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Nr. 
crt. Denumirea acţiunii Responsabilitatea 

realizării Termen 
Responsabi- 

litatea 
coordonării 

Observaţii 

0    1 2 3 4 5

 I. PROIECTE PHARE 

1. Întărirea capacităţii Inspecţiei Muncii de a controla aplicarea 
legislaţiei naţionale prin care s-a transpus acquis-ul comunitar 
în domeniul relaţiilor de muncă.  
(Phare RO 03/IB/SO-01) 

ITM –  
Compartiment RM 2006 Inspector şef adj. 

RM 
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2. Implementarea legislaţiei armonizate în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă în întreprinderile mici şi mijlocii.  
(Phare RO 04/IB/SO-01) 

ITM –  
Compartiment SSM 2006 

Inspector şef adj. 
SSM 

 
Pană Ionel 

 II.  CAMPANII NAŢIONALE 

3. 
Campanie naţională în domeniul transporturilor rutiere interne 
de marfă şi călători privind aplicarea şi respectarea de către 
angajatori a normelor de securitate şi sănătate în muncă în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 17/24.01.2002 şi 
competenţele actuale de control ale Inspecţiei Muncii.  

ITM –  
Compartiment SSM 

 
 
 

Trim. II şi 
IV 
 

Inspector şef adj. 
SSM 

 
Ştefan Marin 

4. 
Campanie naţională de control a modului de implementare a 
prevederile legale de  securitate şi sănătate în muncă, de 
către unităţile din domeniul  „Agricultură şi Servicii anexe” 
pentru asigurarea unui mediu de muncă sigur şi sănătos. 

ITM –  
Compartiment SSM Trim. II - IV

Inspector şef adj. 
SSM 

 
Manolescu Nicolae 

5. Campanie naţională de control privind gradul de 
implementare, de către angajatori, a legislaţiei naţionale 
armonizată cu Directivele Europene nr. 89/654/CEE, 
89/655/CEEE şi 89/656/CEE pentru unităţile mici şi mijlocii.     

ITM –  
Compartiment SSM Trim. I şi IV

Inspector şef adj. 
SSM 

 

Giurcă Marcelica  
Ştefan Marin 
Manolescu Cătălin 
Manolescu Nicolae 
Ruse Daniela 
Stoianovici Cătălin  

6. Campanie naţională pentru controlul implementării 
prevederilor actelor normative care reglementează 
introducerea pe piaţă a produselor industriale, în domeniul de 
competenţă al Inspecţiei Muncii. 

ITM –  
Compartiment SSM Trim. I - IV

Inspector şef adj. 
SSM 

 

Ruse Daniela 
Manolescu Nicolae 

8. 
Campanie naţională de control a modului în care agenţii 
economici cu obiect de activitate de recuperare a deşeurilor şi 
materialelor respectă prevederile legale în domeniul securităţii 
şi sănătăţii în muncă. 

ITM –  
Compartiment SSM  

Inspector şef adj. 
SSM 

 

Ruse Daniela 
Manolescu Cătălin 

9. Campanie naţională de verificare în unităţile din învăţământul 
superior a respectării reglementărilor legale referitoare la 
securitatea şi sănătatea în muncă a angajaţilor şi studenţilor în 
perioada efectuării practicii profesionale. 

ITM –  
Compartiment SSM  

Inspector şef adj. 
SSM 

 

Guţe Mioara 
Stoianovici Cătălin 
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10. Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de 
muncă fără forme legale în domenii cu incidenţă majoră: 
construcţii, industria textilă, prestări servicii, industria 
alimentară şi panificaţie, industria lemnului, comerţ 

ITM –  
Compartiment RM Trim. I - IV Inspector şef adj. 

RM Chindea Cristian 

11. Campanie privind prevenirea şi combaterea exploatării  
copiilor prin muncă. 

ITM –  
Compartiment RM Trim. I - IV Inspector şef adj. 

RM Puiu Cătălin 

12. Campanie  privind respectarea de către angajatori a 
prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor 
români care lucrează în străinătate. 

ITM –  
Compartiment RM Trim. I Inspector şef adj. 

RM Dragu Remus 

13. Campanie privind respectarea de către angajatori a 
prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă. 

ITM –  
Compartiment RM Trim. I - IV Inspector şef adj. 

RM Dragu Remus 

14. Campanie de verificare a respectării prevederilor directivelor 
europene, transpuse în legislaţia naţională, privind: 
munca cu fracţiune de normă;  
concedierile colective; 
munca pe durată determinată;  
organizarea timpului de lucru;  
protecţia drepturilor lucrătorilor în cazul transferului 
întreprinderii, al capitalului sau al unor părţi al acestora; 
obligaţia patronului de a informa lucrătorul asupra condiţiilor 
aplicabile contractului său individual de muncă. 

