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CAPITOLUL 1 
 
Angajarea în muncă 
 
1. Legislația internă aplicabilă 
 
1. Codul muncii, Legea nr. 53/2003, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
2. Legea nr. 108 din 16 iulie 1999 pentru înființarea și organizarea In-

specției Muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  
nr. 290 din 3 mai 2012. 

 
3. Legea nr. 62/2011 a dialogului social, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 322 din 10 mai 2011, cu modificările și com-
pletările ulterioare. 

 
4. Hotărârea Guvernului nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul 

general de evidenţă a salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.005 
din 19 decembrie 2017. 

 
5. Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1.918 din 

25 iulie 2011 pentru aprobarea procedurii și actelor pe care angajatorii sunt 
obligați să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obținerea 
parolei, precum și a procedurii privind transmiterea registrului general de 
evidență a salariaților în format electronic, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 587 din data de 19 august 2011, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97 din 14 iulie 2005 privind 

evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 oc-
tombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 
7. Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 
20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare. 
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8. Hotărârea Guvernului nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 214 din 28 martie 2011. 

 
9. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111 din 8 decembrie 2010 

privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, 
cu modificările și completările ulterioare. 

 
10. Hotărârea Guvernului nr. 52 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru 
creșterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  
nr. 78 din 31 ianuarie 2011. 

 
11. Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale interimar  

nr. 1474 din 6 mai 2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor 
prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 222/2010 privind concediul și indemnizația lu-
nară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului  
nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii  
nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și din Normele metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 360 din 24 mai 2011. 

 
12. Hotărârea Guvernului nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind suprave -

gherea sănătății lucrătorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 332 din 17 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare. 

 
13. Legea nr. 67 din 22 martie 2006 privind protecția drepturilor sala -

riaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale 
acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 
28 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare. 

 
14. Legea nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea și utilizarea Fon-

dului de garantare pentru plata creanțelor salariale, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006. 
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