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Către:
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Inspecția Muncii
12.04.2017, Brașov
Doamnelor și Domnilor,
Ca urmare a răspunsului dumneavoastră la solicitarea înregistrată la Inspecţia Muncii cu nr.
32i/3923/16.03.2017, revin cu o nouă solicitare în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile
de interes public. Asociația Visum pentru Educație și Cultură vă solicită următoarele informații:
1. Rapoartele de sinteză, realizate în baza înregistrărilor din sistemul informatic al Inspecției
Muncii, Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor, pentru datele de referinţă 01.01.2016,
01.01.2015, 07.03.2015, 07.03.2016, conform înregistrărilor transmise de angajatori:
a. Contracte active la data de referinţă, cu detaliere pe durată (nedeterminată/determinată) și
normă (întreagă / cu timp parţial) contractului individual de muncă;
b. Angajatori activi la nivel naţional (nr. de angajatori care au cel puţin un salariat activ la
data de referinţă).
2. Rapoartele de sinteză, realizate în baza înregistrărilor din sistemul informatic al Inspecției
Muncii, Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor, pentru datele de referinţă, din anii 2015 –
2017, pe fiecare lună în parte, conform înregistrărilor transmise de angajatori:
a. Contracte active la data de referinţă, cu detaliere pe durată (nedeterminată/determinată) și
normă (întreagă / cu timp parţial) contractului individual de muncă;
b. Angajatori activi la nivel naţional (nr. de angajatori care au cel puţin un salariat activ la
data de referinţă).
În cazul în care informațiile se regăsesc on-line, vă rugăm să ne puneți link-uri care duc la informații.
Vă rugăm să ne oferiți un răspuns în format electronic la cele solicitate pe adresa
office@visumbrasov.org.
Notă: În situația în care folosiți prescurtări, acronime sau abrevieri, vă rugăm să le explicați fie
prin paranteze, fie prin note de subsol.
Datele, informațiile, studiile, analizele, graficele, tabelele, hărțile și orice material trebuie să fie
lizibile și clare. Pentru tabele, grafice și hărți să existe posibilitatea măririi lor pentru o mai ușoară citire
a detaliilor.
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