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MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE 

INSPECŢIA MUNCII 

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ PRAHOVA 

Ploiesti, str.Anul 1848 nr.4  Tel./Fax : 510.372 ; 511.620 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
Conform prevederilor  Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 

public si a normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG 123/07.02.2002, in 

vederea  publicarii  in Monitorul Oficial   al Romaniei, partea a III-a 

 
  Misiunea Inspectoratului Teritorial de Munca: 

- controlul aplicarii prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, la securitatea si 
sanatatea în munca, la protectia salariatilor care lucreaza în conditii deosebite  
- informarea autoritatilor competente despre deficientele legate de aplicarea corecta a 
dispozitiilor legale în vigoare; 
- furnizarea de informatii celor interesati despre cele mai eficace mijloace de respectare a 
legislatiei muncii; 
- asistarea tehnica a angajatorilor si angajatilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale si a 
conflictelor sociale; 
- initierea de propuneri adresate Ministerului Muncii Familiei si Egalitatii de Sanse pentru 
îmbunatatirea legislatiei existente si elaborarea de noi acte legislative în domeniu; 
- asigurarea accesului la informatiile de interes public conform legislatiei in vigoare.    
 
 Obiectivele care trebuiau atinse in anul 2008 au fost : 
     In domeniul relatiilor de munca:  identificarea angajatorilor care folosesc personal 
fara forme legale de angajare; cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si a 
angajatilor in ceea ce priveste necesitatea respectarii prevederilor legale,  aplicarea Legii nr. 
53/2003 Codul Muncii si a altor acte normative de dreptul muncii, verificarea modului in care 
sunt respectate prevederile contractelor colective de munca, atat de catre angajatori, cat si de 
salariatii acestora, modul in care angajatorii respecta prevederile H.G. 161/2006, respectarea 
prevederilor Legii nr. 130/1999 Republicata, respectarea prevederilor  Legii nr. 448/2006 
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si 
completarile ulterioare, verificarea respectarii  prevederilor Legii nr.202/2002 referitoare la 
egalitatea de sanse intre femei si barbati, ale O.U.G. nr.96/2003 privind protectia maternitatii la 
locurile de munca, ale Legii 56/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 194/2002 
privind regimul strainilor in Romania, a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia 
cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, verificarea respectarii conditiilor de functionare 
a agentilor de munca  temporara prevazute de HG nr. 938/2004 precum si asigurarea accesului 
la informatiile de interes public conform Legii nr. 544/2001. 
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  In domeniul sanatatii si securitatii in munca: 
 Fondul de timp util disponibil a fost alocat cu precădere acţiunilor de control 
preventiv privind necesitatea aplicării şi respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă atât de către angajatori cât şi de angajaţi.  În paralel s-a alocat timp şi pentru 
alte activităţi specifice după cum urmează: 
                        - instruirea lucrătorilor desemnaţi cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii 
în muncă , a serviciilor interne de prevenire şi protecţie şi Comitetelor de Securitate şi Sănătate 
în Muncă constituite la nivelul întreprinderilor;  
    -verificarea modului în care se aplică prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii 
şi sănătăţii în muncă , ale Normelor Metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin H.G. nr. 
1425 / 2006, respectiv ale Hotărârilor de Guvern care au transpus directivele europene specifice 

  - preocuparea angajatorilor de  a organiza activităţi de prevenire şi protecţie în 
conformitate cu prevederile H.G. 1425/2006, considerând prioritară pregătirea personalului 
desemnat, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.  

-controlul autorizării funcţionării din  punct de  vedere al  securităţii muncii, 
conform prevederilor Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în 
registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, 
înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice  
modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/ 2004;  

-eliberarea autorizaţiilor pentru deţinerea şi utilizarea materiilor explozive 
conform Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive , modificată şi completată prin 
Legea nr. 464/2000; prestări de serviciu , conform Ordinului MMSS 521/2001;  

-implementarea la nivelul agenţilor economici a HG care au transpus Directivele 
specifice ale Comunităţii Europene .           
 Indicatori de  performanta pentru anul 2008: 

In domeniul relatiilor de munca :  

Perioada 
analizată 

Nr. 
crt. 

INDICATORI SOCIALI DE PERFORMANŢĂ 
TOT
AL 

( zile ) 

1. Fond timp disponibil ( zile ) : 3694 

2. Controale la agenti economici 2996 

3. 
Testare si consultanta pentru agentii economici care au primit aprobare 

conf. art.3 alin.1 din Legea nr. 130/1999 
24 

4. Prestari servicii, in conditiile legii 2 

5. Solutionare scrisori, sesizari, reclamatii 116 

6. Lucrari de birou 476 

TOTAL 
AN 

2008 

7. Perfectionare profesionala 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In domeniul sanatatii si securitatii in munca : 
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Perioada 
analizată 

Nr. 
crt. 

