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       Aprobat
     Inspector sef
Jur. Ioan Popescu

CAPITOLUL I DISPOZI II
GENERALE

Art.l. Inspectoratul teritorial de munc  este institu ia public  aflat  în subordinea Inspec iei
Muncii care, prin inspectorii de munc , exercit  atribu ii de autoritate de stat, în domeniul
muncii, rela iilor de munc , securit ii i s ii în munc i a supravegherii pie ei, în
fiecare jude i în municipiul Bucure ti.

Art.2. Inspectoratul teritorial de munc , denumit în continuare Inspectorat, este organizat în
fiecare jude i în municipiul Bucure ti, i constituie unitatea cu personalitate juridic  ce
dispune de capacitate func ional , administrativ i de gestiune a resurselor umane i
financiare.

Art.3. Inspectoratul are sediul, de regul , în municipiul re edin  de jude i organizeaz  cu
acordul Inspec iei Muncii puncte de lucru în aceast  localitate i/sau în alte localit i din
jude .

Art.4. Activitatea Inspectoratului se desf oar  pe teritoriul jude ului în care î i are sediul,
respectiv în municipiul Bucure ti. Conducerea Inspec iei Muncii aprob , dup  caz,
extinderea limitelor de competen  ale Inspectoratului.

Art.5. Inspectoratul exercit  controlul aplic rii unitare a prevederilor legale în domeniile sale
de competen  la toate persoanele juridice i fizice, denumite în continuare angajatori din
sectorul public, mixt, privat i la alte categorii de angajatori.

Art.6. Activitatea Inspectoratului este îndrumat i controlat  de Ministerul Muncii, Familiei
i Protec iei Sociale i de Inspec ia Muncii.

Art.7. (1) In îndeplinirea atribu iilor ce îi revin, Inspectoratul colaboreaz  cu autorit ile
administra iei publice centrale i locale, cu alte inspec ii de specialitate ale statului, cu
organiza ii neguvernamentale, cu partenerii sociali i cu mass-media, putând furniza, la
cererea acestora, date i informa ii, în limitele sale de competen , cu în tiin area prealabil  a
Inspec iei Muncii, potrivit prevederilor legale.

(2) Pentru elucidarea unor probleme tehnice, Inspectoratul poate solicita sprijinul unor
speciali ti din unit ile de produc ie, cercetare, proiectare i din alte institu ii publice ale
statului.

Art.8. (1) Inspectoratul, prin personalul propriu, poate furniza la cerere celor interesa i,
servicii în domeniile de competen , în condi iile legii.

(2) Contravaloarea presta iilor prev zute la alin.l se suport  de beneficiari i
constituie venituri la bugetul statului.
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CAPITOLUL II
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSPECTORATULUI

Art.9. Inspectoratul este organizat i func ioneaz  în baza Legii nr. 108/1999 pentru
înfiin area i organizarea Inspec iei Muncii, republicat i a Hot rârii Guvernului nr. 13
77/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a Inspec iei Muncii,
precum i pentru stabilirea unor m suri cu caracter organizatoric, cu modific rile i
complet rile ulterioare.

Art.10. Structura organizatoric  a Inspectoratului este aprobat  prin ordin al ministrului
muncii, familiei i protec iei sociale.

Art.ll. (1) Inspectoratul este condus de un inspector ef care are în subordine direct  doi
inspectori efi adjunc i.

(2)  Inspectorul  ef,  inspectorul  ef  adjunct  în  domeniul  rela iilor  de  munc i
inspectorul ef adjunct în domeniul securit ii i s ii în munc  sunt inspectori de munc ,
numi i prin ordin al ministrului muncii, familiei i protec iei sociale, în condi iile legii.

Art.12. In subordinea direct  a inspectorului ef func ioneaz i compartimentele:
a) audit intern;
b) resurse umane;
c) economic, achizi ii publice i executare silit ;
d) comunicare i rela ii cu publicul;
e) informatic ;
f) legisla ie, contencios administrativ;

Art.13. In subordinea inspectorului ef adjunct în domeniul rela iilor de munc  func ioneaz
compartimentele:

a) control rela ii de munc ;
b) administrare si monitorizare relatii de munca, zilieri si contracte colective de

munca.

Art.14. In subordinea inspectorului ef adjunct în domeniul securit ii i s ii în munc
func ioneaz  compartimentele:

a) control securitate i s tate în munc ;
b) supravegherea pie ei i îndrumare angajatori i angaja i în domeniul securit ii i

ii în munc .

Art.15. Inspectorul ef poate stabili atribu ii salaria ilor din Inspectorat, în condi iile legii.
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Art.16. Inspectorul ef reprezint  Inspectoratul i, dup  caz, în baza unei deleg ri exprese,
Inspec ia Muncii, în rela iile cu autorit ile administra iei publice, persoanele fizice i
juridice, reprezentan ii partenerilor sociali i cu alte organiza ii.

Art.17. Inspectorii efi adjunc i coordoneaz  activit ile din cadrul compartimentelor
subordonate i reprezint  Inspectoratul în domeniul de competen i, dup  caz, Inspec ia
Muncii în rela iile cu autorit ile administra iei publice, persoanele fizice i juridice,
reprezentan ii partenerilor sociali i cu alte organiza ii pe baza deleg rii de c tre
inspectorul general de stat al Inspec iei Muncii.

Art.18. efii de serviciu i de birou din Inspectorat r spund de modul de realizare a
activit ilor din compartimentele pe care le coordoneaz .

Art.19. (1) Activitatea Inspectoratului se organizeaz i se desf oar  conform actelor
normative în vigoare, precum i în baza Programului cadru de ac iuni propriu aprobat de
inspectorul general de stat i elaborat în baza Programului cadru de ac iuni al Inspec iei
Muncii.

(2)Viziunea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt: servicii publice de calitate
oferite de un personal inalt calificat si bine remunerat pe o piata a muncii bine definita
care sa asigure respectarea conceptului de flexisecuritate.
         (3) Misiunea: Supravegherea indeplinirii dispozitiilor legale referitoare la relatiile
individuale si colective de munca, la securitatea si sanatatea in munca, la supravegherea
pietei si la protectia angajatilor care lucreaza in conditii deosebite in exercitarea profesiilor
lor, prin actiuni (nspectii) desfasurate de personal inalt calificat si bine remunerat care sa
asigure respectarea principiilor fundamentale privind serviciile publice (espectarea
drepturilor sociale ale catatenilor, transparenta si responsabilitatea publica) si realizarea
obiectivelor strategice ale institutiei.

Art. 20. (1) Activitatea de control a Inspectoratului se face în baza Planului anual de
control care va fi actualizat trimestrial i a Graficului lunar de control al inspectorilor de
munc . Aceste documente vor fi elaborate i avizate de inspectorul ef adjunct în domeniu
i vor fi aprobate de inspectorul ef.

(2) Planul anual de control cuprinde: unit ile ce vor fi controlate, tipul i
frecven a controlului, precum i fondul de timp necesar estimat în cadrul anului
calendaristic, i se elaboreaz  în termen de 15 zile de la aprobare.

(3) Graficul lunar de control cuprinde: unit ile ce vor fi controlate, tipul i
frecven a controlului, fondul de timp necesar estimat, precum i inspectorii de munc  care
vor efectua controlul. Graficul lunar de control se elaboreaz  pân  la data de 25 ale lunii
anterioare.

(4) Trimestrial, inspectoratul organizeaz , pe sectoare de activitate, ac iuni de
informare a conduc torilor persoanelor juridice i dup  caz a persoanelor cu atribu ii în
domeniul rela iilor de munc , securit ii i s ii în munc , pentru cunoa terea noilor
reglement ri în domeniu, a ac iunilor organizate de Inspec ia Muncii, precum i pe alte
teme de interes deosebit.
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Art.21. In realizarea activit ii de control vor fi utilizate metodele cuprinse în „Manualul
metode de inspec ie", precum i/sau metodele, ghidurile sau instrumentele de lucru atât în
domeniul rela iilor de munc , cât i al securit ii i s ii în munc  aprobate de
inspectorul general de stat. La stabilirea tipului i frecven ei controlului, precum i a
num rului de inspectori de munc  ce vor participa la control se vor avea în vedere
urm toarele elemente: m rimea i volumul de activitate desf urat de unitate, nivelul de
risc al activit ilor, evolu ia indicatorilor specifici în domeniul de competen . Campaniile
i ac iunile tematice organizate de Inspec ia Muncii la nivel na ional au caracter prioritar

pentru Inspectorat.

Art.22. Activitatea Inspectoratului se desf oar  în zilele lucr toare, cu respectarea
dispozi iilor legale privind zilele de repaus i de s rb tori legale. Excep ie fac inspectorii
de munc  care au repartizate în control unit i cu foc continuu, care cerceteaz
evenimentele, precum i cei ce desf oar  activit i prev zute i în afara orelor de program
în cadrul campaniilor, controalelor inopinate, ac iunilor tematice etc. Pentru orele lucrate
suplimentar se acord  recuper ri sau vor fi pl tite, dup  caz, conform prevederilor legale
în vigoare.

Art.23. Pentru zilele de repaus i de s rb tori legale precum i pentru orele din afara
programului de lucru, inspectorul ef va organiza serviciul de permanen .
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CAPITOLUL III

OBIECTIVELE GENERALE ALE INSPECORATULUI TERITORIAL DE
MUNCA NEAMT

Art.24. A. in domeniul relatiilor de munca:

  1) Prevenirea incalcarii legislatiei muncii prin verificarea angajatorilor si prin
administrarea si  monitorizarea relatiilor de munca, a zilierilor si a contractelor colective
de munca.
  2)  Diminuarea fenomenului de munca nedeclarata, integrarea unui numar cat mai mare
de angajati nedeclarati in economia formala si reducerea pericolului pe care-l genereaza
munca ilegala pentru toate domeniile economico-sociale prin cresterea semnificativa a
intensitatii controalelor si aplicarea unor amenzi descurajatoare in cazul neconformarii.
  3)  Informarea autoritatilor competente despre deficientele legate de aplicarea corecta a
dispozitiilor legale in vigoare in domeniul relatiilor de munca.
  4) Intarirea dialogului social la toate nivelurile in domeniul relatiilor de munca în scopul
cresterii aportului acestuia la dezvoltarea economic  si social  a judetului Neamt.

