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Topoleanu Nicolae

BULETIN INFORMATIV - 2021

1.
Actele
instituţiei

normative

care

reglementează

organizarea

şi

funcţionarea

Legea nr. 108/1999, republicată, privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei
Muncii
H.G. nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Inspecţiei Muncii
Structura organizatorică

2.

- http://www.itmtulcea.ro/Docs/altele/organigrama_2017.pdf

3.
Atribuţiile compartimentelor sunt stabilite conform Regulamentului propriu de
organizare şi funcţionare a inspectoratelor teritoriale de muncă, aprobat prin Ordin al
MMFPS nr. 1095/2018.
-

4.

http://www.itmtulcea.ro/Docs/altele/rof_2018.pdf

Programul de funcţionare
Luni – Joi:

8.00 – 16.30

Vineri:

8.00 – 14.00

5.

Programul de audienţe

-

Inspector şef

miercuri – orele 10.00 – 12.00

-

Inspector şef adj. relaţii de muncă

marţi – orele 10.00 – 12.00

-

Inspector sef adj. securitate şi

joi – orele 10.00 – 12.00

sănătate în muncă
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Conducerea instituţie

6.

- Inspector şef

Topoleanu Nicolae

- Inspector şef adj. relaţii de muncă

Madar Ciprian

- Inspector sef adj. securitate şi

Arsenie Constanţa

sănătate în muncă

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public

7.

- Inspector

Tudor Florina

Coordonatele de contact

8.

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA TULCEA
Str. Babadag Nr. 118, Tulcea
Tel. 0240 531 064; 0240 531 065; 0240 531 068
Fax. 0240 531 067
Adresa paginii de internet: www.itmtulcea.ro
Adresa de e-mail: itmtulcea@itmtulcea.ro

9.

Surse financiare

-

Bugetul de stat

10.

Programele şi strategiile proprii

-

11.
-

http://www.itmtulcea.ro/Docs/altele/program_cadru_2021.pdf

Lista cuprinzând documentele de interes public
http://www.itmtulcea.ro/lista_doc_interes_public.html

12. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi / sau gestionate
potrivit legii
-

http://www.itmtulcea.ro/Docs/altele/lista_doc_produse_gestionate_itm.pdf
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13. Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei în situaţia în care persoana
se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes
public solicitate
Conform prevederilor art. 21 si 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare:
„Art. 21 (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori
institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si
atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
(2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la
conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective in termen de 30 de zile
de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
(3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata,
raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea
reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public solicitate initial, cat si
mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.
Art. 22 (1) In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale,
prevazute in prezenta lege, aceasta poate face plangere la sectia de contencios
administrative a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza
teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plingerea se face in
termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.
(2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de
interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
(3) Hotararea tribunalului este supusa recursului.
(4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
(5) Atat plangerea, cat si apelul se judeca in instanta in procedura de urgenta si
sunt scutite de taxa de timbru”.

Tudor Florina
Inspector
Compartiment Comunicare şi Relaţii cu Publicul
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