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TEMATIC Ă DE CONTROL  
privind verificarea modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securităŃii şi 

sănătăŃii în muncă în activitatea de turism şi alimentaŃie publică 

S.C. ............................................................................................ 

 
Se respectă 

Nr. crt. CERIN łA DE SECURITATE 
CERINłA 

IMPUSĂ DE: DA NU 
Nu este 
cazul 

Comen-
tarii 

1. Stabilirea /reactualizarea datelor de identificare a unităŃii – verificarea existenŃei autorizaŃiei de funcŃionare din punct de 
vedere al ssm pentru toate activităŃile desfăşurate şi toate punctele de lucru 

1.1. 
Societatea deŃine autorizaŃie de funcŃionare din 
punct de vedere al ssm pentru toate activităŃile 
desfăşurate şi toate punctele de lucru 

L. nr. 
319/2006, art. 

13, lit. c 
    

2. Verificarea realizării măsurilor stabilite la controalele anterioare 

2.1. 
Realizarea măsurilor dispuse cu prilejul vizitelor 
de control şi al cercetării evenimentelor 

L. nr. 319/2006, 
art. 13, lit. n 

    

3. Controlul modului de comunicare, cercetare, înregistrare, raportare a accidentelor de muncă; măsuri dispuse şi modul 
lor de realizare 

3.1. Societatea a înregistrat accidente de muncă ?      

3.2. 
Societatea Ńine evidenŃa accidentelor de muncă, a 
accidentelor uşoare, a bolilor profesionale, a 
incidentelor periculoase  

L. nr. 319/2006, 
art. 12, alin. (1) lit. 

c 
    

3.3. 

Societatea a elaborat şi transmis la I.T.M. rapoarte 
privind accidentele de muncă, potrivit 
reglementărilor legale (comunicare, cercetare, 
întocmire FIAM, etc) 

L. nr. 319/2006, 
art. 12, alin. (1) lit. 

d 
    

3.4. Au fost comunicate la I.T.M. toate evenimentele 
L. nr. 319/2006 art. 

27 alin. (1) lit. a 
    

4. Control privind modul de asigurare a supravegherii stării de sănătate prin serviciu medical de medicina muncii şi a 
modului de respectare a prevederilor legale privitoare la repartizarea personalului în funcŃie de starea de sănătate: 

controlul medical la angajare, periodic, special. 

4.1. 

Sunt angajaŃi numai persoane care, în urma 
examenului medical şi, după caz, a testării 
psihologice a aptitudinilor corespund sarcinii de 
muncă pe care urmază să o execute  

L nr. 319/2006 
art. 13 lit. j 

    

4.2. 
Se asigură controlul medical periodic şi, după caz, 
controlul psihologic, ulterior angajării 

L nr. 319/2006 
art. 13 lit. j 

    

4.3. 
Se asigură supravegherea stării de sănătate a 
lucrătorilor prin medic de medicina muncii 

L. nr. 319/2006 
art. 25 alin. (2) 

    

5.Control al locurilor de muncă privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale în domeniul ssm specifice 
activităŃii de turism şi alimentaŃie publică 

A. UnităŃi de cazare (pensiune, hotel) 
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5.A.1. 

Au fost identificate riscurile de accidentare şi/sau 
îmbolnăvire profesională specifice activităŃii, cum 
ar fi: 
- alunecări, împiedicări şi căderi datorate 

pardoselilor alunecoase, cu proeminenŃe, găuri 
sau planuri înclinate periculoase, fixarea 
necorespunzătoare a covoarelor pe trepte care 
acoperă scările sau purtării de încălŃăminte 
necorespunzătoare  

- sarcini cu intesitate ridicată sau redusă pe o 
perioadă îndelungată de timp (ex: aspiratul, 
curăŃarea geamurilor, etc) 

- lucrul la înălŃime la curăŃarea geamurilor 
datorate utilizării necorespunzătoare a scărilor 
mobile  

- suprasolicitare fizică şi oboseală datorită 
repartizării inegale a timpul de lucru (ex: 
suprasolicitare în week-end, anumite perioade 
ale anului şi care perturbă echilibrul dintre viaŃa 
profesională şi cea privată) 

- manipularea manuală de sarcini (ex: aranjat 
mobilier, cărat bagaje) 