          B.in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

  1)  Reducerea continua, durabila si omogena a accidentelor de munca si a imbolnavirilor
profesionale cu 25%, cu un accent pe reducerea numarului accidentelor grave (mortale).
Acesta este obiectivul principal al activitatii.
   2) Scaderea costurilor generate de accidentele de munca si imbolnavirilor profesionale.
Imbunatatirea continua a conditiilor de munca mai ales la locurile de munca incadrate in
conditii deosebite. Numarul locurilor de munca incadrate in conditii deosebite va fi redus
la “ZERO”.
   3) Intarirea dialogului social la toate nivelurile în scopul cresterii aportului acestuia la
dezvoltarea economic  si social  a judetului Neamt.
   4) Imbunatatirea perceptiei lucratorilor asupra pericolului pe care-l reprezinta locul de
munca asupra securitatii si sanatatii lor.
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CAPITOLUL IV
OBLIGA IILE/ATRIBU IILE PE NIVELURI IERARHICE

Art.25. Obliga iile inspectorului ef sunt:
1)  asigure gestionarea i administrarea, în condi iile legii, a integrit ii patrimoniului
Inspectoratului;
2)  elaboreze i s  aplice politici i strategii specifice în m sur  s  asigure desf urarea
în condi ii performante a activit ii curente i de perspectiv  a Inspectoratului, în
concordan  cu politicile i deciziile Guvernului în vederea punerii în aplicare a
obiectivelor Programului de guvernare;
3)  selecteze, s  angajeze/s  numeasc , s  promoveze, s  sanc ioneze i s
concedieze/elibereze personalul Inspectoratului, cu respectarea dispozi iilor legale;
4)  stabileasc i s  urm reasc  realizarea atribu iilor de serviciu, pe compartimente, ale
personalului angajat, conform regulamentului de organizare i func ionare al
Inspectoratului, precum i a obliga iilor profesionale individuale de munc  ale
personalului de specialitate;
5)  ac ioneze pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri i cheltuieli al
Inspectoratului, ini iind programe i m suri eficiente pentru o bun  gestiune, în condi iile
reglement rilor legale în vigoare;
6)  respecte atribu iile prev zute de legisla ia finan elor publice pentru ordonatorii de
credite;
7)  angajeze i s  utilizeze fondurile în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza
bunei gestiuni financiare;
8)  reprezinte Inspectoratul în raporturile cu ter ii;
9) sa elaboreze planul de ac iune pentru situa ii speciale, cu aprobarea ordonatorului
principal de credite;
10)  s  respecte prevederile legale în vigoare referitoare la p strarea
secretului/confiden ialit ii asupra datelor, informa iilor i documentelor referitoare la
activitatea Inspectoratului i a celor provenite de la Inspec ia Muncii i de la angajatori;

11)  încheie acte juridice în numele i pe seama Inspectoratului, conform competen elor
sale;
12)  prezinte inspectorului general de stat situa ia economico-fmanciar  a
Inspectoratului, modul de realizare a proiectelor i programelor asumate, inclusiv m surile
pentru cre terea performan ei;
13)  stabileasc i s  ia m suri privind securitatea i s tatea în munc , pentru
cunoa terea de c tre lucr torii proprii a normelor de securitate a muncii i pentru asigurarea
pazei institu iei;
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14)  dea dispozi ii cu caracter obligatoriu pentru personalul Inspectoratului, sub rezerva
legalit ii lor;
15)  aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare i de func ionare i
procedurile administrative unitare;
16)  exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu i a
obiectivelor de c tre personalul angajat/numit în func ie;
17)  emit  decizii în exercitarea atribu iilor sale;
18)  organizeze, s  coordoneze, s  îndrume, s  controleze i s  r spund  de activitatea
Inspectoratului;
19)  avizeze programul cadru de ac iuni propriu i îl supune aprob rii inspectorului
general de stat;
20)  stabileasc  m surile necesare pentru realizarea obiectivelor Inspec iei Muncii,
precum i pentru aplicarea dispozi iilor inspectorului general de stat i ale inspectorilor
generali de stat adjunc i;
21)  asigure realizarea m surilor dispuse de reprezentan ii din cadrul Inspec iei Muncii,
prin notele de control, la termenele i în condi iile stabilite de ace tia;
22)  aprobe planul anual de control (actualizat trimestrial) i graficul lunar de control al
inspectorilor de munc ;
23)  aprobe angajatorilor care îndeplinesc condi iile legale, solicitarea de p strare i
completare a carnetelor de munc ;
24)  aprobe reducerea perioadei prev zute de art.72 alin.(l) i, dup  caz, amânarea
momentului emiterii deciziilor de concediere potrivit art.71 din Legea nr. 53/2003 -Codul
Muncii, cu modific rile i complet rile ulterioare;
25)  autorizeze angajatorii s  acorde cumulat zilele de repaus s pt mânal, potrivit art.137
din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modific rile i complet rile ulterioare;
26)  avizeze dosarele de cercetare întocmite de inspectorii de munc  sau, dup  caz, de
angajatori, în condi iile legii;
27)  solu ioneze plângerile prealabile formulate în condi iile legisla iei contenciosului
administrativ împotriva actelor administrative emise de Inspectorat, dup  caz la propunerea
inspectorilor efi adjunc i pe domeniul de competen ;
28)  semneze autoriza iile de func ionare de competen a inspectoratului i aprob
retragerea acestora, cu în tiin area Inspec iei Muncii, la propunerea inspectorilor de munc ;

29)  semneze avizele pentru încadrarea locurilor de munc  în condi ii deosebite i
aprob  anularea acestora, la propunerea inspectorilor de munc , în condi iile prev zute de
lege;
30)  informeze operativ Inspec ia Muncii, conform procedurilor stabilite, despre
evenimentele cu urm ri grave produse i despre deficien ele grave depistate de inspectorii
de munc  în unit ile controlate;
31)  pun  la dispozi ie documentele i informa iile solicitate i acord  sprijinul necesar
reprezentan ilor Inspec iei Muncii în exercitarea atribu iilor lor de serviciu;
32)  duc  la îndeplinire de îndat  m surile dispuse de reprezentan ii Inspec iei Muncii
în ac iunile organizate în comun i asigur  mijloacele necesare îndeplinirii acestora;
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33)  analizeze periodic sau ori de câte ori este nevoie, cu personalul din subordine,
activitatea compartimentelor din Inspectorat i dispune m suri în vederea îmbun irii
activit ii;
34)  asigure elaborarea la termen a statului de func ii pe care îl transmite spre avizare
Inspec iei Muncii, în vederea aprob rii de c tre ordonatorul principal de credite;
35)  îndeplineasc  atribu iile, conform reglement rilor legale în vigoare, cu privire la
fi a postului i la evaluarea performan elor profesionale individuale ale personalului
Inspectoratului;
36)  aprobe planul de m suri privind preg tirea profesional  a func ionarilor publici din
Inspectorat, planul anual de perfec ionare profesional i fondurile alocate de la bugetul
Inspectoratului în scopul instruirii func ionarilor publici;
37)  aprobe programarea, efectuarea i reprogramarea concediilor de odihn  pentru
personalul Inspectoratului;
38)  asigure elaborarea la termen a proiectului de buget de venituri i cheltuieli, pe care îl
transmite spre aprobare Inspec iei Muncii;
39)  asigure execu ia bugetului de venituri i cheltuieli aprobat în conformitate cu
reglement rile în vigoare;
40)  r spund  de organizarea i conducerea contabilit ii în calitate de ordonator de
credite;
41)  asigure i r spunde de întocmirea, semnarea i depunerea la termen a situa iilor
financiare trimestriale i anuale, conform prevederilor legale în vigoare;
42)  organizeze i coordoneaz  controlul financiar preventiv în Inspectorat;
43)  aprobe planul anual de audit intern;
44)  coordoneze auditul intern organizat la nivelul Inspectoratului;
45)  aprobe Programul anual al achizi iilor publice al Inspectoratului;
46)  verifice i ia m suri pentru respectarea Regulamentului Intern de c tre personalul
din Inspectorat;
47)  aprobe statele de plat  a drepturilor salariale ale personalului din Inspectorat;
48)  aprobe ordinele de deplasare ale personalului din Inspectorat;
49)  stabileasc , potrivit legii, r spunderea material  a func ionarilor publici pentru
recuperarea pagubelor pe care ace tia le-au produs Inspectoratului;

50)   organizeze  accesul  la  informa iile  publice  i  solu ionarea peti iilor,  acord
audien e;
51)  organizeze, s  coordoneze, s  îndrume, s  verifice i s  r spund  de activitatea de
executare silit ;
52)  asigure solu ionarea contesta iilor împotriva actelor de control referitoare la modul
de calcul al comisionului datorat i al penalit ilor aferente acestuia;
53)  repartizeze spre rezolvare coresponden a i celelalte lucr ri care sunt în atribu iile
Inspectoratului;
54)  efectueze lunar ac iuni de control sau asisten  în control, în cuantum de 20% din
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timpul de lucru;
55)  îndeplineasc i alte atribu ii date în competen a sa de actele normative în vigoare,
precum i alte atribu ii în domeniul de competen  delegate ierarhic.

Art.26. Obliga iile inspectorului ef adjunct în domeniul rela iilor de munc  sunt:
1)  asigure îndrumarea de specialitate i controlul în domeniul rela iilor de munc i al

administrarii si monitorizarii relatiilor de munca;
2)  asigure informarea operativ  a inspectorului ef privind evenimentele deosebite

din domeniul rela iilor de munc ia administrarii si monitorizarii relatiilor de munca;
3)  analizeze periodic activitatea compartimentelor aflate în subordinea sa, în

domeniul de competen ;
4)  analizeze i sa faca propuneri inspectorului ef în scopul aplic rii m surilor de

prevenire, identificare i combatere a muncii nedeclarate, precum i pentru
îndeplinirea altor obiective stabilite în domeniul specific;

5)  stabileasc i s  urm reasc  realizarea atribu iilor de serviciu, pe compartimente,
ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare i func ionare al
Inspectoratului, precum i a obliga iilor profesionale individuale de munc  ale
personalului de specialitate;

6)  respecte prevederile legale în vigoare referitoare la p strarea
secretului/confiden ialit ii asupra datelor, informa iilor i documentelor referitoare la
activitatea Inspectoratului i a celor provenite de la Inspec ia Muncii i de la
angajatori;

7)  dea dispozi ii cu caracter obligatoriu pentru personalul din compartimentele
subordonate, sub rezerva legalit ii lor;

8)  aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare i de func ionare i
procedurile administrative unitare;

9)  exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu i a
obiectivelor de c tre personalul din compartimentele subordonate;

10)  organizeze, s  coordoneze, s  îndrume, s  controleze i s  r spund  de activit ile
desf urate în compartimentele subordonate;

11)    stabileasc    m surile   necesare   pentru   realizarea   obiectivelor   i   aplicarea
dispozi iilor legale în compartimentele subordonate;

12)  asigure realizarea lucr rilor solicitate de Inspec ia Muncii, precum i transmiterea
acestora la termenele stabilite;

13)  îndeplineasc  atribu iile, conform reglement rilor legale în vigoare, cu privire la
fi a postului, evaluarea performan elor profesionale individuale ale personalului din
compartimentele subordonate;

14)  elaboreze proiectul programului cadru de ac iuni propriu în domeniul de
competen , în vederea punerii în aplicare a programului cadru de ac iuni al
Inspec iei Muncii;

15)  elaboreze propuneri privind planul anual de control (actualizat trimestrial), în
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domeniul specific pe care îl înainteaz  Inspectorului ef în vederea aprob rii;
16)  avizeze graficele de control în domeniul specific i urm re te realizarea acestora;
17)  acorde audien e, urm re te rezolvarea în termenul legal a reclama iilor i

sesiz rilor din domeniul specific;
18)  semneze, potrivit competen elor pe linie ierarhic , lucr rile i coresponden a

realizat  în cadrul compartimentelor subordonate;
19)  avizeze graficele de concediu pentru personalul din compartimentele subordonate;
20)  avizeze rapoartele privind necesarul de formare profesional  a func ionarilor

publici din cadrul compartimentelor subordonate;
21)  urm reasc  realizarea la termen a tuturor ac iunilor din programul cadru de ac iuni

propriu al Inspectoratului i a celor dispuse de Inspec ia Muncii în domeniul s u de
competen ;

