
 

 

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3107 
Str. Moara de Foc, nr. 31, Iaşi, Iaşi 
Tel.: +4 0232 25 71 00; fax: +4 0232 21 55 83 
itmiasi@itmiasi.ro 
www.itmiasi.ro 

INSPECŢIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI 

RAPORT DE ACTIVITATE I.T.M. IAŞI PE ANUL 2015 

 

1.   MISIUNEA INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ 

În conformitate cu acţiunile şi obiectivele stabilite în Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Iaşi, aprobat de 
Inspecţia Muncii pentru anul 2015 şi cu atribuţiile specifice prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare 
al I.T.M., conducerea inspectoratului a acţionat constant pentru asigurarea cadrului organizatoric în vederea 
aducerii la îndeplinire a sarcinilor trasate de către conducerea Inspecţiei Muncii şi a graficelor lunare de control. 
În acest scop, în anul 2015 activitatea instituţiei s-a axat pe: 

-controlul aplicării prevederilor legale, generale şi speciale, în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi 
sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei; 

- furnizarea de informaţii angajatorilor şi salariaţilor cu privire Ia mijloacele de aplicare a prevederilor legale în 
domeniile de competenţă;  

- informarea autorităţilor competente despre deficienţele sau abuzurile legate de aplicarea dispoziţiilor legale în 
vigoare;  

-prestarea de servicii specifice domeniului său de  activitate conform Ordinului MMFPSPV nr. 826/2014; 
-iniţierea de propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ din domeniile sale de activitate, pe care le 
înaintează Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; 

           -controlul aplicării reglementărilor legale, generale şi speciale, cu privire la încheierea, executarea, 
modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;  

  -controlul modului în care are loc stabilirea şi acordarea drepturilor cuvenite salariaţilor ce decurg din lege, din 
contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;  
  - controlul aplicării măsurilor de respectare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;         -
asigurarea la nivel naţional a evidenţei muncii prestate în baza contractelor individuale de muncă, 
prin registrul general de evidenţă al salariaţilor, precum şi evidenţa zilierilor şi a beneficiarilor 
prestaţiilor acestora; 
- controlul folosirii forţei de muncă, în scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată; 
-  primirea şi transmiterea în sistem informatic, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a datelor 

depuse de angajatori şi beneficiari referitoare Ia salariaţi şi la zilieri;  
-  asigurarea înregistrării contractelor colective de muncă la nivel de unităţi şi verificarea prevederilor acestora, 
potrivit procedurii aprobate de inspectorul general de stat, şi concilierea conflictelor de 

muncă declanşate la nivelul unităţilor;  
-  controlul, coordonarea şi îndrumarea metodologică în aplicarea prevederilor referitoare la securitatea şi 

sănătatea în muncă, ce decurg din legislaţia naţională, europeană şi din convenţiile Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii; 
- cercetarea evenimentelor conform competenţelor, avizarea cercetării, în scopul stabilirii sau 
confirmării caracterului accidentelor, colaborarea cu instituţiile implicate în ceea ce priveşte evidenţa şi 
raportarea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;  

- controlul activităţii de instruire, informare şi consultare a salariaţilor şi furnizarea de informaţii în vederea 
îmbunătăţirii acesteia;  

-autorizarea din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă a funcţionării persoanelor fizice şi 
juridice şi, după caz, retragerea sau posibilitatea propunerii retragerii autorizării, în condiţiile legii;  

  - analizarea activităţii serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi formularea de propuneri, după caz, 
comisiei de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a 
documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă ori retragerea abilitării;  
-eliberarea de avize şi autorizaţii conform competenţelor stabilite prin actele normative aplicabile; 
 -dacă este cazul, instituţia dispune sistarea activităţii sau oprirea din funcţiune a echipamentelor de muncă, 

în cazul în care se constată o stare de pericol grav şi iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, şi 
sesizează, după caz, organele de urmărire penală;  

-dacă este cazul, instituţia dispune angajatorului efectuarea de măsurători, determinări şi expertize pentru 
prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse, precum şi verificarea, prin 
organisme abilitate, a încadrării nivelului noxelor profesionale în limite admisibile la locurile de muncă, 
cheltuielile fiind suportate de către angajator;  
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-controlul respectării prevederilor legale referitoare la introducerea pe piaţă a produselor pentru care 
desfăşoară acţiuni de supraveghere a pieţei, conform competenţelor;  

