COMUNICAT DE PRESĂ

Activitatea compartimentului Comunicare şi Relaţii de Muncă
privind soluţionarea sesizărilor
Instituţiile publice, în conformitate cu prevederile O.G. nr.27/2002 privind
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, au obligaţia de a primi şi
soluţiona, în termenele şi condiţiile stabilite , petiţiile formulate în scris, prin email sau telefonic, de către cetăţeni sau orice organizaţie legal constituită.
În acest scop în cadrul I.T.M. Sibiu funcţionează un compartiment
distinct denumit Comunicare şi Relaţii cu Publicul, în care activează personal de
specialitate şi care vine în sprijinul angajaţilor în relaţia sa cu angajatorul şi al
angajatorilor în vederea respectării legislaţiei muncii.
Activitatea compartimentului constă în principal în respectarea obligaţiilor
ce-i revin privind primirea , înregistrarea şi urmărirea soluţionării sesizărilor. În
acest scop, după înregistrarea sesizărilor acestea sunt repartizate celor două
compartimente de control (relaţii de muncă şi securitate şi sănătate în muncă) în
vederea soluţionării în termenul legal de 30 de zile de la data înregistrării.
Expedierea răspunsului către petiţionar se face prin poştă la adresa indicată de
acesta.
În cazul în care societatea reclamată îşi are sediul social în alt judeţ,
sesizarea este redirecţionată inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia se
desfăşoară activitatea acesteia.
Sesizările primite la I.T.M. Sibiu în care nu sunt trecute datele de
identificare ale petiţionarului, sunt considerate anonime şi cu toate că, în
conformitate cu prevederile art.7 din O.G. nr.27/2002 acestea ar trebui clasate,
instituţia noastră verifică la angajatori problemele sesizate de angajaţi.
Persoanele fizice, care se prezintă la sediul I.T.M. Sibiu în vederea
formulării unei sesizări, primesc mai întâi consultanţă de specialitate, din partea
personalului din cadrul compartimentului comunicare şi relaţii cu publicul, privind
legislaţia muncii astfel încât în multe cazuri problemele angajaţilor sunt rezolvate
ca urmare a consilierii.
Instituţia noastră acordă consultanţă şi angajatorilor în vederea cunoaşterii
şi aplicării a prevederilor legale în domeniul legislaţiei muncii.

Evoluţia sesizărilor primite şi înregistrate la I.T.M. Sibiu se prezintă astfel:
Nr. sesizări
Înregistrate
2010
2011
2012
2013
(10 luni)

900
879
706
597

R.M. S.S.M.

758
689
508
416

12
13
10
7

RM şi SSM Retrase Redirecţionate

43
42
37
28

33
32
34
33

54
103
117
113

Analizând datele prezentate se observă o scădere a numărului de sesizări,
înregistrate la I.T.M. Sibiu, cauzele principale fiind următoarele:
- consilierea angajaţilor în domeniul relaţiilor de muncă;
- consilierea angajatorilor în vederea cunoaşterii şi aplicării corecte a
legislaţiei muncii;
- trecerea în insolvenţă a unor angajatori care nu respectau legislaţia;
- organizarea, la nivelul judeţului, a mai multor întâlniri cu angajatorii
având drept scop mediatizarea legislaţiei muncii şi bune practici;
- desfăşurarea permanentă la nivel naţional a campaniilor de identificare şi
combatere a muncii nedeclarate;
- dezbateri asupra problemelor negative din piaţa muncii prin organizarea
conferinţelor de presă şi apariţiile dese în mass - media a conducerii
instituţiei.
Principalele aspecte sesizate în domeniul relaţiilor de muncă sunt :
 neplata drepturilor salariale;
 neeliberare adeverinţei de vechime;
 neîncheierea contractului individual de muncă;
 nerespectarea prevederilor legale privind durata timpului de
lucru şi a repausului săptămânal .
Principalele aspecte sesizate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt :
 neacordare echipament individual de protecţie;
 condiţii de muncă necorespunzătoare;
 lipsa instruire SSM;
 accident de muncă .
Informăm cetăţenii că pentru problemele pe care le întâmpină la locul de
muncă pot apela instituţia noastră la numărul de telefon: 0269243022.
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