22)  asigure furnizarea informa iilor specifice domeniului de activitate pe care îl
coordoneaz  pentru actualizarea bazei de date a Inspectoratului;

23)  verifice, sa analizeze i s  evalueze gradul de îndeplinire a m surilor dispuse de
inspectorii de munc  din subordine prin procesele-verbale de control;

24)  organizeze, s  coordoneze, s  îndrume i s  r spund  de activitatea de control
rela ii de munc ;

25)  organizeze, s  coordoneze, s  îndrume i s  r spund  de activitatea de administrare
si monitorizare relatii de munca, zilieri si contracte colective de munca;

26)  coordoneze activitatea de înscrieri, complet ri i certific ri carnete de munc  si
spunde de gestiunea acestora;

27)  semneze pentru conformitatea datelor înscrise în carnetele de munc ;
28)  asigure în colaborare cu serviciul economic verificarea calculului i încas rii

comisionului datorat de angajatori potrivit legii, inclusiv a declara iilor fiscale i de
inventar;

29)  organizeze activitatea privind registrele generale de eviden  a salaria ilor;
30)  analizeze în colaborare cu compartimentul legisla ie, contencios administrativ

proiectele de concediere colectiv  notificate de angajatori;
31)  propun  spre aprobare Inspectorului ef reducerea perioadei prev zute de art.71

alin.(l) i, dup  caz, amânarea momentului emiterii deciziilor de concediere potrivit
art.71   din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata;

32)  propun  inspectorului ef autorizarea angajatorilor de a acorda cumulat zilele de
repaus s pt mânal, potrivit art. 137 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii,
republicata;

33)  pun  la dispozi ie documentele i informa iile solicitate i acord  sprijinul necesar
reprezentan ilor Inspec iei Muncii în exercitarea atribu iilor lor de serviciu;

34)  urm reasc  modul în care se înregistreaz  contractele colective de munc ,
organizeaz  eviden a acestora i modul în care se realizeaz  concilierea  în cazul
conflictelor de munca;
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35)  duc  la îndeplinire de îndat  m surile dispuse de reprezentan ii Inspec iei Muncii
în ac iunile organizate în comun i asigur  mijloacele necesare îndeplinirii acestora;

36)  fac  propuneri, dup  caz, cu privire la solu ionarea plângerilor prealabile formulate
în condi iile legisla iei contenciosului administrativ împotriva actelor administrative
emise de Inspectorat, în domeniul de competen ;

37)  efectueze lunar ac iuni de control sau asisten  în control, în cuantum de 40% din
timpul de lucru;

38)  îndeplineasc i alte atribu ii date în competen a sa de actele normative în vigoare,
precum i alte atribu ii în domeniul de competen  delegate ierarhic.

Art.27.-Obliga iile inspectorului ef adjunct în domeniul securit ii i s ii în
munc  sunt:
1)  organizeze, s  coordoneze, s  îndrume i s  r spund  de activitatea de control în

domeniul securit ii i s ii în munc i al supravegherii pie ei i, dup  caz,
particip  la ac iunile de control;

2)  stabileasc  m surile necesare pentru realizarea obiectivelor i pentru aplicarea
dispozi iilor legale în compartimentele subordonate;

3) sa asigure realizarea lucrarilor solicitate de Inspectia Muncii, precum si    transmiterea
acestora la termenele stabilite;

4)  îndeplineasc  atribu iile, conform reglement rilor legale în vigoare, cu privire la fi a
postului, evaluarea performan elor profesionale individuale i sanc ionarea personalului
din compartimentele subordonate;

5)  elaboreze proiectul programului propriu de ac iuni în domeniul de competen , în
baza analizelor datelor statistice, specificului geo-economic al jude ului i Programului
- cadru de ac iuni al Inspec iei Muncii;

6)  elaboreze propuneri privind planul anual de control (actualizat trimestrial), în
domeniul specific pe care îl înainteaz  inspectorului ef în vederea aprob rii;

7)  avizeze graficele de control în domeniul specific i urm re te realizarea acestora;
8)  acorde audien e, urm re te rezolvarea în termenul legal a peti iilor din domeniul de

competen ;
9)  semneze, potrivit competen elor pe linie ierarhic , lucr rile i coresponden a

realizat  în cadrul compartimentelor coordonate;
10)  avizeze graficele de concediu pentru compartimentele din subordine;
11)  formuleze propuneri privind formarea i perfec ionarea profesional  a func ionarilor

publici din cadrul compartimentului i întocme te rapoarte periodice privind activitatea
de formare a acestora;

12)  urm reasc  realizarea la termen a tuturor ac iunilor din programul propriu de ac iuni
al inspectoratului teritorial de munc , precum i a celor dispuse de Inspec ia Muncii în
domeniul s u de competen ;

13)  asigure furnizarea informa iilor specifice domeniului de activitate pe care îl
coordoneaz  pentru actualizarea bazei de date a inspectoratului teritorial de munc ;
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14)  verifice, s  analizeze i sa evalueze gradul de îndeplinire a m surilor dispuse de
inspectorii de munc  din subordine prin procesele-verbale de control i decide în
consecin ;

15)  informeze, de îndat , Inspec ia Muncii, conform procedurilor stabilite, cu privire
la producerea evenimentelor;

16)  analizeze documentele de control încheiate de inspectorii de munc  din subordine
i propune m suri de îmbun ire a activit ii;

17)  întocmeasc  lunar un raport privind calitatea actului de control pe baza analizei
documentelor de control încheiate de inspectorii de munc  din subordine i dispune

suri în consecin ;
18)  asigure gestionarea registrelor de eviden  prev zute de reglement rile în vigoare i

de procedurile Inspec iei Muncii;
19)  organizeze, s  coordoneze, s  îndrume i s  r spund  de activitatea de consultan i

asisten  de specialitate i supravegherea pie ei;
20)  coordoneze activitatea de control a m surilor dispuse prin programele de
normalizare a condi iilor deosebite de munc  la angajatori;

21)  repartizeze domeniile de activitate în func ie de preg tirea profesional  a
inspectorilor de munc , efilor de serviciu i/sau de birou din subordine, urm rind
înc rcarea echilibrat  a sarcinilor alocate;

22)  coordoneze activitatea de autorizare a func ion rii din punct de vedere al
securit ii i s ii în munc ;

23)  organizeze, s  coordoneze i, dup  caz, s  participe la cercetarea evenimentelor,
potrivit competen elor stabilite de reglement rile legale;

24)  asigure verificarea rapoartelor de activitate depuse de serviciile externe de
prevenire i protec ie abilitate i propune, dup  caz, retragerea certificatului de
abilitare;

25)  efectueze lunar ac iuni de control sau asisten  în control, în cuantum de 40% din
timpul de lucru;

26)  îndeplineasc i alte atribu ii delegate ierarhic sau care decurg din actele
normative în vigoare, în domeniul de competen .

Art.28. efii de serviciu i de birou din Inspectorat au urm toarele atribu ii:
1)  organizeze, s  îndrume, s  controleze i s  r spund  de activitatea

compartimentului pe care îl coordoneaz ;
2)  urm reasc  realizarea lucr rilor la termenele stabilite i realizeaz  efectiv o parte

din lucr rile repartizate compartimentului;
3)  prezinte i s  sus in  la eful ierarhic superior lucr rile i coresponden a elaborat

în cadrul compartimentului;
4)  r spund  în fa a efilor ierarhic superiori de calitatea lucr rilor repartizate i în

termenele stabilite;
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5)  îndeplineasc  atribu iile, conform reglement rilor legale în vigoare, cu privire la
fi a postului i evaluarea performan elor profesionale individuale pentru personalul
din subordine;

6)  realizeze efectiv o parte din lucr rile repartizate serviciului;
7)  elaboreze în termen grafice de control, tematici, statistici, rapoarte, celelalte lucr ri

repartizate de efii ierarhici;
8)  semneze, potrivit competen elor stabilite pe linie ierarhic , lucr rile i

corespondenta realizat  în cadrul serviciului respectiv;
9)  verifice i s  analizeze, dup  caz, împreun  cu inspectorii efi adjunc i, actele de

control întocmite de inspectorii de munc  din subordine;
10)  efectueze lunar ac iuni de control sau asisten  în control, în cuantum de 60% din

timpul de lucru;
11)  îndeplineasc i alte atribu ii în domeniul de competen  potrivit actelor normative

sau dispuse ierarhic.
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CAPITOLUL V
ATRIBU IILE COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL

INSPECTORATULUI

Art.29. Personalul din cadrul Inspectoratului are urm toarele atribu ii:

A. In activitatea de audit intern
1) desf oar  activit i de consiliere conform prevederilor legale, menite s

îmbun easc  administrarea entit ii publice, gestiunea riscului i controlul intern,
 asumarea de responsabilit i manageriale de c tre auditorii implica i;

2) asigur  auditul de regularitate cu scopul de a oferi conducerii Inspectoratului garan ia
 bilan ul contabil i contul de execu ie bugetar  ofer  o imagine fidel , clar i

complet  privind buna gestiune economico-financiar ;
3) auditeaz  proiectul bugetului de venituri i cheltuieli, evaluând dimensionarea

veniturilor extrabugetare, gradul de certitudine al veniturilor, dimensionarea
cheltuielilor bugetare i fundamentarea acestora, fundamentarea investi iilor i
achizi iilor publice i riscul dep irii cheltuielilor proiectate;

4) elaboreaz  planul de audit public intern înso it de referat de justificare a modului în
care au fost selectate obiectivele, acestea fiind defalcate anual, semestrial, trimestrial
sau lunar, dup  caz, cu specificarea scopului ac iunii, a activit ii supuse audit rii, a
structurii auditate, a num rului de auditori antrena i în ac iunea respectiv , a perioadei
desf ur rii ac iunii;

5) elaboreaz  alte lucr ri la cererea conduc torului Inspectoratului;
6) informeaz  Serviciul Audit Intern din cadrul Inspec iei Muncii despre recomand rile

neînsu ite de c tre conduc torul Inspectoratului, precum i despre consecin ele
acestora;

7) creeaz i între ine baze de date privind propria activitate;
8) examineaz  legalitatea, regularitatea i conformitatea opera iunilor, identific  risipa,

gestiunea defectuoas i fraudele, iar pe aceste baze, propune m suri pentru
recuperarea pagubelor i sanc ionarea celor vinova i, dup  caz;

9) evalueaz  economicitatea, eficacitatea i eficien a cu care sistemele de conducere i de
execu ie din cadrul Inspectoratului, ori la nivelul unui proiect/program finan at din
fonduri publice utilizeaz  resurse umane, financiare i materiale pentru îndeplinirea
obiectivelor;

10) efectueaz  activit i de audit public intern pentru a evalua dac  sistemele de
management financiar i control ale entit ii publice sunt transparente i sunt
conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficien i eficacitate;

11) identific  sl biciunile sistemelor de conducere i control, precum i riscurile asociate
acestora, propune m suri pentru corectarea i diminuarea lor;



16

12) elaboreaz i transmite la cerere compartimentului audit intern din cadrul Inspec iei
Muncii raportul anual al activit ii de audit intern precum i rapoarte periodice privind
constat rile, concluziile i recomand rile rezultate din activitatea de audit, dup
avizarea prealabil  a acestora de c tre inspectorul ef al Inspectoratului;

13) elaboreaz  proceduri formalizate specifice activit ii de audit intern, pe care le
transmite spre aprobare inspectorului ef al Inspectoratului;

14) alte atribu ii în domeniul de competen  potrivit actelor normative sau dispuse
ierarhic.

