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INTRODUCERE
Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea este organizat şi funcţionează în baza Legii nr. 108/1999
pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată şi a Hotărârii Guvernului nr. 488/2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, cu modificările şi completările ulterioare.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea este instituţia publică aflată în subordinea Inspecţiei
Muncii care, prin inspectorii de muncă, exercită atribuţii de autoritate de stat, în domeniul muncii,
relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi a supravegherii pieţei.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea exercită controlul aplicării unitare a prevederilor legale în
domeniile sale de competenţă la toate persoanele juridice şi fizice, denumite în continuare angajatori din
sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori.
În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea colaborează cu
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte inspecţii de specialitate ale statului, cu
organizaţii neguvernamentale, cu partenerii sociali şi cu mass-media.
În domeniul relaţiilor de muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea:
controlează aplicarea reglementărilor legale, cu privire la încheierea, executarea, modificarea,
suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă
controlează aplicarea reglementărilor legale, generale şi speciale, cu privire la încheierea,
executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă
controlează stabilirea şi acordarea drepturilor cuvenite salariaţilor ce decurg din lege, din contractul
colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă
controlează aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi
controlează folosirea forţei de muncă, în scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată
primeşte în sistem informatic, datele depuse de angajatori şi beneficiari referitoare la salariaţi şi la
zilieri
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asigură înregistrarea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi şi verifică prevederile
acestora, potrivit procedurii aprobate de inspectorul general de stat, şi conciliază conflictele de
muncă declanşate la nivelul unităţilor

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei, Inspectoratul Teritorial de
Muncă Tulcea:
controlează, coordonează şi îndrumă metodologic aplicarea prevederilor referitoare la securitatea şi
sănătatea în muncă
cercetează evenimentele conform competenţelor, avizează cercetarea, stabileşte sau confirmă
caracterul accidentelor, colaborează cu instituţiile implicate în ceea ce priveşte evidenţa şi raportarea
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale
controlează activitatea de instruire, informare şi consultare a salariaţilor şi furnizează informaţii în
vederea îmbunătăţirii acesteia
autorizează din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă funcţionarea persoanelor fizice
şi juridice şi retrage sau poate propune retragerea autorizării, în condiţiile legii
analizează activitatea serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi propune, după caz, comisiei de
abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter
tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul inspectoratelor
teritoriale de muncă retragerea abilitării
eliberează avize şi autorizaţii conform competenţelor stabilite prin actele normative aplicabile
dispune sistarea activităţii sau oprirea din funcţiune a echipamentelor de muncă, în cazul în care se
constată o stare de pericol grav şi iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, şi
sesizează, după caz, organele de urmărire penală
dispune angajatorului efectuarea de măsurători, determinări şi expertize pentru prevenirea unor
evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse, precum şi verificarea, prin
organisme abilitate, a încadrării nivelului noxelor profesionale în limite admisibile la locurile de
muncă, cheltuielile fiind suportate de către angajator
controlează respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piaţă a produselor pentru
care desfăşoară acţiuni de supraveghere a pieţei, conform competenţelor
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restricţionează, prin măsurile legale stabilite de legislaţia în vigoare, comercializarea produselor
neconforme şi dispune măsuri de eliminare a neconformităţilor constatate
prelevează probe şi efectuează testări în vederea identificării produselor care prezintă suspiciuni de
neconformitate.
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1. STATISTICI PRIVIND CONTROALELE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI
1.1. În domeniul Relaţiilor de Muncă
1.1.1. Control Munca Nedeclarata si Control Relatii de Munca
In 2019 principalul obiectiv in activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Tulcea în
domeniul Relaţiilor de Muncă a fost realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni 2018,
depistarea si combaterea muncii nedeclarate, precum şi a obiectivelor desprinse din actele normative în
vigoare în domeniul legislaţiei muncii, Legea 53/2003 – Codul Muncii republicata, H.G. 905/2017 şi a
celorlalte acte normative în vigoare.
Activitatea de control din cadrul Compartimentului Control Relatii de Munca a fost desfasurata in
anul 2019, de un numar mediu de 6 inspectori de munca, din care 2 in cadrul Corpului de control
Munca nedeclarata si 4 in cadrul Corpului de control Relatii de Munca.
Indicatori:
Nr. Controale efectuate - 795
Nr. angajatori verificati 711, din care:
- de 4 ori – 4
-

