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COMUNICAT DE PRESĂ
Ca urmare a declanşării, de către Inspecţia Muncii Bucureşti, a Acţiunii de
informare şi conştientizare a autorităţilor administrative publice locale cu privire
la reglementările legislative în vigoare în domeniul Relaţiilor de muncă şi a
Securităţii şi sănătăţii în muncă, în perioada de 17.07.2013 – 14.10.2013
Inspectoratul de Muncă Bistriţa-Năsăud a organizat 3 întâlniri la care au fost invitaţi
reprezentanţi a 62 primării din judeţul Bistriţa-Năsăud și reprezentanți ai Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud.
La aceaste acţiune au participat 48 reprezentanţi a 44 de unități, ocazie cu care
au fost prezentate materiale şi au fost purtate discuţii interactive pe baza prevederilor
legale în vigoare. Au fost distribuite chestionare de opinie și chestionare de evaluare.
În domeniul Relaţiilor de muncă au fost prezentate materiale cu privire la :
principalele reglementări cu privire la încheierea, executarea, modificarea,
suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă;
prevederile legale privind timpul de muncă şi timpul de odihnă ;
elementele care trebuie înregistrate în registrul general de evidenţă a salariaţilor
şi termenele de transmitere a acestora ;
prevederile legale privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional
desfăşurate de zilieri ;
prevederi din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii
publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi
respectarea acordurilor- cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar
Internaţional ;
prevederile legale privind negocierea, încheierea, înregistrarea contractului
colectiv de muncă la autorităţile competente precum şi efectele acestuia .
În domeniul Securităţii şi sănătăţii în muncă au fost prezentate materiale cu privire la :
principalele reglementări în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ;
obligaţiile angajatorilor cu privire la organizarea activităţilor de securitate şi
sănătate în muncă ;
asigurarea supravegherii medicale a lucrătorilor ;
asigurarea echipamentelor individuale de protecţie ;
asigurarea avizelor şi verificărilor tehnice la echipamentele utilizate.
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