B. In activitatea de resurse umane
1) întocme te la termen statul de func ii în vederea transmiterii spre avizare Inspec iei

Muncii i aprob rii de c tre ordonatorul principal de credite;
2) întocme te lunar situa ia nominal  a posturilor i personalului pe compartimente

potrivit structurii organizatorice a Inspectoratului pe care o înainteaz  spre aprobare
inspectorului ef;

3) aplic i respect  prevederile legale referitoare la gestionarea func iilor publice i
func iilor contractuale;

4) efectueaz  lucr rile de eviden i mi care a personalului din Inspectorat;
5) întocme te, completeaz i gestioneaz  carnetele de munc  pentru salaria ii

Inspectoratului;
6) verific  pe baza condicilor de prezen  întocmirea fi elor de pontaj ale personalului

Inspectoratului de c tre compartimentele de specialitate i ine eviden a concediilor de
odihn , a concediilor medicale, a orelor suplimentare, a concediilor f  plat  aprobate
i a absen elor nemotivate;

7) solicit  compartimentelor de specialitate i întocme te programarea pentru anul
urm tor a concediilor de odihn  ale personalului Inspectoratului i o înainteaz  spre
aprobare inspectorului ef;

8) colaboreaz  cu serviciul economic, achizi ii publice i executare silit  la organizarea,
întocmirea i efectuarea opera iilor privind salariile personalului Inspectoratului;

9) organizeaz  eviden a, manipularea i p strarea documentelor care au regim special
precum i eviden a militar  conform reglement rilor în vigoare;

10) ine eviden a deciziilor emise de inspectorul ef, precum i eviden a deciziilor
transmise de Inspec ia Muncii i a ordinelor transmise de Ministerul Muncii, Familiei
i Protec iei Sociale;

11) asigur  respectarea prevederilor legale privind ocuparea func iilor publice, numirea i
promovarea func ionarilor publici, precum i respectarea prevederilor legale privind
modificarea, suspendarea i încetarea raporturilor de serviciu ale func ionarilor publici
din Inspectorat;

12) asigur  respectarea prevederilor legale cu privire la ocuparea posturilor contractuale,
la angajarea i promovarea personalului contractual, la încheierea, executarea,
modificarea, suspendarea i încetarea contractelor individuale de munc  ale
personalului contractual din Inspectorat;
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13) întocme te i transmite personalului din Inspectorat decizii privind încadr ri, avans ri,
promov ri, eliber ri din func ii, sanc ion ri, pension ri etc;

14) organizeaz i asigur  împreun  cu compartimentele de specialitate din Inspectorat
serviciul de permanen  în conformitate cu dispozi iile primite;

15) întocme te Regulamentul Intern al Inspectoratului în colaborare cu compartimentul
legisla ie, contencios administrativ, îl înainteaz  în vederea consult rii sindicatului
sau, dup  caz reprezentan ilor salaria ilor i îl aprob  prin decizia inspectorului ef;

16) întocme te contracte individuale de munc i acte adi ionale pentru personalul
contractual din Inspectorat, i asigur  eviden a acestora;

17) aplic  prevederile legale referitoare la dosarele profesionale ale func ionarilor publici
i dosarele personale ale personalului contractual din Inspectorat;

18) asigur  eviden a fi elor de post a personalului din Inspectorat;
19) îndrum  func ionarii publici de conducere implica i în procesul de evaluare, în scopul

aplic rii corecte a procedurilor de evaluare pentru toate situa iile men ionate de
legiuitor;

20) centralizeaz  rapoartele privind necesarul de formare profesional  al func ionarilor
publici transmise de personalul de conducere din Inspectorat;

21) elaboreaz  planul de m suri privind preg tirea profesional i planul anual de
perfec ionare profesional  a func ionarilor publici din Inspectorat, le transmite pentru
avizarea de eful serviciul economic, achizi ii publice i executare silit  în vederea
încadr rii în fondurile alocate în scopul instruirii în bugetul de venituri i cheltuieli al
Inspectoratului, le transmite în vederea consult rii i aviz rii în baza prevederilor art.
72 alin(l) lit d) i ale art. 74 alin (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999, republicat i le
înainteaz  spre aprobare inspectorului ef;

22) transmite Inspec iei Muncii planul anual de perfec ionare profesional i planul de
suri privind preg tirea profesional  a func ionarilor publici aprobate ale

Inspectoratului;
23) monitorizeaz  aplicarea m surilor privind formarea profesional  a func ionarilor

publici din cadrul Inspectoratului;
24) întocme te trimestrial un raport privind stadiul realiz rii m surilor planificate i un

raport anual privind formarea profesional  a func ionarilor publici din cadrul
Inspectoratului;

25) asigur  întocmirea i transmiterea situa iilor statistice din domeniul de competen ,
potrivit actelor normative în vigoare;

26) monitorizeaz  aplicarea prevederilor Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduit  a
func ionarilor publici cu modific rile i complet rile ulterioare în cadrul
Inspectoratului;

27) întocme te rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduit  de c tre
func ionarii publici i implementarea procedurilor disciplinare la Inspectorat i le
transmite Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici;
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28) acord  consultan i asisten  func ionarilor publici din Inspectorat cu privire la
respectarea normelor de conduit ;

29) asigur  eviden a declara iilor de avere i a declara iilor de interese pentru personalul
din Inspectorat care intr  sub inciden a Legii nr. 144/2007 privind înfiin area,
organizarea i func ionarea Agen iei Na ionale de Integritate, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, transmite copii certificate ale acestora Agen iei
Na ionale de Integritate i Compartimentului Informatic , în vederea public rii pe
site-ul Inspectoratului i o copie certificat  a registrelor declara iilor de avere i de
interese la Agen ia Na ional  de Integritate;

30) actualizeaz  baza de date privind eviden a func iilor publice i func ionarilor publici
din cadrul Inspectoratului;

31) asigur  elaborarea Planului de ocupare a func iilor publice al Inspectoratului;
32) asigur  depunerea dosarelor de pensionare ale salaria ilor din Inspectorat la Casele

teritoriale de pensii;
33) completeaz  Registrul de eviden  a func ionarilor publici în format electronic i

Registrul general de eviden a a salaria ilor în format electronic cu modific rile
intervenite în situa ia personalului contractual;

34) alte atribu ii în domeniul de competen  potrivit actelor normative sau dispuse
ierarhic.

C. In activitatea economic , achizi ii publice i executare silit
1) organizeaz  activitatea financiar-contabil i de gestiune în conformitate cu legile în

vigoare ( inerea contabilit ii pe categorii i pe fiecare obiect de eviden , inerea
contabilit ii valorilor materiale cantitativ-valoric sau numai valoric);

2) asigur  respectarea normelor contabile, a stoc rii i p str rii sub forma suporturilor
tehnici i controlului datelor înregistrate în contabilitate în toate situa iile în care sunt
utilizate sistemele de prelucrare automat  a datelor;

3) asigur  p strarea, în arhiva proprie, a documentelor primite sau emise de inspectorat
conform "Nomenclatorului arhivistic" propriu aprobat de organele competente;

4) asigur  în colaborare cu compartimentul îndrumare angajatori i angaja i în domeniul
rela iilor de munc , eviden a muncii verificarea calculului i încas rii comisionului
datorat de angajatori potrivit legii, inclusiv a declara iilor fiscale i de inventar;

5) prime te de la compartimentul îndrumare angajatori i angaja i în domeniul rela iilor de
munc , eviden a muncii, declara iile fiscale pe baz  de proces verbal de predare-primire
pentru a fi înregistrate în contabilitate;

6) prime te de la compartimentul control rela ii de munc  rapoartele de inspec ie fiscal i
deciziile de impunere rezultate în urma rapoartelor de inspec ie fiscal , pentru a fi
înregistrate în contabilitate;

7) ine eviden a pe pl titor a tuturor obliga iilor i pl ilor din comision i din alte
presta ii;

8) transmite c tre inspectorul cu atribu ii de executare silit  situa ia debitorilor;
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9) ia toate masurile pentru reconstituirea documentelor contabile in situa ie de distrugere,
sustragere sau pierdere in termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la constatarea
acestei situa ii;

10)asigur  respectarea normelor emise de Ministerul Finan elor Publice cu privire la
întocmirea i utilizarea documentelor justificative i contabile pentru toate opera iunile
patrimoniale i înregistrarea lor în contabilitate în perioada la care se refer ;

11)întocme te situa iile trimestriale i anuale pentru aparatul propriu i centralizat în
conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 a contabilit ii, republicat  cu
modific rile i complet rile ulterioare i în conformitate cu normele metodologice de
închidere a conturilor contabile, întocmirea i depunerea situa iilor financiare ale
institu iilor publice pe care le depune la ordonatorul secundar de credite;

12)întocme te toate jurnalele prev zute de legea contabilit ii (registrul jurnal, registru
inventar, cartea mare);

13)fundamenteaz i elaboreaz  proiectul Bugetului de Venituri i Cheltuieli pentru
inspectoratul teritorial de munca;

14)organizeaz  eviden a i conduce contabilitatea sumelor destinate bugetului de stat
încasate cu titlu de comision, taxe de la agen ii economici i alte venituri ale bugetului
de stat, conform prevederilor legale în vigoare;

15)organizeaz  contabilitatea cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare;
16)organizeaz  eviden a i raportarea angajamentelor bugetare i legale;
17)întocme te i transmite Inspec iei Muncii propuneri privind lista lucr rilor de investi ii,

construc ii montaj, repara ii capitale, asigur i urm re te finan area i decontarea
acestora în limita valorilor aprobate i a prevederilor bugetare;

18)verific  statul de func ii al Inspectoratului din punct de vedere al încadr rii în
prevederile bugetare aprobate;

19)întocme te lunar împreun  cu compartimentul resurse umane statele de plat  a
drepturilor salariale;

20)întocme te lunar, trimestrial sau anual situa iile statistice solicitate;
21)completeaz  lunar declara iile c tre bugetul statului i c tre bugetele fondurilor

speciale;
22)elibereaz , la cererea persoanelor interesate, adeverin e privind venitul net realizat de

salaria ii din aparatul propriu pentru ob inerea de credite, pentru giran i, judec torie,
case de s tate, medicul de familie, etc, adeverin e privind contribu iile c tre fondul
ini ial de asigur ri de s tate i contribu ia c tre fondul de asigur ri sociale; alte
adeverin e (privind num rul zilelor de concediu medical, etc);

23)întocme te fi ele fiscale conform Legii nr.571/2003, cu modific rile i complet rile
ulterioare;

