
 1 

 
                                                                                                                                                                       AVIZAT 
                                                                                                                                                                  Inspector sef 
                                                                                                                                                           Răzvan Ilie MESESEANU 

 
 

TEMATICĂ DE CONTROL 
SECURITATE  ŞI  SĂNĂTATE  ÎN MUNCĂ 

VERIFICAREA RESPECTARII CERINTELOR LEGALE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII LA ACTIVITATEA DE TRANSPORT SI 
DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA 

 
 

Nr. 
crt. Text  Cerinţa impusă de: Sancţionabilă de: 

Amendă  
contravenţio-
nală (lei) în 
valoare de: 

1. Realizarea măsurilor dispuse cu prilejul vizitelor de 
control şi/sau a cercetării evenimentelor. 

Legea nr. 319/2006 act., 
Art. 13,  lit. n) 

Legea nr. 108/1999 
rep. 

Art. 23, alin. (1), lit. 
b) 

5000-10000 

2. Existenţa autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere 
al securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Legea nr. 319/2006 act., 
Art. 13,  lit. c) 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39, alin. (2) 
5000 – 10000 

3. 
Desemnarea de către angajator a unuia sau a mai multor 
lucrători pentru a se ocupa de activităţile de protecţie şi 
de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din 
întreprinderi şi/sau unitate. 

Legea nr. 319/2006 act. 
Art. 8, alin. (1) 

Legea nr. 319/2006 
Art. 39, alin. (5) 3500 – 7000 

4. 
Realizarea  şi deţinerea de către angajator a evaluării 
riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, 
inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri 
specifice. 

Legea nr. 319/2006 act., 
Art. 12, alin. (1), lit. a) 

Legea nr. 319/ 2006 
act., 

Art. 39, alin(4) 
4000-8000 

5. 
 

Întocmirea de către angajator a planului de prevenire şi 
protecţie compus din masuri tehnice, sanitare, 
organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea 
riscurilor. 

Legea nr. 319/2006 act., 
Art. 13, lit. b) 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39, alin. (2) 
5000-10000 
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6. 

Angajatorul a asigurat funcţionarea permanentă şi 
corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a 
aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor 
de captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive 
degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice. 

 
Legea nr. 319/2006 act., 

Art. 13, lit. l) 
 

Legea nr.  319/2006 
act., 

Art. 39, alin.(4) 

 
4000 – 8000 

 

7. Întocmirea de instrucţiuni  proprii pentru completarea 
şi/sau aplicarea reglementarilor de securitate şi sănătate 
în muncă. 

Legea nr. 319/2006, 
act., 

Art. 13, lit. e) 

Legea nr.  
319/2006, act., 
Art. 39, alin. (4) 

4000 – 8000 

8. 
S-au stabilit pentru lucratori, prin fisa postului, 
atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul 
securitatii si sanatatii in munca. 

Legea nr.  319/2006, 
act., 

Art. 13, lit. d) 

Legea nr.  
319/2006, act., 
Art. 39, alin. (4) 

4000 – 8000 

9. 

Asigurarea de către angajator a unei instruiri suficiente 
şi adecvate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 
Stabilirea prin instructiuni proprii a intervalului dintre 
doua instructaje periodice a angajatilor. 

Legea nr.  319/2006 
act., 

Art. 20 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39, alin.(4) 
4000 – 8000 

10.

Asigurarea şi controlul cunoaşterii şi aplicării de către 
toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de 
prevenire si protecţie, precum şi a prevederilor legale în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Legea nr. 319/2006 act., 
Art. 13, lit. f) 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39, alin. (4) 

4000 - 8000 
 

11.
Asigurarea de materiale necesare informarii si instruirii 
lucratorilor cu privire la securitatea si sanatatea in 
munca. 

Legea nr. 319/2006 act., 
art. 13, lit. g) 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39, alin. (8 
2000 - 4000 

12.

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

Legea nr. 319/2006 act., 
Art. 13, lit. j) 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39, alin. (4) 
4000 – 8000 

13.
Autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor 
prevazute de legislatia specifica. Legea nr. 319/2006 act., 

Art. 13, lit. i) 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39, alin. (4) 
4000 – 8000 

14.

