
             

 

AGENŢIA MUNICIPALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BUCUREŞTI 
Operator de date cu caracter personal nr. 542 
Str. Spătaru Preda, nr. 12, sector 5, Bucureşti 
Tel./Fax: +4 021 316 29 03;  +4 021 316 22 45 
e-mail: amofm@buc.anofm.ro 
www.bucuresti.anofm.ro 

              
 
 
 

Ghid privind aplicarea Legii nr.270/2017 a prevenirii de către  
personalul cu atribuţii de control din cadrul Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

București  
 

Având în vedere prevederile Legii nr. 270/2017 a prevenirii, publicată în Monitorul Oficial al României 
nr.1037/28.12.2017, instituţia noastră a elaborat prezentul Ghid de îndrumare şi control la nivelul 
AMOFM Bucureşti, cu privire la prevenirea săvârşirii de contravenţii. 

 
Legislaţia în vigoare referitoare la constatarea și sancţionarea contravenţiilor: 
 
- Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă, cu modificările şi completările ulterioare,   
- Ordinului nr.279/2004 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire 
a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din 
nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 270/2017 a prevenirii; 
- Hotărârea Guvernului nr.33/25.01.2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub 
incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere. 
- OG. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; 
- Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare; 
- Legea nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu 
modificările ulterioare; 
- Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata 
creanţelor salariale; 
- Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control. 
 
 
În aplicarea Legii nr. 270/2017, contravenţiile, precum şi modelul planului de remediere care se 
anexează la procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii s-au stabilit prin 
Hotărârea Guvernului nr. 33/25.01.2018. 
Drepturile şi obligaţiile personalului cu atribuţii de control din cadrul AMOFM Bucureşti în 
desfăşurarea activităţilor de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, sunt următoarele: 

Drepturi: 
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- să intre, în prezenţa reprezentanţilor legali ai persoanelor fizice sau juridice supuse 
controlului ori a altor persoane desemnate de acestea, în orice incintă a sediului în care îşi desfăşoară 
activitatea, în timpul programului normal de lucru; 
- să examineze orice înscrisuri care pot fi relevante pentru determinarea modului în care 
persoanele fizice sau juridice supuse controlului respectă obligaţiile ce le revin potrivit legii; 
- să primească copii de pe orice înscrisuri supuse controlului; 
- să solicite informaţii care nu au, potrivit legii, caracter secret, de la organele administraţiei 
publice centrale şi locale, instituţiile publice sau de interes public, instituţiile publice sau private 
care înregistrează, sub orice formă, încheierile de contracte, evidenţa populaţiei sau a bunurilor, 
exploatarea proprietăţilor şi altele asemenea; 
- să solicite declaraţii scrise de la salariaţii persoanelor fizice sau juridice supuse controlului în 
situaţia în care informaţiile furnizate de reprezentanţii legali sau de persoanele numite de acestea 
sunt insuficiente;  
- să expună constatările efectuate cu ocazia controlului şi să solicite explicaţii scrise de la 
reprezentanţii legali ai persoanelor fizice sau juridice supuse controlului sau de la împuterniciţii 
acestora, după caz; 
- să solicite, în scris, cu cel puţin 15 zile înainte, prezenţa reprezentanţilor legali ai persoanelor 
fizice sau juridice supuse controlului sau a împuterniciţilor acestora la sediul AMOFM Bucureşti; 
- să dispună măsurile necesare în vederea îndeplinirii, de către persoanele fizice sau juridice 
supuse controlului, a obligaţiilor ce le revin potrivit legii; 
- să constate şi să sancţioneze contravenţiile, precum şi să aplice celelalte sancţiuni prevăzute 
de lege. 