24) verific  existen a documentelor necesare pentru acordarea deducerilor conform Legii
nr.571/2003;

25)  asigur  lunar virarea contribu iei la fondul de s tate c tre beneficiarii agrea i
conform contractelor încheiate (Casele de s tate jude ene); întocme te ordinele de
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plat  pentru re inerile din salarii, mandatele po tale i borderoul acestora pentru plata
pensiilor alimentare;

26) întocme te lunar monitorizarea cheltuielilor de personal pentru Inspectorat;
27) exercit  controlul financiar preventiv propriu asupra opera iunilor stabilite prin

decizie (în situa ia în care persoana desemnat  este din cadrul acestui compartiment);
28) organizeaz i conduce contabilitatea opera iunilor de încas ri i pl i derulate prin

conturile în lei deschise pe seama Inspectoratului;
29) urm re te decontarea în termenul legal a avansurilor acordate pentru deplas ri

interne sau cheltuieli materiale;
30) verific  deconturile de cheltuieli materiale sau deconturile întocmite de salaria ii care

se deplaseaz  în interes de serviciu în deplas ri interne;
31) efectueaz  opera iuni de încas ri i pl i (prin casierie sau prin virament);
32) urm re te derularea contractelor prin încadrarea pl ilor efectuate în prevederile

acestora;
33) asigur  alegerea procedurilor i derularea achizi iilor publice de bunuri, servicii i

imobile conform prevederilor legale în vigoare, i derularea acestora prin responsabilii
desemna i;

34) particip  la efectuarea inventarierii, la valorificarea inventarelor i la stabilirea
rezultatelor inventarierii;

35) organizeaz i asigur  activitatea de secretariat i administrativ  a Inspectoratului;
36) aprovizioneaz i gestioneaz  consumul materialelor cu caracter administrativ-

gospod resc;
37) coordoneaz i verific  buna desf urare a activit ii de exploatare, între inere i

repara ii a mijloacelor de transport i asigur  folosirea ra ional  a acestora în sensul
încadr rii în consumul normat de carburant conform prevederilor legale în vigoare;

38) urm re te i înregistreaz  mi carea mijloacelor fixe i a obiectelor de inventar,
precum i casarea acestora cu toate ac iunile conexe (dezmembrare, valorificare, etc),
când este cazul, cu aprobarea ordonatorului de credite ierarhic superior pentru obiecte
de inventar i a ordonatorului principal de credite pentru mijloace fixe;

39) organizeaz  eviden a, selec ionarea, p strarea i casarea documentelor din arhiva
Inspectoratului; pred  materialul selec ionat la arhivele de stat;

40) asigur  multiplicarea materialelor i lucr rilor pentru administra ia Inspectoratului;
41) asigur  administrarea tuturor imobilelor indiferent de forma de dobândire a acestora

(transfer, închiriere, achizi ii publice);
42) organizeaz i coordoneaz  activitatea de paz i PSI, asigur  integritatea i

conservarea bunurilor din patrimoniu;
43) coordoneaz , în condi iile în care persoana desemnat  este angajat  în cadrul

serviciului, colectarea selectiv  a de eurilor, conform prevederilor legale;
44) elaboreaz  „Programul anual al achizi iilor publice" pe baza necesit ilor i

priorit ilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul institu iei; Programul
anual al achizi iilor publice se avizeaz  de eful serviciului economic, achizi ii publice
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i executare silit i se aprob  de inspectorul ef;
45) asigur  implementarea strategiei i a normelor elaborate de c tre Inspec ia Muncii în

domeniul investi iilor i achizi iilor publice;
46) elaboreaz  sau, dup  caz, coordoneaz  activitatea de elaborare a documenta iei de

atribuire ori, în cazul organiz rii unui concurs de solu ii, a documenta iei de concurs;
47)îndepline te obliga iile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prev zute în

legisla ia privind achizi iile publice;
48)aplic i finalizeaz  procedurile de atribuire a contractelor de achizi ii publice pentru

Inspectorat potrivit „Programului anual al achizi iilor publice"
49)constituie i p streaz  "Dosarul achizi iei publice";
50)efectueaz  analize i studii de pia  în scopul asigur rii principiului eficien ei utiliz rii

fondurilor publice;
51)urm re te executarea i finalizarea contractelor privind achizi iile publice, dup  caz, în

colaborare cu compartimentele implicate în derularea acestora;
52)elaboreaz i propune conduc torului institu iei proiecte de norme i metodologii

interne pentru aplicarea legisla iei în domeniul de activitate;
53)întocme te si transmite, spre aprobare conduc torului institu iei "Note de

fundamentare" privind achizi iile necesare, inclusiv sumele estimate, având avizul
efului serviciului economic;

54)Urm re te, în condi iile legii, asigurarea finan rii obiectivelor de investi ii, respectiv
aprobarea de c tre "Ordonatorul principal de credite" a "Listei de investi ii" sau a
Anexei privind "Repara iile capitale" precum i introducerea acestor sume în Bugetul de
Venituri i Cheltuieli propriu.

55) deruleaz i finalizeaz , în condi iile legii, obiectivele de investi ii;
56)elaboreaz i propune spre aprobare conduc torului institu iei note de fundamentare

i/sau memorii tehnico-economice cu privire la cheltuielile propuse spre angajare;
57) alte atribu ii în domeniul de competen  potrivit actelor normative sau dispuse

ierarhic.

D. In activitatea de executare silit
1) exercit  atribu ii de autoritate de stat, fiind împuternicit în fa a debitorului i a ter ilor

prin legitima ie special  de executor fiscal i ordin de serviciu semnat de c tre
inspectorul sef;

2) întocme te dosare de executare pentru debitele primite spre executare silit i asigur
respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor i confirmarea titlurilor
executorii primite de la alte organe;

3) urm re te realizarea crean elor în termenul de prescrip ie;

4) pe baza datelor de inute analizeaz i hot te m surile de executare silit  astfel încât
realizarea crean ei s  se fac  cu rezultate cât mai avantajoase, inând cont de interesul
imediat al institu iei i de drepturile i obliga iile debitorului urm rit;
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5) aplic  m surile de executare silit  asupra tuturor veniturilor i bunurilor proprietate a
debitorului, urm ribile, potrivit legii, numai în limita valorii necesare realiz rii
crean ei fiscale i a cheltuielilor de executare;

6) ine eviden a debitelor i a titlurilor executorii în Registrul de eviden  al debitorilor
supu i procedurii de executare silit ;

7) întocme te i comunic  debitorului în tiin area de plat , soma ia, inclusiv titlul
executoriu pentru crean ele restante aflate în eviden a institu iei, precum i alte acte
procedurale prev zute de lege;

8) calculeaz  cheltuielile de executare i major rile de întârziere, dobânzile, penalit ile de
întârziere sau alte sume când cuantumul acestora nu a fost stabilit în titlul executoriu
prin care au fost acordate;

9) emite decizia prin care se instituie m surile asigur torii;
10) instituie m suri asigur torii în vederea execut rii silite: poprirea i sechestrul

asiguratoriu asupra bunurilor mobile i imobile proprietate a debitorului, precum i
asupra veniturilor acestuia;

11) înscrie crean ele în Arhiva Electronic  de Garan ii Reale Mobiliare în cazul execut rii
crean ei prin poprire sau al execut rii silite asupra bunurilor mobile;

12) ia m suri pentru identificarea tuturor conturilor, în lei i în valut , ale debitorilor,
deschise la unit ile specializate, precum i a altor venituri ale debitorilor în vederea
pornirii procedurii de executare silit  prin poprire asupra disponibilit ilor din conturi i
prin poprire asupra veniturilor debitorilor;

13) întocme te adresa (care va fi trimis  prin scrisoare recomandat , cu dovad  de primire,
ter ului poprit, împreun  cu o copie certificat  de pe titlul executoriu) de înfiin are a
popririi i o comunic  b ncii sau b ncilor la care debitorul î i are constituite conturile;

14) efectueaz  sau solicit  organelor sau persoanelor specializate, dup  caz, evaluarea
bunurilor mobile i imobile indisponibilizate;

15) au acces în orice incint  de afaceri a debitorului, persoan  juridic , sau în alte incinte
unde acesta î i p streaz  bunurile, în scopul identific rii bunurilor sau valorilor care
pot fi executate silit, precum i s  analizeze eviden a contabil  a debitorului în scopul
identific rii ter ilor care datoreaz  sau de in în p strare venituri ori bunuri ale
debitorului;

16) au acces în toate înc perile în care se g sesc bunuri sau valori ale debitorului, persoan
fizic , precum i s  cerceteze toate locurile în care acesta î i p streaz  bunurile;

17) pot solicita i cerceta orice document sau element material care poate constitui o prob
în determinarea bunurilor proprietate a debitorului;

18) au acces în înc perile ce reprezint  domiciliul sau re edin a unei persoane fizice, cu
consim mântul acesteia, iar în caz de refuz, organul de executare va cere autorizarea
instan ei judec tore ti competente potrivit Codului de procedur  civil ;

19) solicit  sprijin de la compartimentul de eviden  a muncii, de la compartimentul
control rela ii de munc , care îi pun la dispozi ie datele de care dispun, necesare
execut rii silite;

20) colaboreaz  cu alte Inspectorate în vederea depist rii tuturor bunurilor mobile i
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imobile urm ribile;
21) colaboreaz  cu alte autorit i publice, institu ii publice sau de interes public în limita

competen elor ce le revin potrivit legii. Solicit  organelor de poli ie s  fac  cercet ri,
cere rela ii de la Registrul Comer ului în vederea solu ion rii dosarului de executare;

22) particip , împreun  cu juri tii, în cauze referitoare la contesta iile la executare,
înfiin area m surilor asigur torii, precum i în alte cauze care au ca obiect realizarea
crean elor;

23) are obliga ia de a urm ri un debitor sc zut pentru cauz  de insolvabilitate, pân  la
stingerea termenului de prescrip ie de 5 ani, verificând dac  a dobândit venituri sau
bunuri urm ribile, dup  declararea insolvabilit ii;

24) organizeaz i asigur  în condi iile legii valorificarea bunurilor mobile i imobile
indisponibilizate;

25) întocme te documenta iile i propunerile privind debitorii insolvabili cu avizul
compartimentului juridic i le prezint  spre aprobare inspectorului ef sau face
cercet ri suplimentare;

26) întocme te procesul verbal de încheiere a execut rii silite în care se consemneaz  atât
sumele încasate, cât i pe cele care nu au fost recuperate;

27) sesizeaz  organul de executare al Inspectoratului în a c rui raz  teritorial  se afl
bunurile urm ribile;

28) comunic  lunar, organului de executare coordonator, sumele recuperate în contul
debitorului;

29) raporteaz  lunar/trimestrial activit ii de Monitorizare Executare Silit  din cadrul
Serviciului Economic din Inspec ia Muncii atât situa ia debitelor restante, care
urmeaz  a fi executate silit, cât i a celor recuperate prin executare silit ;

