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INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

Inspectoratul Teritorial de Munc  Neam  aniverseaz Ziua Inspec iei Muncii

Ziua Inspec iei Muncii, 11 iulie, a fost instituit  prin Legea nr. 337 din 2018 privind statutul
inspectorului de munc . Inspectoratele teritoriale de munc  sunt unit i cu personalitate
juridic , organizate în fiecare jude i în municipiul Bucure ti i func ioneaz  în subordinea
Inspec iei Muncii, care este organ de specialitate al administra iei publice centrale, aflat în
subordinea Ministerului Muncii i Protec iei  Sociale, prin care se exercit  atribu iile de
autoritate de stat în domeniile sale de competen . Prin structurile sale centrale i
teritoriale (inspectoratele teritoriale de munc ), Inspec ia Muncii exercit  controlul aplic rii
unitare a dispozi iilor legale în domeniile sale de competen  în unita ile din sectorul public,
privat, mixt la autorit ile administra iei publice locale i centrale, la persoanele fizice i
juridice i la organismele neguvernamentale, precum i la alte categorii de angajatori.

Inspec ia Muncii i inspectoratele teritoriale de munc  au ca principal scop urm rirea
îndeplinirii de c tre angajatori a obliga iilor legale în domeniile rela iilor de munc ,
securit ii i s ii în munc i al supravegherii pie ei produselor, precum i a celor
referitoare la condi iile de munc , ap rarea vie ii, integrit ii corporale i s ii
salaria ilor i a altor participan i la procesul de munc , în desf urarea activit ii.

Inspec ia Muncii ac ioneaz  potrivit statutului propriu în baza prevederilor art. 41 din
Constitu ia României, republicat , a prevederilor Conven iei Organiza iei Interna ionale a
Muncii nr. 81/1947 privind inspec ia muncii în industrie i comer i a Conven iei Organiza iei
Interna ionale a Muncii nr. 129/1969 privind inspec ia muncii în agricultur .

Misiunea inspectoratelor teritoriale de munc  este axat  pe supravegherea îndeplinirii
dispozi iilor legale referitoare la rela iile individuale i colective de munc , la securitatea i

tatea în munc , la supravegherea pie ei produselor i la protec ia angaja ilor care
lucreaz  în condi ii deosebite în exercitarea profesiilor lor, prin ac iuni (inspec ii)
desf urate de personal înalt calificat, care s  asigure pe o pia  a muncii bine definit
respectarea conceptului de flexisecuritate, respectarea principiilor fundamentale privind
serviciile publice (respectarea drepturilor sociale ale cet enilor, transparen a i
responsabilitatea public ) i realizarea obiectivelor strategice ale institu iei.

Inspec ia Muncii din România i inspectoratele teritoriale de munc  au acela i mandat cu cel
al institu iilor similare din statele membre ale Uniunii Europene, motiv pentru care, în
strategia i programul anual de ac iuni, sunt incluse priorit ile i obiectivele identificate la
nivel na ional pe baza politicii Uniunii Europene privind ocuparea for ei de munc , afacerile
sociale i incluziunea. De asemenea, în activitatea lor curent , acestea organizeaz  campanii
de control i de con tientizare pe teme de interes identificate la nivelul Uniunii Europene,
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utilizând în acest scop metode de inspec ie i instrumente de formare a inspectorilor de
munc  similare celor folosite de organismele de inspec ie a muncii din statele membre ale
Uniunii Europene, aliniindu-se astfel ini iativelor organismelor europene în domeniu.

Ca o alternativ  la activitatea de control, Inspec ia Muncii i inspectoratele teritoriale de
munc  sunt preocupate în permanen  de informarea i con tientizarea atât a angajatorilor
cât i a angaja ilor cu privire la importan a cunoa terii i respect rii legisla iei din domeniul
rela iilor de munc i a securit ii i s ii în munc . Astfel, lunar, sunt  discutate în
Consiliul Consultativ Tripartit actele normative de interes pentru activitatea organiza iilor
patronale, agen ilor economici i organiza iilor sindicale, publicate în Monitorul Oficial.
Pentru o bun  diseminare  a legisla iei din domeniul securit ii i s ii în munc ,
inspectorii de munc  particip , lun  de lun , la edin ele comitetelor de securitate i

tate în munc  organizate la nivelul angajatorilor.

Avem o permanent i foarte bun  colaborare cu autorit ile i institu iile publice jude ene,
în mod deosebit cu Institu ia Prefectului, Inspectoratul de Poli ie Jude ean, Inspectoratul de
Jandarmi Jude ean, Agen ia Jude ean  pentru Pl i i Inspec ie Social , Agen ia Jude ean
pentru Ocuparea For ei de Munc , Casa Jude ean  de Pensii, Direc ia de S tate Public ,
Inspectoratul colar Jude ean, atât pentru informarea reciproc  cât i pentru verificarea
respect rii normelor legale în vigoare. Mul umim, pe aceast  cale, autorit ilor i institu iilor
publice  jude ene pentru buna colaborare în desf urarea ac iunilor comune.

La 21 de ani de la înfiin area Inspec iei Muncii, ne confrunt m cu o nou  provocare, infec ia
cu noul coronavirus care afecteaz  profund societatea, atât din punct de vedere economic
cât i social. Prin ac iunile de informare i control pe care le derul m, încerc m s
con tientiz m angajatorii si lucr torii asupra pericolului i a necesit ii respect rii
reglement rilor adoptate pentru reducerea îmboln virilor. În acest sens am transmis mai
multor mii de angajatori inform ri i recomand ri privind cele mai bune m suri de prevenire.
De asemenea, am fost i suntem permanent la dispozi ie pentru a furniza r spunsuri adecvate
preocup rilor angajatorilor i angaja ilor.

Ne dorim s  men inem, în continuare, un nivel înalt de încredere în rândul angajatorilor i
angaja ilor i s  r spundem prompt solicit rilor cet enilor, s  fim mai buni, mai
responsabili, mai performan i pentru asigurarea unei munci sigure i decente.

Inspector ef
I.T.M. Neam
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