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Nr. 
crt. 

Denumirea acţiunii 
Responsabilitatea 

realizării 
Termen 

Coordonare şi 
monitorizare 

A. CAMPANII NAŢIONALE 

1 Campanie europeană coordonată de Comitetul Înalţilor 
Responsabili cu Inspecţia Muncii – en.: SLIC 

 

ITM BIHOR 

Trim. I - IV Inspector şef adj. 
ec.ing.Cirmaciu 

Eugen 
 

Şef serviciu 
ing. Radulescu 

Ioan 

2 Implementarea Planului naţional de acţiune al Inspecţiei Muncii 
privind promovarea realizării efective a evaluării riscurilor în IMM 

ITM BIHOR 
Trim. I - IV Inspector şef adj. 

ec.ing.Cirmaciu 



Nr. 
crt. 

Denumirea acţiunii 
Responsabilitatea 

realizării 
Termen 

Coordonare şi 
monitorizare 

(continuare proiect Phare RO 04/IB/SO-01) Eugen 
 

Şef serviciu 
ing. Radulescu 

Ioan 

3 Sesiuni de informare şi conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor 
din IMM, promovarea bunelor practici de securitate şi sănătate în 
muncă (continuare proiect Phare RO 04/IB/SO-01) 

ITM BIHOR 
Trim. I - IV Inspector şef adj. 

ec.ing.Cirmaciu 
Eugen 

 
Şef serviciu 

ing. Radulescu 
Ioan 

4 Campanie de monitorizare privind implementarea legislaţiei 
naţionale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, care 
transpune legislaţia comunitară 

ITM BIHOR 
Trim. I - IV Inspector şef adj. 

ec.ing.Cirmaciu 
Eugen 

 
Şef serviciu 

ing. Radulescu 
Ioan 

5 Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi 
Sănătate în Muncă: „Prevenirea riscurilor în activităţile de 
mentenanţă (revizii, reparaţii şi curăţenie)”, sub egida Agenţiei 
Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă 

ITM BIHOR 

 

Trim. I - IV Inspector şef adj. 
ec.ing.Cirmaciu 

Eugen 
 

Şef serviciu 
ing. Radulescu 

Ioan 

6 Supravegherea pieţei conform programului sectorial pe anul 2011  
ITM BIHOR  

Trim. I - IV Inspector şef adj. 
ec.ing.Cirmaciu 

Eugen 
 

Şef serviciu 
ing. Radulescu 

Ioan 

7 Campanie naţională privind controlul măsurilor de îmbunătăţire a 
mediului de muncă din domeniul construcţiilor 

ITM BIHOR Trim. II – III Inspector şef adj. 
ec.ing.Cirmaciu 



Nr. 
crt. 

Denumirea acţiunii 
Responsabilitatea 

realizării 
Termen 

Coordonare şi 
monitorizare 

Eugen 
 
 

Şef serviciu 
ing. Radulescu 
Ioan 

8 Campanie naţională privind  verificarea respectării prevederilor 
legale de securitate şi sănătate în muncă de către angajatorii care 
desfăşoară activităţi de transport rutier de marfă şi persoane  

 
ITM BIHOR  

Trim. II – IV Inspector şef adj. 
ec.ing.Cirmaciu 

Eugen 
 

Şef serviciu 
ing. Radulescu 

Ioan 

9 Campanie naţională – „Verificarea modului în care angajatorii 
respectă cerinţele legale de securitate şi sănătate în muncă şi 
asigură supravegherea angajării lucrătorilor cu forme legale, în 
societăţile şi unităţile care prestează activităţi de protecţie şi gardă” 

ITM BIHOR Trim. I - IV Inspector şef adj. 
ec.ing.Cirmaciu 

Eugen 
 

Şef serviciu 
ing. Radulescu 

Ioan 

 B. ACŢIUNI SECTORIALE 

1. Verificarea condiţiilor de muncă şi a modului în care se respectă 
prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă aplicabile pe 
perioada anotimpului rece, pentru lucrătorii din cadrul unităţilor care 
au ca obiect de activitate serviciile de spălătorie auto. 

ITM BIHOR  Inspector şef adj. 
ec.ing.Cirmaciu 

Eugen 
 

Şef serviciu 
ing. Radulescu 

Ioan 

2. Informarea şi conştientizarea angajatorilor privind modul în care 
sunt respectate prevederile legale din domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă 

ITM BIHOR Trim. I şi trim 
IV 

Inspector şef adj. 
ec.ing.Cirmaciu 

Eugen 
 
 

Şef serviciu 



Nr. 
crt. 

