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TEMATICA  DE  CONTROL 
SECURITATE  SI  SANATATE  IN  MUNCA 

Transport naval 
 

NR. 
CRT. 

TEXT CERINTA 
IMPUSA  DE 

SANCTIONABI
LA 
DE 

AMENDA 

1 Verificarea indeplinirii masurilor dispuse cu ocazia intocmirii proceselor verbale de 
control anterioare. 

L 319/2006 
Art.13, lit.n 

L319/2006 
Art.39, alin.3 

3000-10000 

2 Existenta  autorizatiei  de  functionare  dpdv  al  securitatii  si  sanatatii  in  munca. L 319/2006 
Art.13, lit.c 

L319/2006 
Art.39, alin. 2 

5000-10000 

3 Desemnarea  de  catre  angajator  a  unuia  sau  mai  multor  lucratori  pentru  a  se  
ocupa  de  activitatile  de  protectie  si  prevenire  a  riscurilor  profesionale  din  
unitate. 

L 319/2006 
Art.8, alin.1 

L319/2006 
Art.39, alin.5 

3500-7000 

4 Lucratorii  desemnati  sa  aiba  capacitatea  necesara  si  sa  dispuna  de  mijloace  
adecvate. 

L 319/2006 
Art.9, alin. 1, lit.a 

L319/2006 
Art.39, alin.6 

3000-6000 

5 Realizarea  de catre  angajator  a evaluarii  riscurilor  pentru  securitatea  si 
sanatatea  lucratorilor , inclusiv  la  alegerea  echipamentelor  de  munca , a 
substantelor  sau  produselor  chimice  utilizate  si  la  amenajarea  locurilor  de  
munca. 

L 319/2006 
Art.7, alin.4,  lit.a 

L319/2006 
Art.39,  alin. 5 

3500-7000 

6 Întocmirea de către angajator a planului de prevenire şi protecŃie compus din 
masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea 
riscurilor. 

L 319/2006 
Art.13.lit.b 

L319/2006 
Art.39, alin. 2 

5000-10000 

7 S-au stabilit pentru lucrători, prin fişa postului, atribuŃiile şi răspunderile ce le revin 
în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă, corespunzător funcŃiilor exercitate.  

L 319/2006 
Art.13, lit.d 

 

L319/2006 
Art.39, alin. 4 

4000-8000 

8 S-au  elaborat instrucŃiuni proprii, pentru aplicarea reglementărilor de securitate şi 
sănătate în muncă, Ńinând seama de particularităŃile activităŃilor şi ale locurilor de 

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

L 319/2006 
Art. 39, alin . 4  

4.000 – 8.000 
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muncă. 
9 Verificarea înfiinŃării şi funcŃionarii Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă  

(CSSM) în unităŃile controlate. 
 

HG 1425/2006 
Art. 57, alin. 1 

L 319/2006, Art. 
19 

L 319/2006 
art. 39,  alin. 7 

2.500– 5.000 

10 
Asigurarea de către angajator a echipamentului individual de protecŃie; 

L 319/2006  
Art. 13, lit. r 

 

 L 319/2006 
Art. 39, alin.2  

 

 
5.000 -10.000 

 
11 Lucrătorii societăŃii/ sau unităŃii respectă obligaŃia privind utilizarea corectă a 

echipamentului de protecŃie acordat? 
L319/2006 
Art.13, lit.f 

L319 
Art.39, alin. 4 

4000-8000 

12 Asigurarea unei instruiri adecvate  in  domeniul  securitatii  si  sanatatii pentru toti 
lucratorii 

L319/2006 
Art.20 

L319 
Art.39, alin.4 

4000-8000 

13 
Asigurarea si controlul cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor 
prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a prevederilor legale in 
domeniul ssm; 

L 319/2006 
Art. 13, lit. f) 

L 319/2006 
Art. 39, alin. 4 

4000-8000 

14 Asigurarea  de  materiale  necesare  informarii  si  instruirii  lucratorilor , cum  ar  fi  
afise , pliante , filme  si  diafilme  cu  privire  la  securitatea  si  sanatatea  in  munca 