- dacă este cazul, instituţia restricţionează, prin măsurile legale stabilite de legislaţia în vigoare, 
comercializarea produselor neconforme şi dispune măsuri de eliminare a neconformităţilor 
constatate; 
- prelevarea de probe şi efectuarea de testări în vederea identificării produselor care prezintă 

suspiciuni de neconformitate;  
- dacă este cazul, instituţia colaborează cu autorităţile vamale şi alte organisme responsabile cu 

controalele la frontiere în vederea schimbului de informaţii cu privire la produsele ce prezintă riscuri 
în utilizare; 

- dacă este cazul, instituţia colaborează cu autorităţile competente naţionale şi din cadrul Uniunii Europene în toate 
problemele de supraveghere a pieţei, inclusiv în ceea ce priveşte notificarea clauzei de salvgardare în cazul 
produselor neconforme. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi, denumit în continuare în cuprinsul prezentului raport I.T.M. Iaşi, prin 
Compartimentul de Comunicare şi Relaţii cu Publicul a urmărit şi urmăreşte asigurarea accesului neîngrădit al 
oricărei persoane la informaţiile de interes public în sensul, în condiţiile şi în limitele prevăzute de  Legea nr. 544/ 
2001 şi de H. G. 123/ 2002, motiv pentru care Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi a întocmit şi face public acest 
raport de activitate. 
De asemenea I.T.M. Iaşi asigură respectarea dreptului cetăţenilor de a adresa petiţii autorităţilor publice, drept 
prevăzut de către art. 51 din Constituţia României, a vegheat şi veghează dintr-o poziţie echidistantă şi având o 
atitudine imparţială asupra respectării legalităţii în domeniul relaţiilor de muncă şi al sănătăţii şi securităţii în 
muncă prin efectuarea de controale (inopinate, de fond, tematice, împreună cu sau la solicitarea altor instituţii) 
atât din proprie iniţiativă precum şi în cadrul campaniilor. Un număr important de vizite de inspecţie a fost 
efectuat ca urmare a sesizărilor primite de la cetăţeni. 
Structura organizatorică a Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi este formată din compartimente și servicii, 
respectiv Compartimentul Control Relaţii de Muncă, Compartimentul Control Sănătate şi Securitate în Muncă, 
Serviciul Supraveghere a Pieţei, Compartimentul Contracte Colective de Muncă şi Monitorizare Relaţii de Muncă, 
Compartimentul Legislaţie-Contencios, Compartimentul Comunicare şi Relaţii cu Publicul, Serviciul Economic, 
Resurse Umane şi Informatică. 

În anul 2015 personalul inspectoratului a fost format din 39 de inspectori de muncă, un auditor, consilieri, 
consilieri juridici, experţi și personal cu atribuții de deservire, în total 65 de posturi dintre care 58 posturi ocupate 
(55 funcţionari publici şi 3 personal contractual) şi 7 posturi vacante. 

2. OBIECTIVELE INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ 

Instituţia, în conformitate cu legea, a verificat şi verifică respectarea de către participanţii la raporturile de 
muncă a prevederilor legale in domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, un obiectiv 
major fiind combaterea fenomenului muncii nedeclarate şi implicit al evaziunii fiscale, a urmărit şi urmăreşte 
informarea oricărei persoane fizice si juridice (din oficiu sau la cerere ) despre actele normative care 
reglementează activitatea instituţiei, despre mijloacele de respectare de către participanţii la raporturile de 
muncă a legislaţiei specifice, în scopul conştientizării de către aceştia a beneficiilor comune pe care le aduce 
adoptarea unor bune practici în domeniu, a pus şi pune la dispoziţia publicului din oficiu, precum şi a oricărei 
persoane interesate la cerere, informaţiile şi documentele prevăzute de Legea 544/ 2001 privind accesul la 
informaţiile de interes public, asigură rezolvarea in conformitate cu legislaţia în vigoare şi în termenele stabilite 
de lege a petiţiilor, sesizărilor, cererilor, reclamaţiilor, inclusiv a celor administrative. 

