFS 

Totodată, în anul 2015 a fost depistat cel mai mare număr de persoane care practică munca „la negru”- 

i.e. 2296, iar suma estimată a salariilor „în plic” a fost de peste 12700 mii lei.  

Sursa: Rapoartele de activitate ale SFS 

În vederea evaluării performanței SFS privind colectarea impozitelor si taxelor salariale, am comparat 

mărimea salariului minim în sectorul real al economiei cu suma totală a impozitelor şi taxelor salariale 

colectate de SFS. Astfel, am constatat că ritmul de creștere a încasărilor realizate la acest capitol 

este direct proporțional cu creșterea salariului minim. 
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Tabelul 4 Evoluția salariului minim și al încasărilor din impozite salariale 

Anul 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Salariu minim garantat în 
sectorul real, lei 

900 1100 1100 1300 1400 1650 1900 2100 

Ritmul de creștere 
comparativ cu anul 
precedent, % 

 22.2% 0.0% 18.2% 7.7% 17.9% 15.2% 10.5% 

Incasari impozite salariale, 
miliarde lei 

7.7 8.3 8.2 10.2 11.1 12.7 14.3 15.9 

Ritmul de creștere 
comparativ cu anul 
precedent, % 

 7.4% -1.7% 25.2% 8.8% 14.2% 12.9% 11.0% 

Sursa: SFS, prevederile legislative aplicabile 

 

Astfel, putem constata că nivelul actual al performanței administrării fiscale este unul 

insuficient pentru descurajarea fenomenului muncii ne(sub)declarate, fiind necesare măsuri 

suplimentare de control şi implicit de sancționare mai drastică a practicării muncii ne(sub)declarate.  

Având în vedere cele expuse mai sus, considerăm necesară luarea unui set complex de  măsuri 

de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate, inclusiv: 

 Reevaluarea programelor SFS în vederea includerii combaterii muncii ne(sub)declarată în 

lista acţiunilor prioritare pentru următoarele perioade. 

 Evaluarea eficienţei pîrghiilor utilizate la moment de SFS în lupta cu salariul 

ne(sub)declarat. În opinia noastră, postul fiscal este un instrument extrem de important în 

vederea depistării şi descurajării muncii ne(sub)declarate şi care urmează a fi utlizat de SFS în 

mod prioritar în viitor. 

 Analiza rezultatelor controalelor fiscale efectuate prin prisma respectării procedurilor 

specifice ce ţin de identificarea muncii ne(sub)declarate. 

 Identificarea contribuabililor cu risc sporit urmează să ţină cont de toate criteriile 

relevante în vederea depistării muncii ne(sub)declarate, inclusiv informațiile deţinute de 

alte instituţii (ex. Inspectoratul de Stat al Muncii, CNAS, Curtea Supremă de Justiţie), precum şi 

de sursele disponibile pentru achitarea salariilor nedeclarate. 

 Elaborarea unui mecanism funcțional și eficient privind activitatea echipelor 

multidisciplinare, asigurarea schimbului de informații la nivel interinstituțional şi reevaluarea 

punctuală a modului de administrare a fenomenului de către fiecare instituţie implicată. 

 Introducerea unor pârghii legislative care să permită autorităților fiscale reîncadrarea 

tranzacţiilor din punct de vedere al unor criterii specifice / substanţei efective a tranzacţiilor și 

în procesul administrativ-fiscal (de exemplu, în timpul efectuării inspecțiilor fiscale).  
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Practica ţărilor din Europa de Sud-Est în combaterea 
muncii ne(sub)declarate  
 

Potrivit termenilor de referinţă, în cadrul acestui Proiect au fost analizate următoarele ţări: Albania, 

Bulgaria, Croaţia, Macedonia, Muntenegru, Romania, Slovenia şi Serbia. 

Estimările studiilor de specialitate privind economia informală şi munca ne(sub)declarată arată un nivel 

ridicat al acestui fenomen în Moldova comparativ cu țările din Europa de Sud-Est. Conform datelor 

disponibile10, în ţările analizate nivelul mediu al economiei informale în perioada anilor 1991-201511 

variază între 26% şi 35% din PIB. Cel mai mic nivel al economiei informale a fost înregistrat în Slovenia - 

26% din PIB. 

Sursa: „Shadow economies around the world: new results for 158 countries over 1991-2015”, Leonardo 

Medina și Friedrich Schneider (pentru Macedonia, Muntenegru şi Serbia este indicat nivelul mediu al 

economiei informale în perioada anilor 1991-2013)  

 

Totuşi, ţinem să menţionăm faptul că conform datelor prezentate de Biroul Naţional de Statistică al 

Republicii Moldova, ponderea economiei neobservate în PIB în anul 2015 a fost de 23.7%.12  

 

Cele mai afectate domenii sunt agricultura, construcţiile, sfera serviciilor şi turismul. 

Pentru a asigura un nivel minim al impozitelor şi contribuţiilor salariale, toate statele au stabilit un 

salariu minim pe care angajatorii trebuie să îl achite angajaţilor pentru munca prestată, cumulat cu 

întărirea capacităţilor în cadrul inspecţiilor fiscale şi introducerea clarificărilor legislative 

necesare. În perioada analizată, în ţările din eşantion a fost atestată o creştere constantă a salariului 

minim13. Pentru perioada anului 2017, salariul minim garantat în ţările analizate variază între 181 şi 804 

EUR14.  

                                                   
10 Shadow economies around the world: new results for 158 countries over 1991-2015 by Leonardo Medina and 
Friedrich Schneider - 
http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2017/JointPaper_LeandroMedina_158countries.pdf  
11 Conform informaţiei din articolul scris de Hassan Mai şi Friedrich Schneider “Size and Development of the Shadow 
Economies of 157 Worldwide Countries: Updated and New Measures from 1999 to 2013” (pentru Macedonia, 
Muntenegru şi Serbia este indicat nivelul mediu al economiei informale în perioada anilor 1991-2013) - 
http://ftp.iza.org/dp10281.pdf. 
12 http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=191 
13 În Serbia, dminuarea nivelului salariului minim se datorează fluctuaţiilor de curs valutar. Nivelul salariului minim în 
valuta locală a înregistrat creştere constantă. 
14 Conform datelor EUROSTAT: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_mw_cur&lang=en  
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Sursa: EUROSTAT  

Mărimea salariului minim este ajustată cu regularitate pentru ca nivelul acestuia să corespundă realităţii 

economice. Cea mai mare creştere a salariului minim, i.e. 32,05% a fost înregistrată în Muntenegru în 

anul 2013 când a fost stabilit nivelul salariului minim lunar în mărime de 288 EUR. În perioada 2010 – 

2013, salariul minim lunar trebuia să depăşească 30% din salariul mediu luna15.  

