INSPECŢIA MUNCII
APROBAT,
Dantes Nicolae BRATU
INSPECTOR GENERAL DE STAT

PROGRAM DE ACŢIUNI AL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI PENTRU ANUL 2018
Nr.
crt.

Denumirea acţiunii

Responsabilitatea
Termen
realizării

Coordonare şi monitorizare

I. CAMPANII EUROPENE
1.

Campanie europeană, coordonată de Comitetul Înalţilor
Responsabili cu Inspecţia Muncii (en. SLIC), privind
respectarea prevederilor legale din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi din domeniul relaţiilor de muncă pentru
lucrătorii temporari și detașați.

(...)

Trim.

Inspectori de
muncă control
relaţii de muncă

I - IV

- Inspector şef: Andrei George
ALBULESCU
- (...)
- Şef serviciu control relaţii de muncă:
Cătălin ŢACU
- Inspectori de muncă: Manuela Elena
NEMŢANU, Claudia NEGRUŞER

2.

Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de
Securitate şi Sănătate în Muncă - Prevenirea riscurilor
generate de substanțe periculoase, sub egida Agenţiei
Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă.

Inspectoratele
teritoriale de
muncă

II. CAMPANII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2, București
Tel.: +4 021 302 70 31; fax: +4 021 252 00 39
comunicare@inspectiamuncii.ro
www.inspectiamuncii.ro

Trim.
III - IV

- Director Niculae Voinoiu
- Şef serviciu Liviu Mirea
- Inspectori de muncă: Cătălin
Cervicescu, Carmen-Dorina
Meșteroiu-Walker, Bogdan Ionuț
Andreiana

INSPECŢIA MUNCII
Nr.
crt.
3.

4.

Denumirea acţiunii

Responsabilitatea
Termen
realizării

Coordonare şi monitorizare

Campanie naţională privind implementarea în sistemul de
învăţământ a proiectului „Valenţe culturale în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă”.

Inspectoratele
teritoriale de
muncă

Trim.

- Director Niculae Voinoiu

I - IV

- Şef serviciu Mihail Gheorghe Mândru

Campanie națională privind respectarea prevederilor legale
în ceea ce privește instruirea și informarea lucrătorilor în
activitățile din domeniul construcțiilor.

Inspectoratele
teritoriale de
muncă

Trim.

- Director Niculae Voinoiu

I - IV

- Şef serviciu Dan Cristian Gheorghe
Mărcușanu

- Inspectori de muncă: Ioan Enescu,
Valentina Luiza Lucan

- Inspectori de muncă: Alexandru
Mihai Sielecki, Raul Roberto Drella,
Darius Dobrovicescu
5.

6.

Campanie națională privind verificarea modului de
respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activități cu caracter ocazional
desfășurate de zilieri, cu modificările și completările
ulterioare.

Inspectoratele
teritoriale de
muncă

Trim.

- Director Niculae Voinoiu

I - IV

- Şef serviciu Mihail Gheorghe Mândru

Campanie
națională
privind
verificarea
respectării
prevederilor referitoare la autorizarea funcționării din punct
de vedere al securității și sănătății în muncă, conform H.G.
nr.1425/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Inspectoratele
teritoriale de
muncă

Trim.

- Şef serviciu Mariana Basuc

I - IV

- Inspectori de muncă: Alice Luiza
Olteanu, Elena Monica Toaje

Inspectoratele
teritoriale de
muncă

Trim.

- Şef serviciu Mariana Basuc

I - IV

- Inspectori de muncă: Daniel
Stoicescu, Cristian Nedu

- Inspectori de muncă: Elena Banu,
Dumitru Bănici

III. CAMPANII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI
7.

Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor
industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii,
conform Programului sectorial pentru anul 2018, coordonat
de către Comisia Europeană.

IV. CAMPANII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCĂ
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INSPECŢIA MUNCII
Nr.
crt.
8.

9.

Denumirea acţiunii

Responsabilitatea
Termen
realizării

Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de
Inspectori de
muncă
control
muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării
frecvente a acesteia, a muncii tinerilor şi copiilor: relaţii de muncă şi
control muncă
construcţii, fabricarea produselor de brutărie şi a produselor
nedeclarată
făinoase, depozitarea şi comercializarea produselor
cerealiere şi a produselor de panificaţie, industria lemnului,
comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, pază, unităţi care
desfăşoară activităţi în staţiuni montane şi de pe litoral,
unităţi care desfăşoară activități pe timpul nopţii, colectarea
şi reciclarea deşeurilor nepericuloase, întreţinerea şi
repararea autovehiculelor, alte prestări de servicii.