3. ACTIVITATEA INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI-INDICATORI DE PERFORMANŢĂ  
 

3a. COMPARTIMENTUL SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ: 

 

În cursul anului 2015 inspectorii din cadrul Compartimentului Control Sănătate şi Securitate în Muncă, inclusiv cei 
din cadrul Serviciului Supraveghere a Pieţei au dus la îndeplinire sarcinile stabilite atât de către conducerea 
inspectoratului cât şi de către Inspecţia Muncii, prevăzute în programul cadru de acţiuni şi în conformitate cu 
atribuţiile specifice prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al I.T.M., au efectuat controale (de 
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fond, tematice, inopinate, în cadrul campaniilor, prin colaborare cu alte inspectorate teritoriale de muncă şi/sau 
cu alte instituţii-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, Poliţie, Jandarmerie, Serviciul Judeţean pentru 
Imigrări, ş.a., în cadrul punerii în aplicare a planului comun de acţiune sau ca urmare a sesizărilor), aceste acţiuni 
desfăşurându-se în parametrii redaţi sintetic din tabelul de mai jos: 
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Controlul se confirmă prin P.V.Control încheiat în activitatea de control, verificare masuri, autorizare (L126, L319), determinări de noxe, sesizări etc. Nr. total de controale 
este egal cu nr de procese verbale de control încheiate, consemnate în Raportul lunar de activitate şi introduse în Programul Pacific.   NU SE ADMIT  PROCESE 
VERBALE DE CONTROL ÎNCHEIATE LA SEDIUL ITM CU OCAZIA AVIZĂRII DOSARELOR DE CERCETARE A EVENIMENTELOR ÎNTOCMITE  DE COMISIILE ANGAJATORILOR.

Un angajator controlat de mai multe ori în luna respectivă, va fi menţionat o singura dată.

Se vor trece toţi inspectorii de muncă ssm care au desfăşurat activităţi de control în luna respectivă.  Numărul va fi stabilit  conform Mod de calcul** 

Număr măsuri dispuse în luna de raportare de către inspectorii de muncă, consemnate în P.V. Control. 
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SITUAŢIA INDICATORILOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 

ÎN  2015* 
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Nr. inspectori participanţi la controle  SE ADMITE NUMAR CU O ZECIMALA                                                        Nr. de inspectori participanţi la controale = 10,9

**  Exemplu -  MOD DE CALCUL pentru luna IANUARIE  - 22 zile lucratoare, pentru un compartiment ssm cu un efectiv de 6 inspectori de munca

Se vor trece doar accidentaţii angajatorilor din judeţ care au avut accidente, indiferent de locul de producere, cercetare şi avizare din ţară, în luna de raportare

Fond de timp disponibil pentru activitatea de ssm:  nr. zile lucratoare (20 zile pentru luna ianuarie) x nr. 
inspectori (14 inspectori ssm in cadrul compartimentului).

20 x 14 = 280 zile

Coeficient de ponderare: Cp = Nr. zile pentru control / Nr. zile  utilizate pentru activitatea ssm (se 
calculeaza cu o zecimala).

Nr. inspectori participanţi la controle = nr. inspectori (6 inspectori) x Cp (Coeficient de ponderare).

     20+15+9+20+21+19 = 104 zile efective pentru activitatea ssm   
(28 zile au fost CO, CM, CFP)

20+10+5+12+18+16 = 82 zile pentru control

2+5+2+8+4+3 = 22 zile pentru lucrari birou
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Se vor trece toate evenimentele care s-au produs pe teritoriul judeţului, în luna de raportare, şi care au fost comunicate de ITM către I.M.

1

Avertismente scrise şi verbale.

Număr de măsuri verificate de inspectorii de muncă la angajatorii cu domeniul de activitate cuprins în Anexa 5 la H.G.nr.1425/2006, precum şi la angajatorii din toate  
domeniile de activitate cu peste 50 de lucrători, în luna de raportare.

