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Program propriu de acŃiuni
al Inspectoratului Teritorial de Muncă Giurgiu
pentru anul 2014

Nr.
crt.

Denumirea acŃiunii

Responsabilitatea
realizării

Perioada

Coordonare şi
monitorizare

ITM - SSM

Trim.
I - IV

Inspector şef adj. SSM

ITM - SSM

Trim.
III - IV

Inspector şef adj. SSM

I. CAMPANII EUROPENE
1.
2.

Campanie europeană coordonată de Comitetul ÎnalŃilor Responsabili cu InspecŃia
Muncii (en.: SLIC) privind prevenirea alunecarilor si caderilor la acelasi nivel
Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în
Muncă sub egida AgenŃiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă –
„Stresul sub control”.

II. CAMPANII NAłIONALE ÎN DOMENIUL SECURITĂłII ŞI SĂNĂTĂłII ÎN MUNCĂ

Nr.
crt.

Denumirea acŃiunii

3.

Campanie naŃională privind implementarea proiectului „ValenŃe culturale în
domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă”.

4.

Campanie naŃională de verificare a respectării prevederilor legale privind
securitatea şi sănătatea în muncă la desfăşurarea activităŃilor cu articole
pirotehnice.

Responsabilitatea
realizării

Perioada

Coordonare şi
monitorizare

Inspectori de muncă:
Stefan Marin
Stoianovici Catalin

Trim.
I - IV

Inspector şef adj. SSM

Inspector de muncă
Ruse Daniela

Trim.IV

Inspector şef adj. SSM

Inspectori de muncă:
Ruse Daniela
Pana Ionel

Trim.
I - IV

Inspector şef adj. SSM

ITM – Inspectorii de
munca din cadrul
Compartimentul
Control RM

Trim.
I - IV

Inspector şef

III. CAMPANII NAłIONALE ÎN DOMENIUL SUPREAVEGHERII PIETEI
5.

Campanie naŃională de supravegherea pieŃei produselor industriale în domeniul
de competenŃă al InspecŃiei Muncii conform programului sectorial pentru anul
2014, coordonat de către Comisia Europeană.
IV. CAMPANII NATIONALE IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

6.

7.

8.

9.

10.

Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în
domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia, 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, cabinete medicale,
fabricarea băuturilor alcoolice si răcoritoare, unităŃi care desfăşoară activitate in
timpul nopŃii - baruri, discoteci,jocuri de noroc,unităŃi de comerŃ cu program nonstop, unităŃi distribuŃie carburant-, grădiniŃe cu program prelungit.
Campanie privind verificarea modului de respectare de catre angajatori a
prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecŃia cetăŃenilor români care
lucrează în străinătate, republicată.
Campanie privind verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile
Legii nr. 344/2006 şi a H.G. nr.104/2007 privind detaşarea salariaŃilor în cadrul
prestării de servicii transnaŃionale.
Campanie privind verificarea modului de respectare de catre angajatori a
prevederilor Legii 202 / 2002, privind egalitatea de sanse si tratament intre femei
si barbati, republicata.
Campanie privind verificarea modului de respectare de catre angajatori a
prevederilor H.G. 500/2011, privind registrul general de evidenŃă a salariaŃilor, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Inspector de muncă
Dragu Remus
Inspector de muncă
Dragu Remus
Inspector de muncă
Craciun Carmen
Inspector de muncă
Csender Veronica

Trim.
II

Inspector şef

Trim.
II - III

Inspector şef

Trim.
II -III

Inspector şef

Trim.
II-III

Inspector şef

Nr.
crt.

Denumirea acŃiunii

Responsabilitatea
realizării

11.

Campania privind verificarea modului de respectare de catre angajatori a
prevederilor art. 129 alin.1 si 2 din Legea dialogului social nr. 62/2011,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inspector de muncă
Puiu Victor-Catalin

V. ACłIUNI ÎN DOMENIUL SECURITĂłII ŞI SĂNĂTĂłII ÎN MUNCĂ
AcŃiune privind verificarea modului de respectare a cerinŃelor minime de
12.
securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcŃiilor.
AcŃiune privind verificarea respectării prevederilor legale referitoare la expunerea
lucrătorilor
la agenŃi chimici la locul de muncă, Ńinând cont de modificările
13.
legislative în domeniu (Regulamentul REACH şi CLP).
14.

15.

AcŃiune privind verificarea respectării modului de utilizare a echipamentelor de
muncă şi a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la
transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere.
AcŃiune de verificare a modului de gestionare a riscurilor generate de stres la
locurile de muncă.

AcŃiune de verificare a măsurilor de securitate şi sănătate în muncă aplicate de
angajatori pentru prevenirea incendiilor şi exploziilor în sectorul extractiv.
AcŃiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din
17. întreprinderi mici (10 - 49 lucrători).
16.

18.

