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TEMATICA DE CONTROL ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ 
 

1. Verificarea următoarelor aspecte privind : 
 
1.1. Modului de realizare a măsurilor stabilite de către inspectorii de muncă, ca 
urmare a deficienţelor constatate cu prilejul controalelor anterioare şi a cercetării 
accidentelor de muncă. 

Legea 319/2006 - art. 13 lit. n) 
 

1.2 Deţinerea autorizaţiei de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în 
muncă pentru activităţile desfăşurate la sediul social, la sediile secundare sau în afara 
acestora.                                                                                            
Legea 319/2006 - art.13 lit. c) 
 
1.3. Modul în care angajatorul asigură autorizarea exercitării meseriilor şi profesiilor 
prevăzute de legislaţia specifică, conform reglementărilor în vigoare.   
                                                                                                    Legea 319/2006 - art.13 lit. i)  
     
 1.4. Existenţa concediilor medicale, urmarea a unor traumatisme, şi posibilitatea existenţei  
de evenimente de muncă necercetate . 
                                                                                                   NM-HG 1425/2006 – art.134 
  1.5. Organizarea activităţii de protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale din unitate. 

Legea 319/2006 – art. 7 şi art.9 
 

  1.6. Realizarea evaluării riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă. 
Legea 319/2006- art.7 alin.(4) lit.a) şi art.12 alin.(1) lit.a) şi art.15 (1) pct.1 NM-HG 
1425/2006 
 
  1.7. Existenţa şi modul de întocmire a planului de prevenire şi protectie compus din 
măsuri tehnice, organizatorice, sanitare şi de altă natură, corelate cu riscurile din societate 
şi bazat pe evaluarea riscurilor. 
                                                                                                   Legea 319/2006 - art. 13 lit. b)   
                                                                                                        
  1.8.Modul de efectuare  a instruirii lucrătorilor în domeniul SSM, existenţa tematicilor de 
instruire, instrucţiunilor proprii, testelor pentru verificarea cunoştinţelor cât şi informarea 
lucratorilor. 

Legea 319/2006 - art. 13 lit. f) şi art.20 
                                                                                      Legea 319/2006 - art. 16, 17  
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 1.9. Angajarea personalului şi repartizarea sarcinilor de muncă lucrătorilor angajaţi; 
verificarea modului în care se asigură supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor prin 
medicul de medicina muncii. Existenţa la locul de muncă a fişelor de aptitudine pentru 
angajaţii unităţii. 

Legea 319/2006 - art. 7 alin (4) lit. c) şi art. 13 lit. j) 
 

1.10. Modul de dotare a locurilor de muncă cu trusă sanitară pentru acordarea primului 
ajutor medical, dacă locurile truselor sanitare sunt semnalizate corespunzător, iar acestea 
sunt uşor accesibile lucrătorilor.  
                                                          Legea 319/2006-art.10; ORDIN nr. 427/2002-art.1 
 
1.11. Verificarea modului în care angajatorul asigură instruirea lucrătorilor stabiliţi să 
aplice măsurile de prim-ajutor medical. 

Legea 319/2006-art.10; H.G. 1091/2006-Anexa 2, pct.14. 
 

2. Întocmirea necesarului de dotare a locurilor de muncă cu echipamente individuale de 
protecţie, stabilirea duratei de uzură, evidenţa acestor echipamente distribuite către 
lucrători, în condiţiile stabilite de prevederile H.G. nr. 1 048 / 2006.              
                                                                                            Legea 319/2006 - art. 13 lit. r) şi s) 
 
3. Verificarea respectării măsurilor tehnice şi organizatorice prevăzute de legislaţia 
specifică pentru prevenirea pericolului de electrocutare prin atingere directă şi indirectă. 

H.G. 1146/2006-art.5-6 şi Anexa 1, pct.3.3.2; 3.3.3; 3.3.18 
 

4.Controlul modului de exploatare şi verificare tehnică a echipamentelor de muncă la 
termenele scadente, inclusiv a instalaţiilor aflate sub regim I.S.C.l.R. 

Legea 319/2006 - art. 13 Iit. q) şi H.G. 1146/2006- art. 4(2) şi art.5 
 

5. Alte constatări; Controlul locurilor de muncă. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Şef serviciu SSM Inspector de muncă 
 ing.Ioan RĂDULESCU               ..................................  