Numar de măsuri scadente în luna de raportare, stabilite pentru aceleaşi categorii de angajatori ca şi la "Nr. măsuri verificate". Data scadenţei se consideră termenul stabilit 
pentru realizarea măsurii în anexa P.V.Control sau, după caz, data până la care angajatorul a solicitat, motivat şi în scris, prelungirea termenului de realizare,solicitarea 
fiind aprobată de Inspectorul şef

Raportarea se va face lunar, până la data de 5 a lunii următoare; va fi transmisă atât semnată, înregistrată şi scanată, cât şi în format excel, la adresa de e-mail  
metodologiessm@inspectiamuncii.ro    Raportarea va cuprinde datele înregistrate în luna respectivă.
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evenimente 

Cp = 82/104 = 0,78

Nr. inspectori participanţi la controle = 14 x 0,78 = 10,92   

Fond de timp în domeniul ssm:  Suma TOTAL A+B+C+D+E+F pentru coloana 3 (Nr.zile ) din Rapoartele 
lunare de activitate pentru luna ianuarie intocmite de fiecare inspector (mai putin zilele de CO,CM,CFP).

Nr. zile utilizate pentru control:  Suma TOTAL A+B+C pentru coloana 3 (Nr.zile ) din Raportele lunare de 
activitate pentru luna ianuarie intocmite de fiecare inspector de munca.

Nr. zile utilizate pentru - cercetare evenimente si avizare dosare de cercetare cu itm; instruiri in domeniul 
ssm si lucrari birou:  Suma TOTAL D+E+F pentru coloana 3 (Nr.zile ) din Raportele lunare de activitate 
pentru luna ianuarie intocmite de fiecare inspector de munca.

1554

Număr de evenimente cercetate de ITM şi avizate conform legii de I.M. în luna de raportare

Număr de evenimente cercetate de angajatori şi avizate conform legii de I.T.M. în luna de raportare 

Se vor trece toate evenimentele comunicate de angajator care s-au produs pe teritoriul judeţului, în luna de raportare, indiferent de caracterul ulterior al evenimentului 
(inclusiv accidente uşoare). Nu se vor trece suspiciunile de boli profesionale sau bolile declarate.
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3.b COMPARTIMENT CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ: 

În scopul realizării obiectivelor stabilite, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Relaţii de 
Muncă au efectuat controale (de fond, tematice, inopinate, în cadrul campaniilor, prin colaborare cu alte 
inspectorate teritoriale de muncă şi/sau cu alte instituţii-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, Poliţie, 
Jandarmerie, Serviciul Judeţean pentru Imigrări, ş.a., în cadrul punerii în aplicare a planului comun de acţiune sau 
ca urmare a sesizărilor) în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile în sfera de competenţă, a aplicat sancţiuni 
şi a stabilit măsuri cu caracter obligatoriu in domeniul relaţiilor de muncă în limitele conferite de legea de 
organizare si funcţionare a Inspecţiei Muncii nr. 108/1999 R. 

Astfel, în cursul anului 2015 s-au efectuat în total 6082 de controale la tot atâţia angajatori şi au fost aplicate 924 
de sancţiuni. 

Valoarea amenzilor aplicate a fost de 2020300 de lei. 

 

3.c COMPARTIMENT CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ ŞI MONITORIZARE RELAŢII DE MUNCĂ: 

Compartimentul "Contracte Colective de Muncă şi Monitorizare Relaţii de Muncă" a răspuns solicitărilor venite din 
partea instituţiilor abilitate ale statului (instanţe, Poliţie, birouri executori judecătoreşti şi bancari, etc.) precum şi 
altor solicitanţi îndreptăţiţi să obţină date si informaţii din bazele de date ale instituţiei, a eliberat carnete de muncă, 
a întocmit adeverinţe de vechime, a organizat şi gestionat evidenţa zilierilor, a muncii de noapte, a agenţilor de 
muncă temporară, a prestatorilor de servicii ReviSal, a efectuat preluări ale Registrului General de Evidenţă a 
Salariaţilor în format electronic, a eliberat parole şi nume de utilizator în vederea transmiterii on-line a Registrului 
General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic, a înregistrat agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate, 
a înregistrat contracte colective de muncă, a desfăşurat activităţile specifice acestui compartiment conform 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare I.T.M. situaţia fiind redată mai jos: 

 

Nr crt. Activitate        TOTAL activităţi 2015 

1. eliberarea de certificate/adeverinţe în baza documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de 
muncă, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi a obţine 
aceste informaţii: 866 documente; 
2. vizarea adeverinţelor de stagiu, întocmite de angajatori, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ 
superior: 3; 

