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Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 3769

APROBAT,

                                                                                                                       INSPECTOR GENERAL DE STAT

PROGRAM PROPRIU DE AC IUNI AL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNC  NEAM
PENTRU ANUL 2015

Nr.
crt. Denumirea ac iunii Responsabilitatea realiz rii Termen Coordonare i

monitorizare

        I. CAMPANII EUROPENE

1. Campanie european  coordonat de Comitetul Înal ilor
Responsabili cu Inspec ia Muncii (en.: SLIC) privind prevenirea
alunec rilor i c derilor la acela i nivel.

Inspectori de munc : Trim.
    I-IV

- Inspector ef  adjunct
S.S.M.,
- ef serviciu control SSM
- Inspectori de munc :

2. Organizarea i desf urarea pt mânii Europene de Securitate
i S tate în Munc  sub egida Agen iei Europene pentru

Securitate i S tate în Munc  – „Stresul sub control”.

Inspectori de munc : Trim.
III-IV

- Inspector ef
- Inspector ef  adjunct
S.S.M.,
- ef serviciu control SSM
- Inspectori de munc :

        II. CAMPANII NA IONALE ÎN DOMENIUL SECURIT II I S II ÎN MUNC
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3. Campanie na ional  privind implementarea în sistemul de
înv mânt a proiectului „Valen e culturale în domeniul
securit ii i s ii în munc ”.

Inspectori de munc : Trim.
I-IV

- Inspector ef  adjunct
S.S.M.,
- ef serviciu control SSM
- Inspectori de munc :

4. Campanie na ional  de verificare a respect rii prevederilor
legale privind securitatea i s tatea în munc  la desf urarea
activit ilor cu articole pirotehnice.

Inspectori de munc : Trim.
III-IV

- Inspector ef  adjunct
S.S.M.,
- ef serviciu control SSM
- Inspectori de munc :

III. CAMPANII NA IONALE ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIE EI

5. Campanie na ional  de supravegherea pie ei produselor
industriale din domeniul de competen  al Inspec iei Muncii,
conform programului sectorial pentru anul 2015, coordonat de

tre Comisia European .

Inspectori de munc : Trim.
I - IV

- Inspector ef  adjunct
S.S.M.,
- Inspectori de munc :

IV.CAMPANII NA IONALE ÎN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNC

6. Campanie privind identificarea i combaterea cazurilor de
munc  nedeclarat  în domenii susceptibile utiliz rii frecvente a
acesteia, a muncii tinerilor i copiilor (construc ii, industria
textil , prest ri servicii, industria alimentar i panifica ie,

Inspectori de munc : Trim.
I - IV

- Inspector ef adjunct RM,
- ef Serviciu control RM
- Inspectori de munc :
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industria lemnului, comer , paz , transport rutier de marf i
persoane, unit i care desf oar  activit i în sta iuni montane
i de pe litoral, cabinete medicale, fabricarea b uturilor

alcoolice i r coritoare, unit i care desf oar  activitate pe
timpul nop ii (baruri, discoteci, jocuri de noroc, unit i de
comer  cu program non stop, unit i distribu ie carburant),
gr dini e cu program prelungit).

7. Campanie privind verificarea modului de respectare de c tre
angajatori a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protec ia
cet enilor români care lucreaz  în str in tate, republicat .

Inspectori de munc : Trim.
 III - IV

- Inspector ef adjunct RM,
- ef Serviciu control RM
- Inspector de munc :

8. Campanie privind verificarea modului de respectare de c tre
angajatori a prevederilor Directivei nr. 96/71/CE privind
deta area salaria ilor în cadrul prest rii de servicii.

Inspectori de munc : Trim.
II - III

- Inspector ef adjunct RM,
- ef Serviciu control RM
- Inspector de munc :

9. Campanie privind verificarea modului de respectare de c tre
angajatori a prevederilor art. 111-128, art. 133-143  i art. 103-
107 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat ,
modificat i completat .