Denumirea acţiunii 
Responsabilitatea 

realizării 
Termen 

Coordonare şi 
monitorizare 

ing. Radulescu 
Ioan 

3. Verificarea modului în care angajatorii şi lucrătorii respectă 
prevederile legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă 
în activităţile de tăiere şi rindeluire a lemnului 

 

ITM BIHOR 

 

Conform 
metodologiei 

Inspector şef adj. 
ec.ing.Cirmaciu 

Eugen 
 
 

Şef serviciu 
ing. Radulescu 

Ioan 

4. Monitorizarea respectării condiţiilor pentru care au fost acordate 
autorizaţiile de funcţionare a depozitelor de materii explozive 

ITM BIHOR  Trim. I şi trim 
III 

Inspector şef adj. 
ec.ing.Cirmaciu 

Eugen 
 

Şef serviciu 
ing. Radulescu 

Ioan 

5. Controlul modului de utilizare a echipamentelor de muncă şi a 
dispozitivelor de „scos-apropiat” la exploatarea doborâturilor de 
vânt, a arborilor aninaţi şi a semnalizării de securitate în parchetele 
de exploatare şi pe drumurile forestiere. 

ITM BIHOR  Trim. I şi trim 
IV 

Inspector şef adj. 
ec.ing.Cirmaciu 

Eugen 
 

Şef serviciu 
ing. Radulescu 

Ioan 

6. Monitorizarea stadiului de realizare a măsurilor tehnico-
organizatorice de normalizare a condiţiilor de muncă la agenţii 
economici care au obţinut prelungirea avizului de încadrare în 
condiţii deosebite  

ITM BIHOR  Trim. I - trim 
IV 

Inspector şef adj. 
ec.ing.Cirmaciu 

Eugen 
 

Şef serviciu 
ing. Radulescu 

Ioan 

7. Verificarea asigurării cerinţelor minime de securitatea a lucrătorilor 
din industria extractivă de suprafaţă 
 

ITM BIHOR 

 

Trim. II şi trim 
III 

Inspector şef adj. 
ec.ing.Cirmaciu 

Eugen 
 



Nr. 
crt. 

Denumirea acţiunii 
Responsabilitatea 

realizării 
Termen 

Coordonare şi 
monitorizare 

Şef serviciu 
ing. Radulescu 

Ioan 

8. Verificarea asigurării cerinţelor minime de securitatea a lucrătorilor 
din industria extractivă de subteran 
 

ITM BIHOR  Trim. I şi trim 
IV 

Inspector şef adj. 
ec.ing.Cirmaciu 

Eugen 
 

Şef serviciu 
ing. Radulescu 

Ioan 

9. Verificarea modului în care angajatorii asigură instruirea lucrătorilor 
desemnaţi să aplice măsurile de prim-ajutor 

ITM BIHOR Trim. I - trim 
IV 

Inspector şef adj. 
ec.ing.Cirmaciu 

Eugen 
 
 

Şef serviciu 
ing. Radulescu 

Ioan 

10. Verificarea respectării prevederilor de securitate şi sănătate în 
muncă în activitatea in activitatea de foraj si extractie 

ITM BIHOR  Trim. II şi  trim 
III 

Inspector şef adj. 
ec.ing.Cirmaciu 

Eugen 
 

Şef serviciu 
ing. Radulescu 

Ioan 

11. Verificarea modului în care angajatorii asigură consultarea şi 
participarea lucrătorilor la soluţionarea problemelor referitoare la 
securitatea şi sănătatea în muncă, în IMM cu mai puţin de 50 de 
lucrători 

ITM BIHOR Trim. I - trim 
IV 

Inspector şef adj. 
ec.ing.Cirmaciu 

Eugen 
 
 

Şef serviciu 
ing. Radulescu 

Ioan 

12. Controlul modului în care se respectă securitatea şi sănătatea în 
muncă la îmbutelierea, depozitarea şi distribuţia recipientelor 

ITM BIHOR Trim. I - trim 
IV 

Inspector şef adj. 
ec.ing.Cirmaciu 



Nr. 
crt. 

Denumirea acţiunii 
Responsabilitatea 

realizării 
Termen 

Coordonare şi 
monitorizare 

butelie cu G.P.L., respectiv gaze tehnice sub presiune. Eugen 
 
 

Şef serviciu 
ing. Radulescu 
Ioan 

13. Verificarea respectării prevederilor de securitate şi sănătate în 
muncă în activitatea productie şi îmbuteliere a alcoolului 

ITM BIHOR  Trim. II şi trim 
III 

Inspector şef adj. 
ec.ing.Cirmaciu 

Eugen 
 
 

Şef serviciu 
ing. Radulescu 

Ioan 

14. Controlul modului în care agenţii economici respectă prevederile 
legale referitoare la activitatea C.S.S.M.. 

ITM BIHOR Trim. I - trim 
IV 

Inspector şef adj. 
ec.ing.Cirmaciu 

Eugen 
 
 

Şef serviciu 
ing. Radulescu 

Ioan 

15 Verificarea respectării cerinţelor legale în domeniul securităţii 
muncii şi a procedurilor de lucru la efectuarea lucrărilor de 
mentenanţă în sectorul transport energie electrică 

 

ITM BIHOR 

 

Trim. I - IV Inspector şef adj. 
ec.ing.Cirmaciu 

Eugen 
 

Şef serviciu 
ing. Radulescu 

Ioan 
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