UNIUNEA FEDERATIVA SINDICALA
,,ATLAS”

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE

Nr. ______ din________

Nr. ______ din________

Avand in vedere prevederile Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea
Inspeciei Muncii, republicata, precum si prevederile Legii nr. 54/2003 cu privire la sindicate;
Considerând ca respectarea legii - a legisilatiei muncii in special - reprezinta o
conditie esentiala a functionarii statului de drept si a promovarii dialogulul social;
Pentru intarirea relatiilor de colaborare, instaurarea unui spirit civic in societatea
romaneasca, precum si pentru cresterea consideratiei fata de cetateni si comunitate, in
limitele statutare si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, Inspecia Muncii, pe de o
parte, Uniunea Federativa Sindicala ,,ATLAS” , pe de alta parte, au convenit incheierea
urmatorului

PROTOCOL DE COLABORARE

ART. I

PARTILE

Prezentul protocol se incheie intre Inspecia Muncii, pe de o parte, Uniunea Federativa
Sindicala ATLAS” , pe de alta parte, denumite in continuare parti.

ART. II SCOPUL PROTOCOLULUI
Scopul protocolului il constituie colaborarea paritor in vederea identificarii si
analizarii problemelor din domeniul muncii, relatatilor de munca, securitatii si sanatatii in
munca, precum si stabilirea masurilor ce trebuie luate pentru rezolvarea acestora.
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ART. III OBIECTIVELE PROTOCOLULUI

In vederea realizarii scopului popus partile convin urmatoarele:
a) organizarea unor intalniri de lucru pentru analizarea problemelor de interes comun
cu care se confrunta fiecare parte, potrivit domeniului de activitate;
b) realizarea unul sistem eficient de informare reciproca, cu privire la problemele de
interes comun aparute in indeplinirea atributiilor de catre parti, precum si formularea
de propuneri cu privire la masurile ce trebuie luate in vederea rezolvarii acestora;
c) informarea angajatilor si salariatilor privind drepturile si libertatile acestora, a
obligatiilor ce decurg din legislatia muncii;
d) informarea Inspectiei Muncii cu privire la abuzurile si ilegalitatile comise de
angajatori;
e) sesizarea Inspeciei Muncii cu privire la angajatorii susceptibili de a avea salariati
care presteaza munca fara intocmirea de forme legale de angajare sau fara respectarea
conditiilor de munca;
f) participarea la activitatile de interes public (simpozioane, conferinte, convocari
profesionale).
g) semnaleaza Ministerului aparitia unor fenomene pe piata muncii care impun
elaborarea unor noi acte normative ori modificarea corespunzatoare a celor existente.

ART. IV ORGANIZARE
Pentru aducerea la indeplinire a scopului propus, partile convin ca semestrial sa se
organizeze intalniri de lucru la care vor participa reprezentanti ai celor doua parti.
In functie de aspectele problemelor ridicate si pentru rezolvarea concreta a acestora, la
nivel local se vor putea organiza intalniri comune ale reprezentanilor parilor din teritoriu.
In cadrul intalniilor se vor face infomari reciproce cu privire la problemele de interes
comun aparute in indeplinirea atributiilor de catre parti, se vor analiza si propune masurile
concrete de rezolvare a acestora.
Uniunea Federativa Sindicala “ATLAS” va pune la dispozitia Inspectiei Muncii o
baza de date care sa cuprinda federatiile profesionale si de ramura membre, uniunile
judetene, filiale si adresele acestora, numele presedinilor si posibilitatea de contactare.
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Inspectia Muncii va pune la dispozitia Uniunii Federative Sindicale ,,ATLAS”
adresele inspectoratelor teritoriale de munca, precum si numele persoanelor care ocupa
functii de conducere, nominalizate pentru contact.

ART. V COMITETUL DE MONITORIZARE
In vederea realizarii prezentului protocol, partile semnatare stabilesc constituirea unui
Comitet de Monitorizare la nivel central. La nivel teritorial, partile semnatare vor dispune
Structurilor Teritoriale sa desemneze cate un reprezentant pentru monitorizarea realizarii
prezentului protocol.
Comitetul de monitorizare este un organism bipartit constituit la nivel central in
scopul realizarii obiectivelor stipulate in prezentul protocol.
1. Atributii
Comitetul de monitorizare are rol consultativ in stabilirea si realizarea politicii
profesionale, economice si sociale precum si in prevenirea starilor conflictuale dintre
partenerii sociali inainte de a se declansa procedurile prevazute de Legea nr I 68/1999
privind solutionarea conflictelor de munca. Comitetul are urmatoarele atributii:
a) analizeaza si evalueaza periodic modalitatile de aplicare a prezentului protocol.
b) sesizeaza eventualele disfunctii in desfasurarea cooperarii adoptand masuri de
eficientizare.
c) consiliaza angajatorii interesati si sindicatele afiliate la organizatiile semnatare ale
prezentului protocol, cu privire la cele mai eficace mijloace de respectare a legislatiei
muncii.
d) poate elabora programe anuale de actiuni proprii pentru a imbunatatii activitatea de
cooperare stabilita prin protocol.
e) analizeaza si propune masuri de aplicare a acordurilor si conventiilor internationale
la care Romania este parte in domeniul de competenta al Inspectiei Muncii.

2. Organizare si functionare
a) Comitetul are o structura bipartita si este compus dintr-un numar de 6 membrii numiti de
partenerii sociali semnatari dupa cum urmeaza:
- 3 membrii titulari si un supleant numiti de Inspectia Muncii
- 3 membrii titulari si un supleant numiti de U.F.S. ATLAS
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b) membrii comitetului sunt numiti pe perioada valabilitatii protocolului.
c) partile semnatare vor numi membrii comitetului in cel mult 30 de zile de la semnarea
prezentului protocol.

ART. VI DURATA
Prezentul protocol se incheie pentru o perioada de 2 ani si intra in vigoare de la data
semnarii de catre parti. Protocolul se prelungete automat pe o perioada de inca 1 an daca
partile nu convin altfel cu minim 14 zile inainte de expirarea termenului.
Prezentul protocol s-a inchelat in 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Inspecia Muncii

Uniunea Federativa Sindicala “ATLAS”

Inspector General de Stat
Mariana BASUC

Presedinte
Liviu LUCA

Inspector General Adjunct de Stat
Nicolae Dantes BRATU

Secretar General
Bogdan NEGRUTZI
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