Trim.

Campanie privind verificarea modului de respectare de către
angajatori a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind
protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate,
republicată.

Trim.

Inspectori de
muncă control
relaţii de muncă

I - IV

Coordonare şi monitorizare
- Inspector şef: Andrei George
ALBULESCU
- Şef serviciu control relaţii de muncă:
Cătălin ŢACU
- Inspectori de muncă: Luiza
BULGARU, Lucian Dan BALAN

III - IV

- Inspector şef: Andrei George
ALBULESCU
- Şef serviciu control relaţii de muncă:
Cătălin ŢACU
- Inspectori de muncă: Cerasela
Nicoleta IORDAN, Mihaela LIVADARIU

10.

Campanie privind verificarea modului de respectare de către
angajatori a condițiilor legale privind detaşarea lucrătorilor
în cadrul prestării de servicii transnaţionale.

Inspectori de
muncă control
relaţii de muncă

Trim.
III - IV

- Inspector şef: Andrei George
ALBULESCU
- Şef serviciu control relaţii de muncă:
Cătălin ŢACU
- Inspectori de muncă: Elena Paula
CREŢU, Diana Alina HARABAGIU
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INSPECŢIA MUNCII
Nr.
crt.
11.

12.

Denumirea acţiunii

Responsabilitatea
Termen
realizării

Coordonare şi monitorizare

Campanie privind verificarea modului de respectare de către
Inspectori de
Trim.
muncă
control
angajatori a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind
I - IV
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional relaţii de muncă şi
control muncă
desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările
nedeclarată
ulterioare, şi a normelor de aplicare a acesteia.

- Inspector şef: Andrei George
ALBULESCU

Campanie privind verificarea modului de respectare a
Inspectori de
Trim.
muncă control
prevederilor legale privind încheierea, modificarea,
I - II
relaţii
de muncă şi
suspendarea, executarea, înregistrarea şi transmiterea în
control muncă
registrul general de evidenţă a salariaţilor, a contractelor
nedeclarată
individuale de muncă cu timp parţial, precum și a
prevederilor legale privind registrul general de evidență a
salariaților.

- Inspector şef: Andrei George
ALBULESCU

- Şef serviciu control relaţii de muncă:
Cătălin ŢACU
- Inspectori de muncă:, Mariana
BĂLŢĂTESCU, Ionel Sorin CHIRVASĂ

- Şef serviciu control relaţii de muncă:
Cătălin ŢACU
- Inspectori de muncă: Dora
HORHOGEA, Cătălin CANTEA

V. ACŢIUNI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
13.

14.

Identificarea unei metode de evaluare a factorilor Inspecţia Muncii în Trim.
colaborare cu
psihosociali de risc și a măsurilor de combatere a stresului la
I - IV
INCDPM
locurile de muncă.

- Director Niculae Voinoiu

Verificarea modului în care se respectă prevederile legale de
securitate și sănătate în muncă pentru menținerea „locurilor
de muncă sănătoase pentru toate vârstele”.

Trim.

- Director Niculae Voinoiu

I - IV

- Şefi serviciu: Dan Cristian Gheorghe
Mărcușanu, Liviu Mirea

Inspectoratele
teritoriale de
muncă

- Şef serviciu Mihail Gheorghe Mândru
- Inspector de muncă Valentina Luiza
Lucan

- Inspectori de muncă: Gabriela
Alexandrina Radu, Raul Roberto
Drella,Vasile Ion Dumitrache
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Nr.
crt.
15.

16.

Denumirea acţiunii

Responsabilitatea
Termen
realizării

Coordonare şi monitorizare

Acţiune de verificare a respectării prevederilor legale privind
securitatea şi sănătatea în muncă la desfăşurarea activităţilor
cu articole pirotehnice.

Inspectoratele
teritoriale de
muncă

Trim.

Acțiune de control privind verificarea modului în care se
respectă cerințele minime de securitate și sănătate în muncă
pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase.

Inspectoratele
teritoriale de
muncă

Trim.