- expunerea la zgomot (ex: la folosirea 
aspiratorului) 

- expunerea la stres (ex: clienŃi dificili) 
- hărŃuirea şi chiar violenŃa din partea clienŃilor, a 

colegilor, a angajatorului 
- utilizarea agenŃilor chimici de curăŃare (ex: 

pentru curăŃarea toaletelor, înălbitori, soluŃii de 
dezinfectare şi de curăŃat depunerile de calcar, 
etc) 

L. nr. 319/2006,  
art. 7, alin. (4) lit. a 

    

5.A.2. 
Riscurile identificate au fost evaluate şi stabilite 
măsuri de prevenire corespunzătoare  

L. nr. 319/2006,  
art. 7, alin. (4) lit. a 

    

5.A.3. 
Ulterior evaluării a fost întocmit planul de 
prevenire şi protecŃie  

L. nr. 319/2006 
art. 13 lit. b 

    

5.A.4. 
Căile de acces şi de circulaŃie sunt libere şi con-
duc spre ieşiri de urgenŃă şi ieşiri propriu-zise  

H.G. nr. 1091/2006 
art. 8 lit. a 

    

5.A.5. 
În caz de incendiu, calamităŃi naturale, etc este 
posibilă evacuarea rapidă şi în condiŃii cât mai 
sigure a lucrătorilor de la toate posturile de lucru 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 4.2 

    

5.A.6. 
Lucrătorii sunt instruiŃi cu privire la acordarea 
primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea 
lucrătorilor 

L. nr. 319/2006  
art. 10 alin. (1) 

    

5.A.7. 
Căile şi ieşirile de urgenŃă sunt semnalizate 
corespunzător, prin panouri suficient de rezistente 
şi amplasate în locuri corespunzătoare 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 4.5 

    

5.A.8. 

Căile şi ieşirile de urgenŃă care necesită iluminare 
sunt prevăzute cu iluminat de siguranŃă/urgenŃă de 
intensitate suficientă, în cazul în care se întrerupe 
alimentarea cu energie electrică 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 4.7     

5.A.9. 
Casa scării este bine iluminată şi prevăzută cu 
balustrade solide 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 4.7 

    

5.A.10. 
Sunt prevăzute dispozitive corespunzătoare pentru 
stingerea  incendiilor şi/sau detectoare de incendii 
şi sisteme de alarmă 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 5.1.     

5.A.11. 
Dispozitivele neautomatizate de stingere a 
incendiilor sunt uşor accesibile şi simplu de 
manevrat, semnalizat corespunzător 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 5.2 

    

5.A.12. 
Personalul care efectuează activităŃi de curăŃenie 
(cameriste) este dotat cu echipament individual de 
protecŃie 

L. nr. 319/2006  
art. 12 alin. (1) lit. r 
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5.A.13. 
Uşile transparente sunt marcate corespunzător, la 
înălŃimea vederii. 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 11.2 

    

5.A.14. 
Uşile batante sunt transparente sau au un panou 
transparent. 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 11.3 

    

5.A.15. 
Uşile glisante sunt prevăzute cu un sistem de 
siguranŃă care să împiedice ieşirea de pe şine şi 
căderea lor. 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 11.5 

    

5.A.16. 

PereŃii transparenŃi sau translucizi, în special 
pereŃii despărŃitori realizaŃi integral din sticlă, sunt 
semnalizaŃi clar şi construiŃi din materiale 
securizate, pentru a preveni intrarea în contact a 
lucrătorilor cu pereŃii şi rănirea cauzată de 
spargerea lor în bucăŃi. 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 9.3. 

    

5.A.16. 

La utilizarea echipamentele de muncă acŃionate 
electric sunt asigurate protecŃii împotriva 
pericolelor generate de energia electrică (ex: 
aspiratorul de praf este prevăzut cu cordon electric 
cu conductor de nul, cordonul de alimentare are 
izolaŃia deteriorată, etc) 

H.G. nr. 1146/2006 
anexa 1 pct. 3.3.1 

    

5.A.17. 
Lucrătorilor au la dispoziŃie vestiare corespun-
zătoare, uşor accesibile, o capacitate suficientă  

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 18.1 

    

5.A.18. 
Există vestiare separate sau o utilizare separată a 
vestiarelor pentru bărbaŃi şi femei 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 18.1.3 

    

5.A.19. 