Angajatorul a prevăzut semnalizarea de securitate şi sau 
de sănătate la locul de muncă;  

HG nr. 971/2006 
Art. 6 coroborat cu  

Legea nr.  319/2006 act. 
Art. 39 alin. (9) , lit. k) 

Legea nr.  319/2006 
act., 

Art. 39 alin. (9) , lit. 
k) 

5000 - 10000 
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15.
Asigurarea echipamentului individuial de protectie. 

Legea nr. 319/2006 act., 
Art. 13, lit. r) 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39, alin. (2) 
5000-10000 

16.

Echipamentul individual de protectie electroizolant al 
lucratorilor, dispozitivele de verificare a tensiunii 
(detectoare de tensiune, prajini electroizolante) au 
efectuate verificarile periodice la termen. 

Legea nr. 319/2006 act. 
Art. 39, lit. f) coroborat 
cu Anexa 1, pct. 3.3.2.2. 

din HG 1146/2006 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39, alin. 9), 
litera f) 

5000-10000 

17.

Prevederile ISCIR si cele de securitate si sanatate in 
munca sa fie respectate la instalatiile sub presiune, de 
ridicat si de transportat sarcini. 

Legea nr. 319/2006 act., 
Art. 13, lit. q) coroborat 

cu Art. 5, aliniat 2), 
litera a) si b) din HG 

1146/2006 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39, alin. (9), lit. 
l) 

5000-10000 

18.

S-a realizat cooperarea in vederea implementari 
prevederilor de securitate, sanatate si igiena in munca, 
atunci cand in acelasi loc de munca isi desfasoara 
activitatea lucratori din mai multe unitati. 

Legea nr. 319/2006 act., 
Art. 7, aliniat 5), lit. a)  

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39, alin. 5) 
3500-7000 

19.

S-au luat masurile corespunzatoare pentru ca in zonele 
cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai 
lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile 
adecvate. 

Legea nr. 319/2006 act., 
Art. 7, aliniat 4), lit. e) 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39, alin. 5) 
3500-7000 

20.

Interventiile la instalatiile electrice (depanari, reparatii, 
racorduri, etc.) se executa numai de personal calificat  
in meseria de electrician, autorizat si instruit pentru 
lucrul respectiv. 

Legea nr. 319/2006 act., 
Art. 13, lit. a) coroborat 
cu Cap. 3.3.2.3., Anexa 1  

din HG 1146/2006 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39, alin. 4) 
4000 - 8000 

21.

Interventiile la instalatiile, utilajele, echipamentele si 
aparatele care utilizeaza energia electrica sunt 
efectuate numai in baza urmatoarelor forme de lucru: 
-autorizatii de lucru –AL; 
-instructiuni tehnice interne de protectia muncii –ITI-PM; 
-atributii de serviciu –AS; 
-dispozitii verbale – DV; 
-atributii de procese verbale –PV; 
-obligatii de serviciu – OS; 
-propria raspundere – PR. 

Legea nr. 319/2006 act., 
Art. 13, lit. a) coroborat 
cu Cap. 3.3.2.4., Anexa 1  

din HG 1146/2006 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39, alin. 4) 
4000-8000 
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22.

La instalatiile si echipamentele de munca electrice, 
pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere 
directa sunt aplicate masuri tehnice, completate cu 
organizatorice. 

Legea nr. 319/2006 act., 
Art. 39, aliniat 9), lit. f) 

coroborat cu Pct. 
3.3.2.1., Anexa 1  din HG 

1146/2006 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39, alin. 9), 
litera f) 

5000-10000 

23.

Protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta 
la instalatiile si echipamentele de munca electrice se 
realizeaza numai prin masuri si mijloace de protectie 
tehnice, alcatuite dintr-o masura de protectie 
principala, care sa asigure protectia in orice conditii si o 
masura de protectie suplimentara, care sa asigure 
protectia in cazul deteriorarii protectiei principale, 
astfel incat cele doua masuri de protectie sa nu se 
anuleze una pe cealalta. 

Legea nr. 319/2006 act., 
Art. 39, aliniat 9), lit. f) 

coroborat cu Pct. 
3.3.3.1., Anexa 1  din HG 

1146/2006 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39, alin. 9), 
litera f) 

5000-10000 

24.

Respectarea reglementarilor de securitate si sanatate in 
munca privind prevenirea accidentelor prin 
electrocutare (verificari ale continuitatilor si prizelor de 
pamant). 

