PRIORITĂŢI AN 2015 A INSPECTORATULUI TERITORIAL
DE MUNCĂ HUNEDOARA







Programul de guvernare
Politica generală a Inspecţiei Muncii
Trăsăturile specifice economiei
judeţului Hunedoara
Necesitatea creşterii rolului
instituţiei pe piaţa muncii

Activitatea noastră în acest an este
orientată cu prioritate spre :


Identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată;



Prevenirea şi eliminarea muncii copilului;



Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de
Securitate şi Sănătate în Muncă sub egida Agenţiei Europene
pentru Securitate şi Sănătate în Muncă – „Stresul sub
control”- trimestrul III 2015.



Campanie privind verificarea modului de respectare de către
angajatori a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia
cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată.



Cunoaşterea şi implementarea legislaţiei naţionale în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prin care s-au
transpus directivele UE;



Impunerea respectării de către angajatori a prevederilor în
vigoare cu privire la relaţiile de muncă;

Activitatea noastră în acest an este
orientată cu prioritate spre :


Protecţia drepturilor cetăţenilor români care lucrează în
străinătate;



Respectarea de către agenţii economici a reglementărilor
referitoare la încadrarea în muncă în România a cetăţenilor
străini;



Verificarea respectării prevederilor legale referitoare la
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, şi protecţia
maternităţii la locurile de muncă;



Verificarea respectării modului în care se asigură
supravegherea stării de sănătate a salariaţilor în unităţile în
care au fost înregistrate îmbolnăviri profesionale;



Campanie privind verificarea modului de respectare de către
angajatori a prevederilor Legii
nr. 52/2011, privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate
de zilieri, modificată şi completată şi a normelor de aplicare a
acesteia.

Activitatea noastră în acest an este
orientată cu prioritate spre :


Campanie privind verificarea modului de respectare de
către angajatori a prevederilor legale din Legea dialogului
social nr.62/2011, republicată și a modului de respectare
de către angajatori a prevederilor legale din Legea nr.
448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată.



Acţiune privind verificarea modului de respectare a
cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la
lucrările din domeniul construcţiilor.



Acţiune
de
control
privind
verificarea
respectării
prevederilor legale referitoare la expunerea lucrătorilor la
agenţi chimici la locul de muncă, ţinând cont de modificările
legislative în domeniu.

Activitatea noastră în acest an este
orientată cu prioritate spre :


Acţiune de control privind respectarea prevederilor de
securitate şi sănătate în muncă în domeniile silvicultură
şi exploatare forestieră.



Îmbunătăţirea mediului de muncă din sectorul
exploatare şi prelucrare a lemnului;



Acţiune de informare privind modul de abordare a
procesului de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi
sănătatea lucrătorilor (responsabilităţi, implementare,
control, instruire, beneficii).

de

În plan instituţional avem în vedere


Perfecţionarea pregătirii profesionale a funcţionarilor publici şi
în special a inspectorilor de muncă dar şi altor categorii de
personal din cadrul instituţiei;



Asigurarea pentru angajaţii noştri a unor condiţii de muncă cel
puţin la nivelul minimal prevăzut de legislaţia în vigoare a
securităţii şi sănătăţii în muncă;



Perfecţionarea sistemului de circulaţie a documentelor şi
informaţiei în interiorul instituţiei;



Perfecţionarea activităţii de informare şi relaţii cu publicul şi
creşterea operativităţii în rezolvarea sesizării, petiţiilor de la
cetăţeni;



Operativitate în rezolvarea solicitărilor primite la persoane
fizice precum şi de la autorităţi;



Asigurarea unei transparenţe totale în activitate pe baza unui
parteneriat activ cu mass media.