În apropierea posturilor de lucru lucrătorii dispun 
de locuri speciale, dotate cu un număr suficient de 
WC-uri şi de chiuvete, separat pentru bărbaŃi şi 
pentru femei sau permit utilizarea separată a 
acestora 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 18.3 

    

5.A.20. 
Sunt luate măsuri corespunzătoare pentru protecŃia 
nefumătorilor împotriva disconfortului cauzat de 
fumul de tutun 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 16.4 

    

5.A.21. 
Lucrătoarele, femei gravide şi mamele care 
alăptează au posibilitatea de ase odihni în poziŃie 
culcat în condiŃii corespunzătoare 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 17 

    

 PISCINE      

5.A.22 
IdentificaŃi  agenŃi chimici periculoşi la locul de 
muncă utilizaŃi 

 
     

5.A.23. 
Există fişe cu date de securitate pentru agenŃii 
chimici periculoşi utilizaŃi 

H.G. nr. 1218/2006 
art. 2, completată şi 

modificată cu 
  L. nr. 360/2003 şi 

L. nr. 263/ 2005  

    

5.A.24. 

Notificare  privind privind deŃinerea şi utilizarea 
substantelor substanŃele periculoase deŃinute 
conform Legii 360/2003 modificată şi completată 
de Legea 263/2005, in cazul in care agentii se 
inscriu in periculosi cf. HG 1018/2008 
a fost transmisă la ITM 

H.G. nr. 1218/2006 
art. 2, completată şi 

modificată cu 
  L. nr. 360/2003 şi 

L. nr. 263/ 2005 

    

5.A.25. 

Echipamentul de muncă care prezintă pericole 
datorate degajărilor de gaze, vapori sau lichide ori 
emisiilor de pulberi este prevăzut cu dispozitive 
corespunzătoare de reŃinere şi/sau de evacuare (ex: 
ventilaŃie, absorbŃie) amplasate în apropierea 
surselor corespunzătoare de pericol. 

H.G. nr. 1146/2006 
Anexa 1 pct. 2.5 
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5.A.26. 

Lucrătorii dispun de informaŃii adecvate şi de fişe 
de lucru referitoare la echipamentele de muncă 
utilizate la locul de munca cu un număr minim de 
date referitoare la securitate şi sănătate privind 
condiŃiile de folosire a echipamentelor de munca, 
situaŃiile anormale previzibile,concluziile care pot 
fi trase, acolo unde este cazul, din experienta 
acumulată în urma utilizării echipamentelor de 
munca. 

H.G. nr. 1146/2006 
art. 8, 9 

    

5.A.27. 
Angajatorul a stabilit măsuri care pot fi aplicate 
atunci când se produce un eveniment în cazul în 
care sunt implicate substanŃe periculoase.  

H.G. nr. 1218/2006 
art. 25 

    

5.A.28. 
Se efectuează exercitii de protecŃie adecvate, la 
intervale regulate şi se asigură mijloacelor 
adecvate de prim ajutor. 

H.G. nr. 1218/2006 
art. 25 

    

B. Structuri de pregătire a hranei (bucătării) 

5.B.1. 

Au fost identificate riscurile de accidentare şi/sau 
îmbolnăvire profesională specifice activităŃii, cum 
ar fi: 
- alunecări, împiedicări şi căderi datorate 

suprafeŃelor alunecoase cauzate de prezenŃa 
apei, deşeurilor alimentare sau uleiului, 
suprafeŃe cu proeminenŃe, găuri sau planuri 
înclinate periculoase sau purtării de 
încălŃăminte necorespunzătoare 

- suprasolicitare fizică şi oboseală datorită 
repartizării inegale a timpul de lucru (ex: statul 
prelungit în picioare, suprasolicitare în week-
end, vacanŃe şi care perturbă echilibrul dintre 
viaŃa profesională şi cea privată) 

- expunerea la zgomot (ex: maşini de spălat vase, 
ventilatoare) 

- manipularea manuală de sarcini (ex: oale, 
cratiŃe, produse pentru pregătirea hranei) 