de 3 ori- 11

-

de 2 ori – 51

-

o singura data- 644

Nr. salariati ai angajatorilor verificati – 21.260, din care:
- nr. femei – 8.865
- nr. tineri sub 18 ani - 54
3.632 fise de identificare ridicate
Nr. total sanctiuni aplicate
- 423
- din care la persoane juridice
- 312
la persoane fizice
- 11
Nr. amenzi – 130
Nr. avertismente - 293
Nr. angajatori sanctionati – 312
Nr. total avertismente aplicate
- 293
- din care la persoane juridice
- 264
la persoane fizice
- 11
Nr. total de amenzi aplicate
- 130
- din care la persoane juridice 98
- din care la persoane fizice 0
Valoare totala amenzi
1.114.000 lei;
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Nr. controale pentru depistarea MN- 682
Nr. sanctiuni (amenzi) pentru MN- 16
Valoare amenzi munca nedeclarata - 640.000 lei;
Nr. angajatori sanctionati pentru MN – 14;
Nr. persoane depistate
- 40 din care 5 femei;
Nr. dosare penale
0
Nr. PVCSC utilizate - 315
Nr. Masuri dispuse – 754
Nr. Sesizari, plangeri, reclamatii - 322
In anul 2019 au fost întocmite un număr de 795 procese verbale de control.
Activitatea de control a fost direcţionata pe îndeplinirea in totalitate a Programului de Acţiuni al
Inspecţiei Muncii si al I.T.M. Tulcea pe anul anul 2019.
Principalele directii de activitate ale corpului de control au fost:
-

Actiuni de depistare a muncii nedeclarate in cadrul Campaniilor nationale, actiuni locale;

-

Solutionarea scrisorilor, sesizarilor si plangerilor primite de la cetateni, sau de la alte institutii;

-

Depistarea formelor de exploatare a muncii copilului;

-

Verficarea modului de respectare de catre agentii economicii a prevederilor HG 905/2017.

Din numarul total de controale ( 795) un numar de 105 controale au fost efecuate in Cadrul
Campaniilor Nationale dupa un calendar dispuns de catre conducerea Inspectiei Muncii, 48 in cadrul
Campaniilor locale, 46 in colaborare cu Politia, serviciul pentru Imigrari, Antifrauda si alte institutii de
control, la solicitari sau sesizari, etc., 114 desfasurandu-se in afara timpului normal de lucru.
Pentru toate cazurile in care nu a fost respectata legislaţia muncii in vigoare inspectorii de munca au
aplicat 423 sancţiuni contravenţionale, din care 130 amenzi si 293 avertismente, cu 5 de amenzi mai
multe decat in anul 2018.
Fata de valoarea totala a amenzilor din anul 2018 care a fost de 1.745.500 RON lei, din care pentru
munca nedeclarata 1.380.000 lei, in anul 2019 valoarea totala a amenzilor a fost de 1.114.000 din care
pentru munca nedeclarata 640.000 lei.
Campania care s-a derulat pe tot timpul anului a fost cea privind identificarea şi combaterea
cazurilor de muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia, a muncii tinerilor
şi copiilor: construcţii,

fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, depozitarea şi

comercializarea produselor cerealiere şi a produselor de panificaţie, industria lemnului, comerţ cu
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ridicata şi cu amănuntul, pază, unităţi care desfăşoară activităţi în staţiuni montane şi de pe litoral,
unităţi care desfăşoară activități pe timpul nopţii, colectarea şi reciclarea deşeurilor nepericuloase,
întreţinerea şi repararea autovehiculelor, alte prestări de servicii.
1.1.2. Monitorizare Relaţii de Muncă, Zilieri şi Contracte Colective de Muncă
In perioada 01.01.2019-31.12.2019 au fost inregistrate la Inspectoratul Teritorial de Munca Tulcea
un 120.514 pozitii zilier, pentru cei 200 de beneficiari, care au depus copii conform prevederilor legii
nr.52/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
La data de 31.12.2019 se inregistrau 5.608 angajatori activi si un numar de 43.445 salariati activi.
Numarul total al contractelor individuale de munca active inregistrat la 31.12.2019 era de 49.415,
din care 44.257 pe perioada nedeterminata si 5.158 pe perioada determinata.
Numarul contractelor de munca suspendate era de 1.551, din care 1.469 pe perioada nedeterminata,
iar cele pentru salariatii detasati 163, din care 159 pe perioada nedeterminata.
In anul 2019, au fost solicitate si eliberate un numar de 665 parole in vederea transmiterii datelor in
aplicatia informatica REGES, de catre angajatori, conform HG nr.905/2017. Au fost inregistrate 1.286
notificari prestatori Revisal, 116 contracte nou incheiate si 41 incetari contracte prestari servicii.
Au fost intocmite si eliberate titularilor 98 adeverinte de vechime, cu 22 mai multe fata de anul
2018, iar 57 de adeverinte intocmite inainte de 2011 au fost eliberate, 1.246 certificate REVISAL
intocmite si eliberate, cu 123 mai multe fata de 2019 .
In timpul anului au fost eliberate titularilor un numar de 130 carnete de munca, din care 32 prin
punctul de lucru Macin si 17 prin punctul de lucru Babadag, la 31.12.2019 aflandu-se in gestiunea
inspectoratului un numar de 9.176 carnete, din care 7.381 la sediul din Muncipiul Tulcea, 1.132 la
punctul de lucru Macin si 663 la Babadag si 14.287 adeverinte de vechime.
In anul 2019 s-au inregistrat la nivelul I.T.M. Tulcea :
-

89 contracte colective de munca

-

49 de acte aditionale ,

la finele anului 2019 fiind active 184 contracte colective de munca.
Au fost eliberate 4 dovezi de reprezentativitate a unor sindicate inregistrate la nivelul judetului,
pentru 122 unitati s-a verificat si confirmat numarul salariatilor ( reprezentativitate patronate).
Au fost vizate 2 certificate privind finalizarea stagiului.
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1.2. În domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
Activitatea inspectorilor de munca din cadrul Serviciului Control Securitate si Sănătate in Munca a
urmărit realizarea obiectivelor prevăzute in:
- Programul propriu de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea
pentru anul 2019 elaborat în baza Programului cadru de acţiuni al Inspectiei Muncii;
- Campaniile naţionale organizate de Inspectia Muncii.
Inspectorii de munca au efectuat de asemenea :
-controale pentru rezolvarea sesizărilor si reclamaţiilor;
-cercetari de accidente.
În anul 2019, activitatea de control în domeniul securităţii şi sănatăţii în muncă s-a desfaşurat cu o
medie de 6,5 inspectori de muncă. În această perioadă, inspectorii de munca au efectuat un numar de
845 controale, cu o medie de 130 controale/inspector, faţă de 128 în anul 2018. Pentru remedierea
neconformitatilor, inspectorii de munca au dispus un număr de 1340 masuri, faţă de 1376 măsuri în anul
2018.
1.2.1. Rezultatele activităţii de control desfăşurate de inspectorii de muncă din cadrul
compartimentului Control Securitate şi Sănătate în Muncă, evaluate pe baza indicatorilor
specifici pentru domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

Anul
2018

Anul
2019

Numar de unitati controlate

809

912

900

895

842

Numar de controale efectuate

811

918

901

899

845

Numar zile, in domeniul SSM,
utilizate pentru:

1509

1515

1505

1570

1410

•controale preventive

1240

1260

1270

1291

1150

•cercetare accidente de munca

69

98

70

122

125

•consultanta si expertiza in
vederea autorizarii din punct de
vedere al securitatii si sanatatii in
munca

37

10

16

3

0

• participare la determinari noxe

0

2

10

26

5

INDICATORI
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• participare la intrunirile CSSM la
angajatori

3

5

4

6

5

• avizare dosare de cercetare a
evenimentelor intocmite de
angajatori

25

42

20

24

27

• intilnire cu angajatorii, cu
lucratorii desemnati pentru
informare si consiliere