- Director Niculae Voinoiu

II - IV

- Şef serviciu Dan Cristian Gheorghe
Mărcușanu

IV

- Director Niculae Voinoiu
- Şef serviciu Liviu Mirea
- Inspectori de muncă: Carmen Dorina
Meșteroiu–Walker, Alexandru Iosif
Cîmpean

- Inspectori de muncă: Ovidiu Daniel
Mihaiu, Marinel Mitrașcă
17.

18.

19.

Verificarea modului în care se respectă prevederile legale de
securitate și sănătate în muncă în unitățile de prelucrare
primară a lemnului.

Inspectoratele
teritoriale de
muncă

Trim.

- Director Niculae Voinoiu

II - IV

- Şef serviciu Mihail Gheorghe Mândru

Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile
de muncă din întreprinderi mijlocii (50 - 249 lucrători).

Inspectoratele
teritoriale de
muncă

Trim.

- Şef serviciu Mariana Basuc

I - IV

- Inspectori de muncă: Alice Luiza
Olteanu, Monica Toaje

Acţiune de informare privind bune practici în vederea
elaborării de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau
aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă.

Inspecţia Muncii

Trim.

- Şef serviciu Mariana Basuc

Inspectoratele
teritoriale de
muncă

I - IV

- Inspectori de muncă: Alice Luiza
Olteanu, Monica Toaje, Cristian Nedu

Inspecţia Muncii

Trim.

- Şef serviciu Mariana Basuc

Inspectoratele
teritoriale de
muncă

I - IV

- Inspectori de muncă: Daniel
Stoicescu, Cristian Nedu

- Inspector de muncă Ioan Buta

VI. ACŢIUNI ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI
20.

Acţiune de diseminare și instruire a inspectorilor de muncă
cu atribuţii în domeniul supravegherii pieţei din
inspectoratele teritoriale de muncă, cu privire la aspecte și
bune practici la nivel european.
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Nr.
crt.

Denumirea acţiunii

Responsabilitatea
Termen
realizării

Coordonare şi monitorizare

VII. ACŢIUNI ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ
21.

Acţiune de informare şi conştientizare a angajatorilor și a
angajaților, cu privire la beneficiile muncii declarate și
dezavantajele muncii nedeclarate.

Inspectoratul
Teritorial de
Muncă Iaşi

Trim.
I - IV

- Inspector şef: Andrei George
ALBULESCU
- Şef serviciu control relaţii de muncă:
Cătălin ŢACU
- Inspectori de muncă: Luiza
BULGARU, Lucian Dan BALAN

22.

Acţiune de informare şi conştientizare a angajatorilor și a
angajaților, cu privire la aplicarea legislației naționale
privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii
transnaţionale.

Inspectoratul
Teritorial de
Muncă Iaşi

Trim.
I - IV

- Inspector şef: Andrei George
ALBULESCU
- Şef serviciu control relaţii de muncă:
Cătălin ŢACU
- Şef birou contracte colective de
muncă şi monitorizare relaţii de
muncă: Raluca GOSPODARU
- Inspectori de muncă: Diana Alina
HARABAGIU, Elena Paula CREŢU,
Ligia BULUGU

23.

Acțiuni de instruire a inspectorilor de muncă cu atribuții în
domeniul control relații de muncă, cu privire la noile
prevederi ale actelor normative specifice activității
desfășurate.

Inspecția Muncii

Trim.

Inspectoratul
Teritorial de
Muncă Iaşi

I - IV

- Inspector şef: Andrei George
ALBULESCU
- Şef serviciu control relaţii de muncă:
Cătălin ŢACU
- Consilier resurse umane: Mihaela
ANGHELUŢĂ

24.

Acţiune de informare și conştientizare a cetățenilor români
aflați în căutarea unui loc de muncă în străinătate, cu privire

Inspectoratul
Teritorial de

Trim.
I - IV

- Inspector şef: Andrei George
ALBULESCU
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INSPECŢIA MUNCII
Nr.
crt.

Responsabilitatea
Termen
Coordonare şi monitorizare
realizării
la riscurile la care se pot expune prin necunoașterea
Muncă Iaşi
- Şef serviciu control relaţii de muncă:
prevederilor legale.
Cătălin ŢACU
Denumirea acţiunii

- Şef birou contracte colective de
muncă şi monitorizare relaţii de
muncă: Raluca GOSPODARU
- Inspectori de muncă: Cerasela
Nicoleta IORDAN
25.

Acţiune de informare şi conştientizare a cetățenilor străini
aflați pe teritoriul României, cu privire la condițiile de
angajare și la drepturile pe care le au ca lucrători în
România.