Sursa: Analiza PwC în baza datelor EUROSTAT  
  

                                                   
15 În acest grafic este prezentată rata creşterii salariului minim lunar comparativ cu anul 2010 (2012 – pentru 
Macedonia). Pentru exactitatea datelor, rata creşetrii salariului minim lunar a fost calculată în baza salariilor minime 
stabilite în valuta naţională a fiecărei ţări din eşantion. 

181
235

450

240

114

288
319

248

805

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Evoluția salariului minim lunar în țările Europei de Sud-Est 
în perioada 2010-2017, EUR

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

160.0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Creşterea salariului minim lunar în țările Europei de Sus-Est, %

Albania

Bulgaria

Croația

Macedonia

Moldova

Muntenegru

România

Serbia

Slovenia



| FENOMENUL „SALARIILOR ÎN PLIC” IN REPUBLICA MOLDOVA: CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 | 16 

 

 

Deşi salariul minim lunar diferă estenţial de la un stat la altul, în toate statele supuse analizei ponderea 

acestuia în salariul mediu constituie 42% – 50%, cu excepţia statului Muntenegru unde salariul minim 

lunar reprezintă 37,5% din salariul mediu lunar. 

Sursa: Analiza PwC în baza datelor EUROSTAT  

Amploarea fenomenului muncii ne(sub)declarate a determinat marea majoritate a ţărilor analizate să ia 

măsuri concrete în vederea reducerii unui astfel de fenomen.  

Din perspectiva definirii muncii ne(sub)declarate, putem constata faptul că în majoritatea ţărilor 

analizate, munca nedeclarată sau subdeclarată nu are o definiţie strict reglementată din punct de vedere 

juridic (Albania, Bulgaria, Serbia, Macedonia şi Muntenegru). Totuşi, unele ţări utilizează definiţiile oferite 

de Comisia Europeană / alte surse şi care, în general, vizează următoarele elemente comune 

caracteristice muncii nedeclarate: 

 Existenţa angajaţilor nedeclaraţi – persoane fizice care prestează muncă fără a fi încheiat un 

contract de muncă conform legislaţiei în vigoare sau dacă contractul de muncă a expirat; 

 Încheierea contractelor similare contractelor de muncă – de regulă, utilizate în scopul evitării 

achitării contribuţiilor de asigurări sociale („CAS”) aferente; 

 Subdeclararea salariilor efectiv achitate angajaţilor – în acest caz, se declară, de regulă, un 

salariu minim din care se achită toate impozitele şi taxele salariale, iar diferenţa rămasă se 

achită „în plic”. 

Totodată, în ţări precum Croaţia, România şi Slovenia, în linii generale, munca nedeclarată este definită 

de legislaţia națională ca fiind angajarea persoanelor fizice fără încheierea unui contract de muncă sau 

de prestare a serviciilor, respectiv, fără înregistrarea persoanelor respective în sistemul de asigurări 

sociale. 

Combaterea eficientă a fenomenului muncii ne(sub)declarate implică conlucrarea mai multor instituţii 

ale statului. Rolul esenţial în acest sens fiind asumat de Ministerul Muncii şi agenţiile subordonate, 

precum şi de Autoritarea fiscală. 

În toate ţările analizate, munca ne(sub)declarată este pasibilă aplicării sancţiunilor fiscale, 

administrative şi penale. Acestea pot fi aplicabile atît la nivelul persoanei responsabile din partea 

angajatorului, cît şi la nivelul persoanei fizice angajate ilegal.  

Pe lângă sancţiunile financiare aplicate, în unele ţări angajatorii sunt obligaţi să încheie contracte de 

muncă pe perioadă nedeterminată cu persoanele care au prestat muncă nedeclarată, cu interzicerea 

utilizării muncii angajatului până la conformarea definitivă cu toate cerinţele aplicabile. O altă măsură 

punitivă aplicată constă în dreptul autorităţii fiscale de a suspenda activitatea de întreprinzător a 

angajatorului pentru o perioadă de 60 zile, în cazul în care acesta a utilizat munca nedeclarată şi nu a 

achitat taxele şi contribuţiile aferente.  

De asemenea, în majoritatea ţărilor analizate, utilizarea muncii nedeclarate este considerată infracţiune, 

fiind aplicabile amenzi şi/sau posibilitatea privării de libertate pentru o anumită perioadă. 
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În linii generale, măsurile luate pentru combaterea muncii ne(sub)declarate au fost îndreptate 

către crearea unui sistem fiscal flexibil și atractiv pentru declararea muncii, îmbunătăţirea capacităţii de 

identificare a muncii nedeclarate, îmbunătăţirea cooperării dintre diferite instituţii şi înăsprirea 

sancţiunilor aplicate.  

 

Tabelul 5 Cele mai importante măsuri legislative întreprinse în statele analizate pentru 

combaterea fenomenului muncii ne(sub)declarate 

Măsurile 
legislative 
adoptate 

Albania Bulgaria Croaţia Macedonia Muntenegru România Serbia Slovenia 

Majorarea 
salariului minim 
garantat pe 
economie 

Ѵ Ѵ Ѵ  Ѵ Ѵ Ѵ  

Existenţa cotei 
unice a 
impozitului pe 
venit din 
salariu 

 Ѵ  Ѵ  Ѵ   

Reducerea CAS    Ѵ  Ѵ   

Acordarea 
facilităţilor la 
angajarea 
anumitor 
persoane 

Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

Amnistia fiscală Ѵ     Ѵ   

Înăsprirea 
sancţiunilor în 
cazul depistării 
muncii 
nedeclarate 

 Ѵ  Ѵ    Ѵ 

Limitarea 
plăţilor în 
numerar 

Ѵ Ѵ    Ѵ   

Instituirea 
criteriilor de 
independenţă 

     Ѵ   

Sursa: Analiza PwC 

Deşi măsurile întreprinse urmăresc acelaşi obiectiv, acţiunile considerate pentru atingerea acestuia 

diferă semnificativ de la o ţară la alta. Astfel, în timp ce în Albania şi Serbia taxarea progresivă din 

perspectiva impozitului pe venit din salariu este considerată în vederea diminuării nivelului muncii 

nedeclarate, în ţări precum Bulgaria, România şi Macedonia s-a optat pentru stabilirea unei cote unice 

pentru realizarea aceluiasi obiectiv. În vederea luptei cu fenomenul muncii ne(sub)declarate ţări precum 

România şi Macedonia, au considerat reducerea cotei contribuțiilor de asigurări sociale drept un 

instrument viabil. Totodată, este important de menţionat faptul că toate ţările analizate oferă anumite 

facilităţi fiscale / subvenții în cazul angajării anumitor categorii de salariaţi (ex. vîrstnici, tineri, 

persoane cu dizabilităţi). 

