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Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin a fost instituția nominalizată de către
Inspecția Muncii pentru a organiza una din cele 4 sesiuni de instruire, conform metodologiei
de implementare a Acțiunii de instruire a inspectorilor de muncă cu atribuții în domeniul
supravegherii pieței din inspectoratele teritoriale de muncă, cu privire la aspecte și bune
practici la nivel european (Acțiunea nr. 20 din Programul cadru al Inspecției Muncii pe anul 2018).
Astfel că, la Băile Herculane, în zilele de 10 și 11 mai 2018, grupul local de lucru constituit
din reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraș-Severin, a fost responsabil cu
derularea acestei acțiuni la care au participat inspectorii de muncă cu atribuții în domeniul
supravegherii pieței. Alături de reprezentanți ai Inspecției Muncii la acțiunea de instruire au
participat 23 inspectori de muncă din județele: Timiș, Hunedoara, Arad, Gorj, Dolj,
Mehedinți, Olt, Sibiu, Alba și Caraș-Severin.
În cadrul acțiunii de instruire au avut loc prezentări teoretice ale noilor prevederi
legislative, realizându-se totodată și un schimb de experiență între inspectori în ceea ce
privește aplicarea celor mai bune practici în activitatea specifică curentă, aspecte ce vor
contribui la o aplicare cât mai unitară a legislației și la o eficientizare a acțiunilor de
control.
În motivarea acestei acțiuni stă faptul că România trebuie să realizeze o monitorizare activă
a produselor care circulă pe piața internă și în special a produselor care sunt introduse pe
piața unică din țările non-UE (de ex. China, Rusia, Ucraina, etc.), iar în ultima perioadă la
nivelul Uniunii Europene au fost adoptate sau urmează a fi adoptate o serie de acte
legislative care au un impact asupra activității de supraveghere a pieței desfășurată de
Inspecția Muncii. Aceste acte vin să înlocuiască reglementări anterioare transpuse deja în
legislația națională sau sunt acte complet noi. Datorită aderării la UE, țara noastră are
obligația de a transpune legislația nou apărută la nivelul Uniunii Europene în legislația
națională.
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