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HOTARARE nr. 537 din 7 iunie 2001 (*actualizata*)
privind infiintarea Centrului de Pregatire si Perfectionare Profesionala
al Inspectiei Muncii
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 15 iunie 2001
Data intrarii in vigoare : 15 iunie 2001

Forma actualizata valabila la data de : 18 aprilie 2012
Prezenta forma actualizata este valabila de la 21 august 2006 pana la 18
aprilie 2012

----------------
    *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 322 din
15 iunie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul
Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 18
aprilie 2012, cu modificarile si completarile aduse de: <LLNK 12002
391 20 301   0 37>HOTARAREA nr. 391 din 18 aprilie 2002; <LLNK 12006
1027 20 301   0 37>HOTARAREA nr. 1.027 din 9 august 2006.

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale
<LLNK 11999   108 10 202   3 29>art. 3 din Legea nr. 108/1999 pentru
infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, cu modificarile si
completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. 1
    (1) Se infiinteaza Centrul de Pregatire si Perfectionare
Profesionala al Inspectiei Muncii, institutie publica cu personalitate
juridica, in subordinea Inspectiei Muncii, cu sediul in municipiul
Botosani, Calea Nationala nr. 105, judetul Botosani.

(2) Centrul de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei
Muncii are ca domeniu de activitate pregatirea si perfectionarea
profesionala a personalului propriu al Inspectiei Muncii, a personalului
Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, a personalului cu
atributii in domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in
munca din toate sectoarele economiei nationale, precum si efectuarea
altor tipuri de prestatii legate de domeniul de activitate al
Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al Inspectiei Muncii, in
conditiile legii.

(3) Centrul de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei
Muncii isi desfasoara activitatea atat la sediul acestuia, cat si in
cadrul unor centre teritoriale fara personalitate juridica, a caror
infiintare si organizare se aproba prin ordin al ministrului muncii,
solidaritatii sociale si familiei.
-------------
    Alin. (3) al art. 1 a fost introdus prin pct. 1 al <LLNK 12006  1027
20 302   0 48>art. I din HOTARAREA nr. 1.027 din 9 august 2006 publicata
in MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 21 august 2006.

ART. 2



2

    Centrul de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei
Muncii este condus de un director numit prin decizie a inspectorului
general de stat al Inspectiei Muncii, in conditiile legii, ale carui
atributii vor fi stabilite prin regulamentul de organizare si
functionare.

ART. 3
    In vederea realizarii domeniului sau de activitate Centrul de
Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii are, in
principal, urmatoarele atributii:

a) organizarea si desfasurarea cursurilor de pregatire profesionala,
precum si a cursurilor de perfectionare a pregatirii profesionale a
inspectorilor de munca si a personalului Ministerului Muncii si
Solidaritatii Sociale;

b) perfectionarea pregatirii profesionale a personalului cu
atributii in domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in
munca din toate sectoarele economiei nationale;

c) organizarea si desfasurarea unor cursuri de formare a
specialistilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

d) acordarea asistentei de specialitate la elaborarea unor
reglementari in domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii
in munca;

e) stabilirea de relatii de colaborare cu institutii de formare in
domeniul muncii, cu institutii similare din alte tari, cu organizatii
internationale implicate in pregatirea si perfectionarea profesionala in
domeniul muncii;

f) eliberarea de diplome educationale si certificate de absolvire
persoanelor care au urmat programele si cursurile organizate;

g) dezvoltarea, perfectionarea si punerea la dispozitie persoanelor
interesate de aplicatii informatice necesare formarii profesionale si
educatiei permanente specifice domeniului relatiilor de munca si
securitatii si sanatatii in munca;

h) editarea, tiparirea si comercializarea de publicatii de
specialitate, potrivit domeniului sau de activitate;
    i) organizarea si intretinerea unei baze de date, precum si a unui
centru de documentare;

j) organizarea de manifestari stiintifice - mese rotunde, colocvii,
ateliere, simpozioane, schimburi de experienta si de informare
documentara cu institutii, persoane juridice sau fizice atat din tara,
cat si din strainatate - in domeniile sale de competenta.
-------------
    Lit. e)-j) ale art. 3 au fost introduse prin pct. 2 al <LLNK 12006
1027 20 302   0 48>art. I din HOTARAREA nr. 1.027 din 9 august 2006
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 21 august 2006.