3. gestionarea arhivei constituită din documentele depuse de angajatori (nr. documente): 33419; 

4. eliberarea titularilor sau împuterniciţilor acestora carnetele de muncă rămase în gestiune şi neridicate la 
temenul stabilit de lege: 1005; 

5. eliberarea unor adeverinţe din care să rezulte elementele conţinute în registrele generale de evidenţă a 
salariaţilor, astfel cum au fost întocmite şi transmise de către angajatori, conform prevederilor legale: 202 adrese; 

6. eliberarea de copii în baza documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea 
persoanelor fizice, juridice sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi a obţine aceste informaţii: 84; 

7. eliberarea de certificate cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspectoratului teritorial 
de muncă cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor depuse de angajatori: 2726; 

8. eliberarea numelui de utilizator şi a parolei pentru transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor 
pentru angajatorii care solicită acest lucru: 2983; 

9. acordare de consultanta de specialitate, participarea la elaborarea de studii si analize în domeniul relaţiilor de 
munca si al evidentei muncii: 0; 
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10. preluarea la sediu a registrelor generale de evidenţă a salariaţilor în format electronic, conform H.G. nr. 
500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor cu modificările şi completările ulterioare: 3787; 

11. înregistrarea prestatorilor de servicii prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr.500/2011 privind registrul general 
de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare: 1031; 

12. preluare şi transmitere a datelor statistice în domeniu, la termenele şi conform solicitării Inspecţiei Muncii:
 68; 

13. preluarea extraselor registrelor de evidenţă a zilierilor depuse de angajatori la inspectorat, conform 
prevederilor Legii nr.52/2011 şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia: 1643; 

14. raportarea activităţii zilierilor în aplicaţia informatică Pacific: da; 

15. gestionarea datelor transmise de angajatori pentru reglementarea procedurii specifice privind detaşarea 
salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României şi privind detaşarea salariaţilor străini 
pentru al căror acces pe piaţa muncii din România este necesară autorizaţia de muncă: 9 adrese; 

16. înregistrarea contractelor colective de muncă/actelor adiţionale de modificare a clauzelor contractelor 
colective de muncă precum şi a hotărârilor arbitrale, de organizare a evidenţei acestora, de conciliere în cazul 
conflictelor colective de muncă conform procedurii aprobate prin decizia Inspectorului general de stat: au fost 
înregistrate 240 contracte colective de muncă, s-au eliberat 178 dovezi de reprezentativitate organizaţiilor sindicale şi 
13 organizaţiilor patronale, în vederea obţinerii dovezilor de reprezentativitate a fost certificat un nr. total de 72752 
de salariaţi ai 1298 de unităţi semnatare din judeţul Iaşi. 

17. Alte activităţi: 

Societăţi comerciale înregistrate la ITM Iasi in baza art. 8 lit.e din legea 156/2000, in anul 2015: 3; 

Situaţia privind evidenta avizelor eliberate de ITM Iasi pentru acordarea cumulata a zilelor de repaus săptămânal, 
dupa o perioada de activitate continua, in anul 2015: 0; 

Situaţia angajatorilor care in mod frecvent utilizează munca de noapte si care au informat ITM Iasi, in anul 2015: 
137. 

 

3.c.1. REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A ZILIERILOR 

In cursul anului 2015 s-au eliberat 138 registre de evidenţă a zilierilor, au fost înregistraţi 14957 zilieri în toate 
domeniile de activitate prevăzute în cuprinsul art. 11 din Legea nr. 52/2011, s-au completat 222893 poziţii în baza de 
date organizată în scopul ţinerii evidenţei modului de aplicare de către utilizatori a dispoziţiilor Legii nr. 52/2011 şi s-
au depus conform art. 7 alineatului 2 din legea menţionată copii ale paginilor registrelor de evidenţă a zilierilor de 
către 186 beneficiari. 

 

3.d . COMPARTIMENTUL "ECONOMIC, RESURSE UMANE ŞI INFORMATICĂ": 

Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi, instituţie publica, este ordonator terţiar de credite in subordinea Inspecţiei 
Muncii România. Activitatea prestata este finanţata din surse bugetare.  

