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

Nr. 
crt. TEXT  

CERINŢA 
 IMPUSĂ 

 DE 
SANCŢIONABILĂ DE 

CUANTUM 
AMENDĂ 

CONTRAV. 
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE     
1. Întocmirea de  instrucţiuni  proprii pentru completarea şi/sau aplicarea 

reglementarilor de securitate şi sănătate în muncă L 319/2006,Art.13, lit. e L 319/2006 
Art. 39, alin 4 4.000– 8.000 

2. 
Efectuarea instruirii salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

HG 1425/2006 modificată şi 
completată, Art. 77, 
L 319/2006,Art. 20 

L 319/2006 
Art. 39, alin 4 4.000-8.000 

3. Verificarea desemnării de către beneficiar şi/sau managerul de proiect a unui 
coordonator de securitate şi sănătate în muncă pe durata elaborării proiectului, 
în cazul în care la elaborarea proiectului participă mai mulţi proiectanţi şi a  
unui coordonator de securitate şi sănătate în muncă pe durata realizării 
lucrării, în cazul în care la realizarea lucrărilor pe şantier participă mai mulţi 
antreprenori, un antreprenor şi unul sau mai mulţi subantreprenori, un 
antreprenor şi lucrători independenţi ori mai mulţi lucrători independenţi. 

HG 300/2006, Art.6,7 HG 300/2006 
Art.70^1 4.000-8.000 

4. Verificarea întocmirii şi completării la zi a de către coordonatorii de securitate 
şi sănătate a registrului de coordonare  HG 300/2006, Art.9,lit. d HG300/2006, 

Art.70^1 4.000-8.000 

5. Verificarea asigurării de către beneficiarul lucrării sau managerul de proiect, 
înainte de deschiderea şantierului a  stabilirii planului de securitate şi sănătate 
în muncă  

HG 300/2006, Art.10 HG 300/2006 
Art.70^1 4.000-8.000 

6. Verificarea întocmirii de către beneficiarul lucrării sau managerul de proiect a 
declaraţiei prealabile şi a comunicării acesteia la inspectoratul teritorial de 
muncă pe raza căruia se vor desfăşura lucrările a declaraţiei, cu cel puţin 30 
zile înainte de începerea lucrărilor 
 

HG 300/2006 
Art.47,48 

HG 300/2006 
Art.70^1 4.000-8.000 



LUCRĂRI LA ÎNĂLŢIME    

7. 

Verificarea modului de efectuare a lucrărilor la înălţime cu ajutorul 
echipamentelor individuale de protecţie corespunzătoare - centuri de 
siguranţă sau alte mijloace sigure de ancorare  

HG 300/2006  Anexa 4, PB2, 
Pct.  5.1, 5.2. 

L 319/2006, Art.13, lit. r 

L 319/2006 
Art. 39, alin.2 

 
5.000-10.000 

8. 

Verificarea modului de efectuare a lucrărilor la înălţime cu echipamente de 
muncă corespunzătoare care să aibă  echipamente de protecţie colectivă, 
cum sunt balustrade solide(suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, o 
mână curentă), platforme sau plase de prindere. 

HG 300/2006  Anexa 4, PB2, 
Pct.  5.1, 5.2 
L 319/2006 
Art.13, lit. q 

L 319/2006 
Art. 39, alin.5 

 
3.500-7.000 

SCHELE ŞI SCĂRI    

9. 
Verificarea modului de concepere, construire şi întreţinere a schelelor pentru a 
evita prăbuşirea sau deplasarea lor accidentală. 

HG 300/2006  Anexa 4, PB2 
Pct. 6.1., L 319/2006, 

Art.13 lit. a 

L 319/2006 
Art. 39, alin 4 

 
4.000-8.000 

10. 
Verificarea modului în care sunt protejate şi utilizate platformele de lucru,  
pasarelele şi scările schelelor astfel încât persoanele să nu cadă sau să fie 
expuse căderilor de obiecte. 

HG 300/2006  Anexa 4, PB2  
Pct. 6.2., L 319/2006 
Art.39,alin. 9, lit. m 

L 319/2006 
Art. 39, alin. 9- lit m 

 
5.000-10.000 

11. 

Scările trebuie să aibă o rezistenţa suficientă şi să fie corect întreţinute. 
Acestea trebuie să fie corect utilizate, în locuri corespunzătoare şi conform 
destinaţiei lor. 
 