Inspectoratul
Teritorial de
Muncă Iaşi

Trim.
I - IV

- Inspector şef: Andrei George
ALBULESCU
- Şef serviciu control relaţii de muncă:
Cătălin ŢACU
- Şef birou contracte colective de
muncă şi monitorizare relaţii de
muncă: Raluca GOSPODARU
- Inspectori de muncă: Ioan CHELARIU

26.

Acţiune de conştientizare și control a factorilor interesați, cu
privire respectarea legislației specifice privind ucenicia la
locul de muncă și efectuarea stagiului pentru absolvenții de
învățământ superior.

Inspectoratul
Teritorial de
Muncă Iaşi

Trim.
I - IV

- Inspector şef: Andrei George
ALBULESCU
- Şef serviciu control relaţii de muncă:
Cătălin ŢACU
- Şef birou contracte colective de
muncă şi monitorizare relaţii de
muncă: Raluca GOSPODARU
- Inspectori de muncă: Mihaela
LIVADARIU , Cristina POPA, Andreea
DAICU

27.

Acțiuni de instruire a funcționarilor publici cu atribuții în

Inspecția Muncii

Trim.

- Inspector şef: Andrei George
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Nr.
crt.

Denumirea acţiunii
domeniul contractelor colective de muncă și monitorizare
relații de muncă, cu privire la prevederile noilor acte
normative specifice activității desfășurate.

Responsabilitatea
Termen
realizării
Inspectoratul
Teritorial de
Muncă Iaşi

I - IV

Coordonare şi monitorizare
ALBULESCU
- Şef birou contracte colective de
muncă şi monitorizare relaţii de
muncă: Raluca GOSPODARU
- Consilier resurse umane: Mihaela
ANGHELUŢĂ

28.

Acțiuni de informare și conștientizare a angajatorilor, cu
privire la prevederile legale referitoare la registrul general
de evidență a salariaților.

Inspectoratul
Teritorial de
Muncă Iaşi

Trim.
I - IV

- Inspector şef: Andrei George
ALBULESCU
- Şef serviciu control relaţii de muncă:
Cătălin ŢACU
- Şef birou contracte colective de
muncă şi monitorizare relaţii de
muncă: Raluca GOSPODARU
- Inspectori de muncă: Nicoleta
ABALAŞEI , Ligia BULUGU

29.

Acțiuni de informare și conștientizare a angajatorilor, cu
privire la obligațiile ce le revin conform Legii nr. 62/2011 a
dialogului social, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.

Inspectoratul
Teritorial de
Muncă Iaşi

Trim.
I-IV

- Inspector şef: Andrei George
ALBULESCU
- Şef serviciu control relaţii de muncă:
Cătălin ŢACU
- Şef birou contracte colective de
muncă şi monitorizare relaţii de
muncă: Raluca GOSPODARU
- Inspectori de muncă: Tamara
CARIŞEV-PICHEN, Daniela Camelia
CEBOTARI, Petronela DRĂGAN
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Nr.
crt.
30.

Denumirea acţiunii
Acțiuni de informare și conștientizare a angajatorilor, cu
privire la activitatea de înregistrare a zilierilor conform
prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri,
modificată şi completată şi a normelor de aplicare a acesteia.

Responsabilitatea
Termen
realizării
Inspectoratul
Teritorial de
Muncă Iaşi

Trim.
I - IV

Coordonare şi monitorizare
- Inspector şef: Andrei George
ALBULESCU
- Şef serviciu control relaţii de muncă:
Cătălin ŢACU
- Şef birou contracte colective de
muncă şi monitorizare relaţii de
muncă: Raluca GOSPODARU
- Inspectori de muncă: Mariana
BĂLŢĂTESCU, Ionel Sorin CHIRVASĂ,
Petronela AFRĂSINEI

31.

Acțiuni de instruire a inspectorilor de muncă din cadrul
compartimentelor control muncă nedeclarată, cu privire la
noile prevederi ale actelor normative specifice activității
desfășurate și a modalităților concrete de aplicare a acestora
în acțiunile de control desfășurate în domeniul de
competență.

Inspecția Muncii

Trim.

Inspectoratul
Teritorial de
Muncă Iaşi

I - IV

- Inspector şef: Andrei George
ALBULESCU
- Şef serviciu control relaţii de muncă:
Cătălin ŢACU
- Consilier resurse umane: Mihaela
ANGHELUŢĂ
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