Pe parcursul anulului 2015 instituţia a beneficiat de credite bugetare aprobate în valoare de 3.461.730 Iei din care 
3.376.623 lei reprezintă plăţile efectuate; 

Pentru cheltuieli cu salariile instituţia a beneficiat de un buget de 2.814.120 lei din care a fost utilizată suma de 
2.782.552 lei; 

Pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii instituţia a beneficiat de un buget de 638.910 lei din care a fost utilizată 
suma de 585.378 lei; 
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Pentru cheltuieli de capital (active fixe) instituţia a beneficiat de un buget de 8.700 lei din care a fost utilizată 
suma de 8.693 lei; 

S-a derulat în continuare programul de recuperare a sumelor de bani restante datorate de către angajatori în baza 
Legii nr. 130/1999 (în prezent abrogată) cu titlu de comision pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă 
situaţia fiind prezentată mai jos: 

La data de 31.12.2015 figurau în evidenţele ITM Iaşi 1090 debitori, valoarea totală a debitelor fiind 804.625 lei. 

Dintre aceştia 847 debitori erau activi iar 243 în insolvenţă, valoarea însumată a debitelor fiind de 257.976 lei în 
cazul celor activi şi 546.649 lei în cazul celor aflaţi în insolvenţă; 

În cursul anului 2015 s-au efectuat investiţii în valoare de 8.693 lei prin cumpărarea de echipamente IT necesare 
desfăşurării activităţii. 

3.d.1 Serviciul de specialitate (I.T.) din cadrul Compartimentului Economic, Resurse Umane şi Informatică a 
oferit consiliere utilizatorilor aplicaţiei informatice REGES (Registrul General de Evidentă a Salariaţilor în format 
electronic) atât la sediul instituţiei cât şi prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (telefon, e-mail, 
scrisoare), numărul solicitărilor fiind în total de circa 45 pe zi. Pe lângă atribuţiile pe care le are conform 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a I.T.M., serviciul IT a furnizat şi asistenţă tehnică de specialitate 
utilizatorilor aplicaţiei informatice REGES care au solicitat aceasta. 

 

3.e COMPARTIMENTUL "LEGISLAŢIE-CONTENCIOS": 

Compartimentul "Legislaţie-Contencios" în colaborare cu Compartimentul de Comunicare şi Relaţii cu Publicul, a 
oferit în scris consultanţă de specialitate unui număr de 199 de solicitanţi. 

 

3.f. COMPARTIMENTUL COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL: 

În scopul realizării obiectivelor stabilite, I.T.M. a elaborat si publicat din oficiu informaţiile de interes public în 
conformitate cu dispoziţiile art. 5 din Legea 544/ 2001 prin: 

Afişare la sediul instituţiei; 

Mass- media; 

Pagina proprie de internet; 

Punctul de informare-documentare organizat conform art. 5 alineatul 4, litera b din Legea 544/ 2001 şi a normelor 
metodologice de aplicare a acesteia; 

S-au recepţionat şi răspuns la circa 35 apeluri telefonice zilnic; 

3.f.1 S-au primit şi soluţionat, ori după caz, s-au redirecţionat sau clasat în conformitate cu dispoziţiile legale 
petiţii în sensul O.G. nr. 27/2002; 

S-au arhivat petiţiile soluţionate conform Legii nr. 16/1996. 

 

 

 

 

Redăm mai jos sintetic situaţia privind activitatea de soluţionare a petiţiilor: 
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RAPORT DE EVALUARE  
 A ACTIVITĂŢII DE SOLUŢIONARE A PETIŢIILOR  

ÎN PERIOADA 01.01.2015 – 31.12.2015 

 
 Inspectoratul Teritorial de Muncă IAŞI  
   
   

1 Numărul total de petiţii înregistrate  2717 

   

 din care:  

a exclusiv în domeniul relaţiilor de muncă 2258 

b exclusiv în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă   136 

c altele   323 

2 Numărul total de petiţii înregistrate  după modalitatea de soluţionare a acestora:  

a numărul de petiţii la care s-a răspuns 2607 

b numărul de petiţii redirecţionate altor instituţii pentru soluţionare   11 

c numărul de petiţii clasate 99 

d     

3 Numărul total de petiţii înregistrate  după tipul petiţionarului:  

a numărul de petiţii adresate de cetăţeni 2405 

b numărul de petiţii adresate de organizaţii legal constituite 312 

   