Bulgaria, Romania şi Macedonia au incorporat în legislaţie un concept care ţine de munca prestată de 

zilieri. Acest mecanism fiind preponderent utilizat în domeniul agriculturii. Totodată, pentru a asigura un 

nivel minim al încasărilor la bugetul de stat din impozitele şi contribuțiile salariale, în toate statele este 

stabilit un salariu minim lunar pe care angajatorii trebuie sa îl plăteasca angajaţilor pentru munca 

prestată.  

Reducerea plăţilor în numerar, stabilirea criteriilor de independenţă şi amnistia fiscală sunt 

măsuri care au fost implementate în unele din statele analizate. 
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Tabelul 6 Cele mai importante măsuri administrative întreprinse în statele analizate pentru 

combaterea fenomenului muncii ne(sub)declarate 

Măsurile 
administrative 
adoptate 

Albania Bulgaria Croaţia Macedonia Muntenegru România Serbia Slovenia 

Derularea 
campaniilor de 
informare 

Ѵ Ѵ  Ѵ Ѵ Ѵ   

Aderarea la 
platforma unică 
de schimb de 
informaţii din 
cadrul UE 

 Ѵ Ѵ   Ѵ  Ѵ 

Intensificarea 
controalelor 

Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ  Ѵ  Ѵ 

Colaborarea 
între instituţii în 
vederea 
combaterii mai 
eficiente a 
muncii 
nedeclarate 

Ѵ Ѵ  Ѵ  V Ѵ Ѵ 

Sursa: Analiza PwC 

 

Majoritatea ţărilor analizate au utilizat intensificarea controalelor şi derularea campaniilor de informare în 

vederea reducerii fenomenului de muncă ne(sub)declarată. Totodată, colaborarea instituţională la nivel 

de ţară, dar şi la nivelul UE este inclusă în lista de măsuri administrative adoptate de majoritatea statelor 

analizate. 

Următoarele măsuri au fost estimate de statele analizate ca fiind cele mai eficiente în combaterea 

fenomenului muncii ne(sub)declarate şi care credem că ar putea fi considerate şi în contextul 

Republicii Moldova: 

 Intensificarea controalelor; 

 Reducerea contribuţiilor de asigurări sociale; 

 Majorarea salariului minim garantat pentru a contrabalansa efectul negativ al 

reducerii încasărilor bugetare; 

 Redefinirea criteriilor de independenţă şi posibilitatea reîncadrării unor tranzacţii care 

au alt scop economic; 

 Acordarea de facilităţi la impozitarea salarială, precum și de subvenții în situația 

angajării anumitor categorii de salariaţi. 
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Analiza privind impactul măsurilor de reformă 
fiscală 
 

Existenţa sectorului informal se datorează dezechilibrului de pe piaţa muncii, în condiţiile în care oferta şi 

cererea de muncă sunt inferioare punctului de echilibru. 

Pentru estimarea impactului măsurilor de reformă fiscală a fost folosit un model de previziune 

structurat pe patru nivele: 

1. Modelul de raţionament economic ce justifică relaţia de cauzalitate dintre impozitarea muncii 

şi fenomenul muncii nedeclarate. 

2. Modelul econometric de aplicare a modelului economic pentru estimarea unor elasticităţi ale 

numărului de angajaţi în sectorul informal în funcţie de un indicator al poverii fiscale. 

3. Modelul numeric de simulare a bazei de impozitare prin folosirea distribuţiei populaţiei 

ocupate în sectorul formal pe clase de venituri. 

4. Modelul de analiză a impactului scenariilor asupra costului muncii la nivelul principalelor 

ramuri economice. 

În urma aplicării modelului econometric, a fost estimat impactul economic asupra următorilor 

indicatori: 

 Numărul de angajaţi în sectorul informal; 

 Venituri din încasarea impozitului pe venit din salariu (IVS); 

 Venituri din încasarea CAS. 

Datorită lipsei de disponibilitate a datelor statistice relevante, o serie de constrângeri şi limitări 

trebuie să fie luate în considerare la interpretarea rezultatelor modelului economic: 

1. Dimensiunea redusă a seriilor de timp disponibile și caracterul indirect al măsurătorilor impuse 

de opacitatea fenomenului ocupării informale; 

2. Gradul de întindere al activităților economice subterane depinde foarte mult de cadrul 

instituțional (funcțional în economiile dezvoltate, care impozitează munca la rate ridicate). Astfel, 

o impozitare mai puternică este corelată cu un sector informal mai redus, condiție ce nu poate fi 

reprezentativă pentru Moldova. 

3. Complexitatea fenomenului ocupării informale, care este influențat de foarte multe cauze în afară 

de povara fiscală, inclusiv performanța sistemului de colectare a veniturilor statului, efortul 

birocratic sau atitudinea socială generală privind conformarea la normele legale. 

4. În lipsa unor informații statistice exacte, ponderea în total populație ocupată a populației 

încadrate în sectorul real la salariu minim a fost estimată la 13% în 2017, pe baza distribuției pe 

clase de venituri a populației ocupate pe activități și excluzând domeniul public. 

5. A fost asumat că o creștere a salariului minim determină o creștere a veniturilor și pentru 

angajații cu câștiguri apropiate salariului minim, ceea ce se traduce într-un raport creștere salariu 

minim / creștere salariu mediu de 2,2 (în linie cu rezultatele raportate de alte tări, acest indicator 

situându-se în intervalul 1,2 –3,1). 

6. În lipsa unor date statistice relevante, modelul economic a asumat faptul că trecerea angajaților 

din zona informală în cea formală se realizează la toate categoriile de venituri, astfel că ipoteza a 

fost de menținere a unei structuri pe clase de salarizare similară cu cea raportată pentru anul 

2016. 