Obligaţii: 

- să notifice în scris persoanele fizice sau juridice care urmează a fi supuse controlului cu 15 zile 
lucrătoare înaintea începerii acestuia, cu excepţia cazurilor în care controlul se desfăşoară la 
solicitarea persoanelor respective, a unor autorităţi, potrivit legii, sau inopinat;  
- să prezinte persoanelor fizice sau juridice, la începerea controlului, legitimaţia de control şi 
delegaţia semnată de directorul executiv al AMOFM Bucureşti; începerea controlului trebuie 
consemnată, potrivit legii, în registrul unic de control; 
- să efectueze controlul în aşa fel încât să afecteze cât mai puţin activitatea curentă a 
persoanelor fizice sau juridice şi să utilizeze eficient timpul alocat în acest scop; 
- să furnizeze persoanelor fizice sau juridice, pe parcursul desfăşurării controlului, informaţii 
asupra constatărilor efectuate, precum şi a eventualelor situaţii neclare; 
- să păstreze secretul asupra datelor şi informaţiilor privind persoanele fizice sau juridice 
supuse controlului, pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu; 
- să procedeze la sesizarea organelor de urmărire penală în legătură cu constatările efectuate 
cu ocazia controlului şi care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile 
prevăzute de lege. 
 
Drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice sau juridice care sunt supuse activităţilor de 

constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale sunt următoarele: 

Drepturi: 
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- să fie notificate în scris, cu 15 zile lucrătoare înaintea începerii controlului, cu excepţia 
cazurilor în care acesta se desfăşoară la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, a unor autorităţi, 
potrivit legii, sau inopinat; 
- să fie informate pe parcursul desfăşurării controlului asupra constatărilor efectuate de 
organele de control măsuri active, precum şi a eventualelor situaţii neclare; 
- să beneficieze de asistenţă de specialitate sau juridică; 
- să fie protejate în ceea ce priveşte confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor furnizate; 
- să semneze procesele-verbale de control cu obiecţiuni; 
- să solicite, din proprie iniţiativă, să fie controlate. 
 
 Obligaţii: 
- să asigure desfăşurarea în condiţii optime a controlului prin respectarea drepturilor organelor 
de control măsuri active şi prin acordarea sprijinului necesar în exercitarea acestor drepturi; 
- să pună la dispoziţia organelor de control măsuri active spaţii adecvate, precum şi logistica 
necesară desfăşurării controlului; 
- să dea informaţii şi să prezinte la locul de desfăşurare a controlului toate înscrisurile, precum 
şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor constatate; 
- să îndeplinească măsurile prevăzute în actul întocmit cu ocazia controlului, în termenele şi 
condiţiile stabilite de organele de control măsuri active. 
 
Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă București prin Serviciul Control, Îndeplinirea 
Măsurilor Asigurătorii şi Executare Silită a Debitelor, au obligaţia de a respecta prevederile Legii 
nr.270/2017, în cazul constatării următoarelor contravenţii: 
 
1. Art.113 lit. a), b), e), h) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: 
a) nerespectarea prevederilor art.10;  
b) neutilizarea Clasificării ocupaţiilor din România prevăzute la art. 15;  
e) nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (2); 
h) necomunicarea datelor şi informaţiilor, altele decât cele prevăzute la lit. k), solicitate în scris de 
către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau agenţiile pentru ocuparea forţei de 
muncă teritoriale, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege. 
 
a. Potrivit art.10 din Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare:  
”(1) Angajatorii au obligaţia să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă, 
în căror rază îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la vacantarea acestora. 
(2) Furnizorii de servicii de ocupare acreditaţi au obligaţia de a comunica lunar agenţiilor pentru 
ocuparea forţei de muncă în a căror rază îşi au sediul date privind numărul şomerilor mediaţi şi 
încadraţi în muncă. 
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(3) Angajatorii au obligaţia să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, 
ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost comunicate potrivit alin. (1), în termen de o zi de 
la data ocupării acestora, în condiţiile legii.” 
 
Sancţiuni: 
Conform art.114 alin.(1) din Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,   
”(1) Contravenţiile prevăzute la art.113 se sancţionează după cum urmează:  
a) cele prevăzute la lit. a), ......., cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;” 
 
Comunicările cu privire la respectarea prevederilor art. 10 din Legea nr.76/2002, privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare se vor face în format electronic la adresa de e-mail amofm@buc.anofm.ro, pe suport de 
hârtie la sediul Agenţiei Municipale sau la numărul de fax 021.316.22.45.  
 