4 Numărul total de petiţii înregistrate după modalitatea de adresare a solicitării:  

a pe suport de hârtie  1712 

b pe suport electronic    1005 

   

   

 OBSERVAŢII,  

  
Pct. 1 lit. a: dintre care 866 CRM şi 1392 CCMMRM 
Pct. 2 lit. b: cópiile a cca. 100 de petiţii au fost redirecţionate către alte instituţii pentru 
soluţionarea aspectelor care depăşesc limitele de competenţă ale ITM  

 INSPECTOR ŞEF  
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3.f.2 SOLICITĂRI DE INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC- S-au primit si soluţionat (eventual s-a formulat răspuns motivat în 
cazul nesolutionării) solicitări în baza Legii nr. 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public, s-au 
efectuat analize şi s-au întocmit rapoarte pe acest segment, s-au oferit informaţii mass-media, după cum se reflectă 
sintetic în tabelul de mai jos: 

RAPORT DE EVALUARE  
 A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2015 

Numele autorităţii sau instituţiei: I.T.M. IAŞI 
 

INDICATORI cod RASPUNS 
A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii 
1.Instituţia dumneavoastră a elaborat şi publicat informaţiile de interes 

public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege, în anul 2015 ?  
A1 DA  

      

2. Lista a fost făcută publică prin: 
a. Afişare la sediul instituţiei  A2_1 DA 
b. Monitorul Oficial al României  A2_2  
c. Mass-media  A2_3 DA 
d. Publicaţiile proprii A2_4  
e. Pagina de Internet proprie A2_5 DA 

3. Instituţia d-voastră a organizat un punct de  informare –documentare, 
potrivit art. 5 , paragraful 4, litera b din Legea 544/2001 şi art. 8, 
paragraful 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 ? 

A3 DA 
 

 
 

  

4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare – 
documentare în anul 2015 

A4 Cca 5000 

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public  
1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2015,  departajat pe domenii de interes: 
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)  
 a.Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  etc)             B1_1     0 
 b.  Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice  B1_2      1 
 c.  Acte normative, reglementări B1_3     0 
 d.  Activitatea liderilor instituţiei B1_4 0 
 e.  Informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544 B1_5 0 
  f. Altele (se precizează care): Informaţii fără caracter public despre un 
angajator cu capital privat 
 

B1_6     1 

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2015,  departajat după modalitatea de soluţionare a acestora:                                                                                  
a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil B2_1 1 
b. Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionare altor instituţii B2_2 0 
 c. Numărul de solicitări înregistrate 
respinse,  din motivul: 

a) informaţii  exceptate B2_3 1 
b) informatii inexistente B2_4 0 
c)  fără motiv B2_5 0 
d) alte motivaţii  (care ?) 
 

B2_6 0 

d. Numărul de solicitări înregistrate 
respinse, departajat pe domenii de 
interes: 

a) utilizarea banilor publici 
(contracte, investiţii, cheltuieli  
etc)           

B2_7 0 

b)  modul de îndeplinire a 
atribuţiilor institutiei publice 

B2_8 0 

c)  acte normative, 
reglementări 

B2_9 0 

d)  activitatea liderilor 
instituţiei 

B2_10 0 
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e)  informaţii privind modul de 
aplicare a Legii  nr. 544 

B2_11 0 

  f) altele (se precizează care): 
Informaţii fără caracter public 
despre un angajator cu capital 
privat 
 

B2_12 1 

3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2015,  departajat după tipul solicitantului informaţiilor: 
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)   
   a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane fizice B3_1 1 
   b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane juridice B3_2  1  
4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2015, departajat după modalitatea de adresare a solicitării: 
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)  
  a. pe suport de hârtie B4_1 1 
  b. pe suport electronic B4_2     1 
  c. verbal B4_3      0 
C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă 
1. Numărul de reclamaţii administrative 
la adresa instituţiilor publice în anul 
2015 în baza Legii nr.544/2001 

 a. rezolvate  favorabil  
reclamantului 

C1_1 0 

b. respinse C1_2 0 
c. în curs de soluţionare C1_3 0 

2. Numărul de plângeri în instanţă la 
adresa instituţiilor publice în anul 2015 
în baza Legii nr.544/2001 

a. rezolvate favorabil 
reclamantului 

C2_1 0 

b. rezolvate în favoarea 
instituţiei 

C2_2 0 

c. pe rol C2_3 0 
D. Costuri 
1. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau persoanelor) 

însărcinate cu informarea şi relaţiile publice (consumabile) în anul 
2015 

D1 Conform 
documente 
Compartiment  
E.R.U.I. 