ITM –  
Compartiment RM Trim. I - IV Inspector şef adj. 

RM 

Chindea Cristian 
Puiu Cătălin 
Dragu Remus 
Crăciun Carmen 
Corbu Cristina 
Coman Alina 

 III.  SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

15. Controlul modului în care se respectă securitatea şi sănătatea 
în muncă la îmbutelierea, depozitarea, transportul şi distribuţia 
recipientelor butelie cu gaze tehnice sub presiune. 

ITM –  
Compartiment SSM Trim. II şi III Inspector şef adj. 

SSM Giurcă Marcelica 

 
16. 

Promovarea dialogului social şi îmbunătăţirea mediului de 
muncă în sectorul extracţiei, transportului, depozitării şi 
distribuţiei gazelor naturale, precum şi în activităţile conexe. 

ITM –  
Compartiment SSM Trim. I - IV Inspector şef adj. 

SSM Manolescu Cătălin 

17. Verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale 
privind securitatea şi sănătatea în muncă de către agenţii 
economici (terţi) ce efectuează lucrări pe teritoriul societăţilor 
de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice. 

ITM –  
Compartiment SSM Trim. II şi III Inspector şef adj. 

SSM Ruse Daniela 
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19. Controlul respectării prevederilor legale în domeniul securităţii 
şi sănătăţii în muncă în unităţile externalizate din CFR.    

ITM –  
Compartiment SSM Trim. III Inspector şef adj. 

SSM Ştefan Marin 

20. 
Organizarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate 
în Muncă, sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi 
Sănătate în Muncă. 

ITM –  
Compartiment SSM Octombrie Inspector şef adj. 

SSM 

Guţe Mioara 
Stoianovici Cătălin 
Manolescu Cătălin 

21. 
Verificarea modului în care se efectuează instructajul de 
protecţie a muncii, cunoaşterea şi aplicarea cerinţelor de 
securitate şi sănătate în muncă cuprinse în tematicile de 
instructaj de către angajaţii din domeniul construcţiilor. 
 

ITM –  
Compartiment SSM Trim. II şi III Inspector şef adj. 

SSM Manolescu Cătălin 

22. Verificarea respectării prevederilor legale privind eliminarea 
riscurilor de producere a  exploziilor şi incendiilor în unităţile 
de tip Comcereal, F.N.C., fabrici de pâine, ulei şi băuturi 
alcoolice. 

ITM –  
Compartiment SSM 

Trim. III şi 
IV 

Inspector şef adj. 
SSM Manolescu Nicolae 

23. Promovarea dialogului social şi îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă în exploatarea şi prelucrarea lemnului. 

ITM –  
Compartiment SSM Trim. I - IV Inspector şef adj. 

SSM Manolescu Cătălin 

 IV.  RELAŢII DE MUNCĂ 

25. Control cu privire la respectarea prevederilor Codului Muncii, a 
altor acte normative de dreptul muncii, precum şi a clauzelor 
contractelor colective de muncă.  

ITM –  
Compartiment RM Trim. I - IV Inspector şef adj. 

RM Corbu Cristina 

26. Verificarea respectării prevederilor Legii nr. 202/2002 
referitoare la egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi 
O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de 
muncă. 

ITM –  
Compartiment RM Trim. I - IV Inspector şef adj. 

RM Crăciun Carmen 

27. Verificarea respectării prevederilor Legii nr. 203/1999 
referitoare la încadrarea în muncă în România, a cetăţenilor 
străini. 

ITM –  
Compartiment RM Trim. I – IV Inspector şef adj. 

RM Dragu Remus 

28. Verificarea modului în care agenţii economici respectă 
prevederile Legii nr. 156/1999 privind protecţia cetăţenilor 
români care lucrează în străinătate. 

ITM –  
Compartiment RM Trim. I – IV Inspector şef adj. 

RM Dragu Remus 

29. Verificarea respectării  condiţiilor de funcţionare a agenţilor de 
muncă temporară, prevăzute de H.G. nr. 938/2004. 

ITM –  
Compartiment RM Trim. III - IV Inspector şef adj. 

RM Coman Alina 
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 V. PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ 

30. Perfecţionarea profesională a inspectorilor de muncă, în 
cadrul Programului Naţional de Formare, pentru asigurarea 
controlului legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă.  

Inspecţia Muncii şi 
Inspectoratele 

teritoriale de muncă 
Septembrie Resurse Umane Balauru Cornelia 

31. Perfecţionarea inspectorilor de muncă în  domeniul relaţiilor de 
muncă şi în domeniul selecţiei şi plasării forţei de muncă. 

Inspecţia Muncii şi 
Inspectoratele 

teritoriale de muncă 
Decembrie Resurse Umane Balauru Cornelia 

 

INSPECTOR ŞEF ADJ. 
EC. VERONICA CSENDER 
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