- arsuri şi opăriri (ex: la manipularea obiectelor 
fierbinŃi: cratiŃe, oale, capace, ulei fierbinte) 

- utilizate de echipamente de muncă tăietoare 
(ex: cuŃite, maşini de feliat, maşini de tocat, 
amestecătoare) 

- utilizarea agenŃilor chimici de curăŃare (ex: 
detergenŃi pentru vase, soluŃii de dezinfectare şi 
de curăŃat depunerile de calcar, produse de 
curăŃare a canalelor de scurgere, soluŃii de 
curăŃat cuptoarele, etc) 

- expunerea la agenŃii biologici ca urmare a 
manipulării alimentelor (ex: carne)  

- lucrul în mediu foarte cald şi umiditate ridicată 
(aburi) 

L. nr. 319/2006,  
art. 7, alin. (4) lit. a 

    

5.B.2. 
Riscurile identificate au fost evaluate şi stabilite 
măsuri de prevenire corespunzătoare  

L. nr. 319/2006,  
art. 7, alin. (4) lit. a 

    

5.B.3. 
Ulterior evaluării a fost întocmit planul de 
prevenire şi protecŃie  

L. nr. 319/2006 
art. 13 lit. b 

    

5.B.4. 
Căile de acces şi de circulaŃie sunt libere şi con-
duc spre ieşiri de urgenŃă şi ieşiri propriu-zise  

H.G. nr. 1091/2006 
art. 8 lit. a 

    

5.B.5. 
Uşile batante sunt transparente sau au un panou 
transparent. 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 11.3 

    

5.B.6. 
În caz de incendiu, calamităŃi naturale, etc este 
posibilă evacuarea rapidă şi în condiŃii cât mai 
sigure a lucrătorilor de la toate posturile de lucru 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 4.2 

    

5.B.7. 
Lucrătorii sunt instruiŃi cu privire la acordarea 
primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea 
lucrătorilor 

L. nr. 319/2006  
art. 10 alin. (1) 
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5.B.8. 
Căile şi ieşirile de urgenŃă sunt semnalizate 
corespunzător, prin panouri suficient de rezistente 
şi amplasate în locuri corespunzătoare 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 4.5 

    

5.B.9. 
Dispozitivele neautomatizate de stingere a 
incendiilor sunt uşor accesibile şi simplu de 
manevrat, semnalizat corespunzător 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 5.2 

    

5.B.10. 
Personalul care desfăşoară activitate în bucătărie 
este dotat cu echipament individual de protecŃie 

L. nr. 319/2006 art. 
12 alin. (1) lit. r 

    

5.B.11. 

CurăŃarea locului de muncă se efectuează ori de 
câte ori este necesar pentru prevenirea alunecării, 
împiedicării lucrătorilor datorită suprafeŃelor 
alunecoase cauzate de prezenŃa apei, deşeurilor 
alimentare sau uleiului sau purtării de încălŃăminte 
necorespunzătoare 

H.G. nr. 1091/2006 
art. 8 lit. b 

    

5.B.12. 

InstalaŃiile electrice sunt construite astfel încât să 
nu prezinte un pericol de incendiu sau explozie 
(ex: fripteuzele sunt prevăzute cu termostat pentru 
a preveni supraîncălzirea, siguranŃe necalibrate, 
cabluri neizolate, etc) 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 3 

    

5.B.13. 
Locurile de muncă sunt prevăzute cu iluminat 
natural suficient şi cu iluminat artificial adecvat 
pentru securitate şi sănătatea lucrătorilor  

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 8.1 

    

5.B.14. 

Pentru asigurarea unui microclimat corespunzător, 
bucătăriile sunt prevăzute cu: 

- sisteme de ventilare mecanică 
- sisteme de aer condiŃionat 
- dezumidificatoare 

     

5.B.15. 
În cazul utilizării unui sistem de ventilare forŃată, 
acesta este menŃinut în stare de funcŃionare 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 6.1 

    

5.B.16. 
Se asigură verificări periodice ale sistemelor de 
ventilare (consemnare)  

H.G. nr. 1146/2006 
art. 5 

    

5.B.17. 