De asemenea, în funcţie de sediul social al agentului economic, comunicările pot fi depuse astfel: 
- Sectorul 1 – la e-mail alofm@s1.anofm.ro, pe suport de hârtie la sediul ALOFM Sector 1 din str. 
Spătarul Preda nr. 12, sector 5, sau la numărul de fax 021.317.17.97; 
- Sectorul 2 – la e-mail alofm@s2.anofm.ro, pe suport de hârtie la sediul ALOFM Sector 2 din str. 
Spătarul Preda nr. 12, sector 5, sau la numărul de fax 021.313.24.46; 
- Sectorul 3 – la e-mail alofm@s3.anofm.ro, pe suport de hârtie la sediul ALOFM Sector 3 din str. 
Tăbăcarilor nr. 20, sector 4, sau la numărul de fax 021.331.20.20; 
- Sectorul 4 – la e-mail alofm@s4.anofm.ro, pe suport de hârtie la sediul ALOFM Sector 4 din str. 
Spătarul Preda nr. 12, sector 5, sau la numărul de fax 021.332.76.28; 
- Sectorul 5 – la e-mail alofm@s5.anofm.ro, pe suport de hârtie la sediul ALOFM Sector 5 din Bd. 
Pieptănari nr. 64, sector 5, sau la numărul de fax 021.336.66.82; 
- Sectorul 6 – la e-mail alofm@s6.anofm.ro, pe suport de hârtie la sediul ALOFM Sector 6 din Bd. 
Timişoara nr. 59, sector 6, sau la numărul de fax 021.413.24.30. 
 
 
b. Potrivit art. 15 din Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare: 
 “Utilizarea Clasificării ocupaţiilor din România este obligatorie la completarea documentelor 
oficiale”. 
 
Sancţiuni: 
Potrivit art. 114 alin.(1) din Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,  
  
  ”(1) Contravenţiile prevăzute la art.113 se sancţionează după cum urmează:  
  a) cele prevăzute la lit. ..b), ...., cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei; “ 
c. Potrivit art. 41 alin.(2) din Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare: 
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“(2) Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de 
indemnizaţii de şomaj au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile agenţiile pentru ocuparea forţei 
de muncă la care aceştia au fost înregistraţi.” 
 
Sancţiuni: 
Art. 114 alin.(1) lit.b) din Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,   
  (1) Contravenţiile prevăzute la art.113 se sancţionează după cum urmează:     
  b) cele prevăzute la lit. e), ....., cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei; 
 

d. Necomunicarea datelor şi informaţiilor, altele decât cele prevăzute la lit. k), solicitate în scris 
de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau agenţiile pentru ocuparea forţei 
de muncă teritoriale, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege. 
 
Sancţiuni: 
Conform art. 114 alin.(1) din Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,   
  (1) Contravenţiile prevăzute la art.113 se sancţionează după cum urmează:  
  a) cele prevăzute la lit. ..., h),..., cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;  
  
2. Art. 23 pentru încălcarea prevederilor art. 5, art.7 alin. (1), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1) şi 
(4), art.11 şi art.12 din Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu 
modificările ulterioare, precizează: 
 
• art.5 “Angajatorul are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie care îndrumă 
ucenicul în vederea dobândirii competenţelor profesionale necesare calificării pentru care se 
organizează ucenicia la locul de muncă.” 
• art. 7 alin. (1) „Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineşte cumulativ 
următoarele condiţii: 
a) face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la 
agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, 
reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii; 
b) a împlinit vârsta de 16 ani; 
c) nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă; 
d) îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe 
niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;” 
• art.8 alin. (2) “Persoana fizică autorizată sau, după caz, reprezentantul desemnat al 
întreprinderii familiale pregăteşte ucenici având în acelaşi timp şi calitatea de coordonator de 
ucenicie;” 
•  art. 9 alin. (1) şi (4),  
“(1) Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care 
urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de: 
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    a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea 
competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1; 
    b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea 
competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2; 
   c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea 
competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3. 
  (4) Timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncă.” 
• art.11  

“ (1) Statutul de ucenic îi conferă acestuia toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia 
muncii, de prezenta lege şi, după caz, de legile speciale care reglementează acea ocupaţie. 
(2) Ucenicul beneficiază de dispoziţiile legale aplicabile celorlalţi salariaţi, în măsura în care acestea 
nu sunt contrare statutului ucenicului.” 
• art.12 ”În vederea formării profesionale a ucenicului, angajatorul are obligaţia să asigure 
ucenicului accesul la pregătire teoretică şi practică, precum şi toate condiţiile necesare pentru ca 
furnizorul de formare profesională autorizat şi coordonatorul să îşi îndeplinească sarcinile în ceea ce 
priveşte formarea ucenicului.” 
 