Din analiza practicii internaţionale şi a situaţiei economiei neobservate din Republica Moldova, precum şi 

în urma consultării cu Beneficiarul Proiectului, s-a considerat oportună analiza impactului economic 

pentru 8 scenarii potenţiale. 

La elaborarea scenariilor, a fost luată în considerare modificarea a 3 indicatori: 

1. Nivelul CAS datorate de angajator – costul forţei de muncă este în mare măsură influenţat de 

cota contribuţiilor de asigurări sociale. Reducerea acesteia va stimula angajatorii să ofere locuri 

de muncă formale. 

2. Prima cotă de impozitare a venitului persoanelor fizice (IVS 1) – reducerea cotei de 

impozitare a veniturilor persoanelor fizice va permite o creştere a veniturilor nete, sporind 

atractivitatea sectorului formal. 
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3. Salariul minim lunar garantat în sectorul real – creşterea semnificativă a salariului minim 

permite reducerea fenomenului de subdeclarare a veniturilor salariale, contribuind astfel la 

compensarea pierderilor de venituri la buget cauzate de relaxarea fiscală. 

Tabelul 7 Scenariile pentru care a fost estimat impactul economic 

Scenariu 

Cota contribuţiilor 

pentru asigurări 

sociale datorate de 

angajator (CAS) 

Prima cotă de 

impozitare a 

venitului 

persoanelor fizice 

(IVS 1) 

Salariul minim în 

sectorul real în 

2018, lei 

1 21% 6% 2570 

2 21% 6% 2975 

3 22% 5% 2570 

4 22% 5% 2975 

5 20% 5% 2570 

6 20% 5% 2975 

7 20% 6% 2975 

8 20% 7% 2975 

 

Analiza comparativă a celor 8 scenarii prezentate pune în evidenţă necesitatea susţinerii impactului 

negativ asupra veniturilor bugetare rezultat ca urmare a reducerii cotelor IVS 1 şi CAS.  

Cea mai semnificativă reducere a numărului de angajaţi în sectorul informal se preconizează 

să se materializeze în scenariile în care cota CAS pentru angajator va fi diminuată până la 

20%, ceea ce va genera în anul 2020 un decalaj de venituri bugetare estimat la peste 450 milioane lei. 

Dintre toate scenariile propuse, scenariul 4 este cel mai eficient, fiind prognozat un surplus bugetar 

la nivelul anului 2020 (85 milioane lei), în condiţiile unei reduceri estimate de 3,5% a numărului 

angajaţilor informali. Totodată, ținem să subliniem că impactul estimat al unui astfel de scenariu este 

strict dependent de considerarea tuturor celor trei elemente incluse în scenariu (reducerea CAS datorate 

de angajator, reducerea primei cote de impozitare a veniturilor persoanelor fizice concomitent cu 

majorarea salariului minim lunar garantat). 

Tabelul 8 Impactul economic estimat al scenariilor analizate 

Scenarii analizate 2018 2019 2020 

Scenariul 1: 

CAS 21% 

IVS 1=6% 

Sal minim = 2570 

Evoluţie număr de angajaţi informal, % -1.7% -2.8% -3.5% 

Evoluţie decalaj bugetar faţă de 

scenariul de bază, mil. MDL 
-789 -723 -692 

Scenariul 2: 

CAS 21% 

IVS 1=6% 

Sal minim = 2975 

Evoluţie număr de angajaţi informal, % -1.7% -2.8% -3.5% 

Evoluţie decalaj bugetar faţă de 

scenariul de bază, mil. MDL 
-361 -260 -191 

Scenariul 3: 

CAS 22% 

IVS 1=5% 

Sal minim = 2570 

Evoluţie număr de angajaţi informal, % -1.7% -2.8% -3.5% 

Evoluţie decalaj bugetar faţă de 

scenariul de bază, mil. MDL 
-552 -468 -416 

Scenariul 4: Evoluţie număr de angajaţi informal, % -1.7% -2.8% -3.5% 
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Scenarii analizate 2018 2019 2020 

CAS 22% 

IVS 1=5% 

Sal minim = 2975 

Evoluţie decalaj bugetar faţă de 

scenariul de bază, mil. MDL 
-124 -5 85 

Scenariul 5: 

CAS 20% 

IVS 1=5% 

Sal minim = 2570 

Evoluţie număr de angajaţi informal, % -2.9% -4.7% -5.9% 

Evoluţie decalaj bugetar faţă de 

scenariul de bază, mil. MDL 
-1244 -1137 -1086 

Scenariul 6: 

CAS 20% 

IVS 1=5% 

Sal minim = 2975 

Evoluţie număr de angajaţi informal, % -2.9% -4.7% -5.9% 

Evoluţie decalaj bugetar faţă de 

scenariul de bază, mil. MDL 
-835 -692 -602 

Scenariul 7: 

CAS 20% 

IVS 1=6% 

Sal minim = 2975 

Evoluţie număr de angajaţi informal, % -2.3% -3.7% -4.7% 

Evoluţie decalaj bugetar faţă de 

scenariul de bază, mil. MDL 
-716 -603 -533 

Scenariul 8: 

CAS 20% 

IVS 1=7% 

Sal minim = 2975 

Evoluţie număr de angajaţi informal, % -1.7% -2.8% -3.5% 

Evoluţie decalaj bugetar faţă de 

scenariul de bază, mil. MDL 
-598 -516 -467 

 

Recomandarea unuia dintre scenarii ar trebui sa aibă în vedere decalajul maxim acceptabil al veniturilor 

bugetare, în condițiile maximizării impactului asupra sectorului informal. Impactul bugetar prezentat 

poate fi diminuat prin implementarea unei serii de măsuri complementare de ordin legislativ 

şi administrativ (descrise în secțiunile anterioare), efectul estimat al acestor măsuri fiind corelat cu 

gradul de implementare şi administrare al acestora.  

Totodată, la sugestia Beneficiarului și având în vedere necesitatea menținerii echilibrului bugetar în 

condițiile reducerii fenomenului salariilor în plic, ca urmare a analizei scenariilor prezentate, a fost 

redactat un scenariu suplimentar care presupune o implementare graduală a măsurilor 

propuse. 

Acest scenariu presupune reducerea graduală a cotei CAS pentru angajator de la 23% până la 22% în 

2018, 21% în 2019 şi 20% în 2020, concomitent cu creşterea anuală cu 15% a salariului minim. 