AcŃiune privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale
referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a
timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), respectiv
a prevederilor legale privind securitatea si sănătatea în muncă.
(acŃiune comună în domeniile securităŃii şi sănătăŃii în muncă şi al relaŃiilor de
muncă)

Perioada
Trim.
III-IV

Coordonare şi
monitorizare
Inspector şef

Inspector de muncă
Manolescu Cătălin

Trim.
II – III

Inspector şef adj. SSM

Inspector de muncă
Giurcă Marcelica

Trim.
II si IV

Inspector şef adj. SSM

Inspector de muncă
Manolescu Catalin

Trim.
I si IV

Inspector şef adj. SSM

Trim.
III

Inspector şef adj. SSM

Trim.
I

Inspector şef adj. SSM

Trim.
I - IV

Inspector şef adj. SSM

Trim.
II - IV

Inspector şef adj. SSM
Inspector şef

Inspectori de muncă
Ruse Daniela
Pana Ionel

Trim.
I - IV

Inspector şef adj. SSM

Inspectori de muncă
Ruse Daniela
Pana Ionel

Trim.
III - IV

Inspector şef adj. SSM

Inspector de muncă
Giurca Marcelica
Stoianovici Catalin
Inspector de muncă
Ruse Daniela
Inspectorii de muncă
din cadrul
comp.c.s.s.m.
Inspector de muncă
Manolescu Nicolae
Coman Alina

VI. ACłIUNI ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEłEI
19.

20.

Instruirea inspectorilor de muncă ce au atribuŃii în domeniul supravegherii pieŃei
pentru implementarea la nivel naŃional şi utilizarea sistemului informatic ICSMS
al Comisiei Europene.
Instruirea inspectorilor de muncă ce au atribuŃii în domeniul supravegherii pieŃei
pentru implementarea bunelor practici europene în controlul produselor
(continuare a acŃiunii nr. 17 din Programul cadru de acŃiuni al InspecŃiei Muncii
pentru anul 2013).

Nr.
crt.

Perioada

Coordonare şi
monitorizare

ITM – Inspectorii de
munca din cadrul
Compartimentul
Control RM

Trim.
I-IV

Inspector şef

22.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile O.U.G nr. 56/2007
privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, cu
modificările şi completările ulterioare.

Inspector de muncă
Dragu Remus

Trim.
I-IV

Inspector şef

23.

Verificarea modului în care agenŃii economici respectă prevederile Legii nr.
156/2000 privind protecŃia cetăŃenilor români care lucrează în străinătate, cu
modificările şi completările ulterioare.

Inspector de muncă
Dragu Remus

Trim.
I-IV

Inspector şef

24.

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

Inspector de muncă
Dragu Remus

Trim.
I-IV

Inspector şef

Inspector de muncă
Coman Alina

Trim.
I-IV

Inspector şef

Inspector de muncă
Craciun Carmen

Trim.
I-IV

Inspector şef

27.

Verificarea modului de respectare, de către angajatori, a prevederilor art. 78 alin.
2 şi 3 din Legea nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.

Inspector de muncă
Craciun Carmen

Trim.
I-IV

Inspector şef

28.

Verificarea respectării de către agenŃii de muncă temporară a prevederilor HG nr.
1256/2011 privind condiŃiile de funcŃionare precum şi procedura de autorizare a
agentului de muncă temporară.

Inspector de muncă
Csender Veronica

Trim.
I-IV

Inspector şef

29.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. 500/2011
privind registrul general de evidenŃă a salariaŃilor, cu modificările şi completările
ulterioare.

Inspector de muncă
Csender Veronica

Trim.
I-IV

Inspector şef

30.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 52/2011
privind exercitarea unor activităŃi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a
normelor de aplicare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.

Inspector de muncă
Coman Alina

Trim.
I-IV

Inspector şef

Denumirea acŃiunii

Responsabilitatea
realizării

VII. ACTIUNI ÎN DOMENIUL RELAłIILOR DE MUNCĂ
21.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

25.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Directivei 96/71/CE
privind detaşarea lucrătorilor în cadrul furnizării de servicii.

26.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 202/2002
privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaŃi, republicată.

Nr.
crt.
31.

32.

Denumirea acŃiunii
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile art. 129 alin. 1 şi 2
din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Elaborarea / revizuirea procedurilor unitare de inspecŃie şi de lucru in domeniul
relaŃiilor de muncă.

Responsabilitatea
realizării

Perioada

Coordonare şi
monitorizare

Inspector de muncă
Puiu Victor-Catalin

Trim.
I-IV

Inspector şef

Inspector de muncă
Puiu Victor-Catalin

Trim.
I-IV

Inspector şef

Trim.
I-IV

Inspector şef

Trim.
I-IV

Inspector şef

Trim.
I-IV

Inspector şef

VIII. PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL RELAłIILOR DE MUNCĂ

33.

34.

Dezvoltarea competenŃelor profesionale în domeniul relaŃiilor de muncă pentru
inspectorii de muncă din cadrul InspecŃiei Muncii şi din inspectoratele teritoriale
de muncă.
Program de formare a inspectorilor de muncă conform proiectului PHARE RO
03/IB/SO-01 „Întărirea capacităŃii InspecŃiei Muncii de a controla aplicarea
legislaŃiei naŃionale prin care s-a transpus aquisul comunitar din domeniul
relaŃiilor de muncă”.

ITM – Inspectorii de
munca din cadrul
Compartimentul
Control RM
ITM – Inspectorii de
munca din cadrul
Compartimentul
Control RM

IX. PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂłII ŞI SĂNĂTĂłII ÎN MUNCĂ

35.

Dezvoltarea competenŃelor profesionale în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în
muncă pentru inspectorii de muncă din cadrul InspecŃiei Muncii şi din
inspectoratele teritoriale de muncă.

ITM - SSM

Inspector şef adj. SSM
Chindea Cristian Valeriu
Inspector şef
Dinu Florin

