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11 iulie – Aniversare a peste două decenii a Inspecției Muncii
Astăzi, 11 iulie 2022, Inspecția Muncii aniversează 23 de ani de la înființarea în structura
și organizarea sa actuală, astfel cum a fost reglementată prin Legea nr. 108/1999, care
definește entitatea ca un organ de specialitate al administrației centrale, cu
personalitate juridică în subordinea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, care
asigură controlul respectării prevederilor legale din sfera relațiilor de muncă precum și
din cea a securității și sănătății în muncă.
Prin inspectoratele teritoriale de muncă, Inspecția Muncii se impune ca un organ
administrativ de control imperios necesar atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și în
domeniul securității și sănătății în muncă.
În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, inspectoratele teritoriale de muncă colaborează cu
autoritățile administrației publice centrale și locale, cu alte inspecții de specialitate ale
statului, cu organizații neguvernamentale, cu partenerii sociali și cu mass media. Astfel,
prin acțiunile întreprinse, se remarcă o vizibilitate constantă și convingătoare a instituției
la nivelul comunității deservite.
Inspectoratul teritorial de muncă Sibiu, prin inspectorii de muncă, exercită controlul
aplicării unitare a prevederilor legale în domeniile sale de competență și oferă servicii
tuturor persoanelor fizice și juridice, angajatori din sectorul public, mixt, privat și la alte
categorii de angajatori din județul Sibiu.
Statutul inspectorului de muncă, statuat prin Legea nr.337/2018, stabilește că de ziua
Inspecției Muncii, inspectorii de muncă nu vor desfășura activități specifice de control, ci
activități de informare. Cu toate acestea, pentru toate inspectoratele teritoriale de
muncă permanenta preocupare rămâne aceea de a informa, consilia și a conștientiza,
dar și de a atenționa atât angajatorii cât și angajații cu privire la importanța cunoașterii
și respectării legislației din domeniul relațiilor de muncă și cel al securității și sănătății în
muncă.
„ Prin seriozitate și rigurozitate, ne îndeplinim atribuțiile și dorim să creștem încrederea
tuturor operatorilor economici, cât și pe cea a angajaților, și suntem constat preocupați
de soluționarea problemelor în domeniile relațiilor de muncă și a securității și sănătății în
muncă. Un sincer și călduros La mulți ani! Inspecției Muncii și tuturor angajaților din
sistem .” Alexandru Marius Stănilă – inspector șef
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