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ANUNȚ 
privind organizarea și desfășurarea acțiunilor: 

 
 
1. de informare a angajatorilor care au străini angajați sau a celor interesați în acest 
demers, cu privire la condițiile în care străinii pot presta activități lucrative pe 
teritoriul României precum și drepturile și obligațiile ce le revin în calitate de 
angajatori; 

2. de informare și conștientizare cu privire la respectarea legislației specifice privind 
ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ 
superior și internshipul;  

 

Avem deosebita plăcere de a vă informa că în perioada 15.04.2019 - 19.04.2019 se va 
desfășura ”Campania de informare a angajatorilor care au străini angajați sau a celor 
interesați în acest demers, cu privire la condițiile în care străinii pot presta activități 
lucrative pe teritoriul României, precum și drepturile și obligațiile ce le revin în calitate de 
angajatori”. Campania de informare va fi organizată de către Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Vaslui în cooperare cu Biroul de Imigrări Vaslui, în baza Planului de cooperare 
operativă pentru depistarea angajaților străini ilegali și combaterea muncii nedeclarate a 
străinilor. 

De asemeni în perioada 15.04.2019 - 31.05.2019 se va desfășura acțiunea de informare și 
conștientizare cu privire la respectarea legislației specifice privind ucenicia la locul de 
muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și internshipul; 

Prima sesiune de informare privind cele două acțiuni va fi organizată la sediul 
Inspectoratului Teritorial de Muncă Vaslui, la data de 18.04.2019, ora 10.00, la camera 13. 

 

 

Gheorghe CHIRVASE 

Inspector Șef, 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui 

 

 

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene 
 

Str. Radu Negru, nr. 274, Vaslui, Vaslui  
Tel.: +4 0235 31 90 67; fax: +4 0235 36 14 20 
e-mail: itmvaslui@itmvaslui.ro; www.itmvaslui.ro 
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 
protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv 
persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm 
rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 
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