InstalaŃii de ventilare mecanică sau de aer 
condiŃionat funcŃionează astfel încât să nu creeze 
disconfort prin expunerea lucrătorilor la curenŃi de 
aer, umiditatea este redusă prin utilizarea de 
dezumidificatoare 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 6.2     

5.B.18. 
Echipamente de muncă sunt prevăzute cu sisteme 
de comandă vizibile, uşor de identificat şi marcate 
corespunzător 

H.G. nr. 1146/2006 
anexa 1 pct. 2.1 

    

5.B.19. 

Echipamentele de muncă sunt prevăzute cu 
protectori şi dispozitive de protecŃie care să 
împiedice accesul în zonele periculoase (ex: la 
maşinile de feliat protectori pentru degete şi 
dispozitive pentru ultima tranşă, apărători la cuva 
malaxorului, a robotului universal, la părŃile în 
mişcare ale maşinii de tocat, etc) 

H.G. nr. 1146/2006 
anexa 1 pct. 2.8.1 

    

5.B.20. 

La utilizarea echipamentele de muncă acŃionate 
electric sunt asigurate protecŃii împotriva 
pericolelor generate de energia electrică (ex: 
conectarea la prize electrice fără nul de protecŃie şi 
dispozitive de deconectare automată la apariŃia 
eventualelor defecŃiuni, anomalii, etc) 

H.G. nr. 1146/2006 
anexa 1 pct. 2.19 

    

5.B.21. 
Lucrătorilor au la dispoziŃie vestiare corespun-
zătoare, uşor accesibile, o capacitate suficienta  

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 18.1 

    

5.B.22. 
Există vestiare separate sau o utilizare separată a 
vestiarelor pentru bărbaŃi şi femei 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 18.1.3 

    

5.B.23. 

În apropierea posturilor de lucru lucrătorii dispun 
de locuri speciale, dotate cu un număr suficient de 
WC-uri şi de chiuvete, separat pentru bărbaŃi şi 
pentru femei sau permit utilizarea separată a 
acestora. 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 18.3 
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5.B.24. 
Sunt luate măsuri corespunzătoare pentru protecŃia 
nefumătorilor împotriva disconfortului cauzat de 
fumul de tutun 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 16.4 

    

5.B.25. 
Lucrătoarele, femei gravide şi mamele care 
alăptează au posibilitatea de ase odihni în poziŃie 
culcat în condiŃii corespunzătoare 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 17 

    

C. Structuri de servire a mesei (restaurante, baruri) 

5.C.1. 

Au fost identificate riscurile de accidentare şi/sau 
îmbolnăvire profesională specifice activităŃii, cum 
ar fi: 
- alunecări, împiedicări şi căderi datorate 

suprafeŃelor alunecoase cauzate de prezenŃa 
apei, deşeurilor alimentare, suprafeŃe cu 
proeminenŃe, găuri sau planuri înclinate 
periculoase sau purtării de încălŃăminte 
necorespunzătoare 

- suprasolicitare fizică şi oboseală datorită 
repartizării inegale a timpul de lucru (ex: statul 
prelungit în picioare, suprasolicitare seara şi în 
week-end, anumite perioade şi care perturbă 
echilibrul dintre viaŃa profesională şi cea 
privată) 

- expunerea la zgomot (ex: muzică) 
- manipularea manuală de sarcini (ex:  la servirea 

lichidelor, transportul farfuriilor sau 
ustensilelor fierbinŃi ) 

- expunerea la stres (ex: clienŃi dificili) 
- hărŃuirea şi chiar violenŃa din partea clienŃilor, a 

colegilor, a angajtorului 

L. nr. 319/2006,  
art. 7, alin. (4) lit. a 

    

5.C.2. 
Riscurile identificate au fost evaluate şi stabilite 
măsuri de prevenire corespunzătoare  

L. nr. 319/2006,  
art. 7, alin. (4) lit. a     

5.C.3. 
Ulterior evaluării a fost întocmit planul de 
prevenire şi protecŃie  

L. nr. 319/2006 
art. 13 lit. b 

    

5.C.4. 
Căile de acces şi de circulaŃie sunt libere şi con-
duc spre ieşiri de urgenŃă şi ieşiri propriu-zise  

H.G. nr. 1091/2006 
art. 8 lit. a 

    

5.C.5. 
Uşile batante sunt transparente sau au un panou 
transparent 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 11.3 