Inspectori de munc : Trim.
II - III

Inspector ef adjunct RM,
ef Serviciu control RM

Inspector de munc :

10. Campanie privind verificarea modului de respectare de c tre
angajatori a prevederilor Legii  nr. 52/2011, privind exercitarea
unor activit i cu caracter ocazional desf urate de zilieri,
modificat i completat i a normelor de aplicare a acesteia.

Inspectori de munc : Trim.
II - III

- Inspector ef adjunct RM,
- ef Serviciu control RM
- Inspector de munc :
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11. Campanie privind verificarea modului de respectare de c tre
angajatori a prevederilor art. 129 alin.1 i 2  din Legea
dialogului social nr.62/2011, republicat   i a modului de
respectare de c tre angajatori a prevederilor art. 78 alin.2 i 3
din Legea nr. 448/2006 privind protec ia i promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicat .

Inspectori de munc : Trim.
III-IV

- Inspector ef adjunct RM,
- ef Serviciu control RM
- Inspectori de munc :

V. AC IUNI ÎN DOMENIUL SECURIT II I S II ÎN MUNC

12. Ac iune privind verificarea modului de respectare a cerin elor
minime de securitate i s tate în munc  la lucr rile din
domeniul construc iilor.

Inspectori de munc : Trim.
I-IV

- Inspector ef  adjunct
S.S.M.,
- ef serviciu control SSM
- Inspectori de munc :

13. Ac iune de control privind verificarea respect rii prevederilor
legale referitoare la expunerea lucr torilor la agen i chimici la
locul de munc , inând cont de modific rile legislative în
domeniu (Regulamentul REACH i CLP).

Inspectori de munc : Trim.
II-IV

- Inspector ef  adjunct
S.S.M.,
- ef serviciu control SSM
- Inspectori de munc :

14. Ac iune privind verificarea modului în care se respect
prevederile legale în domeniul securit ii i s ii în munc
în cadrul unit ilor care au ca obiect de activitate între inerea
i repararea autovehiculelor cod CAEN 4520.

Inspectori de munc : Trim.
I- IV

- Inspector ef  adjunct
S.S.M.,
- ef serviciu control SSM
- Inspectori de munc :
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15. Ac iune de control privind respectarea prevederilor de
securitate i s tate în munc  în domeniile silvicultur i
exploatare forestier .

Inspectori de munc : Trim.

I i IV

- Inspector ef  adjunct
S.S.M.,
- ef serviciu control SSM
- Inspectori de munc :

16. Verificarea modului în care sunt aplicate i respectate cerin ele
minime de securitate i s tate în munc  pentru utilizarea în
munc  de c tre lucr tori a echipamentelor de munc  în
activit ile din agricultur i industria alimentar .

Inspectori de munc :
Viorel Ungureanu.

Trim.

II i IV

- Inspector ef  adjunct
S.S.M.,
- ef serviciu control SSM
- Inspectori de munc :

17. Ac iune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de
munc  din întreprinderi mijlocii (50 - 249 lucr tori).

Inspectori de munc : Trim.

I-IV

- Inspector ef  adjunct
S.S.M.,
- ef serviciu control SSM
- Inspectori de munc :

18. Ac iune de informare privind modul de abordare a procesului de
evaluare a riscurilor pentru securitatea i s tatea lucr torilor
(responsabilit i, implementare, control, instruire, beneficii).

Inspectori de munc : Trim.

I-IV

- Inspector ef  adjunct
S.S.M.,
- ef serviciu control SSM
- Inspectori de munc :

19. Verificarea respect rii prevederilor legale privind securitate i
tatea în munc  la SC ArcelorMittal Tubular Products

Roman SA (inspec ie sistem).

Inspectori de munc : Trim.
II

- Inspector ef  adjunct
S.S.M.,
- ef serviciu control SSM
- Inspectori de munc :
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20. Verificarea respect rii prevederilor legale privind securitate i
tatea în munc  la SC SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL

Bucuresti-Punct de lucru Roman (inspec ie sistem).

Inspectori de munc : Trim.
III

- Inspector ef  adjunct
S.S.M.,
- ef serviciu control SSM
- Inspectori de munc :

VI. AC IUNI ÎN DOMENIUL RELA IILOR DE MUNC

21. Verificarea modului în care angajatorii respect  prevederile
Codului Muncii - Legea nr.53/2003, republicat , modificat i
completat .