Legea nr. 319/2006 act., 
Art. 13, lit. q) coroborat 

cu Art. 4, aliniat 1), 
litera a) si b) -Cap. 

3.3.2., subpunct 3.3.18  
din HG 1146/2006 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39, alin. 9), 
litera f) 

5000-10000 

25.

Asigurarea masurilor pentru: stingerea incendiilor, 
evacuarea lucratorilor si acordarea primului ajutor 
(desemnarea lucratorilor pentru aplicarea masurilor, 
instruirea lor si dotarea cu echipamente adecvate 
riscurilor specifice). 

Legea nr. 319/2006 act., 
Art. 10 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39, alin. 6), 
litera a) 

3000-60000 

26.
Este tinuta evidenta zonelor cu risc ridicat si specific. 

Legea nr. 319/2006 act., 
Art. 13, litera k) 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39, alin. 4) 
4000-8000 

27.

Angajatorul a luat măsurile necesare pentru ca 
echipamentul de muncă pus la dispoziţia lucrătorilor din 
întreprindere şi/sau unităţi să corespundă lucrului 
prestat ori sa fie adaptat acestui scop şi sa poată fi 
utilizat de către lucrători, fără a pune în pericol 
securitatea sau sănătatea lor.  

H.G. nr. 1146/2006 
Art. 3, alin. (1) 
coroborat cu  

Legea nr. 319/2006 act. 
Art. 13,  lit. q) 

 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39 alin. (5) 
 
 
 

3500-7000 
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28.

Dacă utilizarea unui echipament de muncă este 
susceptibilă să prezinte un risc specific pentru 
securitatea şi sănătatea lucrătorilor, angajatorul a luat 
măsurile necesare pentru a se asigura că: 

a) utilizarea echipamentului de muncă este 
accesibilă numai lucrătorilor însărcinaţi cu 
această atribuţie; 

b) pentru efectuarea reparaţiilor, modificărilor şi 
întreţinerii trebuie desemnaţi lucrători cu 
atribuţii în acest sens.     

H.G. nr. 1146/2006 
Art. 6, lit. a) 

Art. 6, lit. b) coroborat 
cu  

Legea nr. 319/2006 act., 
Art. 7, alin. (4), lit. c) 

 
 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39 alin. (5) 
 

3500-7000 

29.

Angajatorul a asigurat măsurile necesare pentru ca 
lucrătorii sa dispună de informaţii adecvate şi, dacă este 
cazul, de fişe de lucru referitoare la echipamentele de 
munca utilizate la locul de muncă;  

H.G. nr. 1146/2006 
Art. 8 coroborat cu 

Legea nr. 319/2006 act. 
Art. 13 lit. e) 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39 alin.(4) 
4000 – 8000 

30.

 Lucrătorii au fost atentionaţi în legătura cu riscurile la 
care sunt expuşi, echipamentele de muncă din imediata 
vecinătate a locului lor de muncă, precum şi asupra 
modificărilor prevăzute a fi efectuate, în măsura în care 
aceste modificări afectează echipamentele de muncă 
situate în imediata vecinătate a locului lor de muncă, 
chiar dacă aceşti lucrători nu utilizează direct aceste 
echipamente.   

H.G. nr. 1146/2006 
Art. 9 alin. (2) coroborat 

cu 
Legea nr. 319/2006 act., 

Art. 16 alin. (1) lit. a) 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39 alin.(6) lit. a 
3000 – 6000 

31.

Angajatorul  a  asigurat  măsurile  necesare  pentru  ca 
lucrătorii însărcinaţi cu utilizarea echipamentelor de 
muncă sa fie instruiţi adecvat, inclusiv cu privire la 
riscurile posibile,  determinate  de utilizarea acestora. 
 

H.G. nr. 1146/2006 
Art. 10 coroborat cu 

Legea nr. 319/2006 act., 
Art. 20 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39 alin.(4) 
4000 – 8000 

32.

Sistemele de comandă ale unui echipament de muncă, 
care afectează securitatea sunt vizibile, uşor de 
identificat şi dacă este necesar, marcate corespunzător.   

