INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ALBA
Nr 274/08.01.2015

APROBAT,
Dantes Nicolae BRATU
INSPECTOR GENERAL DE STAT

PROGRAM‐CADRU DE ACȚIUNI AL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ ALBA
PENTRU ANUL 2015
Nr.
crt.

Denumirea acţiunii

Responsabilitatea
realizării

Termen

Coordonare şi monitorizare

I. CAMPANII EUROPENE
1.

Campanie europeană coordonată de Comitetul Înalţilor Responsabili Insp. sef adj.SSM
cu Inspecţia Muncii (en.: SLIC) privind prevenirea alunecărilor şi ing. Negrea Daniel
Sef serviciu CSSM
căderilor la acelaşi nivel.
Ing. Suciu Vasile
Toţi inspectorii
2. Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Insp. sef adj.SSM
Sănătate în Muncă sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi ing. Negrea Daniel
Sef serviciu CSSM
Sănătate în Muncă – „Stresul sub control”.
Ing. Suciu Vasile
II. CAMPANII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

Str. Frederik Mistral, nr. 7, Alba Iulia, Alba
Tel.: +4 0258 81 85 91; fax: 4 0258 81 14 39
itmalba@itmalba.ro
www.itmalba.ro

Trim.
I-IV

Inspector sef
jr. Fiţ Dorel Aurel

Trim. III- Inspector sef
jr. Fiţ Dorel Aurel
IV
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Nr.
crt.

Denumirea acţiunii

Responsabilitatea
realizării

3.

Campanie naţională privind implementarea în sistemul de învăţământ Sef serviciu CSSM
a proiectului „Valenţe culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în Ing. Suciu Vasile
Insp. de muncă
muncă”.
Ing. Făgădar Sidonia
Insp. de muncă
Ing. Fleșer Grigore
4. Campanie naţională de verificare a respectării prevederilor legale Sef serviciu CSSM
privind securitatea şi sănătatea în muncă la desfăşurarea activităţilor Ing. Suciu Vasile
Insp. de muncă
cu articole pirotehnice.
Ing. Oneţ Sorin

Termen
Trim.
I-IV

Coordonare şi monitorizare
Insp. sef adj.SSM
ing. Negrea Daniel

Trim. III- Insp. sef adj.SSM
ing. Negrea Daniel
IV

III. CAMPANII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI
5.

Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale
din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform
programului sectorial pentru anul 2015, coordonat de către Comisia
Europeană.

Sef serviciu CSSM
Ing. Suciu Vasile
Insp. de muncă
Ing. Oneţ Sorin
Insp. de muncă
Ing. Botezan Romulus

Trim.
I - IV

Insp. sef adj.SSM
ing. Negrea Daniel

Trim.
I - IV

-Inspector şef-jr.Fit Dorel
Aurel.

IV.CAMPANII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCĂ
6.

Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă
nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia, a
muncii tinerilor şi copiilor ( construcţii, industria textilă, prestări
servicii, industria alimentară şi panificaţie, industria lemnului,
comerţ, pază, transport rutier de marfă şi persoane, unităţi care

-Inspector şef adjunct
RM-jr.Calman Gabor
Zsolt;
-Şef serviciu control
RM-jr.Puiu Horatiu;
-Inspectori de muncă
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Nr.
crt.

Denumirea acţiunii

Responsabilitatea
realizării

Termen

Coordonare şi monitorizare

desfăşoară activităţi în staţiuni montane, cabinete medicale,
fabricarea băuturilor alcoolice şi răcoritoare, unităţi care desfăşoară
activitate pe timpul nopţii (baruri, discoteci, jocuri de noroc, unităţi
de comerţ cu program non stop, unităţi distribuţie carburant),
grădiniţe cu program prelungit).

7.

8.

9.

Campanie privind verificarea modului de respectare de către -Inspector şef adjunct
angajatori a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia RM-jr.Calman Gabor
Zsolt;
cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată.
-Şef serviciu control
RM-jr.Puiu Horatiu;
-Inspectori de muncă
Campanie privind verificarea modului de respectare de către -Inspector şef adjunct
angajatori a prevederilor Directivei nr. 96/71/CE privind detaşarea RM-jr.Calman Gabor
Zsolt;
salariaţilor în cadrul prestării de servicii.
-Şef serviciu control
RM-jr.Puiu Horatiu;
-Inspectori de muncă
Campanie privind verificarea modului de respectare de către -Şef serviciu control
angajatori a prevederilor art. 111-128, art. 133-143 şi art. 103-107 RM-jr.Puiu Horatiu;
din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, modificată şi -Inspectori de muncă;

Trim.
III - IV

-Inspector şef-jr.Fit Dorel
Aurel.

Trim.
II - III

-Inspector şef-jr.Fit Dorel
Aurel.