30) analizeaz  coresponden a repartizat , face propuneri i redacteaz  proiectul de
spuns, solicit  avize de la compartimentele de specialitate atunci când este cazul,

urm rind transmiterea lor în termen;
31) prime te i înregistreaz  cererile persoanelor juridice prin care se solicit  compensarea

i restituirea, dup  caz, a sumelor pl tite în plus fa  de obliga iile datorate sau a
sumelor de rambursat, întocme te dosarul cuprinzând documenta ia necesar  efectu rii
acestor opera iuni potrivit reglement rilor legale în vigoare, în vederea înaint rii spre
aprobare conducerii institu iei;

32) prime te i înregistreaz  cererile i documenta iile prezentate de persoanele juridice
pentru cesiunea de crean e fa  de debitori, societ i comerciale aflate în procedura
reorganiz rii judiciare i a falimentului, întocme te referatele con inând propunerile de
cesiune ce urmeaz  a fi înaintate Direc iei Generale a Finan elor Publice Jude ene;

33) solu ioneaz  cererile contribuabililor prin care se solicit  rela ii referitoare la aplicarea
execut rii silite i a celorlalte modalit i de stingere a crean elor;

34) rezolv  operativ sesiz rile ap rute în leg tur  cu modul de stingere a crean elor;
35) înscrie într-o eviden  nominal  debitul comunicat de organul de executare

coordonator (în a c rui raz  teritorial  se afl  sediul debitorului i unde acesta de ine
cele mai multe bunuri urm ribile);
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36) colaboreaz  cu Ministerul Finan elor Publice în vederea comunic rii listei titularilor
persoane fizice, juridice sau orice alte entit i f  personalitate juridic  ce deschid ori
închid conturi, forma juridic  pe care ace tia o au i domiciliul i sediul acestora;

37) cere informa ii de la orice persoan  fizic  sau juridic  pentru derularea eficient  a
procedurii de executare silit ;

38) exercit  alte atribu ii în vederea derul rii procedurii de executare silit  conform
prevederilor Codului de procedur  fiscal ;

39) alte atribu ii în domeniul de competen  potrivit actelor normative sau dispuse
ierarhic.

E. In activitatea de comunicare i rela ii cu publicul
1) asigur  accesul la informa iile de interes public comunicate din oficiu prev zute la

art.5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, cu
modific rile i complet rile ulterioare;

2) solicit  compartimentelor de specialitate actualizarea anual  a listei documentelor de
interes public i listei categoriilor de documente produse i/sau gestionate de institu ie,
potrivit legii;

3) asigur  publicarea i actualizarea anual  a buletinului informativ care cuprinde
informa iile prev zute la pct.l) aprobat de inspectorul ef;

4) asigur  publicitatea anual  în Monitorul Oficial al României, partea a IlI-a a
Raportului periodic de activitate, potrivit prevederilor Hot rârii Guvernului nr.
123/2002 dup  ce în prealabil a fost aprobat de inspectorul ef;

5) prime te i înregistreaz  solicit rile privind informa iile de interes public i le
evalueaz  primar pentru a stabili dac  informa iile solicitate sunt informa ii
comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de liberul acces;

6) asigur  transmiterea solicit rilor primite structurilor competente din institu ie pentru
verificarea respect rii art.12 din Legea nr.544/2001, cu modific rile i complet rile
ulterioare, în cazul în care informa iile solicitate nu sunt dintre cele comunicate din
oficiu;

7) redacteaz  r spunsurile c tre solicitan i pe baza r spunsurilor primite de la
compartimentele prev zute la pct.6) i asigur  transmiterea acestora în termenele
prev zute de actele normative referitoare la liberul acces la informa iile de interes
public;

8) asigur  gratuit modelele formularelor-tip ale cererilor de informa ii de interes public,
ale reclama iilor administrative, ale scrisorilor de r spuns la aceste solicit ri;

9) asigur  înregistrarea în termen a documentelor în registrul prev zut în acest scop,
conform anexei 5 la Normele metodologice de aplicarea a Legii nr.544/2001 aprobate
prin Hot rârea Guvernului nr. 123/2002;

10) asigur  întocmirea anual i publicarea raportului privind accesul la informa iile de
interes public al Inspectoratului;

11) asigur  transmiterea raportului anual privind accesul la informa iile de interes public
la Inspec ia Muncii;
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12) organizeaz i coordoneaz  func ionarea punctului de informare i documentare
pentru accesul publicului la informa iile furnizate din oficiu;

13) asigur  primirea i înregistrarea peti iilor, conform Ordonan ei Guvernului nr.27/2002
privind reglementarea activit ii de solu ionare a peti iilor, cu modific rile i
complet rile ulterioare, în registrul prev zut în acest scop;

14) înainteaz  peti iile înregistrate la conduc torii compartimentelor de specialitate, în
func ie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a r spunsului;

15) urm re te solu ionarea i redactarea în termen a r spunsurilor peti iilor;
16) urm re te ca r spunsurile la peti ii s  fie semnate de inspectorul ef ori de persoana

împuternicit  de acesta, precum i de eful compartimentului care a solu ionat peti ia;
17) asigur  expedierea r spunsurilor c tre peti ionari, precum i clasarea, arhivarea

peti iilor i a r spunsurilor acestora;
18) redirec ioneaz  peti iile care con in probleme i aspecte ce nu intr  în competen a

institu iei la autorit ile sau institu iile publice care au ca atribu ii rezolvarea
problemelor sesizate, în termenele prev zute de lege, urmând ca peti ionarul sa fie
în tiin at despre aceasta;

19) întocme te semestrial Raportul de activitate privind solu ionarea peti iilor pentru
Inspectorat i îl prezint  inspectorul ef;

20) asigur  furnizarea ziari tilor, prompt i complet, informa iile de interes public care
privesc activitatea institu iei sau autorit ii publice pe care o reprezint ;

21) propune inspectorului ef acordarea f  discriminare, în termen de cel mult doua zile
de la înregistrare, acredit rii ziari tilor i a reprezentan ilor mijloacelor de informare
în masa, în baza solicit rilor formulate;

22) informeaz  în timp util i asigur  accesul ziari tilor la activit ile i ac iunile de interes
public organizate de institu ia sau autoritatea publica;

23) asigur  dialogul între ziari ti i conducerea institu iei în vederea realiz rii de
interviuri, declara ii, puncte de vedere, rectific ri, lu ri de pozi ie, drept la replic ;

24) propune inspectorului ef refuzarea sau retragerea acredit rii unui ziarist numai pentru
fapte care împiedic  desf urarea normal  a activit ii institu iei;

25) în cazul retragerii acredit rii unui ziarist, asigur  organismului de pres  ob inerea
acredit rii pentru un alt ziarist;

26) elaboreaz  zilnic revista presei i o transmite inspectorului ef;
27) monitorizeaz  fluxurile de tiri ale agen iilor de pres , ale emisiunilor de radio i

televiziune;
28) difuzeaz  ziari tilor dosare de pres  legate de evenimente sau de activit i ale

institu iei ori autorit ii publice;

29) sesizeaz  conducerea institu iei asupra unor aspecte din pres , emisiuni radio i
televiziune, ce fac trimitere direct  la activitatea institu iei;

30) alte atribu ii în domeniul de competen  potrivit actelor normative sau dispuse
ierarhic.
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F. în activitatea de informatic
1) creeaz , organizeaz i coordoneaz  realizarea i între inerea bazei informa ionale

necesare activit ii Inspectoratului;
2) organizeaz i coordoneaz  activitatea de culegere a datelor specifice activit ii

Inspectoratului, asigur  centralizarea i prelucrarea acestora;
3) elaboreaz  rapoarte i analize specifice utilizând bazele de date gestionate la

solicitarea conduc torilor compartimentelor func ionale;
4) elaboreaz  împreun  cu celelalte compartimente rapoarte periodice de activitate a

Inspectoratului, situa ii, sinteze i alte documente solicitate de Inspec ia Muncii sau
organe ale administra iei locale;

5) asigur  suportul logistic necesar derul rii în bune condi ii a ac iunilor desf urate de
Inspectorat;

6) asigur  suportul pentru realizarea i implementarea aplica iilor informatice specifice
gestiunii, exploat rii i administr rii bazelor de date;

7) instruie te i acord  asisten  personalului Inspectoratului cu privire la utilizarea
corect  a echipamentelor i aplica iilor specifice domeniului de activitate
(calculatoare, imprimante, copiatoare, aparate fax, echipamente de telecomunica ii,
etc.)

8) colaboreaz  cu personalul cu atribu ii în domeniul resurselor umane la organizarea i
coordonarea programelor de formare a personalului privitor la domeniul specific de
activitate al compartimentului;

9) elaboreaz i aplic  în conformitate cu cerin ele Inspec iei Muncii i ale
Inspectoratului, reguli specifice pentru utilizarea echipamentelor i aplica iilor
informatice;

10) asigur i între ine func ionarea re elei locale de calculatoare din sediile i punctele de
lucru din jude , precum i transferul de date între acestea;

11) analizeaz  permanent sistemul informa ional existent i propune îmbun irea i
cre terea eficien ei acestuia, participând la realizarea proiectelor de modernizare;

12) organizeaz , coordoneaz i acord  asisten  tehnic  pentru utilizarea i între inerea
echipamentelor de prelucrare automat  a datelor i a echipamentelor de birotic ;

13) organizeaz i coordoneaz  elaborarea i/sau achizi ionarea de produse software,
hardware i consumabile necesare desf ur rii activit ii în condi ii optime;

14) propune, elaboreaz i aplic  cele mai bune strategii i metode de între inere i
reparare a echipamentelor din dotarea institu iei pentru care a expirat perioada de
garan ie, conform prevederilor legale specifice în vigoare;

15) asigur  condi iile necesare firmelor specializate pentru între inerea i depanarea
echipamentelor existente, conform contractelor de service sau garan ie;

16) elaboreaz i aplic  in conformitate cu cerin ele Inspec iei Muncii, politici de
securitate informatic  a datelor vehiculate în cadrul institu iei, prin intermediul
echipamentelor de calcul i asigur  actualizarea continu  a acestora;

17) organizeaz i coordoneaz  conectarea la re ele informa ionale na ionale i
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interna ionale i utilizarea acestora;
18) asigur  proiectarea, realizarea i între inerea site-ului web al institu iei în conformitate

cu cerin ele Inspec iei Muncii i cu nevoile de informare ale agen ilor economici sau
persoanelor fizice;

19) particip  periodic la cursuri privind specializarea i perfec ionarea profesional  în
vederea men inerii la zi a cuno tin elor necesare desf ur rii eficiente a activit ii
informatice;

20) colaboreaz  în plan informa ional cu alte institu ii;
21) alte atribu ii în domeniul de competen  potrivit actelor normative sau dispuse

ierarhic.