Sancţiuni: 
„Constituie contravenţie şi se sancţionează de către persoanele cu atribuţii de control conform art. 
20, cu amendă de 10.000 lei, încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 5,  art. 7 alin. (1), art. 8 alin. 
(2), art. 9 alin. (1) şi (4)-(6), art. 11 şi art 12.”  
 
3. Potrivit art. 35 alin. (1) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii 
de învăţământ superior, cu modificările ulterioare constituie contravenţie încălcarea dispoziţiilor 
prevăzute la art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (1) şi (3), art. 14. alin. (1), art. 15 
alin. (1) şi (2), art. 16, art. 18 şi art. 21 alin. (2) din lege: 
 
• art.4 alin .(2) 

“(2) Este interzisã utilizarea stagiarilor la prestarea altor activitãţi şi/sau exercitarea altor atribuţii 
în afara celor prevãzute în fişa postului şi în contractul de stagiu.” 
• art.5 alin. (1) şi (2) 

  ”(1) La propunerea conducãtorului compartimentului în care îşi desfãşoarã activitatea stagiarul, 
mentorul este numit de angajator dintre salariaţii calificaţi, cu o experienţã profesionalã de cel 
puţin 2 ani în domeniul în care urmeazã sã se realizeze stagiul. 
  (2) Un mentor poate sã coordoneze şi sã supravegheze, în acelaşi timp, cel mult 3 stagiari.” 
• art.8 alin.(1) şi alin. (3) 
 ”(1) Comisia de evaluare întocmeşte, cu 5 zile lucrãtoare înainte de terminarea perioadei de 
stagiu, un referat de evaluare ce cuprinde urmãtoarele elemente: 
     a) descrierea activitãţii desfãşurate de stagiar; 
     b) gradul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţã stabiliţi în programul de 
activitãţi desfãşurat în perioada de stagiu; 
     c) competenţele şi deprinderile pe care le-a dobândit stagiarul, modul de îndeplinire a 
atribuţiilor corespunzãtoare postului ocupat şi clauzelor contractului de stagiu; 
    d) conduita şi gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului; 
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   e) concluzii privind desfãşurarea perioadei de stagiu; 
    f) alte menţiuni. 
(3) Pe baza referatului de evaluare întocmit de cãtre comisia de evaluare, angajatorul elibereazã un 
certificat/o adeverinţã de finalizare a stagiului.” 
• art.14 alin.(1) 

“(1) Referatul comisiei de evaluare pentru perioada de stagiu se aduce la cunoştinţa stagiarului la 
data completãrii sale de cãtre comisia de evaluare.” 
• art.15 alin.(1) şi alin.(2) 

 ”(1) În termen de 5 zile de la finalizarea stagiului, angajatorul are obligaţia de a elibera stagiarului 
certificatul/adeverinţa de finalizare a stagiului. 
  (2) Certificatul/adeverinţa sunt vizate de inspectoratul teritorial de muncã în a cãrui razã 
teritorialã îşi are sediul angajatorul.” 
• art.16 

“(1) Contractul de stagiu se încheie odatã cu încheierea contractului individual de muncã, în 
condiţiile prezentei legi. 
(2) Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este 
prevãzutã o altã perioadã de stagiu. 
(3) Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formã scrisã, în limba românã. Obligaţia de 
încheiere a contractului de stagiu în formã scrisã revine angajatorului.” 
• art.18 

“Salariul de bazã lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de muncã, este cel negociat 
de pãrţi, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe sãptãmânã, în 
condiţiile legii, ce se completeazã cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncã 
aplicabil.” 
• art.21 alin.(2) 

“(2) Durata obligaţiei stagiarului de a presta muncã în favoarea angajatorului care a suportat 
cheltuielile ocazionate de formarea profesionalã, precum şi orice alte aspecte în legãturã cu 
obligaţiile stagiarului, ulterioare formãrii profesionale, se stabilesc prin act adiţional la contractul 
individual de muncã.” 
 
Sancţiuni: 
(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei încălcarea 
dispoziţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (1) şi (3), art. 14. alin. (1), 
art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16, art. 18 şi art. 21 alin. (2). 
 
