Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale
INSPECłIA MUNCII
Str. Matei Voievod nr. 14, cod poştal 021455, sector 2, Bucureşti
Tel.: (021) 302.70.31 Fax: (021) 252.00.97
www.inspectmun.ro
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea NaŃională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 38

Nr. 2196/IGS/29.12.2010

PROGRAMUL CADRU DE ACłIUNI AL INSPECłIEI MUNCII
- PENTRU ANUL 2011 -

APROBAT,
INSPECTOR GENERAL DE STAT
Gabriela RADU

Nr.
crt.

Denumirea acŃiunii

Responsabilitatea
realizării

Termen

Coordonare şi
monitorizare

I. CAMPANII EUROPENE
1.

Campanie europeană coordonată de Comitetul
Responsabili cu InspecŃia Muncii (en.: SLIC)

ÎnalŃilor Inspectoratele
teritoriale de muncă

Trim. I – IV

Inspector general de
stat adjunct
Director D.C.S.S.M.
Şef serviciu S.S.P.P.P.
Şef serviciu S.R.I.
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II. CAMPANII NAłIONALE
2.

Implementarea Planului naŃional de acŃiune al InspecŃiei Muncii Inspectoratele
privind promovarea realizării efective a evaluării riscurilor în IMM teritoriale de muncă
(continuare proiect Phare RO 04/IB/SO-01)

Trim. I – IV

Inspector general de
stat adjunct
Şef serviciu S.S.P.P.P.
Director D.C.S.S.M.

3.

Sesiuni de informare şi conştientizare a angajatorilor şi Inspectoratele
lucrătorilor din IMM, promovarea bunelor practici de securitate şi teritoriale de muncă
sănătate în muncă (continuare proiect Phare RO 04/IB/SO-01)

Trim. I – IV

Inspector general de
stat adjunct
Şef serviciu S.S.P.P.P.

4.

Campanie de monitorizare privind implementarea legislaŃiei Inspectoratele
naŃionale din domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă, care teritoriale de muncă
transpune legislaŃia comunitară 1

Trim. I – IV

Inspector general de
stat adjunct
Director D.C.S.S.M.
Şef serviciu S.S.P.P.P.
Şef serviciu
D.C.S.S.M. nr. 1, 2, 3

5.

Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate Inspectoratele
şi Sănătate în Muncă: „Prevenirea riscurilor în activităŃile de teritoriale de muncă
mentenanŃă (revizii, reparaŃii şi curăŃenie)“, sub egida AgenŃiei
Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă

Trim. I – IV

Inspector general de
stat adjunct
Director D.C.S.S.M.
Şef serviciu S.S.P.P.P.
Şef serviciu
D.C.S.S.M. nr. 1, 2, 3
Şef serviciu S.R.I.

1

Pentru ITM: Inspectoratele teritoriale de muncă pe raza cărora se desfăşoară activităŃi specifice reglementate de HG nr. 1049/2006 – industria extractivă de suprafaŃă sau subteran (Directiva
nr. 92/104/CEE), HG nr. 1050/2006 - industria extractivă de foraj (Directiva nr. 92/91/CEE), HG nr. 1135/2006 – nave de pescuit (Directiva nr. 93/103/CEE), HG nr. 1007/2006 - asistenŃă medicală la
bordul navelor (Directiva nr. 92/29/CEE) vor prevedea în Programele proprii şi acŃiuni pentru monitorizarea modului de implementare a acestor acte normative.
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6.

Supravegherea pieŃei conform programului sectorial pe anul 2011

Inspectoratele
teritoriale de muncă

Trim. I – IV

Inspector general de
stat adjunct
Şef serviciu S.S.P.P.P.

7.

Campanie naŃională privind controlul măsurilor de îmbunătăŃire a Inspectoratele
mediului de muncă din domeniul construcŃiilor
teritoriale de muncă

Trim. II – III

Inspector general de
stat adjunct

Termen

Coordonare şi
monitorizare

Director D.C.S.S.M.
Şef serviciu
D.C.S.S.M. nr. 1
8.

Campanie naŃională privind verificarea respectării prevederilor Inspectoratele
legale de securitate şi sănătate în muncă de către angajatorii teritoriale de muncă
care desfăşoară activităŃi de transport rutier de marfă şi persoane

Trim. II – IV

Inspector general de
stat adjunct
Director D.C.S.S.M.
Şef serviciu
D.C.S.S.M. nr. 1

9.