G. In activitatea de legisla ie, contencios administrativ
1) îndepline te atribu iile de contencios pentru Inspectorat;
2) colaboreaz  cu serviciul legisla ie, contencios administrativ din cadrul Inspec iei

Muncii în vederea reprezent rii în instan  a intereselor institu iei;
3) colaboreaz  cu serviciile de control la solu ionarea contesta iilor adresate

Inspectoratului;
4) analizeaz i solu ioneaz  împreun  cu celelalte compartimente sesiz rile i

reclama iile adresate Inspectoratului;
5) urm re te modul de solu ionare a propunerilor de cercetare penal  efectuate de

Inspectorat;
6) vizeaz  pentru legalitate deciziile date de inspectorul ef;
7) întocme te i dup  caz, colaboreaz  la întocmirea proiectelor de instruc iuni, norme,

decizii, precum i orice alte acte cu caracter normativ necesare sub aspectul
îndeplinirii condi iilor de legalitate;

8) analizeaz  legisla ia în vigoare, o aduce la cuno tin a personalului institu iei în
vederea cunoa terii i respect rii acesteia la nivelul Inspectoratului;

9) colaboreaz  cu serviciul economic, cu privire la emiterea deciziilor de imputare i le
vizeaz  pentru legalitate;

10) semnaleaz  în scris serviciului legisla ie, contencios administrativ din cadrul Inspec iei
Muncii, conducerii institu iei i compartimentelor interesate i face propuneri cu
privire la deficien ele constatate urmare a hot rârilor instan elor judec tore ti
pronun ate în litigiile în care institu ia este parte, în vederea lu rii m surilor
corespunz toare, pentru evitarea repet rii unor asemenea deficien e;

11) solu ioneaz , în conformitate cu prevederile legale în vigoare, atât peti iile adresate de
tre cet eni sau organiza ii legal constituite, cât i cele transmise de Inspec ia

Muncii, i acord  consulta ii de specialitate publicului, în domeniul aplic rii legisla iei
specifice;

12) sesizeaz  conducerea institu iei în leg tur  cu necesitatea elabor rii unor noi acte
normative, a modific rii sau complet rii celor existente;
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13) are în vedere ca institu ia s  se constituie parte civil  în cursul urm ririi penale,
precizând întinderea prejudiciului i propune conducerii institu iei, func ie de stadiul
procesului, introducerea în cauz  ca p i responsabile civilmente a persoanelor care
se fac vinovate;

14) asigur  primirea la institu ie, în termen util, a copiilor dup  hot rârile judec tore ti
mase definitive i irevocabile, precum i orice alte titluri, pe care le va comunica

serviciului economic, în termen legal, în vederea înregistr rii în eviden ele contabile
ale institu iei;

15) particip  împreun  cu factorii interesa i la ac iuni pentru cunoa terea i însu irea
dispozi iilor legale din domeniul rela iilor de munc , securit ii i s ii în munc ;

16) transmite, cu celeritate, toate datele i informa iile solicitate de c tre serviciul
legisla ie, contencios administrativ din cadrul Inspec iei Muncii, în vederea întocmirii
unor rapoarte;

17) alte atribu ii în domeniul de competen  potrivit actelor normative sau dispuse
ierarhic.

H. In activitatea de control rela ii de munc
1) controleaz  aplicarea reglement rilor legale, generale i speciale, cu privire la

încheierea, executarea, modificarea, suspendarea i încetarea contractelor individuale
de munc ;

2) controleaz  respectarea clauzelor cuprinse în contractele colective de munc  aplicabile
i în contractele individuale de munc ;

3) controleaz  stabilirea i acordarea drepturilor cuvenite salaria ilor ce decurg din lege,
din contractul colectiv de munc  aplicabil i din contractele individuale de munc ;

4) controleaz  respectarea principiului egalit ii de tratament;
5) controleaz  utilizarea de c tre angajatori a muncii nedeclarate avand ca scop
diminuarea muncii nedeclarate si integrarea unui numar cat mai mare de angajati
nedeclarati in economia formala si reducerea pericolului pe care-l genereaza munca ilegala
pentru toate domeniile economico-sociale.
6) controleaz  modul de completare a carnetelor de munc i condi iile de p strare a

acestora la unit ile din sectorul public, privat i la alte categorii de angajatori;
7) controleaz  dac  persoanele fizice i juridice respect  prevederile legale privind

înregistrarea contractelor de munc ;
8) verific i urm re te modul în care sunt calculate sumele virate cu titlu de comision

pentru p strarea i completarea carnetelor de munc , precum i pentru verificarea i
certificarea legalit ii înregistr rilor efectuate de c tre angajatori în condi iile legii;

9) controleaz  la angajatori existen a registrului general de eviden  a salaria ilor i
respectarea prevederilor legale privind completarea acestora;

10) controleaz  respectarea legisla iei de c tre societ ile care au ca obiect de activitate
recrutarea i plasarea for ei de munc  române în str in tate;

11) controleaz  legalitatea încadr rii în munc  a cet enilor str ini;
12) constat i sanc ioneaz  în baza actelor normative nerespectarea prevederilor
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legisla iei muncii i protec iei sociale sau, dup  caz, dispune m suri obligatorii pentru
intrarea în legalitate;

13) controleaz  situa iile semnalate de cet eni, institu ii publice sau agen i economici prin
sesiz ri, adrese, scrisori, audien e, în leg tur  cu nerespectarea legisla iei muncii i

spunde peten ilor cu privire la constat rile f cute i /sau, dup  caz, cu privire la
surile dispuse pentru intrarea în legalitate;

14) efectueaz  inspec ii fiscale i transmite rapoartele de inspec ie fiscal  serviciului
economic, achizi ii publice i executare silit ;

15) transmite serviciului economic, achizi ii publice i executare silit  deciziile de
impunere rezultate în urma rapoartelor de inspec ie fiscal ;

16) întocme te lunar rapoartele privind activitatea desf urat  în domeniul rela iilor de
munc i particip  la elaborarea rapoartelor de activitate care se transmit Inspec iei
Muncii;

17) solu ioneaz  contesta iile împotriva rapoartelor de inspec ie fiscal i, dup  caz,
împotriva deciziilor de impunere referitoare la modul de calcul al comisionului datorat
i al penalit ilor aferente;

18) acord  consultan  de specialitate, particip  la elaborarea de studii i analize în
domeniul rela iilor de munc i al eviden ei muncii;

19) particip  la realizarea planurilor de control comune, stabilite în baza protocoalelor
încheiate între Inspec ia Muncii i alte institu ii;

20) colaboreaz  cu Serviciul Control Securitate i S tate în Munc  la organizarea,
coordonarea i derularea de campanii na ionale i ac iuni comune de control;

21) alte atribu ii în domeniul de competen  potrivit actelor normative sau dispuse
ierarhic.

în activitatea administrare si monitorizare relatii de munca, zilieri si contracte
colective de munca

1) monitorizarea evidentei nationala a muncii prestate in temeiul contractelor individuale
de munca;

2) eliberarea de certificate/adeverinte in baza documentelor existente in arhivele
inspectoratelor teritoriale de munca, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a
oricaror entitati care au dreptul legal de a solicita si de a obtine aceste informatii;

3) eliberarea de certificate cu informatii extrase din registrele generale de evidenta a
salariatilor depuse de angajatori;

4) eliberarea de copii in baza documentelor existente in arhivele inspectoratelor
teritoriale de munca, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricaror entitati care
au dreptul legal de a solicita si a obtine aceste informatii;

5) eliberarea de adeverinte si carnete de munca ramase in arhiva inspectoratului;
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6) eliberarea de certificate cu informatii extrase din baza de date organizata la nivelul
Inspectoratului teritorial de munca cu registrele generale de evidenta a salariatilor
depuse de angajatori;

7) furnizarea in colaborare cu compartimentul IT a datelor din Registrul general de
evidenta a salariatilor pentru refacerea continutului sau la angajator, prin preluarea
informatiilor din baza de date organizata la nivelul  Inspectiei Muncii;

8) organizarea cu sprijinul compartimentului IT, activitatilor de preluare la nivelul
inspectoratului, a registrelor generale de evidenta a salariatilor in format electronic;

9) solutionarea situatiilor semnalate de cetateni, institutii publice sau agenti economici
prin adrese, scrisori, audiente in legatura cu nerespectarea legislatiei muncii;

10) asigurarea arhivarii tuturor dosarelor de personal primite de la   angajatori si pe baza
carora au fost completate carnetele de munca ale salariatilor, existente in arhiva
inspectoratului;

11) certificarea si contrasemnarea adeverintelor eliberate de angajatori pentru  perioadele
de stagiu, asa cum prevede art.31 al.5 si 6 din Legea 53/2003, republicata;

12) primirea registrelor de evidenta a zilierilor, asa cum este prevazut de Legea nr.52 din
2011,  de Ordinul nr.1439 din 2011 si de Ordinul nr.2822/2011;

13) implementarea, individual, a datelor din registrele de evidenta a zilierilor;
14) arhivarea registrelor de zilieri primite si implementate;
15) eliberarea de adeverinte salariatilor, in situatia in care din motive obiective

angajatorul nu mai poate elibera aceste adeverinte, din care sa rezulte elementele
continute in registrele transmise de angajatori, asa cum rezulta din art.8 al.6 din HG
nr.500 din 2011;

16) primirea dosarelor cu informarile angajatorilor care au optat pentru transmiterea
registrului general de evidenta a salariatilor, de catre prestatorii de serviciu;

    17)implementarea dosarelor cu informarile angajatorilor in programul de
         prestatori;
    18) organizarea activit ilor de preluare, prelucrare i transmitere a
         datelor statistice în domeniul eviden ei muncii, solicitate de Inspec ia
         Muncii;

19)înregistrarea i organizarea eviden ei contractelor colective de
      munc , a actelor aditionale, a sesizarilor referitoare la concilierea
      conflictelor colective de munca, a hotararilor arbitrale;
20)rezolvarea altor atributii in domeniul de competenta potrivit actelor
     normative sau dispuse ierarhic.

K. In activitatea de control securitate i s tate în munc
1) controleaz  aplicarea corect i unitar  a legisla iei na ionale care reglementeaz

securitatea i s tatea în munc  în domeniul de competen , notificând prin înscrisuri
neconformit ile;
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2) elaboreaz  Programul propriu de ac iuni al inspectoratului teritorial de munc  în baza
analizelor datelor statistice, specificului geo-economic al jude ului i Programului -
cadru de ac iuni al Inspec iei Muncii;

3) întocme te i actualizeaz  periodic planul anual de control i graficele lunare de
control, în baza Programului propriu de ac iuni al inspectoratului teritorial de munc i
a analizei datelor statistice la nivel teritorial (frecven a, împrejur rile i cauzele
accidentelor de munc i bolilor profesionale, m rimea unit ii, complexitatea
activit ii, riscurile profesionale, dispersia punctelor de lucru, peti ii i alte ac iuni),
stabilind tipul de control, în conformitate cu prevederile Manualului de metode de
inspec ie;

4) urm re te respectarea de c tre angajatori a condi iilor pentru care s-a eliberat
certificatul constatator sau autoriza ia de func ionare din punct de vedere al securit ii
i s ii în munc ;

5) analizeaz i înainteaz  spre avizare sau respingere argumentat  Inspectorului ef
Adjunct - securitate i s tate în munc , dosarele de cercetare a evenimentelor
întocmite de angajatori;

6) controleaz  modul în care se face înregistrarea, eviden a i raportarea accidentelor de
munc i bolilor profesionale de c tre angajator;

7) verific  modul în care au fost duse la îndeplinire m surile dispuse cu ocazia
controalelor sau a cercet rii evenimentelor, notificând prin înscrisuri constat rile;