L 319/2006 
Art.13.lit.g 

L319 
Art.39,alin. 8 

2000-4000 

15 Efectuarea unei supravegheri medicale adecvate, la angajare si periodic, pentru toti 
lucratorii  

L 319/2006 
Art.13.lit.j 

L319 
Art.39, alin.4  

4000-8000 

16 
Acordarea de catre angajator a materialelor igienico-sanitare; 

L 319/2006 
Art. 15 

L 319/2006 
Art. 39, alin 6), lit. b 

3.000-6.000 

17 Desemnarea si instruirea corespunzatoare a lucratorilor responsabili pentru 
acordarea primul ajutor  

L 319/2006 
Art.10. alin.2 

L 319/2006 
Art.39, alin.6 

3000-6000 

18 A fost  asigurată funcŃionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor 
de protecŃie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaŃiilor de captare, 
reŃinere şi neutralizare a substanŃelor nocive. 

L 319/ 2006  
art. 13, lit. l  

Legea nr. 319/2006 
Art. 39, alin. 4 

4000-8000 

19 Au fost luate măsuri pentru respectarea reglementărilor de securitate şi sănătate în 
muncă privind utilizarea, întreŃinerea, revizia şi repararea periodică a 
echipamentelor de muncă . 

L 319/ 2006 
art. 39, alin. 9, lit. 

m 

Legea nr. 319/ 2006 
art. 39, alin. 9, lit. m 

5000-10000 

20 Au fost luate măsuri pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare  la 
executarea, exploatarea, întreŃinerea  şi repararea instalaŃiilor şi echipamentelor 
electrice, precum şi pentru prevenirea efectelor electricităŃii statice şi ale 
descărcărilor atmosferice  

L 319/ 2006, art. 
39, al. 9, lit. f   

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

5.000-10.000 

21 Verificarea legăturii la instalaŃia de punere la pământ pentru echipamentele de 
muncă electrice folosite pentru executarea diferitelor operaŃii – existenŃa buletinelor 

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

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

5.000-10.000 
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de măsurători;  lit. f 
HG 1146/2006 

Anexa 1 – 
Pct. 3.3.32 

 

22 
 

Verificarea calificarii în meseria de electrician, autorizat şi instruit pentru 
personalul care executa lucrările electrice. 

L 319/2006 
Art. 13, lit. i 

HG 1146/2006 
Anexa 1 – Pct. 

3.3.23 

L 319/2006 
Art. 39, alin. 4 

 
4.000-8.000 

23 

Au fost luate măsuri corespunzătoare pentru ca lucrătorul desemnat  sau 
reprezentanŃii lucrătorilor, cu atribuŃii specifice în domeniul securităŃii şi sănătăŃii 
în muncă, să aibă acces la  evaluarea riscurilor şi la alte informaŃii în domeniul 
SSM.  

L 319/ 2006, art. 
17  

L 319/2006 
Art. 39, alin. 7 

2500-5000 

24 

Lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităŃi  exterioare care desfăşoară activităŃi în 
întreprinderea şi/sau unitatea proprie, au primit instrucŃiuni adecvate referitoare la 
riscurile legate de securitate şi sănătate  în muncă,  pe durata desfăşurării 
activităŃilor . 

L 319/ 2006, art. 
16, alin. 2  

L 319/2006 
Art. 39, alin. 6, lit.a 

3000-6000 

25 
Grupurile sensibile la riscuri specifice (femeile gravide, lehuzele sau femeile care 
alăptează, tinerii, persoanele cu dizabilităŃi) sunt protejate împotriva pericolelor 
care le afectează în mod specific.  

L 319/ 2006, art. 
36  

L 319/2006 
Art. 39, alin. 8, lit. a 

2000-4000 

26 Verificarea asigurarii semnalizarii  de  securitate si/sau sanatate  la  locul  de  
muncă . 
 

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

k 

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

5000-10000 
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