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R12936/14.11.2019
Către: INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BACAU
dezvoltare@prefecturabacau. ro
Ref: RĂSPUNS ADRESA NR.21123/3.10.2019

In urma solicitării dumneavoastra va comunicam urmatoarele:

In perioda 2018 - 2019 singurele modificări ale Codului Fiscal cu atingere la legislaţia muncii se refera la 
transferul contribuţiilor sociale de la angajator la angajat prin OUG 82/2017 si la facilitatile fiscale 
acordate de stat pentru salariile din domeniul constructii odata cu creşterea salariului minim la 3000 lei 
prin OUG 114/2018.

In ce priveşte transferul contribuţiilor sociale de la angajator la angajat , datorita campaniei masive de 
informare a administratorilor societatilor comerciale din judeţ - au fost derulate 10 acţiuni de informare 
impreuna cu ANAF si CECCAR Bacau la care au participat circa 1000 de reprezentanţi sau contabili ai 
firmelor bacauane - nu am inregistrat conflicte de munca si nici reclamaţii pe acest aspect normativ.

In plus , la inceputul anului 2018, au fost inregistrate 18 noi contracte colective de munca, 106 acte 
adiţionale de modificare a contractelor colective de munca in vigoare si peste 300 de procese verbale de 
negociere incheiate in conformitate cu prevederile Ordonanţei nr.82/2017 in unitatile care au sub 21 de 
salariaţi.

Sub aspectul facilitaţilor fiscale acordate pentru salariile din domeniu construcţiilor de asemenea, am 
organizat 6 acţiuni de informare in judeţ in ce priveşte salariul minim pentru acest domeniu ( in Bacau, 
Moinesti, Comanesti, Oneşti, Buhusi si podu Turcului) motiv pentru care nu am intampinat dificultati in 
aplicarea actului normativ.

Impactul pe piaţa muncii poate fi cuantificat astfel: la data intrării in vigoare a actului normativ 
respectiv 1 ianuarie 2019 , conform Registrului general de evidenta salariaţilor , in judeţul Bacau, erau 
inregistrate 2817 firme de constructii la care lucrau 13825 de salariaţi. La 1 septembrie 2019 aveam 
inregistrate 2988 firme cu 14 953 de salariaţi. Rezulta o creştere a numărului de societati comerciale cu 
171 de unitati si cu 1128 mai mulţi salariaţi in primele 9 luni de la aplicarea legii.
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Conform prevederilor Regulamentului (UE] 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor], informaţiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidenţiale.
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