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Activitatea de plasare 
a forței de muncă în stră-
inătate o poate desfășura 
un agent de plasare a 
forței de muncă - per-
soană juridică, iar aces-
ta are, în principal, urmă-
toarele obligații: să se în-
registreze la ITM în a că-
rui rază teritorială își are 
sediul, să aibă încheiate 
cu persoane juridice sau 
fizice, stabilite într-un alt 

stat decât România - care 
au calitate de angajator 
conform legislației statu-
lui respectiv - contracte 
care conțin oferte ferme 
de locuri de muncă, să în-
cheie cu solicitanții locu-
rilor de muncă contracte 
de mediere, să efectueze 
activitățile de mediere și 
plasare în mod gratuit.

Contractul de medi-
ere este un contract de 

natură civilă, care se în-
cheie de către agent cu 
cetățeanul român. Acest 
contract de mediere tre-
buie să conțină: denumi-
rea angajatorului din stră-
inătate/țara pentru care 
se face medierea în vede-

rea angajării, adresă, nu-
măr de telefon/fax; de-
scrierea muncii și a con-
dițiilor de muncă, durata 
timpului de muncă, dura-
ta contractului de muncă, 
salarizare, condițiile de 
transport, de locuit.

Începând cu data de 
5 martie 2018, agentul de 
plasare nu mai are drep-
tul legal de a percepe ta-
rif de mediere, comisioane 
sau alte taxe! Agenții de 
ocupare a forței de mun-
că au obligația de a asigu-
ra încheierea contractelor 
de muncă dintre cetățenii 
români și angajatorii stră-
ini și în limba română. Per-
soanele fizice nu au drep-

tul să exercite activități de 
mediere. Nu trebuie să se 
accepte achitarea unor 
sume de bani cu titlu de 
garanții, întocmire ”curri-
culum vitae“, traducere de 
documente, procesare de 
acte sau consultanță. Pla-
ta către agentul de plasa-
re a unor sume de bani, 
reprezintă un risc pentru 
persoana aflată în căuta-
rea unui loc de muncă!

SOCIAL

Studenții și tinerii 
absolvenți sunt invitați să 
aplice, începând cu data 
de 19 aprilie, pentru cele 
200 de locuri disponibile în 
Guvern, ministere, instituții 
și autorități publice, în 
cadrul Programului Oficial 
de Internship al Guvernului 
României. Ediția din acest 
an se va desfășura sub 
egida Centenarului Marii 
Uniri de la 1918 și se va 
derula în perioada 16 iulie - 
14 septembrie. Programul 
este destinat tinerilor 
români cu vârsta maximă 
de 25 de ani la începerea 
stagiului de practică, 

studenți sau absolvenți 
ai unei universități din 
România ori din afara țării. 
Înscrierile se fac online, 
până pe 14 mai 2018, iar 
formularul de înscriere 
este disponibil la adresa 
http://internship.gov.ro/
register. Pe perioada 
stagiului de practică, 
internii vor beneficia de o 
bursă lunară de 1.000 de 
lei, iar la finalul perioadei 
de internship vor primi 
un certificat din partea 
Guvernului României și, 
la cerere, o scrisoare de 
recomandare din partea 
tutorilor.

Deputatul PSD Tudor 
Ciuhodaru a înregistrat 
la Senat o propunere 
legislativă cu privire la 
stimularea prezentării 
gravidelor la consultațiile 
prenatale, precizând 
că acestea ar putea 
beneficia de un sprijin 
social ce ar consta în 
produse de îmbrăcăminte 
și îngrijire. “Motivația 
introducerii unei astfel 
de măsuri de prevenție 
este legată de datele 
negative privind 

monitorizarea sarcinii 
reflectată de indicatori 
precum mortalitatea 
maternă, avorturi 
spontane, prematuritate, 
malformații congenitale și 
mortalitatea infantilă. Mai 
precis, doar o gravidă 
din trei se prezintă la 
consultațiile prenatale 
în perioada sarcinii. 
Două din trei gravide nu 
se prezintă niciodată 
la medic, deși sunt 
specialiști ce recomandă 
minim opt controale 
ginecologice”, se arată 
în expunerea de motive. 
Conform argumentelor 
aduse de Ciuhodaru în 
expunerea de motive, o 
femeie din 2.600 moare 
în timpul sarcinii, aceleași 
valori fiind raportate și în 
Iran. Ca o paralelă, media 
europeană este de un 
deces la 8.900 de sarcini.

200 de posturi disponibile pentru 
Internship

PaGInĂ REalIzaTĂ DE CaRMEn ISTRaTE

Propunere legislativă pentru control 
prenatal

Ce trebuie să știți despre munca în străinătate?
 De la începutul lui martie 2018, agentul de plasare nu mai are dreptul 

 legal de a percepe tarif de mediere, comisioane sau alte taxe!

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Ilfov 
reamintește prevederile Legii 156/2000 privind 
protecţia cetăţenilor români care lucrează 
în străinătate - republicată cu modificările și 
completările ulterioare.