9

20

12

19

24

• solutionare scrisori, sesizari,
reclamatii

1

6

3

0

3

• prestari servicii, in conditiile
legii

1

0

1

0

0

• lucrari de birou

113

62

97

77

71

• perfectionare profesionala

11

10

2

2

0

1.2.2. Autorizarea sau avizarea funcţionării agenţilor economici din punctul de vedere

al

securităţii şi sănătăţii în muncă
În anul 2019, Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea a autorizat sau avizat, dupa caz:
-functionarea agentilor economici din punctul de vedere al securitatii si sanatatii în munca, conform
Legii nr. 319/2006;
-producerea, prepararea, detinerea, transportarea, comercializarea, folosirea si depozitarea materiilor
explozive, în baza Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-pentru deţinere, transport si utilizare substanţe fitosanitare in baza Ordonanţei nr. 4/1995.
În acest sens, inspectorii de munca au acordat consultanta si/sau au efectuat expertiza pentru
verificarea îndeplinirii, de catre agentii economici, a conditiilor impuse de legislatie pentru obtinerea
autorizatiilor/avizelor.
Nr. total unitati
autorizate/avizate

3088

Nr. unitati autorizate/avizate în baza unor legi
speciale
Legea nr.
Legea nr.
Legea nr.
Ordonanţa
319/2006
359/2004
126/1995
nr. 4/1995
25

3009

34

20
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1.2.3. Situaţia sancţiunilor contravenţionale aplicate
INDICATORI
Nr. sancţiuni contravenţionale aplicate
Nr. amenzi
Valoare amenzi
Nr. avertismente
Nr. măsuri dispuse pentru neconformităţi
depistate
Nr. sistări de activitate sau echipamente de
muncă oprite din funcţionare

Anul 2018

Anul 2019

1376
36
211.000
1340

1340
39
216.000
1301

1376

1339

4

3

1.2.4. Acţiuni planificate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Programul propriu de acţiuni şi inspecţie pentru anul 2018 a cuprins următoarele acţiuni:
CAMPANII EUROPENE
Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă Prevenirea riscurilor generate de substanțe periculoase, sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate
şi Sănătate în Muncă.
CAMPANII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Campanie națională „Program educațional privind prevenirea în mediul lucrativ și consilierea
profesională timpurie a elevilor din ciclul gimnazial” – Proiect AVE.
Campanie națională privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor
generale de prevenire, a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își
desfășoară activitatea la înălțime.
Campanie națională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea
funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, conform H.G. nr.1425/2006, cu
modificările și completările ulterioare.
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Campanie naţională privind implementarea în sistemul de învăţământ a proiectului „Valenţe
culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”.
Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă
al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2019, coordonat de către Comisia
Europeană.
ACŢIUNI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Acțiune de control pentru verificarea modului în care angajatorii, care desfășoară activități de
transport și distribuție energie electrică, respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății la
lucrările de mentenanță sau la intervențiile ocazionale.
Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă

prevederile legale la

comercializarea articolelor pirotehnice.
Acțiune de informare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele
minime de securitate și sănătate în muncă, în cazurile în care activitățile economice desfășurate necesită
utilizarea substanțelor chimice periculoase în procesele tehnologice.
Acțiune de verificare a stadiului de realizare a măsurilor propuse şi asumate pentru normalizarea
locurilor de muncă, la angajatorii care au obținut reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă
în condiţii deosebite.
Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (1
- 9 lucrători).
Acţiune de informare referitoare la bunele practici europene privind verificarea evaluării
riscurilor din perspectiva de vârstă şi gen, precum şi de prevenire a afecţiunilor musculo-scheletice şi a
riscurilor psihosociale.
Verificarea respectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca in
activitatea de transport naval
Verificarea respectarii prevederilor legale de securitate şi sănătate în muncă în activitatea de
turism si agroturism.
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Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii

în muncă în

activitatea de constructii nave şi structuri plutitioare.
1.2.5. Statistici ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.
In anul 2019 au fost înregistrate un numar de 53 accidente de muncă, cu 54 accidentaţi, din care 3 mortal
şi 51 cu incapacitate temporara de munca. Sectoarele economice in care au fost înregistrate accidente de
muncă:
o

