INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ALBA
Decizia nr.66
din 28.03.2018
Inspectorul şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, d-nul jr. Fiţ Dorel Aurel,
numit în baza deciziei nr.566/20.07.2011;
În conformitate cu:
 Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată
cu modificările şi completările ulterioare;
 Decizia nr.123/20.10.2017 a inspectorului şef al ITM Alba de aprobare a noii
structuri de funcţii publice in conformitate cu anexa nr.1 la decizia inspectorului
general de stat nr.531/13.09.2017;
 Avizul ANFP nr.53566/19.10.2017 pentru funcţiile publice din cadrul ITM Alba;
 Hotărârea Guvernului nr.12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Muncii şi Justiţiei Sociale, precum și pentru modificarea unor acte normative;
 Hotărârea Guvernului nr.488/2017 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii cu modificările şi completările
ulterioare;
 Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al inspectoratului teritorial de
muncă aprobat prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale
nr.1095/22.02.2018;
 Procesul-verbal încheiat în data de 28.03.2018 cu ocazia şedinţei Consiliului
Consultativ Tripartit de adoptare a ROF al CCT;
În temeiul cap.III art.20 pct.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba aprobat prin Ordinul ministrului muncii şi
justiţiei sociale nr.1095/22.02.2018, emite prezenta:
DECIZIE :
Art.1. În conformitate cu art.10 alin.1 din Regulamentul propriu de organizare şi
funcţionare al Inspectoratului Teritorial de Muncă, aprobat prin Ordinul ministrului
muncii şi justiţiei sociale nr.1095/22.02.2018, coroborat cu prevederile HG nr.488/2017,
se constituie la nivelul ITM Alba, Consiliul Consultativ Tripartit, din partea ITM Alba fiind
desemnaţi următorii membrii:
-

Fiţ Dorel Aurel – inspector şef – ITM Alba;

-

Calman Gabor Zsolt – inspector şef adj.RM – ITM Alba;

-

Negrea Daniel – inspector şef adj. SSM – ITM Alba;

-

Suciu Vasile – şef serviciu control SSM – ITM Alba

-

Mândroc Elisabeta – inspector de muncă compartiment contracte colective de
muncă, zilieri şi monitorizare relaţii de muncă – ITM Alba
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Componenţa Consiliului Consultativ Tripartit se completează cu membrii desemnaţi de
confederaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional şi comunicaţi
Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba şi respectiv cu cei nominalizaţi în decizia
Inspectorului Şef al ITM Alba nr.5/15.01.2014;
Art.2. Atribuţiile Consiliului Consultativ Tripartit sunt cele stabilite prin Regulamentul
de Organizare şi Funcţionare al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, respectiv:
-

Asigură realizarea dialogului social la nivelul Inspectoratului;

-

Analizează problemele de interes comun identificate în aplicarea prevederilor
legislaţiei în domeniul de competenţă al Inspectoratului şi face propuneri
pentru îmunătăţirea legislaţiei în domeniul de competenţă;

-

Analizează aspectele care privesc încălcarea legislaţiei muncii atât de către
angajatori cât şi de salariaţi şi formulează propuneri cu privire la măsurile
legale în vederea soluţionării acestora;

-

Propune linii de acţiune prin care angajatorii să fie informaţi şi determinaţi să
ia măsurile care se impun pentru îmbunătăţirea calităţii muncii, prin crearea
unui mediu de muncă sigur şi sănătos, dezvoltarea unei culture de prevenire a
riscurilor profesionale;

-

Identifică şi analizează domeniile de activitate în care angajatorii sunt
susceptibili de a utiliza muncă nedeclarată şi formulează propuneri pentru
diminuarea acestui fenomen;

Art.3. Modul de funcţionare a Consiliului Consultativ Tripartit din cadrul Inspectoratului
Teritorial de Muncă Alba este cel stabilit prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
al acestuia, anexat prezentei decizii.
Art.4. Cu data de 01.04.2018 prevederile deciziei nr.5/15.01.2014, se completează cu
prevederile prezentei decizii.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Compartimentul Resurse
Umane şi se comunică celor în cauză.
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