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Nr. 
crt. Denumirea acţiunii Responsabilitatea 

realizării Termen Coordonare şi monitorizare 

I. CAMPANII EUROPENE 

1. 

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. 

I.T.M .Vaslui 
Inspectori de 

munca: 
-Cornel CALANCIA 

-Ion LUPASCU 

Trim. 
III - IV 

- Inspector sef Gheorghe CHIRVASE 

- Inspector sef adj.SSM Costel HARJA 
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II. CAMPANII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 

2. 
Campanie națională „Program educațional privind prevenirea în 
mediul lucrativ și consilierea profesională timpurie a elevilor din 
ciclul gimnazial” – Proiect AVE. 

I.T.M .Vaslui 
Inspectori de 

munca: 
- Cornelia 

SANDULESCU 
-Ion LUPASCU 

 

Trim. 
I - IV 

- Inspector sef Gheorghe CHIRVASE 

- Inspector sef adj.SSM Costel HARJA 

3. 

Campanie națională privind obligațiile angajatorilor de a 
implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, a 
măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protecția 
lucrătorilor care își desfășoară activitatea la înălțime. 

I.T.M .Vaslui 
Inspectori de 

munca: 
- Catalin 

RACLARIU 
-Viorel Ionel 
ASOLTANEI 

 

Trim. 
I - IV 

- Inspector sef Gheorghe CHIRVASE 

- Inspector sef adj.SSM Costel HARJA 

4. 

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. 

I.T.M .Vaslui 
Inspectori de 

munca: 
- Cornel 

CALANCIA 
-Catalin 

RACLARIU 

 

Trim. 

I - IV 

- Inspector sef Gheorghe CHIRVASE 

- Inspector sef adj.SSM Costel HARJA 

III. CAMPANII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI 

5. 

Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor 
industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, 
conform Programului sectorial pentru anul 2019, coordonat de 

I.T.M .Vaslui 
Inspectori de 

munca: 
-Ion LUPASCU 

Trim. 
I - IV 

- Inspector sef Gheorghe CHIRVASE 

- Inspector sef adj.SSM Costel HARJA 

2 | 7  

 



  
 INSPECŢIA MUNCII  

Nr. 
crt. Denumirea acţiunii Responsabilitatea 
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către Comisia Europeană. - Cornel 
CALANCIA 

 

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. 

Inspectoratele 
teritoriale de 

muncă 

Trim. 
I - IV 

- Directori: Andreea Cristina Tudorie, 
Larisa Otilia Papp 

- Şef serviciu: Maria Motântău 

- Inspectori de muncă: Florin Cosma, 
Camelia Crînguș 

7. Campanie privind verificarea modului în care se respectă 
legislația în domeniul relațiilor de muncă în transportul rutier. 

Inspectoratele 
teritoriale de 

muncă 

Trim. 
I - IV 

- Director: Larisa Otilia Papp 

- Şef serviciu: Maria Motântău 

- Inspector de muncă: Florin Cosma 

8. 

Campanie privind verificarea modului de respectare, de către 
angajatori, a prevederilor O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea 
în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 
regimul străinilor în România, cu modificările și completările 
ulterioare.  

Inspectoratele 
teritoriale de 

muncă 

Trim. 
I -IV 

- Director: Larisa Otilia Papp 

- Inspector de muncă: Rodica Gună 

9. 

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

Inspectoratele 
teritoriale de 

muncă 

Trim. 
I - IV 

- Director: Larisa Otilia Papp 

- Inspector de muncă: Rodica Gună 

10. Campanie privind verificarea modului de respectare de către 
beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea 

Inspectoratele 
teritoriale de 

Trim. 
I - IV 

- Directori: Andreea Cristina Tudorie,   
Larisa Otilia Papp 
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unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi a normelor de aplicare 
a acesteia. 

muncă - Şef serviciu: Maria Motântău 

- Inspectori de muncă: Lizeta  Pop, 
Camelia Crînguș 

11. Campanie privind verificarea modului de respectare a 
prevederilor legale privind timpul de muncă și timpul de odihnă. 

Inspectoratele 
teritoriale de 

muncă 

Trim. 
I - IV 

- Director: Larisa Otilia Papp 

- Şef serviciu: Maria Motântău 

- Inspector de muncă: Laurențiu 
Avram 

V. ACŢIUNI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 

12. 
Acțiune privind desfăşurarea celei de a 76-a Reuniuni Plenare și 
Zi Tematice a Comitetului Înalților Responsabili cu Inspecția 
Muncii. 

