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RAPORT DE ACTIVITATE
ÎN CADRUL BIROULUI
“COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL“

Semestrul II 2014

În semestrul al II-lea al anului 2014, în cadrul biroului de Comunicare şi Relaţii cu
Publicul au fost desfăşurate următoarele activităţi :
1. Primirea şi înregistrarea petitiilor
-

în perioada de referinţă au fost înregistrate 2507 petiţii, din care 705 sesizări şi
1802 cereri ;

-

dintre cele 2507 petiţii, 67 au fost rezolvate în cadrul biroului Comunicare şi Relaţii
cu Publicul, restul 2440 au fost repartizate către celelalte compartimente din cadrul
Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova ;

-

17 din sesizările adresate instituţiei au fost anonime ;

-

au fost înregistrate 2 cereri în baza legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public ;

-

au fost depuse 12 de proiecte de concediere colectivă ;

-

s-au înregistrat 305 de informări privind starea de graviditate conform art. 7 din OUG
nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă ;
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-

un număr de 91 de angajatori au comunicat că desfăşoară activitate pe timp de
noapte.

2. S-a urmărit soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului de către
compartimentul care s-a ocupat de soluţionarea petiţiei.
3. Răspunsurile au fost expediate către petiţionari în termenul prevăzut de lege.
4. Totodată, comunicatele de presă au fost expediate către mass-media locală, fiind
afişate şi pe pagina de internet a instituţiei www.itmprahova.ro.

Inspector,

Alina Notaru
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