ART. 4
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Centrului de
Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii se asigura
integral din venituri proprii, in conditiile legii.

(2) Veniturile proprii ale Centrului de Pregatire si Perfectionare
Profesionala al Inspectiei Muncii provin din tarifele incasate pentru
activitatile prestate potrivit domeniului de activitate, precum si din
chirii, publicatii, prestatii editoriale, proiecte si altele asemenea.
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(3) Nivelul tarifelor pentru activitatile prestate de Centrul de
Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii se
stabileste prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si
familiei.

(4) Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii specifice,
reprezentarii la nivel national si international, organizarii
manifestarilor stiintifice - mese rotunde, colocvii, ateliere,
simpozioane, schimburi de experienta si de informare, precum si cele
generate de participarea invitatilor din tara sau din strainatate la
asemenea actiuni sunt finantate in conditiile legii din veniturile
proprii, precum si din sponsorizari, donatii sau surse externe.
-------------
    Art. 4 a fost modificat prin pct. 3 al <LLNK 12006  1027 20 302   0
48>art. I din HOTARAREA nr. 1.027 din 9 august 2006 publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 21 august 2006.

ART. 5
    Salarizarea personalului Centrului de Pregatire si Perfectionare
Profesionala al Inspectiei Muncii se stabileste in conditiile prevazute
de lege pentru salarizarea personalului din institutiile publice
finantate integral din venituri proprii.
-------------
    Art. 5 a fost modificat prin pct. 4 al <LLNK 12006  1027 20 302   0
48>art. I din HOTARAREA nr. 1.027 din 9 august 2006 publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 21 august 2006.

ART. 6
    Centrul de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei
Muncii preia in administrare de la Inspectoratul teritorial de munca al
judetului Botosani imobilul situat in municipiul Botosani, Calea
Nationala nr. 105, judetul Botosani, in suprafata totala de 1.306,65 mp,
terenul aferent in suprafata de 1.500 mp, mijloacele fixe si celelalte
bunuri din dotare in valoare totala de 9.155.688.780 lei.

ART. 7
    Predarea-preluarea bunurilor prevazute la art. 6 se va face pe baza
de protocol incheiat intre Inspectoratul teritorial de munca al
judetului Botosani si Centrul de Pregatire si Perfectionare Profesionala
al Inspectiei Muncii in termen de 30 de zile de la data intrarii in
vigoare a prezentei hotarari.

ART. 8
    (1) Numarul maxim de posturi al Centrului de Pregatire si
Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii se stabileste prin ordin
al ministrului muncii si solidaritatii sociale, iar structura
organizatorica a acestuia se stabileste prin decizie a inspectorului
general de stat al Inspectiei Muncii.

(2) Pentru realizarea atributiilor din domeniul sau de activitate
Centrul de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii
poate utiliza specialisti din afara institutiei, in conditiile legii.

ART. 9
    Anexa nr. 2 la <LLNK 11999   767 20 301   0 33>Hotararea Guvernului
nr. 767/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Inspectiei Muncii, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 464 din 24 septembrie 1999, cu modificarile si
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completarile ulterioare, se completeaza cu punctul 3 cu urmatorul
cuprins:

"3. Centrul de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei
Muncii"
    ART. 10
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei
hotarari se va aproba prin decizie a inspectorului general de stat al
Inspectiei Muncii Regulamentul de organizare si functionare a Centrului
de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii.

PRIM-MINISTRU
                      ADRIAN NASTASE

                          Contrasemneaza:
---------------

              Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Marian Sarbu

                  p. Ministrul finantelor publice,
                         Maria Manolescu,

secretar de stat

                Ministrul administratiei publice,
                          Octav Cozmanca

--------