Inspecţia Muncii 
I.T.M .Vaslui 
Inspectori de 

munca: 
-Cornelia 

SANDULESCU 
-Dan DIMA 

Trim. 
I - II 

- Inspector sef Gheorghe CHIRVASE 

- Inspector sef adj.SSM Costel HARJA 

13. 
Identificarea unei metode de evaluare a factorilor psihosociali 
de risc și a măsurilor de combatere a stresului la locurile de 
muncă. 

Inspecţia Muncii 
în colaborare cu 

INCDPM 
I.T.M .Vaslui 

- Cornelia 
SANDULESCU 
-Ion LUPASCU 

 

Trim. 
I - IV 

- Inspector sef Gheorghe CHIRVASE 

- Inspector sef adj.SSM Costel HARJA 

14. 

Acțiune de control pentru verificarea modului în care 
angajatorii, care desfășoară activități de transport și distribuție 
energie electrică, respectă prevederile legale în domeniul 
securității și sănătății la lucrările de mentenanță sau la 

I.T.M .Vaslui 
Inspectori de 

munca: 
- Dan DIMA 
-Catalin 

RACLARIU 

Trim. 
III - IV 

- Inspector sef Gheorghe CHIRVASE 

- Inspector sef adj.SSM Costel HARJA 
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crt. Denumirea acţiunii Responsabilitatea 

realizării Termen Coordonare şi monitorizare 

intervențiile ocazionale. 

15. 
Acțiune de control pentru verificarea modului în care se 
respectă  prevederile legale la comercializarea articolelor 
pirotehnice. 

I.T.M .Vaslui 
Inspectori de 

munca: 
- Cornel 

CALANCIA 
- Viorel Ionel 
ASOLTANEI 

 

Trim. 
IV 

- Inspector sef Gheorghe CHIRVASE 

- Inspector sef adj.SSM Costel HARJA 

16. 

Acțiune de informare și control pentru verificarea modului în 
care sunt respectate cerințele minime de securitate și sănătate 
în muncă, în cazurile în care activitățile economice desfășurate 
necesită utilizarea substanțelor chimice periculoase în procesele 
tehnologice.  

I.T.M .Vaslui 
Inspectori de 

munca: 
- Viorel Ionel 
ASOLTANEI 
- Dan DIMA 

 

Trim. 
III - IV 

- Inspector sef Gheorghe CHIRVASE 
- Inspector sef adj.SSM Costel HARJA 

17. 

Acțiune de verificare a stadiului de realizare a măsurilor 
propuse şi asumate pentru normalizarea locurilor de muncă, la 
angajatorii care au obținut reînnoirea avizului de încadrare a 
locurilor de muncă în condiţii deosebite.  

I.T.M .Vaslui 
Inspectori de 

munca: 
- Dan DIMA 

- Viorel Ionel 
ASOLTANEI 

 

Trim. 
I și III 

- Inspector sef Gheorghe CHIRVASE 

- p.Inspector sef adj.SSM Costel 
HARJA 

18. 
Acțiune de îndrumare a inspectorilor de muncă din serviciile și 
compartimentele de control securitate și sănătate în muncă, 
pentru o abordare unitară a prevederilor legislației din domeniul 

I.T.M .Vaslui 
Inspectori de 

munca: 
-Catalin 

Trim. 
II - IV 

- Inspector sef Gheorghe CHIRVASE 

- Inspector sef adj.SSM Costel HARJA 
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de competență și pentru diseminarea modelelor de bune practici 
în activitatea de control și cercetare a evenimentelor. 

RACLARIU 
- Cornelia 

SANDULESCU 

19. Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de 
muncă din microîntreprinderi (1 - 9 lucrători). 

I.T.M .Vaslui 
Inspectori de 

munca: 
- Viorel Ionel 
ASOLTANEI 
- Dan DIMA 

 

Trim. 

I - IV 

- Inspector sef Gheorghe CHIRVASE 

- Inspector sef adj.SSM Costel HARJA 

20. 

Acţiune de informare referitoare la bunele practici europene 
privind verificarea evaluării riscurilor din perspectiva de vârstă 
şi gen, precum şi de prevenire a afecţiunilor musculo-scheletice 
şi a riscurilor psihosociale. 

I.T.M .Vaslui 
Inspectori de 

munca: 
- Ion LUPASCU 

- Catalin 
RACLARIU 

Trim. 

I - IV 

- Inspector sef Gheorghe CHIRVASE 

- Inspector sef adj.SSM Costel HARJA 

VI. ACŢIUNI ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ 

21. 
Acţiune de informare şi conştientizare a angajatorilor și a 
angajaților cu privire la noile reglementări în domeniul relațiilor 
de muncă. 