INDICATORI SOCIALI DE PERFORMANŢĂ 
TOT
AL 
(zile) 

1. Fond timp disponibil ( zile ) : 4608 

2. Zile concedii de odihnă , medicale , fără plată 504 

3. Modul de utilizare a fondului de timp util disponibil,din care : 4104 

4. Controale preventive 3639 

5. Cercetare accidente de muncă / boli profesionale   186 

6. Consultanţă şi expertiză pentru eliberări aut. funcţionare    14 

7. Determinări de noxe   2 

8. Instruiri   104 

9. Perfecţionare profesională  100 

10. Reclamaţii / sesizări  25 

11. Prestări servicii 2 

TOTAL 
AN 

2008 

12. Lucrări birou     32 

 

   Programele desfasurate de Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova: 
            În perioada 11 – 18 ianuarie 2008 s-a desfăşurat Campania Naţională privind 

verificarea condiţiilor de muncă  si  a  modului în care se respectă prevederile legale de 
securitate şi sănătate în muncă aplicabile pe perioada anotimpului  rece , în  care  îşi  desfăşoară 
activitatea lucrătorii  angajaţi  în  cadrul  unităţilor  ce  au  ca  obiect  de  activitate servicii  de  

spălătorie  auto. 

            În perioada 05 – 07 martie 2008 s-a desfăşurat Campania Naţională privind verificarea 

respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi identificarea 
cazurilor de muncă fără forme legale în activitatea desfăşurată în domeniul fabricării 

produselor de morărit şi panificaţie .  
În perioada 08 – 11 aprilie 2008 s-a desfăşurat Campania Naţională privind verificarea 

respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi identificarea 
cazurilor de muncă fără forme legale în activitatea desfăşurată în domeniul debitarii si 

prelucrarii cherestelei  .  
            În perioada 06 – 08 mai 2008 s-a desfăşurat Campania Naţională privind verificarea 

respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi identificarea 
cazurilor de muncă fără forme legale în activitatea desfăşurată în domeniul construcţiilor şi în 
perioada 19 - 23 mai 2008 s-a desfăşurat Campania Naţională privind verificarea respectării 
prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi identificarea cazurilor de 
muncă fără forme legale în activitatea desfăşurată în subunităţi ale B.C.R. 
            In perioada 28 - 30 mai 2008 s-a desfăşurat Campania Naţională privind verificarea 

respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi identificarea 
cazurilor de muncă fără forme legale în activitatea desfăşurată în domeniul confecţii - textile , 

pielărie şi încălţăminte .  
În perioada 16 – 20 iunie 2008 s-a desfăşurat Campania Naţională privind verificarea modului 
în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii 
lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive în silozurile de 

cereale şi fabricile de producere a nutreţurilor combinate  .  
În perioada 17 – 20 iunie 2008 s-a desfăşurat Campania Naţională privind verificarea modului 
în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii 
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lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive în activităţile 

de finisare mobilier din fabricile de mobilă   
            În perioada 23 – 27 iunie 2008 s-a desfăşurat Campania Naţională privind  verificarea 
respectării prevederilor legale  referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în domeniul 
construcţiilor .  
           În perioada 30 – 31 iulie 2008 s-a desfăşurat Campania Naţională privind verificarea 

respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi identificarea 
cazurilor de muncă fără forme legale în activitatea desfăşurată în domeniul construcţiilor . 
În perioada 27– 28 august 2008 s-a desfăşurat Campania Naţională privind verificarea 

respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi identificarea 
cazurilor de muncă fără forme legale în activitatea desfăşurată în domeniul construcţiilor . 
            În perioada 18 – 22 septembrie 2008 s-a desfăşurat Campania Naţională privind 

verificarea  respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă  în 
domeniul fabricării băuturilor.  
În perioada 24 – 26 septembrie 2008 s-a desfăşurat Campania Naţională în domeniul 
recuperării materialelor .  
            In perioada 29 – 30 septembrie 2008 s-a desfăşurat Campania Naţională privind  
verificarea respectării prevederilor legale  referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în 
domeniul construcţiilor .  
          În perioada 06 – 10 octombrie 2008 s-a desfăşurat Campania Naţională privind 

verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în 
activitatea desfăşurată în domeniul distributiei de carburanţi. 
           În perioada 28 - 29 octombrie 2008 s-a desfăşurat Campania Naţională privind 

verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi 
identificarea cazurilor de muncă fără forme legale în activitatea desfăşurată în domeniul 
construcţiilor . 
          In perioada 03 - 28 noiembrie 2008 s-a desfasurat Campania Nationala privind 
respectarea  prevederilor legale  in domeniul  securitatii si sanatatii  in munca  si al  relatiilor de 
munca  in  vederea asigurarii unui  mediu  de munca decent   sigur si sanatos . 
           In   semestrul I si  semestrul II 2008  s-au  efectuat verificari  in cadrul primariilor  
privind respectarea  clauzelor  contractelor individuale de munca  ai  asistentilor personali ai 
persoanelor cu  handicap. 

      Rezultatele campaniilor au fost raportate Inspectiei Muncii si autoritatilor locale. 
 

♦ Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe: 
Situatia creditelor alocate de M.M.F.E.S. pe anul 2008 in calitate de ordonator principal si 

consumate de I.T.M. Prahova, in calitate de ordonator tertiar de credite, se prezinta astfel: 
1. Credite bugetare alocate pe 2008  =  8.421.540 lei 
2. Plati efectuate – total                     =  7.272.118 lei; 
3. Cheltuieli efective – total               =  4.468.582 lei; 

Din care: 
-Cheltuieli cu personalul   =  3.498.085 lei; 

-Cheltuieli materiale          =    698.774 lei; 
-Cheltuieli de capital         =     271.723 lei. 

 
Inspector Şef adj. RM,                                                 Inspector Şef adj.SSM, 

    Jr. Doina MIHAI                                                                  Dr. Ing. Mihai Lucian CHIŢU   

 


