
 
 

INSPECŢIA MUNCII  
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ VASLUI 
 
 
 ANUNȚ 

privind organizarea 
sesiunilor de informare și conștientizare acțiunilor din Programul Propriu de 

Acțiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Vaslui 
 

 În Programul Cadru al Inspectoratului Teritorial de Muncă Vaslui, aprobat pentru anul 
2018, în domeniul relațiilor de muncă au fost propuse următoarele acțiuni de informare și 
conștientizare : 

Acțiunea nr. 21 

Acţiune de informare şi conştientizare a angajatorilor și a angajaților, cu privire la 
beneficiile muncii declarate și dezavantajele muncii nedeclarate. 

Acțiunea nr. 22 

Acţiune de informare şi conştientizare a angajatorilor și a angajaților, cu privire la 
aplicarea legislației naționale privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de 
servicii transnaţionale. 

Acțiunea nr. 24 

Acţiune de informare și conştientizare a cetățenilor români aflați în căutarea unui loc 
de muncă în străinătate, cu privire la riscurile la care se pot expune prin 
necunoașterea prevederilor legale. 

Acțiunea nr. 25 

Acţiune de informare şi conştientizare a cetățenilor străini aflați pe teritoriul 
României, cu privire la condițiile de angajare și la drepturile pe care le au ca lucrători 
în România. 

Acțiunea nr. 26 

Acţiune de conştientizare și control a factorilor interesați, cu privire respectarea 
legislației specifice privind ucenicia la locul de muncă și efectuarea stagiului pentru 
absolvenții de învățământ superior. 

Acțiunea nr. 28 

Acțiuni de informare și conștientizare a angajatorilor, cu privire la prevederile legale 
referitoare la registrul general de evidență a salariaților. 

Acțiunea nr. 29 

Acțiuni de informare și conștientizare a angajatorilor, cu privire la obligațiile ce le 
revin conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
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 Acțiunea nr. 30 

Acțiuni de informare și conștientizare a angajatorilor, cu privire la activitatea de 
înregistrare a zilierilor conform prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, modificată şi completată şi a 
normelor de aplicare a acesteia. 

 

În vederea realizării acțiunilor de informare și conștientizare din programul cadru propriu 
de acțiuni pentru anul 2018 Inspectoratului Teritorial de Muncă se vor organiza 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui, va organiza trimestrial la sediul propriu și la 
puntele de lucru ale inspectoratului din municipiile Bârlad și Huși, sesiuni de  informare și 
conștiantizare.  

Astfel, în vederea realizării acțiunilor din programul cadru propriu în trimestrul I 2018 vor 
fi organizate sesiuni de informare și coștientizare după cum urmează: 
 

27.03.2018, ora 10.00 - Vaslui; 

28.03.2018, ora 11.00 - Bârlad; 

29.03.2018, ora 11.00 - Huși; 

 
În cadrul sesiunilor vor fi prezentate detaliat prevederile actelor normative care 
reglementează cadrul legislativ de desfășurare a tuturor activităților și categoriilor 
ocupaționale la care se referă acțiunile mai sus enumerate.    
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