Trim.
II - III

-Inspector şef adjunct RMjr.Calman Gabor Zsolt;

completată.
10. Campanie privind verificarea modului de respectare de către -Inspector şef adjunct
angajatori a prevederilor Legii nr. 52/2011, privind exercitarea unor RM-jr.Calman Gabor
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, modificată şi Zsolt;
-Şef serviciu control

Trim.
II - III

-Inspector şef-jr.Fit Dorel
Aurel.
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Nr.
crt.

Denumirea acţiunii
completată şi a normelor de aplicare a acesteia.

Responsabilitatea
realizării

Termen

Coordonare şi monitorizare

RM-jr.Puiu Horatiu;
-Inspectori de muncă;

11. Campanie privind verificarea modului de respectare de către -Şef serviciu control
angajatori a prevederilor art. 129 alin.1 şi 2 din Legea dialogului RM-jr.Puiu Horatiu;
social nr.62/2011, republicată şi a modului de respectare de către -Inspectori de muncă;
angajatori a prevederilor art. 78 alin.2 şi 3 din Legea nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată.

Trim.
III-IV

-Inspector şef adjunct RMjr.Calman Gabor Zsolt;

V. ACŢIUNI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
12. Acţiune privind verificarea modului de respectare a cerinţelor minime Sef serviciu CSSM
de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul Ing. Suciu Vasile
Insp. de muncă
construcţiilor.
Ing. Botezan Romulus
13. Acţiune de control privind verificarea respectării prevederilor legale Sef serviciu CSSM
referitoare la expunerea lucrătorilor la agenţi chimici la locul de Ing. Suciu Vasile
muncă, ţinând cont de modificările legislative în domeniu Insp. de muncă
Ing. Coman Anuţa
(Regulamentul REACH şi CLP).
Ing. Cucuian Alexandra
14. Acţiune privind verificarea modului în care se respectă prevederile Sef serviciu CSSM
legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul unităţilor Ing. Suciu Vasile
care au ca obiect de activitate întreţinerea şi repararea Insp. de muncă
Ing. Fleșer Grigore
autovehiculelor cod CAEN 4520.
Ing. Doran Tiberiu

Trim.
I - IV

Insp. sef adj.SSM
ing. Negrea Daniel

Trim.
II-IV

Insp. sef adj.SSM
ing. Negrea Daniel

Trim.
I- IV

Insp. sef adj.SSM
ing. Negrea Daniel
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Denumirea acţiunii

Responsabilitatea
realizării
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15. Acţiune de control privind respectarea prevederilor de securitate şi Sef serviciu CSSM
Ing. Suciu Vasile
sănătate în muncă în domeniile silvicultură şi exploatare forestieră.
Insp. de muncă
Ing. Mihon Constantin

Trim.

16. Verificarea modului în care sunt aplicate şi respectate cerinţele
minime de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea în muncă
de către lucrători a echipamentelor de muncă în activităţile din
agricultură şi industria alimentară.

Trim.

Sef serviciu CSSM
Ing. Suciu Vasile
Insp. de muncă
Ing. Făgădar Sidonia
Ing. Rodean Maria
17. Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de Sef serviciu CSSM
Ing. Suciu Vasile
muncă din întreprinderi mijlocii (50 - 249 lucrători).
Toţi inspectorii
18. Acţiune de informare privind modul de abordare a procesului de Sef serviciu CSSM
evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor Ing. Suciu Vasile
Toţi inspectorii
(responsabilităţi, implementare, control, instruire, beneficii).

I şi IV

II şi IV

Trim.
I-IV
Trim.
I-IV

Coordonare şi monitorizare
Insp. sef adj.SSM
ing. Negrea Daniel

Insp. sef adj.SSM
ing. Negrea Daniel

Insp. sef adj.SSM
ing. Negrea Daniel
Insp. sef adj.SSM
ing. Negrea Daniel

19

Actiune de verificare a modului in care Serviciile Externe de Prevenire Sef serviciu CSSM
si Protectie abilitate la nivelul judetului, respecta prevederile Ing. Suciu Vasile
Insp. de muncă
legislative in domeniu si conditiile in care au fost abilitate.
Ing. Alba Angela
Toti inspectorii

Trim.
II-III

Inspector sef adjunct SSM
ing. Negrea Daniel

20

Actiune privind respectarea prevederilor legale in domeniul securitatii Sef serviciu CSSM
Ing. Suciu Vasile
si sanatatii in munca in activitatile de fabricare mobila din lemn
Inspectori de munca
Ing Fleșer Grigore
Ing. Mihon Constantin

Trim.
II - III

Inspector sef adjunct SSM
ing. Negrea Daniel
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Nr.
crt.

Denumirea acţiunii

Responsabilitatea
realizării

Termen

Coordonare şi monitorizare

VI. ACŢIUNI ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ
19. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului -Inspector şef adjunct
Muncii - Legea nr.53/2003, republicată, modificată şi completată.
RM-jr.Calman Gabor
Zsolt;
-Şef serviciu control
RM-jr.Puiu Horatiu;
-Inspectori de muncă;
20. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile O.G. nr. -Şef serviciu control
25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe RM-jr.Puiu Horatiu;
teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte -Inspectori de muncă;
normative privind regimul străinilor în România.