Tabelul 9 Impactul economic estimat al scenariului cu implementare graduală 

Scenarii analizate 2018 2019 2020 

9 

Evoluţie număr de angajaţi 

informal, % 
-0.6% -1.5% -2.7% 

Evoluţie decalaj bugetar faţă de 

scenariul de bază, mil. MDL 
-153 -288 -413 

Din care: 

 

Scăderea veniturilor bugetare 

datorată reducerii cotei CAS, mil. 

MDL 

-340 -691 -1.070 

 

Creșterea veniturilor bugetare 

datorată creșterii salariului 

minim, mil. MDL 

187 403 657 
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La nivelul agregat al economiei, este de aşteptat ca Scenariul cu implementare graduală să genereze o 

creştere a fondului salarial şi a cheltuielilor cu contribuţiile angajatorului de aproximativ 2,7% faţă de 

scenariul de bază (la nivelul anului 2020).  

Efectul potenţial al scenariului cu implementare graduală se estimează să aibă cel mai semnificativ 

impact asupra activităţii economice din comerţ şi HoReCa (sumă absolută) şi asupra activităţii 

economice din agricultură (procentual). Concomitent, domeniile în care se estimează cea mai redusă 

creştere a fondului de salarii şi a CAS, sunt construcţii, transport şi comunicaţii.  

În linii generale, toate scenariile prezentate au potenţialul de a reduce numărul de angajaţi din 

sectorul informal cu un randament diferit în funcţie de capacitatea de scădere a poverii 

fiscale pentru veniturile mici şi costul implementării (definit prin reducerea veniturilor colectate de 

stat).  

Analiza comparativă a celor nouă scenarii pune în evidență faptul că este necesară acceptarea unor 

reduceri ale veniturilor din impozitul pe venit al angajaților și din contribuțiile pentru 

asigurări sociale, cea mai mică reducere înregistrându-se în cazul Scenariului 4 (0,7% la 

nivelul anului 2018). 

Creşterea sectorului formal şi lărgirea bazei de impozitare prin intermediul creşterii salariului minim este 

de aşteptat să genereze venituri suplimentare pentru stat, nu însă la un nivel care să compenseze costul 

scenariilor analizate. Relaxarea fiscală este limitată de constângerile echilibrului bugetar, şi în aceste 

condiţii, scenariul cu implementare graduală este cel care minimizează impactul bugetar în 

condiţiile maximizării reducerii sectorului informal pe termen lung.  
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Concluzii 
 

Piața muncii din Republica Moldova se caracterizează printr-un nivel înalt al ocupării informale. Deși 

formele acesteia s-au adaptat în timp noilor realități sociale, economice și legislative, amploarea 

fenomenului în sine este considerabilă. Conform datelor BNS, în anul 2016 ponderea persoanelor care 

aveau un loc de muncă informal a fost de 36,35% din totalul populaţei ocupate. Cele mai afectate 

sectoare ale economiei naționale de ocuparea informală sunt agricultura (76,4% din totalul populaţiei 

ocupate – cca. 339 mii persoane), comerțul (7,2%) și construcțiile (8,1%). Statistica oficială estimează un 

nivel de 7%-10% al muncii nedeclarate în ultimii ani. În același timp, estimările efectuate de Ministerul 

Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale arată faptul că munca ne(sub)declarată constituia circa 13% din PIB 

în anul 2010, fenomen care prejudicia bugetul public național cu cel puțin 4,7 miliarde lei la acel 

moment. Potrivit Băncii Mondiale, media economiei informale pe anii 1999-2007 în Republica Moldova a 

constituit 44,5% din PIB, plasând Republica Moldova pe primele locuri în topul statelor cu economie 

subterană din Europa de Est şi Asia Centrală.  

Munca nedeclarată a fost definită în Codul muncii abia în anul 2012. Totuși, această noțiune nu ține 

cont de toate caracteristicile fenomenului salariilor “în plic” și “muncii la negru”. Mai mult decât atât, 

autoritățile publice responsabile de combaterea acestui fenomen nu au în prezent o abordare comună 

privind munca ne(sub)declarată și formele de manifestare ale acesteia. 

Fenomenul salariilor “în plic” este unul complex, fiind stimulat de o serie de factori la nivelul tuturor 

părților implicate (angajatori, angajaţi şi stat), cum ar fi: presiunea competiției economice, necesitatea de 

reducere a costurilor / majorare a profiturilor, nivelul birocratic aferent formalizării și remunerării relațiilor 

de muncă, rata înaltă a șomajului efectiv și nivelul mic al veniturilor realizate, lipsa unor stimulente 

fiscale pentru persoanele fizice cu venituri mici, nivelul scăzut al încrederii populaţiei în ceea ce privește 

modalitatea de formare a bugetului public și ulterioara repartizare a resurselor acestuia, inclusiv 

corelarea contraprestaţiei statului în raport cu impozitele achitate. Autoritățile statului se confruntă și ele 

cu anumite provocări, cum ar fi: insuficiența atribuțiilor legale și/sau instrumentelor de sancționare a 

părților implicate, nivelul redus de colaborare inter-instituțională, nivelul redus de sancționare, deficitul 

de personal alocat și, în unele cazuri, capacitatea profesională redusă  de depistare a salarizării “în plic” 

și a surselor de finanțare aferente. 

Povara fiscală asociată impozitelor salariale și complexitatea regimului actual de impozitare ar trebui 

considerată de autorități în combaterea fenomenului „muncii la negru” și al salariilor „în plic”. Lipsa unor 

intervenții majore în ultimii 5 ani la nivelul cotelor impozitelor salariale a făcut ca povara fiscală aferentă 

să fie și ea una relativ constantă, situându-se la nivelul a cca. 57% din salariul net (33%-34% la nivelul 

angajatorului și 23%-24% la nivelul angajatului).  

Bineînțeles, volumul încasărilor fiscale depinde atât de nivelul impozitelor aplicate, cât și de baza 

impozabilă a acestora. Actualmente, veniturile impozabile și neimpozabile din perspectiva impozitelor 

salariale aplicabile este diferită, fapt care face mai dificilă conformarea contribuabililor, dar și oferă 

posibilități de reducere a poverii fiscale prin denaturarea substanței propriu-zise a veniturilor achitate 

angajaților. 

