
Nr. 
crt.

Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale 

Obiectiv / acţiunea / măsura
Instituția/ Instituțiile 

responsabile
Termen de finalizare

1 Pct.X

Verificări privind modul în care agenţii economici respectă prevederile Legii
nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în
străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.

ITM Arad Trim. I-IV

2 Pct.X

Combaterea muncii nedeclarate prin derularea de campanii de conștientizare
și prin controale tematice privind identificarea și 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 desfăşoară activităţi în
staţiuni montane, fabricarea băuturilor alcoolice şi răcoritoare, unităţi care
desfăşoară activitate în timpul nopţii, grădiniţe cu program prelungit);
informarea angajatorilor cu privire la modalitățile și avantajul utilizării
formelor flexibile de muncă (telemuncă, munca la domiciliu) precum și
verificarea respectării legislației în materie; eficientizarea aplicării
procedurii de lucru cu privire la soluționarea cu celeritate a sesizărilor
formulate de lucrători / angajați / angajatori.

ITM Arad Trim. I-IV

3 Pct.X

Campanie privind respectarea de către angajatori a prevederilor art.78 alin.2 
şi 3 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare. ITM Arad Trim. I-IV

4 Pct.X
Verificari privind modul în care angajatorii respectă prevederile Legii
nr.202/2002 referitoare la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi , republicată. 

ITM Arad Trim. I-IV

5 Pct.X
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile art.129 alin.1 şi
2 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. 

ITM Arad Trim. I-IV
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