Campanie naŃională – „Verificarea modului în care angajatorii Inspectoratele
respectă cerinŃele legale de securitate şi sănătate în muncă în teritoriale de muncă
societăŃile şi unităŃile care prestează activităŃi de protecŃie şi
gardă“

10. Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă Inspectoratele
nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia, teritoriale de muncă
a muncii tinerilor şi copiilor (construcŃii, industria textilă, prestări
servicii, industria alimentară şi panificaŃie, industria lemnului,
comerŃ, pază, transport rutier de marfă şi persoane, unităŃi care
desfăşoară activităŃi în staŃiuni montane şi de pe litoral)

Conform
Inspector general de
metodologiei stat adjunct
Director D.C.S.S.M.
Şef serviciu
D.C.S.S.M. nr. 3
Trim. I - IV

Director
Şefi serviciu
Maria Motântău
Andreea Tudorie
Inspector de muncă
Venera Ştefănescu
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11. Campanie privind respectarea de către agenŃii de muncă Inspectoratele
temporară a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 938/2004 privind teritoriale de muncă
condiŃiile de înfiinŃare şi funcŃionare, precum şi procedura de
autorizare a agentului de muncă temporară

Trim. IV

Director
Şefi serviciu
Maria Motântău
Andreea Tudorie
Inspectori de muncă
Rodiana Gună
Camelia Crînguş

12. Campanie privind respectarea de către angajatori a Legii Inspectoratele
nr. 156/2000 privind protecŃia cetăŃenilor români care lucrează în teritoriale de muncă
străinătate, modificată şi completată

Trim. II

Director
Şefi serviciu
Maria Motântău
Andreea Tudorie
Inspector de muncă
Anca Mihalache

13. Campanie privind respectarea de către angajatori a prevederilor Inspectoratele
art. 78 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi teritoriale de muncă
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată şi
completată

Trim. III

Director
Şefi serviciu
Maria Motântău
Andreea Tudorie
Inspectori de muncă
Florin Cosma
Lizeta Pop

III. RELAłII DE MUNCĂ ŞI EVIDENłA MUNCII
14. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Inspectoratele
Codului Muncii - Legea nr. 53/2003, modificată şi completată, ale teritoriale de muncă
altor acte normative de dreptul muncii, precum şi ale clauzelor
contractelor colective de muncă

Trim. I - IV

Director
Şefi serviciu
Maria Motântău
Andreea Tudorie
Inspectori de muncă
Mădălina Andone
Răzvan Curelea
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15. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Inspectoratele
O.U.G nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea teritoriale de muncă
străinilor pe teritoriul României, precum şi ale O.U.G nr.
102/2005, actualizată, privind libera circulaŃie pe teritoriul
României a cetăŃenilor statelor membre ale UE şi ale SpaŃiului
Economic European

Trim. I - IV

Director
Şef serviciu
Maria Motântău
Inspector de muncă
Eduard Nicolau

16. Verificarea modului în care agenŃii economici respectă Inspectoratele
prevederile Legii nr. 156/2000 privind protecŃia cetăŃenilor români teritoriale de muncă
care lucrează în străinătate, modificată şi completată

Trim. I - IV

Director
Şef serviciu
Maria Motântău
Inspector de muncă
Anca Mihalache

17. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii Inspectoratele
nr. 344/2006 şi ale H.G. nr. 104/2007 privind detaşarea teritoriale de muncă
salariaŃilor în cadrul prestării de servicii transnaŃionale

Trim. I - IV

Director
Şef serviciu
Maria Motântău
Inspector de muncă
Daniela Geormăneanu

18. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. Inspectoratele
nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului teritoriale de muncă
general de evidenŃă a salariaŃilor

Trim. I - IV

Director
Şef serviciu
Andreea Tudorie
Inspector de muncă
Gheorghe Răboj

19. EvidenŃierea efectelor negative ale muncii nedeclarate prin Inspectoratele
organizarea periodică a unor Sesiuni de informare şi teritoriale de muncă
conştientizare adresate angajatorilor şi angajaŃilor având în
vedere H.G. nr. 1024/2010

Trim. I - IV

Director
Şef serviciu
Maria Motântău
Inspector de muncă
Simona Neacşu
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realizării

20. Pregătirea carnetelor de muncă în vederea îndeplinirii Inspectoratele
prevederilor art. 296 alin. 1,3 şi 4 din Codul Muncii, modificat şi teritoriale de muncă
completat

Coordonare şi
monitorizare

Termen
Trim. I - II

Director
Şef serviciu
Andreea Tudorie
Inspector de muncă
Lizeta Pop

IV. PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
21. Dezvoltarea competenŃelor profesionale în domeniul relaŃiilor de Inspectoratele
muncă pentru inspectorii de muncă din cadrul InspecŃiei Muncii şi teritoriale de muncă
inspectoratelor teritoriale de muncă. Program de formare a
inspectorilor de muncă conform proiectului PHARE RO 03/IB/SO01 „Întărirea capacităŃii InspecŃiei Muncii de a controla aplicarea
legislaŃiei naŃionale prin care s-a transpus aquis-ul comunitar din
domeniul relaŃiilor de muncă“

Trim. I - IV

Şefi serviciu
Maria Motântău
Andreea Tudorie
Inspector de muncă
Daniela Mircea

Inspector general de stat adjunct,

Şef serviciu,

IonuŃ Bogdan BARBU

Maria MOTÂNTĂU
Şef serviciu,
Andreea Cristina TUDORIE
Şef serviciu,
Andreea - Maria PĂTRAŞCU
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