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MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTEC łIEI SOCIALE 
INSPECłIA MUNCII   
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC Ă CĂLĂRAŞI 
  

TEMATICA DE CONTROL NR. 4 
securitate şi sănătate în muncă 

CAEN – 2511 (confecŃii metalice) 
1. Verificarea realizării măsurilor dispuse cu prilejul cercetării evenimentelor şi la 

controalele anterioare (art. 13 lit. n din Legea 319/2006); 
2. Organizarea activităŃii de prevenire şi protecŃie (art. 8, 9 din Legea 319/2006). 
3. Verificarea modului în care angajatorii au realizat evaluarea riscurilor pentru securitatea 
şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanŃelor sau 
preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă (art. 7 (4) lit. a din 
Legea 319/2006); 

4. Întocmirea planului de prevenire şi protecŃie compus din măsuri tehnice, organizatorice , 
sanitare şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor (art. 13, lit. b din Legea 319/2006). 

5. ReprezentanŃii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în 
muncă (număr, şcolarizare, etc.). 

6. Verificarea modului în care măsurile de prevenire, metodele de lucru şi de producŃie 
aplicate au asigurat îmbunătăŃirea nivelului securităŃii şi protecŃiei lucrătorilor şi au fost 
integrate în ansamblul activităŃilor întreprinderii la toate nivelurile ierarhice (art. 7 (4) lit. 
b din Legea 319/2006); 

7. Consultarea lucrătorilor şi/sau reprezentanŃilor acestora în ceea ce priveşte consecinŃele 
asupra securităŃii şi sănătăŃii lucrătorilor determinate de alegerea echipamentelor, de 
condiŃiile şi de mediul de muncă (art. 7 (4) lit. d din Legea 319/2006); 

8. Informarea lucrătorilor (art. 16,17 din Legea 319/2006). 
9. Respectarea prevederilor HG nr. 1091/2006 privind cerinŃele minime de securitate şi 

sănătate pentru locul de muncă 
                 căile şi ieşirile de urgenŃă 
                 uşi şi porŃi 
                 rampe de încărcare 
                 temperatura în încăperi 
                 iluminatul natural şi artificial 
                 instalaŃii sanitare  
                 ergonomia locului de muncă 

10. Respectarea prevederilor Hotârârii nr.1.146 din 30 august 2006 privind cerinŃele minime 
de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de 
munca. Informarea lucrătorilor (art. 8-9). 

11. Asigurarea de către angajator a EIP specifice activităŃilor desfăşurate (Legea nr.319/2006 
art. 13 lit. r). 

12. Utilizarea echipamentului individual de protecŃie la toate locurile de muncă unde acesta 
este prevăzut (H.G. 1048/2006 art. 4) 

13. Verificarea legăturii la instalaŃia de punere la pământ pentru echipamentele de munca 
electrice folosite pentru executarea diferitelor operaŃii – existenŃa buletinelor de  
măsurători (Legea nr.319/2006 art. 39 lit. f). 

14. Folosirea instalaŃiilor de ridicat verificate şi supuse încercărilor controalelor  
       periodice conform prevederilor legale şi manevrarea lor de către lucrători calificaŃi  (Legea 

nr.319/2006 art. 13 lit. i)  
15. Organizarea şi funcŃionarea C.S.S.M.(cap. IV din N.M. la Legea 319/2006). 
16. Stabilirea pentru lucrători, prin fişa postului, a atribuŃiilor şi răspunderilor ce le revin în 

domeniul securităŃii şă sănătăŃii în muncă, corespunzător funcŃiilor exercitate (art. 13, lit. 
d din Legea 319/2006). 

17.  Supravegherea medicală. (H.G. nr. 355 din 2007). 
18. Modul în care se iau în considerare capacităŃile lucrătorilor când i se încrediŃeză sarcini de 

muncă (art. 7 (4) lit. c din Legea 319/2006); 
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19. EvidenŃierea zonelor cu risc ridicat şi specific, limitarea accesului (art. 7, (4) lit. e din 
Legea 319/2006). 

20. Elaborarea procedurilor de lucru şi a instrucŃiunilor proprii pentru completarea şi/sau 
aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, Ńinând seama de 
particularităŃile activităŃilor şi ale locurilor de muncă (art. 13 lit. e din Legea 319/2006). 

21. Modul de instruire a lucrătorilor din punct de vedere al securităŃii şi sănătăŃii în muncă 
(art. 20 din Legea 319/2006). 

22. Respectarea prevederilor Hotârârii nr. 300 din 2 martie 2006, privind cerinŃele minime de 
securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile. Planul de securitate şi 
sănătate (cap. III din HG 300), obligaŃiile beneficiarului, managerului de proiect, 
angajatorilor şi lucrătorilor independenŃi (cap. VII din HG 300). 

23.  Respectarea prevederilor Hotârârii nr.1.051 din 9 august 2006 privind cerinŃele minime 
de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru 
lucrători, în special de afecŃiuni dorsolombare. 

24.  Respectarea prevederilor Hotârârii nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinŃele minime 
de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de 
zgomot. Evalurea şi măsurarea nivelurile de zgomot la care sunt expusi lucrătorii (art. 8 - 
16). Program de măsuri tehnice şi/sau organizatorice pentru reducerea expunerii la 
zgomot (art. 19) 

25. Respectarea prevederilor Hotârârii nr. 300 din 2 martiee 2006 privind cerinŃele minime de 
securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile: 

a. 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 mulŃi proiectanŃi. HG 
300/2006, Art.6  

b. Verificarea desemnării de către beneficiar şi/sau managerul de proiect a unui 
coordonator de securitate şi sănătate în muncă pe durata realizării lucrării, în cazul 
în care la realizarea lucrărilor pe şantier participă mai mulŃi antreprenori, un 
antreprenor şi unul sau mai mulŃi subantreprenori, un antreprenor şi lucrători 
independenŃi ori mai mulŃi lucrători independenŃi. . HG 300/2006, Art.7  

c. 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 

d. Verificarea asigurării de către beneficiarul lucrării sau managerul de proiect, 
înainte de deschiderea şantierului a  stabilirii planului de securitate şi sănătate în 
muncă conform art.54 lit. b din H.G.300/2006 

e. Verificarea întocmirii de către beneficiarul lucrării sau managerul de proiect a 
declaraŃiei prealabile HG 300/2006, Art.47: 

i. - când durata lucrărilor este apreciată a fi mai mare de 30 zile lucrătoare şi 
pe şantier lucrează simultan mai mult de 20 lucrători 

ii.  - volumul de mână de lucru estimat este mai mare de 500 de oameni-zi 
f. Verificarea comunicării la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia se vor 

desfăşura lucrările a declaraŃiei, cu cel puŃin 30 zile înainte de începerea lucrărilor 
HG 300/2006, Art.48. 

 
 

Inspector de muncă,                                           Conducătorul întreprinderii 
 


