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În atenția agenților de plasare a forței de muncă
Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu aduce la cunoștința cetățenilor publicarea în
MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 24 septembrie 2018 a HOTĂRÂRII nr. 723 din 13
septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în
străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001. Data intrării în vigoare:
24 septembrie 2018.
Potrivit art. II (1) din Legea nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români ce lucrează
în străinătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, agenții de plasare a
forței de muncă care sunt înregistrați la inspectoratul teritorial de muncă și furnizorii de
servicii prevăzuți la art. 1^1 alin. (3) din lege, au obligația de a se înregistra în termen
de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Normelor metodologice de aplicare a legii.
Înregistrările, respectiv notificările, pe care agenții de plasare a forței de muncă,
respectiv furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă prevăzuți la art. 1^1 alin (3)
din lege au obligația să le efectueze, se realizează prin depunerea sau transmiterea prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin poşta electronică, la
inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială furnizorul de servicii de
plasare a forţei de muncă are înregistrat sediul permanent, a formularului de
înregistrare, însoțit de documentele prevăzute în Normele metodologice de aplicare a
legii.
Pentru facilitarea demersurilor agenților de plasare și a furnizorilor de servicii de plasare
a forţei de muncă, formularele sunt publicate pe site-ul inspectoratului www.itmsibiu.ro,
în secțiunea Zona de informare (pagina principală).
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