INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SIBIU

RAPORT DE EVALUARE
A ACTIVITĂŢII DE SOLUŢIONARE A PETIŢILOR
ÎN PERIOADA 01.01 – 31.12.2020
1.Numărul total de petiţii înregistrate ----------------------------------------------------------------------------- 887
Din care:
A. exclusiv în domeniul relaţiilor de muncă (CRM+DCMN)--------------------------------------------- 766
B. exclusiv în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) ---------------------------------------- 34
C. ambele domenii de mai sus (CRM/DCMN+CSSM) -------------------------------------------------------61
D. alte domenii decât cele precizare mai sus -------------------------------------------------------------26

2.Numărul
A.
B.
C.

total de petiţii înregistrate după modalitatea de soluţionare a acestora:
numărul de petiţii soluționate prin răspuns ----------------------------------------------------------- 770
numărul de petiţii redirecţionate altor instituţii pentru soluţionare --------------------------------62
numărul de petiţii clasate ----------------------------------------------------------------------------------55

3.Numărul total de petiţii înregistrate după tipul petentului:
A. numărul de petiţii adresate de cetăţeni (persoana fizică)------------------------------------------874
B. numărul de petiţii adresate de organizaţii legal constituite -----------------------------------------13
4.Numărul
A.
B.
C.

total de petiţii înregistrate după modalitatea de trimitere a solicitării:
pe suport hârtie (prin poştă şi la sediul instituţiei) --------------------------------------------------411
pe suport electronic (e-mail)----------------------------------------------------------------------------363
pe portalul de petiţii de pe site ------------------------------------------------------------------------113

Principalele aspecte semnalate au fost neplata drepturilor salariale sau plata incompletă a acestora,
neacordarea concediilor de odihnă, neplata indemnizaţiilor de concediu ori necompensarea în bani a
concediului de odihnă neefectuat, neacordarea diurnei, nerestituirea garanţiei, neacordarea bonurilor de
masă, muncă fără forme legale, neeliberarea adeverinţelor de vechime/salariat, nerespectarea timpului
de muncă-odihnă, nerespectarea repausului săptămânal, iar în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă,
nerespectarea condiţiilor de muncă, neacordarea echipamentului individual de protecţie.
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter
personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca
destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm
rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