Inspectori de munc : Trim.

I-IV

- Inspector ef  adjunct
R.M.,
- ef serviciu control RM
- Inspectori de munc :

22. Verificarea modului în care angajatorii respect  prevederile
O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în munc i deta area
str inilor pe teritoriul României i pentru modificarea i
completarea unor acte normative privind regimul str inilor în
România.

Inspectori de munc : Trim.

I-IV

- Inspector ef  adjunct
R.M.,
- ef serviciu control RM
- Inspectori de munc :

23. Verificarea modului în care agen ii economici respect
prevederile Legii nr. 156/2000 privind protec ia cet enilor
români care lucreaz  în str in tate, republicat .

Inspectori de munc : Trim.

I-IV

- Inspector ef  adjunct
R.M.,
- ef serviciu control RM
- Inspectori de munc :

24. Verificarea modului în care angajatorii respect  prevederile
Legii nr. 344/2006 i a H.G. nr.104/2007 privind deta area
salaria ilor în cadrul prest rii de servicii transna ionale.

Inspectori de munc : Trim.

I-IV

- Inspector ef  adjunct
R.M.,
- ef serviciu control RM
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- Inspectori de munc :

25. Verificarea modului în care angajatorii respect  prevederile
Directivei 96/71/CE privind deta area lucr torilor în cadrul
furniz rii de servicii.

Inspectori de munc :
iripan Gabriela

Bogdan Elena

Trim.

I-IV

- Inspector ef  adjunct
R.M.,
- ef serviciu control RM
- Inspectori de munc :

26. Verificarea modului în care angajatorii respect  prevederile
Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de anse i de tratament
între femei i b rba i, republicat .

Inspectori de munc :
iripan Gabriela

Moglan Mioara Crengu a

Trim.

I-IV

- Inspector ef  adjunct
R.M.,
- ef serviciu control RM
- Inspectori de munc :

27. Verificarea modului de respectare de c tre angajatori  a
prevederilor art. 78 alin. 2 i 3 din Legea nr. 448/2006 privind
protec ia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicat .

Inspectori de munc : Trim.

I-IV

- Inspector ef  adjunct
R.M.,
- ef serviciu control RM
- Inspectori de munc :

28. Verificarea respect rii de c tre agen ii de munc  temporar  a
prevederilor H.G. nr.1256/2011 privind condi iile de func ionare
precum i procedura de autorizare a agentului de munc
temporar .

Inspectori de munc : Trim.

I-IV

- Inspector ef  adjunct
R.M.,
- ef serviciu control RM
- Inspectori de munc :

29. Verificarea modului în care angajatorii respect  prevederile
H.G. nr.500/2011 privind  registrul general de eviden  a
salaria ilor, modificat i completat .

Inspectori de munc : Trim.

I-IV

- Inspector ef  adjunct
R.M.,
- ef serviciu control RM
- Inspectori de munc :

30. Verificarea modului în care angajatorii respect  prevederile Inspectori de munc : Trim. - Inspector ef  adjunct
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Legii nr. 52/2011, privind exercitarea unor activit i cu caracter
ocazional desf urate de zilieri, modificat i completat   i a
normelor de aplicare a acesteia.

I-IV R.M.,
- ef serviciu control RM
- Inspectori de munc :

31. Verificarea modului în care angajatorii respect  prevederile art.
129 alin. 1 i 2  din Legea dialogului social nr.62/2011,
republicat .

Inspectori de munc : Trim.

I-IV

- Inspector ef  adjunct
R.M.,
- ef serviciu control RM
- Inspectori de munc :

32. Elaborarea /Revizuirea procedurilor unitare de inspec ie i de
lucru în domeniul rela iilor de munc .

Inspectori de munc : Trim.

I-IV

- Inspector ef  adjunct
R.M.,
- ef serviciu control RM
- Inspectori de munc :

Inspector ef,

Inspector ef  adjunct R.M.,                                                                         Inspector ef adjunct S.S.M.,
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