Fenomenul salariilor “în plic” se manifestă prin practicarea muncii nedeclarate, a muncii 

subdeclarate, precum și prin distorsionarea naturii remunerării. Exemple ale acestor forme de 

manifestare au fost expuse în secțiunile anterioare, cunoașterea acestora de către toate instituțiile vizate 

fiind esențială în diminuarea drastică a muncii informale. În același timp, legislația în vigoare nu conține 

reglementări care să permită recalificarea tranzacțiilor de către autoritățile fiscale potrivit naturii / 

substanței economice a acestora.  

Întrucât practicarea muncii ne(sub)declarate presupune achitarea totală sau parțială a salariului în 

numerar, analiza surselor de finanțare este esențială în combatarea fenomenului remunerării “în plic”. 

De obicei, retragerea numerarului se realizează prin aplicarea regimurilor fiscale mai favorabile și 

tranzacțiilor artificiale (e.g. achizițiile din agricultură, tranzacțiile cu firmele off-shore, necontabilizarea 

întregului venit realizat), precum și nerespectarea regulilor de retragere și utilizare a numerarului. 

În general, sancțiunile ar trebui să constituie un instrument eficient în lupta cu acest fenomen. Deși pe 

parcursul ultimilor ani sancțiunile fiscale, contravenționale și penale aferente muncii nedeclarate și 

încălcările fiscale au fost completate și/sau înăsprite, aplicarea acestora nu generează rezultatele 

scontate. Acest fapt se datorează mai multor factori, inclusiv - lipsei unei alinieri a sancțiunilor aplicate 

din perspectiva tuturor impozitelor salariale (în ceea ce privește încălcările fiscale), limitărilor legale 

privind efectuarea controalelor inopinate, împuternicirea unor instituții doar cu drepturi privind 
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constatarea încălcărilor legale, fără acordarea dreptului de aplicare a sancțiunilor aferente (e.g. 

Inspectoratul de Stat al Muncii). 

Acţiuni strategice menite să combată acest fenomen au fost întreprinse abia începând cu anul 2011, 

odată cu aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 477 cu privire la Planul de acțiuni privind minimizarea 

practicii de achitare a salariilor "în plic" şi "muncii la negru". Totuşi, deși fenomenul “muncii la negru” şi 

al salariilor “în plic” se regăsește în multe documente strategice naționale, fiind recunoscut de autorități 

drept o problemă majoră, rezultatele pot fi apreciate ca fiind modeste. Acest fapt se datorează  

promovării politicilor neadaptate la anvergura fenomenului și formelor acestuia, nivelului redus al 

cooperării între autoritățile vizate și a lipsei unei percepții comune a acestora, dar și ineficienței măsurilor 

întreprinse, care au avut un caracter mai mult declarativ decât faptic. 

SFS este instituţia în atribuţiile căreia intră colectarea tuturor impozitelor salariale, precum şi 

combaterea evaziunii fiscale aferente. Astfel, putem constata rolul fundamental al acestei instituţii în 

lupta cu fenomenul muncii ne(sub)declarate.  

Potrivit datelor public disponibile, dar și celor discutate în cadrul workshop-ului organizat în data de 26 

mai 2017, precum şi a informațiilor primite în data de 24 august 2017, au fost identificate mai multe arii 

care necesită îmbunătățiri în vederea maximizării eforturilor privind combaterea fenomenului „salariului 

în plic”. 

Dificultatea probării muncii informale reprezintă una dintre principalele probleme în combaterea 

muncii ne(sub)declarate. Actualmente, practica SFS ce ține de probarea muncii ne(sub)declarate (inclusiv 

în cazul schimbării formei unor astfel de relații) este una destul de limitată. Mai mult decât atât, în 

prezent legislația fiscală nu conține criterii de stabilire a caracterului (in)dependent al activității 

persoanelor fizice, fapt care limitează posibilitatea recalificării unor relații contractuale dintre agenții 

economici și persoanele fizice. 

Practica SFS în determinarea gradului de risc privind identificarea muncii ne(sub)declarate  

arată rezerve de îmbunătățire, în special având în vedere implicațiile acestui fenomen, dar şi evoluția 

încasărilor din impozite şi taxe salariale care în linii generale sunt proporționale cu rata de creștere a 

salariului minim pe economie. Deși combaterea fenomenului muncii informale reprezintă una dintre 

prioritățile SFS, acest fenomen nu a fost abordat în mod individual. În mod particular, programele de 

conformare voluntară existente nu tratează distinct problema salariului “în plic”, ci în comun cu alte 

riscuri fiscale urmărite, accentul prioritar urmărit fiind domeniul TVA şi impozitul pe venit din activitatea 

de întreprinzător. Mai mult decât atât, criteriile de selecție pentru determinarea riscurilor ar putea fi 

extinse asupra altor surse disponibile în vederea identificării salariilor “în plic” și „muncii la negru” (e.g. 

informații publice privind anunțurile de angajare, informația privind litigiile cu foști angajați în care se află 

contribuabilul, istoricul sancțiunilor contravenționale privind practicarea muncii ne(sub)declarate). 

Totodată, nu este valorificat pe deplin rezultatul activităților şi controalelor efectuate de către alte 

instituții (e.g. Inspectoratul de Stat al Muncii) din perspectiva aprofundării verificării obligațiilor fiscale. 

Procedurile stabilite de SFS în cadrul inspecțiilor fiscale pentru identificarea muncii 

ne(sub)declarate nu sunt valorificate pe deplin întrucât SFS dispune de anumite pârghii de 

contracarare şi de descurajare a acestui fenomen (prin efectuarea controalelor operative, inclusiv prin 

stabilirea de posturi fiscale mobile), însă practica actuală arată că acestea pot fi îmbunătățite în sensul 

analizei complexe destinate identificării evaziunii fiscale, cum ar fi: parcurgerea obligatorie în cadrul 

inspecțiilor fiscale a cerințelor/procedurilor stabilite de SFS în vederea identificării muncii nedeclarate, 

identificarea provenienței surselor bănești folosite pentru plata salariului „în plic”, întreprinderea 

acțiunilor concrete în eradicarea unor fenomene abuzive, aplicarea metodelor indirecte de estimare a 

venitului impozabil al persoanelor fizice, etc. 