2. Suma încasată în anul 2015 de instituţie pentru serviciile de copiere a 
informaţiilor de interes public furnizate  

D2   0 

 

4. PROGRAME DESFĂŞURATE ŞI MODUL DE RAPORTARE A ACESTORA LA OBIECTIVELE INSTITUŢIEI  

În anul 2015 ITM Iași, prin compartimentul său de relații cu publicul și purtătorul de cuvânt, a organizat un număr 
de 2 conferințe de presă, a furnizat 4 comunicate de presă. 

Inspectorul șef și/sau purtătorul de cuvânt au participat la un număr de 10 dezbateri televizate și 12 dezbateri în 
cadrul unor emisiuni radiodifuzate, pe teme de interes public privind activitatea ITM Iași, respectiv teme ale legislației 
muncii precum și teme ale securității și sănătății în muncă. 

 

Inspectorii de muncă din cadrul serviciului securitate și sănătate în muncă au participat la un număr de 90 de 
ședințe ale CSSM-urilor din unitățile economice ale județului Iași și au fost organizate un număr de 87 de întâlniri cu 
reprezentanții angajatorilor în vederea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă.  

 

În perioada 21-23 octombrie 2015 în cadrul “Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă”, Inspecția 
Muncii și Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași au organizat la Iași, Simpozionul Regional  „Managementul stresului 
pentru locuri de muncă sănătoase” în parteneriat cu Agenţia Europeană de Securitate şi Sănătate în Muncă, Punctul 
Focal România. 
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La eveniment au participat 470 de persoane, respectiv 70 de inspectori de muncă din 14 județe: București, Bacău, 
Brăila, Botoșani, Covasna, Galați, Harghita, Iași, Neamț, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Maramureș, 70 profesori din 
județul Iași și 330 de angajatori din județele Iași, Bacău, Brăila, Neamț, Galați și Tulcea.  

 

Lucrările simpozionului au debutat pe data de 21.10.2015 cu un seminar dedicat sectorului de învățământ 
“Managementul stresului în cultura de securitate și sănătate în muncă a sistemului educațional”, la care au fost 
prezenți 70 de directori si profesori de la colegiile, liceele și școlile din județul Iași, 20 de inspectori de muncă, 10 
agenți economici și reprezentați ai altor instituții partenere. 

În cea de-a doua zi, 22.10.2015 lucrările simpozionului regional au fost dedicate celor 330 de angajatori prezenți, 
precum și celor 70 de inspectori de muncă din 14 județe, care au participat la lucrările simpozionului ce s-au 
desfășurat pe 3 secțiuni: lucrări științifice, lucrări teoretice și bune practici. 

 

Managerul Punctului Focal România al Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA) a 
mulțumit organizatorilor pentru eforturile depuse in organizarea acestuia si si-a exprimat speranța că acțiunile de 
diseminare ale acestei campanii „Managementul stresului şi al riscurilor psihosociale la locul de muncă” vor continua în 
Romania și după închiderea oficiala a campaniei. 

 

5. PENTRU ANUL 2016 

I.T.M. Iaşi are în vedere continua perfecţionare în vederea atingerii obiectivelor instituţiei asigurând in acest scop 
un climat de cooperare atât între compartimente, cât şi între funcţionarii cu funcţii de execuţie şi conducătorii 
instituţiei, orice propunere de îmbunătăţire a metodelor şi mijloacelor de atingere a obiectivelor instituţiei şi de 
îndeplinire a misiunii acesteia fiind luată în considerare şi analizată în mod profesionist. 

 

 

 

         
  

      

 

Andrei George Albulescu întocmit, Avram Laurenţiu-Iulian 

  

Inspector şef Consilier 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi Comunicare şi Relaţii cu Publicul 