H.G. nr. 1146/2006 
pct. 2.1,  Anexa 1 

coroborat cu 
Legea nr. 319/2006 act., 

Art. 13 lit. q) 
 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39 alin. (5) 
3500 - 7000 
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33.

a)Operaţiile de întreţinere sunt efectuate când 
echipamentul de muncă este oprit; 
b) Dacă acest lucru nu este posibil, sunt luate măsuri de 
protecţie adecvate pentru executarea acestor operaţii 
sau pentru ca acestea sa fie efectuate în afară zonelor 
periculoase; 
c) Pentru fiecare echipament de muncă care deţine un 
program de întreţinere, acesta este respectat şi ţinut la 
zi;   

H.G. nr. 1146/2006 
pct. 2.13, Anexa 1 

coroborat cu  
Legea nr. 319/2006 act., 

Art. 39 alin.(9) lit. m) 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39 alin.(9) lit. 
m) 

5000 – 10000 

34.

Angajatorul va lua măsuri pentru ca lucrările temporare 
la înălţime să fie executate de o manieră sigură şi în 
condiţii ergonomice adecvate şi prin alegerea unor 
echipamente de muncă potrivite 

H.G. nr. 1146/2006 
pct. 4.1.1.1, Anexa 2 

coroborat cu  
Legea nr. 319/2006 act., 

Art. 13, lit. a) 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39 alin. (4) 
4000 - 8000 

35.

Angajatorul se va asigura pentru ca scările sa fie 
amplasate de aşa manieră încât sa se asigure stabilitatea 
lor în timpul utilizării. Scările portabile se vor sprijini pe 
un suport stabil, rezistent, de dimensiuni adecvate şi 
imobil, astfel încât treptele sa rămână în poziţie 
orizontala, iar scările suspendate se vor fixa de o 
maniera sigura şi, cu excepţia scarilor din franghie, în 
asa fel încât sa nu poată fi deplasate şi sa fie evitate 
orice mişcari de balans. 

H.G. nr. 1146/2006 
pct. 4.2.1, Anexa 2 

coroborat cu  
Legea nr. 319/2006 act., 

Art. 13, lit. a) 
 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39 alin.(4) 
4000 - 8000 

36.

Angajatorul a evaluat şi, dacă este necesar, a măsurat 
nivelurile de zgomot la care sunt expuşi lucrătorii. 

H.G. nr. 493/2006 
art. 8, alin.(1) coroborat 

cu  
Legea nr. 319/2006 act. 
Art. 39, alin (9), lit. b) 

L 319/ 2006 act., 
Art. 39, alin. 9), lit. 

b) 
5000-10000 

37.

Angajatorul a luat măsuri de a dota lucrătorii cu  
mijloace individuale de protecţie auditiva. 
 

H.G. nr. 493/2006 
Art. 23 coroborat cu 

Legea nr. 319/2006 act., 
Art. 13,  lit. r) 

Legea nr. 319/2006 
act., 

Art. 39, alin(2) 
5000-10000 

38.
Caile de acces care conduc spre iesirile de urgenta  si 
iesirile propriu-zise sunt pastrate in permanenta libere. 

HG 1091/2006, Art. 8, 
lit. a) coroborat cu Art. 

39, aliniat 9) litera n) din 

L 319/ 2006 act, 
Art. 39, alin. 9), lit. 

n) 
5000-10000 
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Legea nr. 319/2006 act. 

39.

Daca locurile de munca includ zone periculoase in care, 
data fiind natura activitatii, exista riscul caderii 
lucratorului sau a unor obiecte, aceste zone sunt 
prevazute, in masura in care este posibil, cu dispozitive 
care sa evite patrunderea lucratorilor neautorizati in 
aceste zone. Sunt luate masurile corespunzatoare pentru 
a proteja lucratorii care sunt autorizati sa patrunda in 
zonele periculoase. Zonele periculoase sunt marcate 
clar. 

HG 1091/2006, Anexa 2, 
pct. 10 coroborat cu Art. 
39, aliniat 9) litera j) din 
Legea nr. 319/2006 act. 

L 319/ 2006 act. 
Art. 39, alin. 9), lit. 

j) 
5000-10000 

40.
Alte neconformitati 

   

  
 
 
Inspector sef adjunct SSM                                                                                           Intocmit 
   Nicolae DUMITRU                                                                                           Inspector de munca 
                                                                                                                            Ramulescu Maria 
 
                                      