8) întocme te i gestioneaz  registrele unice de eviden  potrivit reglement rilor legale,
precum i registrele specifice activit ii inspectoratului teritorial de munc  în domeniul
de competen  (registrul unic de eviden  a accidenta ilor în munc , registrul unic de
eviden  a incidentelor periculoase, registrul unic de eviden  a accidenta ilor in
munc  ce au ca urmare incapacitate de munc  mai mare de 3 zile de lucru, registrul unic
de m suri dispuse de Inspec ia Muncii, registrul de comunicare operativ  a
evenimentelor si altele asemenea);

9) cerceteaz  evenimentele, sub aspectul cauzelor, împrejur rilor i al r spunderilor,
potrivit competen elor legale;

10) stabile te organismele abilitate s  efectueze expertize în cadrul cercet rii
evenimentelor a c ror cercetare este de competen a inspectoratelor teritoriale de
munc ;

11) reface procesul verbal de cercetare i/sau completeaz  dosarul de cercetare a
evenimentului în cazul în care acesta este respins i îl transmite în termen legal,
conform celor dispuse de Inspec ia Muncii;

12) controleaz  modul de respectare a prevederilor legale aplicabile locurilor de munc
încadrate în condi ii deosebite;

13) analizeaz i solu ioneaz , în conformitate cu reglement rile în vigoare, contesta iile i
peti iile referitoare la aspecte de securitate i s tate în munc ;

14) organizeaz , cel pu in trimestrial, întâlniri cu angajatorii, cu reprezentan ii acestora, cu
lucr torii desemna i, cu partenerii sociali sau cu alte institu ii, pentru informare i
consiliere în domeniul de competen i mediatizeaz  frecven a, împrejur rile, cauzele
accidentelor de munc i m surile dispuse pentru prevenirea unor evenimente
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similare;
15) verific  respectarea de c tre serviciile externe de prevenire i protec ie a condi iilor în

baza c rora a fost emis certificatul de abilitare i propun în scris, Comisiei de abilitare i
avizare, dac  este cazul, retragerea certificatului;

16) transmite trimestrial Inspec iei Muncii, pentru actualizare pe site-ul acesteia, lista
serviciilor externe de prevenire i protec ie, precum i listele persoanelor fizice i
juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spa iului Economic
European care presteaz  servicii externe de prevenire i protec ie în regim permanent,
temporar sau ocazional în România;

17) constat i sanc ioneaz  nerespectarea de c tre angajatori a legisla iei privind
securitatea i s tatea în munc ;

18) controleaz  respectarea de c tre angajatori a încadr rii în grupe i categorii (pentru
medii normale i medii explozive) a echipamentelor de munc ;

19) controleaz  modul în care lucr torii sunt preg ti i, cunosc i aplic  procedurile de
acordare a primului ajutor în caz de accidentare, precum i organizarea i dotarea
echipelor de salvatori pentru situa iile impuse de specificul activit ii sau prev zute de
lege;

20) controleaz  modul în care angajatorii au stabilit leg turile necesare cu serviciile
specializate de interven ie;

21) controleaz  modul în care angajatorii instruiesc lucr torii i al i participan i la procesul
de munc , referitor la cunoa terea riscurilor de accidentare i îmboln vire profesional ,
precum i a m surilor de prevenire i protec ie specifice unit ii;

22) asigur  luarea în eviden  a actelor de control încheiate de inspectorii de munca din
cadrul Inspec iei Muncii i verifica realizarea m surilor dispuse în acestea;

23) pune la dispozi ia delega ilor Inspec iei Muncii, la termenele stabilite de ace tia,
documentele i informa iile solicitate;

24) anun  telefonic i transmite comunicarea operativ  a evenimentelor conform
procedurilor stabilite de Inspec ia Muncii;

25) comunic , la termenele stabilite, modul de realizare al m surilor dispuse prin notele de
control, de c tre reprezentan ii Inspec iei Muncii;

26) elaboreaz i comunic , la termenele stabilite, materialele în domeniul de competen ,
solicitate de Inspec ia Muncii;

27) comunic  în condi iile stabilite de metodologiile i procedurile elaborate de Inspec ia
Muncii rezultatele ac iunilor/campaniilor dispuse;

28) colaboreaz  cu alte institu ii de control la nivel teritorial, în vederea realiz rii unor
ac iuni comune pentru cunoa terea i respectarea prevederilor legale în domeniul
securit ii i s ii în munc ;

29) formuleaz  propuneri privind formarea i perfec ionarea profesional  a func ionarilor
publici din cadrul compartimentului i întocme te rapoarte periodice privind
activitatea de formare a acestora;

30) asigur  actualizarea anual  a listei documentelor de interes public i listei categoriilor
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de documente produse i/sau gestionate în domeniul de competen , potrivit legii;
31) elaboreaz  estim rile cheltuielilor pentru activitatea proprie i evalueaz  eficien a

utiliz rii resurselor în scopul fundament rii bugetului de venituri i cheltuieli;
32) furnizeaz  periodic date compartimentului informatic  în vederea actualiz rii site-ului

inspectoratului teritorial de munc , în domeniul de competen ;
33) particip  la derularea unor programe i proiecte în domeniul securit ii i s ii în

munc ;
34) particip  la derularea unor ac iuni sau, dup  caz, la grupuri de lucru organizate sau

coordonate de Inspec ia Muncii;
35) elibereaz  certificate, adeverin e i copii ale documentelor existente în arhivele

inspectoratelor teritoriale de munc  la cererea persoanelor fizice, juridice sau oric ror
entit i care au dreptul legal de a solicita i ob ine aceste informa ii, conform
prevederilor legale;

36) îndepline te i alte sarcini i atribu ii dispuse ierarhic în domeniul de competen .

L. în activitatea de supraveghere a pie ei i îndrumare angajatori i angaja i în
domeniul securit ii i s ii în munc
1) constat i  sanc ioneaz  nerespectarea de  c tre  angajatori  a legisla iei privind

supravegherea pie ei;
2) particip  la efectuarea determin rilor de noxe i la activit ile pentru reînnoirea

avizelor de încadrare a locurilor de munc  în condi ii deosebite sau speciale;
3) verific  documenta ia întocmit i depus  la inspectoratul teritorial de munc  de c tre
angajatori pentru încadrarea locurilor de munc  în condi ii deosebite  conform
reglementarilor;
4) analizeaz  documenta ia i efectueaz  expertizarea, potrivit arond rii teritoriale

stabilit  de Inspec ia Muncii, în vederea:
a) eliber rii autoriza iei de de inere a materialelor explozive;
b) eliber rii autoriza iei de depozitare a materiilor explozive;
c) acord rii vizei anuale a autoriza iei de de inere materii explozive;
d) acord rii vizei anuale a autoriza iei de func ionare a depozitelor de materii

explozive - emiterii avizului de amplasare al firidelor de explozivi la persoanele
juridice cu profil minier;

e) expertiz rii / aviz rii înc perilor pentru depozitarea, p strarea i manipularea
capselor pentru pistoalele de implant bol uri, fuzee antigrindin , capse de alarmare
utilizate la transportul feroviar, capse de asomare, spa ii destinate depozit rii
armelor precum i spa ii destinate depozit rii muni iilor, capselor sau pulberilor de
muni ie;

f) aprob rii dep irii cu 25% a cantit ii maxime de exploziv pentru care s-a eliberat
autoriza ia depozitului;

5) examineaz  artificierii i pirotehni tii în vederea autoriz rii acestora si acord  asisten
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tehnic  la preg tirea activit ilor pentru autorizarea i reautorizarea artificierilor
conform arond rii teritoriale stabilit  de Inspec ia Muncii;

6) comunic , la termenele stabilite, modul de realizare al m surilor dispuse prin notele de
control, de c tre reprezentan ii Inspec iei Muncii;

7) elibereaz  certificate, adeverin e i copii ale documentelor existente în arhivele
inspectoratelor teritoriale de munc  la cererea persoanelor fizice, juridice sau oric ror
entit i care au dreptul legal de a solicita i ob ine aceste informa ii, conform
prevederilor legale;

8) controleaz  la produc tori, importatori i distribuitori aplicarea dispozi iilor legale
referitoare la introducerea pe pia  a produselor reglementate din domeniul de
competen  al Inspec iei Muncii;

9) eviden iaz  produsele controlate în sistemul informatic specific supravegherii pie ei;
10) constat i sanc ioneaz  nerespectarea de c tre angajator a legisla iei privind

securitatea i s tatea în munc ;
11) analizeaz i solu ioneaz , în conformitate cu reglement rile legale, sesiz rile i

reclama iile privind introducerea pe pia  a produselor;
12) notific  Inspec ia Muncii i inspectoratul teritorial de munc  unde î i are sediul

produc torul sau importatorul, în situa ia în care identific  produse neconforme la
distribuitori din cadrul jude ului;

13) pune la dispozi ia delega ilor Inspec iei Muncii, la termenele stabilite de ace tia,
documentele i informa iile solicitate;

14) formuleaz  propuneri privind formarea i perfec ionarea profesional  a func ionarilor
publici   din  cadrul   compartimentului   i  întocme te  rapoarte  periodice  privind
activitatea de formare a acestora;

15) asigur  actualizarea anual  a listei documentelor de interes public i listei categoriilor
de documente produse i/sau gestionate în domeniul de competen , potrivit legii;

16) elaboreaz  estim rile cheltuielilor pentru activitatea proprie i evalueaz  eficien a
utiliz rii resurselor în scopul fundament rii bugetului de venituri i cheltuieli;

17) furnizeaz  periodic date compartimentului informatic  în vederea actualiz rii site-ului
inspectoratului teritorial de munc , în domeniul de competen ;

18) particip  la derularea unor programe i proiecte în domeniul securit ii i s ii în
munc ;

19) particip  la derularea unor ac iuni sau, dup  caz, la grupuri de lucru organizate sau
coordonate de Inspec ia Muncii;

20) îndepline te i alte sarcini i atribu ii dispuse ierarhic, în domeniul de competen .
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CAPITOLUL VI
DISPOZI II FINALE

Art. 30. Inspectorul ef al Inspectoratului actualizeaz i completeaz  permanent
atribu iile compartimentelor în func ie de modific rile organizatorice i legislative
intervenite.

Art. 31. Inspectorul ef, inspectorii efi adjunc i i conduc torii compartimentelor asigur
detalierea atribu iilor din regulamentul de organizare i func ionare prin elaborarea fi elor
de post.

Art. 32 Inspectorul ef, inspectorii efi adjunc i i conduc torii compartimentelor asigur
însu irea i respectarea prezentului regulament de c tre întregul personal subordonat.

Art.33.Inspectorul ef, inspectorii efi adjunc i i conduc torii compartimentelor r spund,
conform reglement rilor în vigoare, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoas  a
sarcinilor ce revin compartimentelor pe care le conduc, precum i pentru cazul în care au
dispus m suri contrare prevederilor legale.

Art.34.Inspectorul ef asigur  întocmirea regulamentului intern propriu al Inspectoratului.

Art. 35.Prezentul Regulament propriu de organizare i func ionare a Inspectoratului
Teritorial de Munc  Neamt  se aproba prin decizie a inspectorului sef si intra in vigoare la
data de 01.01.2012 .