Agricultură –CAEN 01-1 accidentat

o

Silvicultură si exploatare forestieră–CAEN 02-2 accidentaţi

o

Industria alimentarã- CAEN 10: 2 accidentaţi

o

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte -CAEN 14: 4 accidentaţi

o

Fabricarea altor produse din minerale nemetaiice CAEN 23-1 accidentat

o

Industria metalurgica- CAEN 24: 12 accidentati

o

Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si

instalatii: CAEN 25: 2 accidentaţi
o

Construcţia de nave şi structuri plutitoare-CAEN 3011: 15 accidentaţi

o

Captarea, tratarea si distributia apei -CAEN 36-1 accidentat

o

Activităti si servicii de decontaminare- CAEN 39: 3 accidentaţi

o

Constructii CAEN 41, 43: 2 accidentaţi

o

Comert CAEN 46,47: 4 accidentaţi

o

Transporturi terestre si transporturi prin conducte CAEN 49 -1 accidentat

o

Depozitare si activităti auxiliare pentru transporturi CAEN 52 -1 accidentat

o

Restaurante si alte activităti de servicii de alimentatie-CAEN 56: 1 accidentat

o

Învătământ- CAEN 85 -1 accidentat

o

Alte activităti de servicii -CAEN 96: 1 accidentat
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2. RESURSE FINANCIARE
- Credite bugetare alocate pe anul 2019 = 3.764.210 lei
- Plăţi efectuate

= 3.751.283 lei

- Cheltuieli efective

= 3.798.191 lei

din care:
-

Cheltuieli de personal

= 3.498.844 lei

-

Cheltuieli materiale

=

246.803 lei

Faţă de valoarea aprobată, de 3.487.760 lei, la Titlul I „Cheltuieli de personal“ s-a utilizat în cursul anului
2019 suma de 3.476.336 lei.
Nivelul cheltuielilor de personal a fost determinat de numărul de posturi ocupate coroborat cu obligaţiile
de plată faţă de fiecare salariat.
Din creditele repartizate la Titlul II “ Bunuri şi servicii“ de 276.450 lei s-au efectuat plăţi de 275.178,73
lei. Detalierea bunurilor şi serviciilor se prezintă astfel:
Art. 20.01 “Bunuri şi servicii” credite repartizate 207.800 lei, din care s-au plătit 207.469,78 lei, din care:
Art. 20.01.01 “Furnituri de birou” credite repartizate 12.100 lei, din care s-au plătit 12.079,64 lei;
Art. 20.01.02 “Materiale pentru curăţenie” credite repartizate 1.100 lei, din care
s-au plătit 1.099,92 lei;
Art. 20.01.03 “Încălzit şi iluminat” credite repartizate 40.400 lei, din care s-au plătit 40.333.91 lei;
Art. 20.01.04 “Apă, canal şi salubritate” credite repartizate 5.000 lei, din care s-au plătit 4.951,32 lei;
Art. 20.01.05 “Carburanţi şi lubrifianţi” credite repartizate 28.800 lei şi s-au efectuat plăti de 28.750 lei;
Art. 20.01.06 “Piese de schimb” credite repartizate 3.800 lei şi s-au efectuat plăti de 3.753.960 lei.
Art. 20.01.08 “Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet” credite repartizate 12.200 lei, din care s-au plătit
12.111,25 lei;
Art. 20.01.30 “Alte bunuri şi servicii ” credite repartizate 104.400 lei, din care s-au plătit 104.389,78 lei;
Art. 20.02”Reparatii curente” credite repartizare 26.900 lei, din care s-au platit 26.528,56 lei.
Art. 20.05.30 “ Bunuri de natura obiectelor de inventar” au fost prevăzute fonduri de 23.900 lei din care
s-au efectuat plăti de 23.882,84 lei .
Art. 20.06.01 ” Deplasări interne, detasari, transferari ” au fost prevăzute fonduri de 2.200 lei, din care sau efectuat plati de 1.916,47 lei reprezentand c/v transport deplasări efectuate în cursul anului 2019.
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Art. 20.11 ” Cărti, publicaţii şi materiale documentare”– au fost prevăzute fonduri de 540 lei din care s-au
efectuat plăti de 508 lei.
Art. 20.14 ” Protecţia muncii”– au fost prevăzute fonduri în valoare de 2.800 lei din care s-au efectuat plăti
de 2.775 lei.
Art. 20.30 ”Alte cheltuieli”– au fost prevăzute fonduri în valoare de 12.310 lei şi s-au efectuat plăti de
12.098,08 lei. Detalierea cheltuielilor se prezintă astfel:
Art. 20.30.03 „ Prime de asigurare non-viaţă„ - au fost prevăzute fonduri în valoare de 4.600 lei şi s-au
cheltuit 4.519 lei .
Art. 20.30.04 „ Chirii ” au fost prevăzute fonduri în valoare de 7.700 lei, s-au cheltuit 7.579,08 lei pentru
spaţiul închiriat la punctele de lucru Babadag şi Măcin.
Procesul de achiziţii publice
Lista contactelor de achiziţii încheiate la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea în anul 2019:
- Contract servicii asistenţă tehnică software (valoare –5.027 lei, achiziţie directă)
- Contract servicii de curăţenie (valoare – 27.632 lei, achiziţie directă)
- Contract service imprimante (valoare – 4691 lei, achiziţie directă)
- Contract servicii medicale (valoare – 2.730 lei, achiziţie directă)
- Contract închiriere spaţii (valoare –7.579 lei, achiziţie directă)
- Contract servicii francare corespondenţă (valoare – 4.243 lei, achiziţie directă)
- Contract servicii telefonie fixă (valoare – 3.458 lei, achiziţie directă)
- Contract servicii telefonie mobila (valoare – 4.411 lei, achiziţie directă)
În anul 2019, din totalul achiziţiilor efectuate, 99,6% s-au realizat prin sistemul electronic.