Inspecţia Muncii, 
Inspectoratele 
teritoriale de 

muncă 

Trim. 
I - IV 

- Director: Larisa Otilia Papp 

- Şef serviciu: Maria Motântău   

- Inspector de muncă:  Laurențiu 
Avram 

22. 

Acţiune de informare și conştientizare a cetățenilor români 
aflați în căutarea unui loc de muncă în străinătate, cu privire la 
riscurile la care se pot expune prin necunoașterea prevederilor 
legale. 

Inspecţia Muncii, 
Inspectoratele 
teritoriale de 

muncă 

Trim. 
I - IV 

- Director: Larisa Otilia Papp 

- Inspector de muncă: Rodica Gună 
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23. 
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. 

Inspecţia Muncii, 
Inspectoratele 
teritoriale de 

muncă 

Trim. 
I - IV 

- Director: Larisa Otilia Papp 

- Inspector de muncă: Rodica Gună 

24. 

Acțiune de control privind verificarea modului în care se 
respectă prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de 
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Inspecţia Muncii, 
Inspectoratele 
teritoriale de 

muncă 

Trim. 
I - IV 

- Director: Larisa Otilia Papp 

- Şef serviciu: Maria Motântău 

- Inspectori de muncă: Maria-
Magdalena Mache, Camelia Crînguș 

25. 

Acțiune de control privind verificarea modului de respectare, de 
către angajatori, a prevederilor legale privind stagiul pentru 
absolvenţii de învăţământ superior, internshipul și ucenicia la 
locul de muncă. 

Inspecţia Muncii, 
Inspectoratele 
teritoriale de 

muncă 

Trim. 
I - IV 

- Director: Larisa Otilia Papp 

- Şef serviciu: Maria Motântău 

- Inspector de muncă: Florin Cosma 

26. 
Acțiune de verificare privind respectarea prevederilor art. 33 
din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Inspecţia Muncii, 
Inspectoratele 
teritoriale de 

muncă 

Trim. 
I - IV 

- Director: Larisa Otilia Papp 

- Şef serviciu: Maria Motântău 

- Inspector de muncă: Eugen Tifin 

27. 

Acțiuni de îndrumare a funcționarilor publici cu atribuții în 
domeniul contractelor colective de muncă și monitorizare relații 
de muncă, cu privire la prevederile noilor acte normative 
specifice activității desfășurate;diseminarea de bune practici în 
ceea ce privește metode eficiente de depistare a muncii 
nedeclarate. 

Inspecția Muncii 
Inspectoratele 
teritoriale de 

muncă 

Trim. 
I-IV 

- Director: Andreea Cristina Tudorie  

- Inspectori de muncă: Lizeta Pop 

28. Acțiuni de informare și conștientizare a angajatorilor, cu privire 
la aplicarea noilor prevederi legale privind munca nedeclarată. 

Inspecția Muncii 
Inspectoratele 
teritoriale de 

muncă 

Trim. 
I-IV 

- Director: Andreea Cristina Tudorie 

- Director: Larisa Otilia Papp 

- Şef serviciu: Maria Motântău 

- Inspectori de muncă: Lizeta Pop 

29. Acțiuni de monitorizare și verificare a modului în care este Inspectoratele Trim. - Director: Andreea Cristina Tudorie 
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crt. Denumirea acţiunii Responsabilitatea 

realizării Termen Coordonare şi monitorizare 

organizată și se derulează activitatea referitoare la registrul 
general de evidență a salariaților. 

teritoriale de 
muncă 

I-IV - Inspectori de muncă:  Anamaria 
Bujgoi , Florica Jercea 

30. 

Acțiuni de monitorizare și verificare a modului în care se     
derulează activitatea de înregistrare a contractelor colective de 
muncă/acte adiționale la contractele colective de muncă 
încheiate la nivel de unitate.  

Inspectoratele 
teritoriale de 

muncă 

Trim. 
I-IV 

- Director: Andreea Cristina Tudorie 

- Inspector de muncă: Mădălina 
Andone  

- Referent de specialitate: Adrian 
Clipii  

VI. ACŢIUNI PROPRII  ÎN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN  MUNCĂ 

31. 
Acţiune de informare referitoare la bunele practici privind 
instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in 
munca. 

I.T.M .Vaslui 
Inspectori de 

munca: 
-Dan DIMA 
- Cornel 

CALANCIA 
 

 

- Inspector sef Gheorghe CHIRVASE 

- Inspector sef adj.SSM Costel HARJA 
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