Potrivit rapoartelor de activitate a SFS gradul de stabilire a încălcărilor legislației privind 

corectitudinea calculării şi achitării impozitelor şi taxelor este în medie de 50% pentru toată perioada 

analizată. Totuși, o atenție primordială în cadrul efectuării inspecțiilor fiscale urmează a fi acordată 

potențialelor cazuri de încălcare a legii ce țin de riscul achitării salariilor „în plic”. Totodată, eficiența 

acţiunilor întreprinse de SFS în combaterea fenomenului urmează a fi apreciată în raport cu ritmul de 

reducere a muncii ne(sub)declarate. 

Colaborarea SFS cu alte instituții în vederea combaterii fenomenului muncii ne(sub)declarate nu este 

cea mai eficientă din cauza lipsei unei abordări comune privind munca ne(sub)declarată. La nivel 

interinstituțional nu există reguli comune de identificare a acesteia, și nici criterii comune de stabilire a 

riscurilor aferente. Deși există anumite reguli care vizează activitatea în comun a instituțiilor 

abilitate în vederea combaterii muncii nedeclarate, acestea sunt în mare parte ineficiente.  
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Conform informației primite în cadrul acestui Proiect, constatăm că actualmente nu există o 

continuitate a procesului de monitorizare ulterioară a activității celor care au încălcat 

legislația. De cele mai multe ori constatarea încălcărilor de către Inspectoratul de Stat al Muncii se 

soldează cu aplicarea sancțiunilor contravenționale în baza deciziilor Instanţelor judecătoreşti, fără  

determinarea obligațiilor fiscale aferente. Înțelegem că se lucrează la elaborarea unei baze de date 

comune care să permită monitorizarea activității persoanelor aduse în cadrul legal de activitate şi 

aplicarea întregului set de măsuri care să descurajeze acest fenomen. 

Potrivit termenilor de referinţă, în cadrul acestui Proiect a fost analizată practica ţărilor din Europa de 

Sud-Est (Albania, Bulgaria, Croaţia, Macedonia, Muntenegru, Romania, Slovenia şi Serbia) în 

combaterea muncii ne(sub)declarate. 

Studiile de specialitate privind economia informală şi munca ne(sub)declarată arată un nivel mai ridicat 

al acestui fenomen în Moldova (43,4% din PIB în perioada anilor 1991-2015) comparativ cu țările din 

Europa de Sud-Est, unde nivelul mediu al economiei informale variază între 26% şi 35% din PIB. 

În linii generale, măsurile întreprinse pentru combaterea muncii ne(sub)declarate au fost 

îndreptate către crearea unui sistem fiscal flexibil și atractiv pentru declararea muncii, îmbunătăţirea 

capacităţii de identificare a muncii nedeclarate, îmbunătăţirea cooperării dintre diferite instituţii şi 

înăsprirea sancţiunilor aplicate. 

Măsurile legislative considerate de aceste țări pentru combaterea fenomenului muncii 

ne(sub)declarate cuprind: majorarea salariului minim garantat pe economie, existenţa cotei unice a 

impozitului pe venit din salariu, reducerea CAS, acordarea facilităţilor la angajarea anumitor persoane, 

amnistia fiscală, înăsprirea sancţiunilor în cazul depistării muncii nedeclarate, limitarea plăţilor în 

numerar și instituirea criteriilor de independenţă. 

În același timp, aceste țări au implementat o serie de măsuri administrative, cum ar fi: derularea 

campaniilor de informare, aderarea la platforma unică de schimb de informaţii din cadrul UE, 

intensificarea controalelor și colaborarea între instituţii în vederea combaterii mai eficiente a muncii 

nedeclarate. 

Intensificarea controalelor, reducerea CAS, majorarea salariului minim garantat, redefinirea criteriilor de 

independenţă şi posibilitatea reîncadrării unor tranzacţii care au alt scop economic, acordarea de 

facilităţi la impozitarea salarială, precum și de subvenții în situația angajării anumitor categorii de 

salariaţi au fost calificate drept cele mai eficiente măsuri în combaterea fenomenului muncii 

ne(sub)declarate în aceste țări. 

Din analiza fenomenului de ocupare informală, precum și a practicii internaționale a rezultat că este 

relevantă analiza a diferite scenarii care presupun o reducere a cotei de CAS pentru angajator cu 1%-

3%, a limitei inferioare PIT cu 1%-2% și o creștere a salariului minim pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare. 

Toate cele 9 scenarii analizate au potențialul de a reduce numărul de angajați din sectorul informal, dar 

randamentul lor este diferit, în funcție de capacitatea de scădere a poverii fiscale pentru veniturile mici și 

costul implementării pentru bugetul public național. Creșterea sectorului formal și lărgirea bazei de 

impozitare prin intermediul creșterii salariului minim este de așteptat să genereze venituri suplimentare 

pentru stat, însă nu la un nivel care să compenseze costul scenariilor analizate.  

Relaxarea fiscală este limitată de constrângerile echilibrului bugetar și, în aceste condiții, scenariul cu 

implementare graduală este cel care minimizează impactul bugetar în condițiile maximizării 

reducerii sectorului informal pe termen lung. Scenariul cu implementare graduală presupune 

reducerea graduală a CAS pentru angajator de la 23% în prezent la 20% în anul 2020, dublată de 

creșterea anuală a salariului minim cu 15% pe perioada 2018 – 2020. 

Acest scenariu este de așteptat să genereze o reducere de aproximativ 2,7% în rândul angajaților 

informali, în condițiile unui impact bugetar estimat la aproximativ 150 milioane lei în 2018 și 410 

milioane lei în 2020.  
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Recomandări  
Având în vedere amploarea fenomenului salariilor "în plic" și al “muncii la negru”, rezultatele 

măsurilor întreprinse până în prezent, prevederile curente ale legislației naționale, dar și cele 

mai bune practice ale țărilor din Europa de Sud-Est în reducerea nivelului muncii 

ne(sub)declarate, listăm mai jos un set de măsuri care credem că vor avea un impact simțitor 

asupra economiei naționale dacă vor fi implementate cu diligența necesară. 

 

Măsuri legislative: 

 Revizuirea noțiunii muncii nedeclarate ținând cont de caracteristicile acesteia și analiza 

posibilității de definire a muncii subdeclarate; 

 Extinderea bazei de impunere cu impozite salariale prin alinierea veniturilor impozabile și 

neimpozabile din perspectiva tuturor impozitelor salariale. Următoarele exemple ar putea 

fi considerate în acest sens: 

o sumele plătite pentru drepturile de autor şi cele obţinute în baza unei convenţii civile; 

o ajutorul material acordat de organizațiile sindicale şi patronale conform regulamentelor 

lor; 

o ajutorul material, în expresie bănească sau naturală, acordat pe parcursul anului de către 

angajator angajatului sau fostului angajat la locul de muncă de bază; 

o sumele ce constituie valoarea cadourilor (premiilor în obiecte) primite de angajați sau de 

foștii angajați la locul de muncă de bază. 