4. Potrivit art.23 alin. (1) din Legea nr. 200/2006  privind constituirea şi utilizarea Fondului de 
garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările și completările ulterioare: 
“(1) Constituie contravenţii următoarele fapte: 
a) necomunicarea datelor şi informaţiilor solicitate în scris de agenţiile teritoriale, pentru 
îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege; 
b) comunicarea de date şi informaţii incomplete sau eronate.” 
 
Sancţiuni: 
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Conform art 24 din Legea nr. 200/2006  privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru 
plata creanţelor salariale, cu modificările și completările ulterioare: “Contravenţiile prevăzute la art. 
23 alin. (1) se sanctionează după cum urmează: 
a) cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, cea prevăzută la lit. a); 
b) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cea prevăzută la lit. b).” 

 

5. Potrivit art. 7 lit. a) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control: “Constituie 
contravenţii următoarele fapte: 
        a) neachizitionarea registrului unic de control de la direcţiile generale ale finanţelor publice 
din raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (2) şi 
(3).” 
 
Sancţiuni: 
Conform art. 8 din acelaşi act normativ: 
   “(1) Contravenţiile prevăzute la art. 7 se sancţionează cu amendă după cum urmează: 
    a) de la 500 ron la 1.000 ron pentru fapta prevăzută la lit. a); ” 
 

Conform prevederilor art.4 din Legea nr.270/2017 în cazul constatării săvârşirii uneia dintre 
contravenţiile prevăzute mai sus, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a 
contravenţiei prin care se aplică sancţiunea avertismentului şi la care anexează un plan de remediere 
(anexă la procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii prin care agentul 
constatator stabileşte măsuri şi un termen de remediere). 
  
Agentul constatator nu întocmeşte un plan de remediere, caz în care se aplică doar sancţiunea 
avertismentului,  în următoarele situaţii: 
a) în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul îşi îndeplineşte obligaţia legală;  
b) în cazul în care contravenţia săvârşită nu este continuă. 
 
Agentul constatator are obligaţia să verifice în registrul unic de control şi în evidenţele 
autorităţii/instituţiei publice din care face parte, dacă contravenientul a beneficiat anterior de 
prevederile Legii prevenirii.  
 
Termenul de remediere reprezintă perioada de timp de maximum 90 de zile calendaristice de la data 
înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a 
sancţiunii în care contravenientul are posibilitatea remedierii neregulilor constatate şi îndeplinirii 
obligaţiilor legale; durata termenului de remediere se stabileşte cu luarea în considerare a 
circumstanţelor săvârşirii faptei şi a duratei de timp necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale; 
durata termenului de remediere stabilită de organul de control nu poate fi modificată. 
Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere revine persoanei care, potrivit legii, poartă 
răspunderea contravenţională pentru faptele constatate.  
 
Încălcarea dispoziţiilor art.4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 270/2017 atrage nulitatea absolută a 
procesului-verbal de constatare a contravenţiei. 
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Dacă încălcarea dispoziţiilor art.4 alin. (1) şi (2) vizează doar o parte din contravenţiile constatate şi 
sancţionate prin proces-verbal, acesta este nul numai în privinţa acestor contravenţii.  
 
În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, AMOFM 
Bucureşti are obligaţia să reia controlul şi să completeze partea a II-a a planului de remediere anexat 
la procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii şi, dacă este cazul, 
registrul unic de control, cu menţiuni privind modalitatea de respectare a măsurilor de remediere 
dispuse.  
 
În situaţia în care, cu ocazia reluării controlului, se constată neîndeplinirea de către contravenienta 
obligaţiilor legale conform măsurilor de remediere stabilite, în termenul acordat, agentul constatator 
încheie un alt proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, prin care se 
constată săvârşirea de contravenţii şi se aplică sancţiunea/sancţiunile contravenţionale, altele decât 
avertisment, cu respectarea Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală.  
 
În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a 
contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii avertismentului în condiţiile prevăzute la art. 4 din Legea 
nr.270/2017 contravenientul săvârşeşte din nou aceeaşi contravenţie, sunt direct aplicabile 
prevederile legale în vigoare privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, contravenientul 
fiind decăzut din beneficiul Legii prevenirii. 
 
 
 
 

 
 


