
INSPECŢIA MUNCII 
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HARGHITA

Atribuțiile postului:
inspector din cadrul Compartimentului Comunicare și Relații cu Publicul

1) asigură accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu prevăzute la art.5
din  Legea  nr.544/2001  privind  liberul  acces  la  informaţiile  de  interes  public,  cu
modificările şi completările ulterioare;

2) solicită  compartimentelor  de  specialitate  actualizarea  anuală  a  listei  documentelor  de
interes public şi listei categoriilor de documente produse şi/sau gestionate de instituţie,
potrivit legii;

3) asigură,  potrivit  prevederilor  legale,  publicarea  şi  actualizarea  anuală  a  buletinului
informativ  care  cuprinde  informaţiile  prevăzute  la  pct.1)  aprobat  de  inspectorul  şef,
conform  Anexei  nr.  2  la  Normele  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.
544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

4) asigură publicarea anuală pe pagina proprie de internet a instituţiei, precum şi în Monitorul
Oficial  al  României,  partea  a  III-a,  Raportul  periodic  de  activitate  al  inspectoratului
teritorial  de  muncă,  conform  anexei  nr.3  la  Normele  metodologice  de  aplicare  a
prevederilor  Legii  nr.544/2001,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  după  ce  în
prealabil a fost aprobat de inspectorul şef;

5) primeşte,  înregistrează  solicitările  privind  informaţiile  de  interes  public  în  sistemul
informatic SIAMC/COLUMBO şi le evaluează primar, pentru a stabili dacă informaţiile
solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, dacă pot fi comunicate
din oficiu, la cerere sau exceptate de la liberul acces al cetăţenilor;

6) asigură  transmiterea  solicitărilor  primite  structurilor  competente  din  instituţie  pentru
verificarea  respectării  art.12  din  Legea  nr.544/2001,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, în cazul în care informaţiile solicitate nu sunt dintre cele comunicate din oficiu;

7) redactează  răspunsurile  către  solicitanţi  pe  baza  răspunsurilor  primite  de  la
compartimentele  prevăzute  la  pct.6)  şi  asigură  transmiterea  acestora  în  termenele
prevăzute de actele normative referitoare la liberul acces la informaţii de interes public

8) asigură gratuit modelele formularelor-tip ale cererilor de informaţii de interes public, ale
reclamaţiilor administrative, ale scrisorilor de răspuns la aceste solicitări;

9) asigură înregistrarea în termen a documentelor în registrul prevăzut în acest scop, conform
anexei 9 la Normele metodologice de aplicarea a Legii  nr.544/2001, cu modificările şi
completările ulterioare;

10) organizează şi  coordonează funcţionarea punctului de informare şi documentare pentru
accesul publicului la informaţiile furnizate din oficiu;

11) primeşte  şi  înregistrează  petiţii,  conform  Ordonanţei  Guvernului  nr.27/2002  privind
reglementarea  activităţii  de  soluţionare  a  petiţiilor,  cu  modificările  şi  completările
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ulterioare, în sistemul informatic SIAMC/COLUMBO şi în registrul special prevăzut în
acest scop;

12) înaintează  petiţiile  înregistrate  către  conducătorii  compartimentelor  de  specialitate,  în
funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;

13) urmăreşte soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsurilor petiţiilor;

14) urmăreşte  ca  răspunsurile  la  petiţii  să  fie  semnate  de  inspectorul  şef  ori  de  persoana
împuternicită de acesta, precum şi de şeful compartimentului care a soluţionat petiţia;

15) asigură expedierea răspunsurilor către petiţionari, precum şi clasarea, arhivarea petiţiilor şi
a răspunsurilor acestora;

16) redirecţionează  petiţiile  care  conţin  probleme  şi  aspecte  ce  nu  intră  în  competenţa
instituţiei la autorităţile sau instituţiile publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor
sesizate,  în termenele prevăzute de lege,  urmând ca petiţionarul  sa fie înştiinţat  despre
aceasta;

17) întocmeşte  semestrial  Raportul  de  activitate  privind  soluţionarea  petiţiilor  pentru
Inspectorat şi îl prezintă inspectorului şef;

18) furnizează  ziariştilor,  informaţii  de  interes  public  care  privesc  activitatea  instituţiei,  în
condiţiile prevăzute de lege;

19) informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes
public organizate de instituţie;

20) asigură dialogul între ziarişti şi conducerea instituţiei în vederea realizării de interviuri,
declaraţii, puncte de vedere, rectificări, luări de poziţie, drept la replică;

21) elaborează zilnic revista presei şi o transmite inspectorului şef;

22) monitorizează  fluxurile  de  ştiri  ale  agenţiilor  de  presă,  ale  emisiunilor  de  radio  şi
televiziune;

23) sesizează  conducerea  instituţiei  asupra  unor  aspecte  din  presă,  emisiuni  radio  şi
televiziune, ce fac trimitere directă la activitatea instituţiei;

24) îndeplineşte şi alte sarcini şi atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative
sau dispuse ierarhic.
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