INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR

PETIȚII
Pentru semnalarea nerespectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă care potrivit Legii
nr.108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii intră în competența I.T.M. Bihor, petiția trebuie
să conţină:
-datele referitoare la identitatea petentului (numele şi prenumele, adresa de domiciliu şi codul numeric
personal, seria şi numărul cărţii de identitate, număr telefon de contact);
-datele angajatorului la care semnalați nerespectarea legislației in domeniul relațiilor de muncă (denumire,
adresă sediu, adresă punct de lucru);
-obiectul petiției.
Puteți de asemenea să folosiți formularul de petiție existent pe site-ul www.itmbihor.ro, la secțiunea
“Formulare”, “Formular sesizare”.
Pe www.inspectiamuncii.ro aveti la dispoziție “Formular electronic pentru petiție”.
Termenul legal de soluționare este 30 de zile calendaristice de la data inregistrării acestora.
Petiţiile se transmit către I.T.M. Bihor prin e-mail:itmbihor@itmbihor.ro, curier poștal, depunere la sediul
I.T.M BIHOR,ORADEA, str.Armatei Române nr.1B, camera P13.
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ATENȚIE! LA PETIȚIILE ANONIME
Legat de modul de adresare a petiţiilor către instituţia noastră, vă informăm că în conformitate cu prevederile
art. 7 din O.G.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, “petiţiile anonime sau cele
în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit
prezentei ordonanţe”.
Datele de identificare ale unei persoane sunt cele din cartea de identitate: numele și prenumele, cnp- ul,
seria si nr. carte de identitate, adresa de domiciliu.
Doar numele şi/sau o adresă de e-mail, care pot aparţine oricui, nu sunt de natură să îndeplinească cerinţele
minime legale privind identificarea unei persoane.
În acestă situaţie instituţia noastră nu este obligată să efectueze control şi nici să comunice răspunsul către
petent în termenul legal de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei.
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale.
Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna
documentul primit, expeditorului.