Trim.

21. Verificarea modului în care agenţii economici respectă prevederile -Şef serviciu control
Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează RM-jr.Puiu Horatiu;
-Inspectori de muncă;
în străinătate, republicată.

Trim.

22. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. -Şef serviciu control
344/2006 şi a H.G. nr.104/2007 privind detaşarea salariaţilor în cadrul RM-jr.Puiu Horatiu;
-Inspectori de muncă;
prestării de servicii transnaţionale.

Trim.

23. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Directivei -Şef serviciu control
96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul furnizării de servicii. RM-jr.Puiu Horatiu;
-Inspectori de muncă
24. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. -Şef serviciu control
202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi RM-jr.Puiu Horatiu;
-Inspectori de muncă
bărbaţi, republicată.
25. Verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor -Şef serviciu control
art. 78 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi RM-jr.Puiu Horatiu;

Trim.

I-IV

Trim.
I-IV

I-IV

I-IV

I-IV
Trim.
I-IV
Trim.

-Inspector şef-jr.Fit Dorel
Aurel.

-Inspector şef-jr.Fit Dorel
Aurel.
-Inspector şef adjunct RMjr.Calman Gabor Zsolt;
-Inspector şef adjunct RMjr.Calman Gabor Zsolt;
-Inspector şef adjunct RMjr.Calman Gabor Zsolt;

-Inspector şef adjunct RMjr.Calman Gabor Zsolt;
-Inspector şef adjunct RMjr.Calman Gabor Zsolt;
-Inspector şef adjunct RMjr.Calman Gabor Zsolt;
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Nr.
crt.

Responsabilitatea
realizării

Termen

-Inspectori de muncă;

I-IV

26. Verificarea respectării de către agenţii de muncă temporară a
prevederilor H.G. nr.1256/2011 privind condiţiile de funcţionare
precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară.
27. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G.
nr.500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor,
modificată şi completată.

-Şef serviciu control
RM-jr.Puiu Horatiu;
-Inspectori de muncă;
-Şef serviciu control
RM-jr.Puiu Horatiu;
-Inspectori de muncă;

Trim.

28. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr.
52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional
desfăşurate de zilieri, modificată şi completată şi a normelor de
aplicare a acesteia.

-Inspector şef adjunct
RM-jr.Calman Gabor
Zsolt;
-Şef serviciu control
RM-jr.Puiu Horatiu;
-Inspectori de muncă

Trim.

29. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile art. 129 -Inspector şef adjunct
alin. 1 şi 2 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată.
RM-jr.Calman Gabor
Zsolt;
-Şef serviciu control
RM-jr.Puiu Horatiu;
-Inspectori de muncă

Trim.

Denumirea acţiunii
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.

30. Elaborarea /Revizuirea procedurilor unitare de inspecţie şi de lucru în
-Inspector şef adjunct
domeniul relaţiilor de muncă.
RM-jr.Calman Gabor
Zsolt;
-Şef serviciu control
RM-jr.Puiu Horatiu;

I-IV
Trim.
I-IV

I-IV

I-IV

Trim.
I-IV

Coordonare şi monitorizare

-Inspector şef adjunct RMjr.Calman Gabor Zsolt;
-Inspector şef adjunct RMjr.Calman Gabor Zsolt;

-Inspector şef-jr.Fit Dorel
Aurel.

-Inspector şef-jr.Fit Dorel
Aurel.

-Inspector şef-jr.Fit Dorel
Aurel.
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-Inspectori de muncă
31. Evidenţierea efectelor negative ale muncii nedeclarate prin -Inspector şef adjunct
organizarea trimestrială a unor sesiuni de informare şi conştientizare RM-jr.Calman Gabor
Zsolt;
adresate angajatorilor şi salariaţilor.
-Şef serviciu control
RM-jr.Puiu Horatiu;
-Inspectori de muncă

Trim.

32. Soluţionarea operativă şi în termenul legal a reclamaţiilor,sesizărilor -Inspector şef adjunct
şi plângerilor formulate de salariaţi, angajatori ori terţi adresate RM-jr.Calman Gabor
Zsolt;
inspectoratului spre competentă soluţionare.
-Şef serviciu control
RM-jr.Puiu Horatiu;
-Inspectori de muncă

Trim.

INSPECTOR ŞEF,
Jr. Fiţ Dorel Aurel

INSPECTOR ŞEF ADJUNCT R.M.,
jr.Calman Gabor Zsolt

I-IV

I-IV

-Inspector şef-jr.Fit Dorel
Aurel.

-Inspector şef-jr.Fit Dorel
Aurel.

INSPECTOR ŞEF ADJUNCT S.S.M.,
ing. Negrea Daniel
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