 Revizuirea poverii fiscale aferente veniturilor salariale concomitent cu majorarea 

cuantumului salariului minim garantat – în acest sens pot fi luate în considerare scenariile 

potențiale analizate în cadrul acestui Proiect pentru care a fost estimat impactul economic; 

 Revizuirea normelor existente în prezent ce țin de impozitarea achizițiilor de la persoane 

fizice (livrările din agricultură, campaniile promoționale, arenda, ș.a.); 

 Revizuirea condițiilor de aplicare a impozitului pe venitul din activitatea operațională 

în mărime de 3% de către întreprinderilor mici și mijlocii,  în special de întreprinderile prestatoare 

de servicii care nu dispun de salariați (e.g. instituirea excepției privind neutilizarea regimului 

IVAO în cazul unor anumite tipuri de servicii (consultanță, management, marketing)); 

 Instituirea normelor menite să combată fenomenul de evaziune fiscală prin intermediul 

firmelor fantomă și a tranzacțiilor cu companiile off-shore (pentru detalii, a se vedea Raportul 

livrat în cadrul Proiectului MD21); 

 Revizuirea cadrului legal în vigoare prin prisma limitării posibilităților de retragere / 

obținere a numerarului; 

 Introducerea criteriilor de stabilire a caracterului (in)dependent al activității 

persoanelor fizice și a principiului prevalării substanței asupra formei în legislația 

fiscală, fapt care ar permite recalificarea tranzacțiilor de către autoritățile fiscale potrivit 

naturii / substanței economice a acestora; 

 Clarificarea regimului de impozitare a activității zilierilor; 

 Oferirea dreptului de sancționare reprezentanților Inspectoratului de Stat al Muncii în 

cazul depistării muncii ne(sub)declarate, precum și a altor încălcări ale legislației muncii. 

 

Măsuri administrative: 

 Consolidarea capacităților autorităților publice responsabile de combaterea muncii 

nedeclarate privind aprecierea muncii ne(sub)declarate, a surselor de finanțare ale acesteia, 

precum și probarea muncii informale. 

o Elaborarea unei metodologii comune de identificare a muncii ne(sub)declarate, 

inclusiv a criteriilor de stabilire a riscurilor aferente de către toate instituțiile cu 

atribuții în combaterea acestui fenomen; 

o Instruirea personalului instituţiilor implicate în combaterea acestui fonomen privind 

aplicarea metodologiilor comune de indentificare şi combatere  muncii ne(sub)declarate; 

o Asigurarea interconectării în timp real a bazelor de date ale instituțiilor 

abilitate pentru a permite aplicarea unor măsuri operative destinate contracarării 

muncii ne(sub)declarate; 
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o Asigurarea unui consens al instituțiilor responsabile de combaterea muncii 

ne(sub)declarate privind creșterea conformării fiscale şi a disciplinei fiscale, precum 

și aprecierea eficienței acţiunilor întreprinse de acestea în raport cu ritmul de reducere a 

muncii ne(sub)declarate. 

 Consolidarea capacităților de administrare fiscală pentru depistarea la timp şi combaterea 

fenomenelor de evaziune fiscală (e.g. tranzacțiile cu firmele fantomă, focusarea pe substanța 

tranzacțiilor şi nu pe forma acestora, investigarea complexă a potențialelor tranzacții 

frauduloase), inclusiv prin: 

o Intensificarea controalelor fiscale pentru o perioadă mai mare de timp; 

o Continuarea presiunii pe creșterea gradului de conformare voluntară prin 

perfecționarea analizei de risc şi a procedurilor de verificare a respectării legii în 

domeniul impozitării veniturilor salariale; 

o Identificarea contribuabililor cu risc sporit urmează să ţină cont de toate 

criteriile relevante în vederea depistării muncii ne(sub)declarate, inclusiv 

informațiile deţinute de alte instituţii (ex. Inspectoratul de Stat al Muncii, CNAS, Curtea 

Supremă de Justiţie), precum şi de sursele disponibile pentru achitarea salariilor 

nedeclarate; 

o Reevaluarea programelor SFS în vederea includerii combaterii muncii 

ne(sub)declarată în lista acţiunilor prioritare pentru următoarele perioade; 

o Evaluarea eficienţei pîrghiilor utilizate  de SFS în combaterea muncii 

ne(sub)declarate. În opinia noastră, postul fiscal este un instrument extrem de 

important în vederea depistării şi descurajării muncii ne(sub)declarate şi care urmează a 

fi utlizat de SFS în mod prioritar în viitor; 

o Analiza rezultatelor controalelor fiscale efectuate prin prisma respectării 

procedurilor specifice ce ţin de identificarea muncii ne(sub)declarate; 

 Îmbunătățirea procesului de monitorizare şi informare cu privire la cazurile depistate 

de muncă ne(sub)declarată; 

 Publicarea listei companiilor care practică munca ne(sub)declarată ar putea fi luată în 

considerare, însă oportunitatea implementării unei astfel de măsuri urmează a fi analizată şi 

însoțită de modificarea cadrului legislativ. 

 Implementarea unei campanii de comunicare destinate conformării angajatorilor și informării 

angajaților privind a consecințele remunerării informale și avantajele conformării fiscale depline; 

 Dezvoltarea unui proiect pilot în cadrul căruia să fie definite criteriile de risc pentru stabilirea 

unui eșantion redus al verificărilor de testare şi comunicarea acestora. Pentru derularea acestui 

proiect va fi necesară îmbunătățirea metodologiei de control şi instruirea echipelor de inspectori 

fiscali care vor fi implicați în acest exercițiu. După valorificarea constatărilor inspecțiilor de 

testare vor fi necesare acțiuni tematice din partea SFS. Pe baza rezultatelor acestor inspecții 

urmează a fi formulate alte măsuri de îmbunătăţire. Comunicarea publică insistentă de către SFS 

a acestor măsuri cu mediul de business şi societatea civilă vor spori gradul de conformare 

voluntară, dar și deschiderea acestora. 