HG 300/2006  Anexa 4, PB2  
Pct.6.4., L 319/2006 
Art.39,alin 9, lit. m 

L 319/2006 
Art. 39, alin 9- lit. m 

 
5.000-10.000 

12. Schelele mobile trebuie să fie asigurate împotriva deplasărilor involuntare. 
 

HG 300/2006, Anexa 4, PB2  
Pct. 6.5.,L 319/2006 
Art.39,alin 9, lit. m 

L 319/2006 
Art. 39, alin 9- lit. m 

 
5.000-10.000 

EXCAVAŢII, PUŢURI, LUCRĂRI SUBTERANE, TUNELURI, 
TERASAMENTE    

13. 
Verificarea modului de prevenire a riscurile de îngropare prin surparea 
terenului, cu ajutorul unor sprijine, taluzări sau altor mijloace corespunzătoare 

HG 300/2006  Anexa 4, PB2  
Pct. 10.1. lit. a, L 319/2006 

Art.39,alin 9,lit. s 

L 319/2006 
Art. 39, alin 9- lit. s 

 
5.000-10.000 

14. 
Verificarea modului de prevenire a pericolelor legate de căderea persoanelor, 
materialelor sau obiectelor, de iruperea apei 

HG 300/2006  Anexa 4, PB2  
Pct. 10.1. lit. b, L 319/2006 

Art.39,alin 9, lit. s 

L 319/2006 
Art. 39, alin 9- lit. s 

 
5.000-10.000 

15. 
Verificarea măsurilor care trebuie luate înainte de începerea terasamentelor 
pentru a reduce la minimum pericolele datorate cablurilor subterane şi altor 
sisteme de distribuţie. 

HG 300/2006  Anexa 4, PB2  
Pct. 10.2., L 319/2006 

Art.39,alin 9, lit. f 

L 319/2006 
Art. 39, alin 9, lit. f 

 
5.000-10.000 

16. Asigurarea căilor sigure pentru a intra şi ieşi din zona de excavaţii. HG 300/2006  Anexa 4, PB2  L 319/2006 5.000-10.000 



 Pct. 10.3. 
L 319/2006,Art.39,alin 9 lit. s

Art. 39, alin 9, lit. s 
 

17. 
Plasarea grămezilor de pământ, a materialelor şi a vehiculelor în mişcare la o 
distanţa suficientă faţă de excavaţii, eventual, construirea unor bariere 
corespunzătoare pentru evitarea prăbuşirii acestora 

HG 300/2006  Anexa 4, PB2  
Pct. 10.4.,L 319/2006 

Art.39, alin 9, lit. s 

L 319/2006 
Art. 39, alin 9, lit. s 

 

5.000-10.000 
 

COFRAJE ŞI ELEMENTE PREFABRICATE    

18. 
Cofrajele, suporturile temporare şi sprijinele trebuie să fie proiectate şi 
calculate, realizate şi întreţinute astfel încât să poată suporta, fără risc, 
sarcinile la care sunt supuse şi asigurate împotriva instabilităţii temporare 

HG 300/2006,Anexa 4, PB2,  
Pct.12.2,12.3., L319/2006 

Art. 13, lit. a 

L 319/2006 
Art. 39, 
alin 4 

4.000 –8.000 

LUCRĂRI EXECUTATE CU INSTALAŢII DE RIDICAT       

19. 
Folosirea instalaţiilor de ridicat verificate şi supuse încercărilor controalelor 
periodice conform prevederilor legate  

HG 300/2006,Anexa 4 PB 2 
Pct.7,L319/2006, 
Art.39 alin.9, lit. l 

L 319/2006 
Art. 39 alin.9, lit. l 

 
5.000 –10.000 

20. 
Manevrarea instalaţiilor de ridicat de către lucrători calificaţi cu care au 
pregătirea corespunzătoare 

HG 300/2006,Anexa 4 PB 2 
Pct.7.1. lit. e, L319/2006, 

Art.13, lit. i 

L 319/2006 
Art. 39 alin.4 

 
4.000 –8.000 

21. 
Verificarea utilizării la ridicarea lucrătorilor a echipamentelor de muncă şi 
dispozitivelor prevăzute în acest scop 

H.G.1146/2006, A2, 
pct..3.1.2.1., L319/2006,  

Art.13, lit. q 

L 319/2006 
Art. 39 alin.5 

 
3.500-7.000 

PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ELECTROCUTĂRII    

22. 
 Verificarea legăturii la instalaţia de punere la pământ pentru echipamentele de 
munca       electrice folosite pentru executarea diferitelor operaţii – existenţa 
buletinelor de  măsurători. 

HG 1146/2006, Anexa 1, 
 Pct. 3.3.2.3., L 319/2006 

Art. 39, alin 9, lit. f 

L 319/2006 
Art. 39,alin 9,lit. f 

 
5.000-10.000 

23. Executarea lucrărilor electrice  numai cu personal calificat în meseria de 
electrician , autorizat şi instruit 

HG 1146/2006, Anexa 1,Pct. 
3.3.2.3.,L 319/2006, 

Art. 13 , lit. i 

L 319/2006 
Art. 39, alin 4 4.000-8.000 

SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A LUCRĂTORILOR    

24. 

Angajarea persoanelor care, în urma examenului medical şi după caz a testării 
psihologice, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute şi 
asigurarea controlului medical periodic şi după caz a controlul psihologic 
periodic ulterior angajării 

L 319/2006, Art. 13, lit. j L  319/2006 
Art.39, alin 4 4.000 – 8.000 
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