3. LEGISLAŢIE, CONTENCIOS, ADMINISTRATIV
Situaţia proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor contestate în anul 2019
1. Nr. proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor contestate - 14
STADIU PROCESUAL:
– nr. contestaţii pe rol - 14
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4. RESURSE UMANE

ORGANIGRAMA INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA TULCEA
LA 31.12.2019
INSPECTOR ŞEF
Ali Izet

INSPECTOR ŞEF ADJUNCT SSM
Arsenie Constanţa

SERVICIUL CONTROL SECURITATE ŞI
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ -8/8
Şef serviciu Partnoi Valentin

INSPECTOR ŞEF ADJUNCT RM
Madar Ciprian

CONTRACTE COLECTIVE DE
MUNCĂ, ŞI MONITORIZARE
RELAŢII DE MUNCĂ – 9/9

SUPRAVEGHEREA PIEŢEI ŞI
ÎNDRUMARE ANGAJATORI ŞI
ANGAJAŢI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII
ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ – 1/1

CONTROL RELAŢII DE
MUNCĂ– 5/5

CONTROL MUNCA
NEDECLARATĂ - 4/4
Ă
AUDIT INTERN – 1/1

LEGISLAŢIE, CONTENCIOS
ADMINISTRATIV - 1/1

COMUNICARE ŞI
RELAŢII CU PUBLICUL – 1/1

SERVICIUL ECONOMIC, RESURSE UMANE
ADMINISTRATIV ŞI INFORMATICĂ – 1/1
Sef Serviciu Moga Leontina

ECONOMIC, ACHIZIŢII
PUBLICE ŞI ADMINISTRATIV
– 6/5

RESURSE UMANE – 1/1

INFORMATICĂ – 1/1
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Structura de personal la 31.12.2018
Nr. posturi în anul

Nr. inspectori de muncă

2019

(inclusiv conducerea)

Alte categorii de personal

ocupate

vacante

bărbaţi

femei

bărbaţi

femei

40

2

10

20

3

7

Pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului
În vederea asigurării dezvoltării competenţelor şi performanţelor profesionale ale personalului din
cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea, în cursul anului 2019 au fost programaţi să participe
la cursuri de perfecţionare profesională, 3 salariaţi.
Programarea participării la cursurile de perfecţionare profesională s-a făcut prin Planul anual de
perfecţionare profesională.
Din cei 3 salariaţi, unul a participat efectiv la cursurile de perfecţionare profesionala cuprinse în
Planul anual de perfecţionare profesională.
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5. COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
Solicitări de informaţii de interes public
În anul 2019 au fost primite şi soluţionate 30 de solicitări de informaţii de interes public, conform
Legii nr. 544/2001. Nu au existat solicitări de informaţii de interes public ieşite din termen sau la care nu
s-a răspuns conform prevederilor legale.
Petiţii
În anul 2019, au fost înregistrate 366 petiţii, din care:
- Soluţionate prin răspuns - 275
- Clasate - 12
- Redirecţionate altor instituţii pentru soluţionare - 79
Relaţia cu mass - media
Relaţia Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea cu mass-media a fost asigurată permanent. Astfel,
în presa scrisă, posturi de radio şi televiziune s-a reflectat constant activitatea inspectoratului prin
articole si emisiuni care au făcut referire la campaniile organizate de Inspectia Muncii, acţiunile
întreprinse de Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea la nivelul judeţului, evenimentele produse la
societăţi, etc.
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