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Nr. 
crt. Denumirea acţiunii Responsabilitatea realizării Termen Îndrumare și 

monitorizare  

I. CAMPANII EUROPENE                        
1. Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi 

Sănătate în Muncă - Afecțiunile musculo-scheletice (AMS), sub egida 
Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă. 

Trim.
III - IV 

II. CAMPANII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ     

 2. Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor 
minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul 
construcțiilor – cod. CAEN 41, 42, 43.

Trim.
I - IV 

III. CAMPANII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI          

3. Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din 
domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului 
sectorial pentru anul 2021, coordonat de către Comisia Europeană. 
 

Trim.
I - IV 
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IV. CAMPANII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ 

4. Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă 
nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia: 
construcții, protecție și pază, service auto, depozite, comerț - lanțurile de 
aprovizionare (încărcare-descărcare), notariate, birou avocatură și de 
arhitectură. 

Trim.
I – IV 

5. Campanie națională pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor 
legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de 
lucru de către angajatorii cu un număr mai mare de 50 de salariați. 

Trim.
I-II 

6. Campanie națională pentru verificarea respectării prevederilor legale cu privire 
la condițiile de funcționare și procedura de înregistrarea agenților de plasare 
forță de muncă în străinătate, potrivit Legii nr. 156/2000 privind protecţia 
cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Trim.
I-IV 

7. Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a 
prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi a normelor de aplicare a acesteia. 

Trim.
III 
 

8. Campanie națională pentru verificarea modului de respectare a 
dispozițiilor legale în domeniul relațiilor de muncă de către agenții de 
muncă temporară/utilizatorii salariaților temporari și a dispozițiilor 
H.G.nr.1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura 
de autorizare a agentului de muncă temporar, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Trim.
I-IV 

9. Campanie privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale 
privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor 
individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în 
domeniul - activități de poștă și de curier – cod CAEN 53 precum și de 
către angajatorii care desfășoară activități ca servicii externe de 
prevenire și protecție -  cod CAEN 7490. 

Trim.
I-IV 

V. ACŢIUNI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ      
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10. Acțiune de control privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe 

baza principiilor generale de prevenire, măsurile necesare pentru 
asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară 
activitatea la locurile de muncă din industria extractivă de suprafață, 
diviziunile CAEN 05, 07, 08. 

Trim.
I - IV 

11. Acțiune de verificare a modului în care angajatorii au îndeplinit  măsurile 
pentru normalizarea condițiilor de muncă la locurile de muncă încadrate 
în condiții deosebite. 

Trim.
II - III 

12. Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  
prevederile legale de securitate și sănătate în muncă la transportatorii 
rutieri și la beneficiarii serviciilor de transport rutier. 

Trim.
I-IV 

13. Acțiune de verificare a respectării prevederilor legale de securitate și 
sănătate în muncă în ceea ce privește modul de utilizare a 
echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele 
forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe 
drumurile forestiere.  

Trim.
I și IV 

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

Trim.
IV 

15. Acțiune de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă 
afecțiuni musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de 
angajatori în vederea prevenirii acestora. 

Trim.
I - III 

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

Trim.
I - IV 

17. Acţiune de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de 
infectare cu noul coronavirus.  

Trim.
I - IV 

VI. ACŢIUNI ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ 

18. Acțiune de identificare şi combatere a cazurilor de muncă nedeclarată în 
domeniul  prestărilor de servicii. 

Trim.
III - IV 

19. Acțiune de informare și conștientizare cu privire la  modul în care se 
derulează activitatea de înregistrare a zilierilor în registrul electronic de 
evidență a zilierilor conform prevederilor Legii nr. 52/2011 privind 

Trim.
I-IV 
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exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, 
modificată şi completată. 

20. Acțiune de informare și verificare  a angajatorilor cu privire la registrul 
general de evidență a salariaților.  

Trim.
I - IV 

21. Acțiune de informare și verificare a modului în care angajatorii respectă 
prevederile art.129 din Legea nr.62/2011 a dialogului social, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Trim.
I - IV 

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.  

Trim.
I-IV 

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. 

Trim.
I-IV 
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