Este foarte important să nu se accepte plecarea 
la muncă în străinătate fără un contract de muncă 
sau forme legale de angajare acceptate în țara de 
destinație! Soluționarea unor conflicte de muncă 
pentru nerespectarea contractului de muncă de către 
angajatorul străin este de competența instituțiilor 
statului respectiv, iar pentru informații suplimentare 
se poate solicita sprijinul ambasadei României din țara 
respectivă.

Ajutor și de la ambasade

Comisia Tehnico-
Economică a 
Ministerului 
Mediului a aprobat 
proiectul pentru 
realizarea pistelor 
de biciclete în 
București - Ilfov, pe 
o distanţă de 67 km, 
proiect în valoare 
de 10 milioane 
de euro, execuţia 
primului lot, de 63,5 
km, putând demara 
în luna iunie, a 
anunţat Primăria 
Municipiului 
București.

”În ceea ce privește 
traseele pietonale și pen-
tru biciclete București - 
Ilfov, a fost aprobat în 
Comisia Tehnico-Econo-
mică a Ministerului Me-
diului proiectul pentru re-
alizarea pistelor de bici-
clete, pe o distanță de 67 
km, proiect în valoare de 
10 milioane de euro care 
va fi demarat anul aces-
ta. În total, vor exista 
240 de km de piste pen-
tru biciclete în București, 
iar construirea acesto-
ra va continua și în anul 
următor. Potrivit HCGMB 
61/21.02.2018, proiec-
tul cuprinde patru trasee, 
pe o distanță de 63,5 
km, ocupând o suprafa-
ță totală de aproximativ 
201.000 mp. Este o pri-
mă etapă dintr-un proiect 
mai amplu, de 240 km. 
Execuția primului lot, de 
63,5 km, poate demara în 
luna iunie a acestui an”, 
se arată într-o informare 

transmisă de PMB.
Cele patru trasee 

sunt: 1 - Piața Victoriei - 
Bd. Aviatorilor - Bd. Bei-
jing - strada Nicolae Ca-
ranfil - Șos. Pipera - stra-
da Alexandru Șerbănescu 
- Bd. Aerogării - DN1 - 
Piața Presei Libere - Șos. 
Kiseleff - Bd. Constantin 
Prezan; 2 - Piața Victoriei 
- Bd. Iancu de Hunedoa-
ra - Șos. Ștefan cel Mare - 
Șos. Mihai Bravu; 3 - Ca-
lea Victoriei - Bd. Regina 
Elisabeta - Splaiul Inde-
pendenței - Bd. Națiunile 
Unite și 4 - Piața Libertă-
ții - Piața Constituției - Bd 
Unirii - Bd. Decebal - Bd. 
Basarabia - Stadionul Na-
țional. Conform sursei ci-
tate, în prezent, Primăria 
Capitalei se află în eta-
pa de obținere a avizelor, 
iar pistele vor fi realizate 
de Compania Municipa-
lă Străzi, Poduri și Pasaje.

”De asemenea, Pri-
măria Capitalei urmărește 
introducerea unui sistem 
de transport public cu bi-
ciclete (crearea de sta-
ții de închiriere, parcări 

și achiziționarea de bici-
clete pentru utilizare de 
către public, care se ma-
terializează în anul 2018 
prin acordarea a 30.000 
de vouchere pentru lo-
cuitorii Capitalei)”, a mai 
precizat PMB. Potrivit sur-
sei citate, primarul gene-
ral Gabriela Firea a solici-
tat direcțiilor de speciali-
tate din cadrul PMB acce-
lerarea demersurilor pen-
tru implementarea siste-
mului de transport alter-
nativ în Capitală. „Ne do-
rim ca mersul cu bicicle-
ta să devină un mijloc de 
transport uzual în Capita-

lă. Printre demersurile pe 
care municipalitatea le în-
treprinde în această peri-
oadă se numără și dema-
rarea procedurii de achi-
ziție a studiului de feza-
bilitate pentru realizarea 
unei rețele de piste de bi-
ciclete pe o distanță de 
100 km, printr-o conven-
ție încheiată cu Ministerul 
Mediului și prin care se 
alocă 10 milioane de eu-
ro pentru realizarea aces-
tui obiectiv. Intenția PMB 
este de a acoperi axe-
le Nord-Sud și Est-Vest”, 
a explicat Firea, conform 
informării citate.

Cu bicicleta, în regiunea 
Bucureşti - Ilfov

Construirea pistelor pentru biciclete este una dintre 
măsurile importante prevăzute în Planul de Mobilitate 
Urbană Durabilă 2016 - 2030 pentru regiunea 
București - Ilfov. Potrivit documentului, la acest 
moment, ”rețeaua de piste de bicicletă este limitată, 
ceea ce generează un număr foarte redus de călătorii 
cu bicicleta, în regiunea București-Ilfov, standardele 
românești actuale nu asigură designul și construcția 
unei infrastructuri pentru biciclete sigură, directă, 
coezivă, confortabilă și atractivă, iar singurele servicii 
de închiriere disponibile în București sunt cele din 
principalele parcuri și zonele adiacente acestora”.

Măsură importantă în PMUD