    

5.C.6. 
În caz de incendiu, calamităŃi naturale, etc este 
posibilă evacuarea rapidă şi în condiŃii cât mai 
sigure a lucrătorilor de la toate posturile de lucru 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 4.2 

    

5.C.7. 
Lucrătorii sunt instruiŃi cu privire la acordarea 
primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea 
lucrătorilor 

L. nr. 319/2006  
art. 10 alin. (1) 

    

5.C.8. 
Căile şi ieşirile de urgenŃă sunt semnalizate 
corespunzător, prin panouri suficient de rezistente 
şi amplasate în locuri corespunzătoare 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 4.5 

    

5.C.9. 
Dispozitivele neautomatizate de stingere a 
incendiilor sunt uşor accesibile şi simplu de 
manevrat, semnalizat corespunzător 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 5.2 

   
 
 
 

5.C.10. 
InstalaŃii de aer condiŃionat funcŃionează astfel 
încât să nu creeze disconfort prin expunerea 
lucrătorilor la curenŃi de aer 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 6.2 

    

5.C.11. 

Echipamentele de muncă sunt adecvate pentru 
prevenirea riscurilor de explozie a acestuia sau a 
substanŃelor depozitate în acesta (ex: butoaiele de 
bere sunt protejate cu apărătoare metalică, furtunul 
este corect fixat la aparatul de distribuire şi 
respectiv la compresor sau butelia de dioxid de 
carbon, buteliile de gaz folosite la dozarea 
băuturilor sunt amplasate în zone aerisite, care nu 
permit acumularea de gaze) 

H.G. nr. 1146/2006 
Anexa 1 pct. 2.18 
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5.C.12. 

Echipamentele de muncă sunt adecvate pentru 
prevenirea riscurilor de electrocutare prin atin-gere 
directă sau indirectă (ex:conectarea expre-sorului 
de cafea la prize electrice fără nul de protecŃie, 
cordoanele de alimentare neizolate, etc)  

H.G. nr. 1146/2006 
Anexa 1 pct. 2.19 

    

5.C.13. 
Lucrătorilor au la dispoziŃie vestiare corespun-
zătoare, uşor accesibile, o capacitate suficientă 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 18.1 

    

5.C.14. 
Există vestiare separate sau o utilizare separată a 
vestiarelor pentru bărbaŃi şi femei 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 18.1.3 

    

5.C.15. 

În apropierea posturilor de lucru lucrătorii dispun 
de locuri speciale, dotate cu un număr suficient de 
WC-uri şi de chiuvete, separat pentru bărbaŃi şi 
pentru femei sau permit utilizarea separată a 
acestora. 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 18.3 

    

5.C.16. 
Sunt luate măsuri corespunzătoare pentru protecŃia 
nefumătorilor împotriva disconfortului cauzat de 
fumul de tutun 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 16.4 

    

5.C.17. 
Lucrătoarele, femei gravide şi mamele care 
alăptează au posibilitatea de ase odihni în poziŃie 
culcat în condiŃii corespunzătoare 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 17 

    

D. Spălătorii 

5.D.1. 

Au fost identificate riscurile de accidentare şi/sau 
îmbolnăvire profesională specifice activităŃii, cum 
ar fi: 
- alunecări, împiedicări şi căderi datorate 

suprafeŃelor alunecoase cauzate de prezenŃa 
apei, suprafeŃe cu proeminenŃe, găuri sau 
planuri înclinate periculoase sau purtării de 
încălŃăminte necorespunzătoare 

- suprasolicitare fizică şi oboseală datorită 
repartizării inegale a timpul de lucru (ex: statul 
prelungit în picioare, suprasolicitare în anumite 
perioade şi care perturbă echilibrul dintre viaŃa 
profesională şi cea privată) 

- expunerea la zgomot (ex: maşini de spălat) 
- manipularea manuală de sarcini (ex: produse de 

spălare, rufe murdare, rufe ude, etc) 
- utilizarea agenŃilor chimici de curăŃare (ex: 

detergenŃi, soluŃii de albire, pentru scoaterea 
petelor, etc) 

- lucrul în medii foarte calde şi cu umiditate 
ridicată (ex: călcat) 

- electrocutare datorită poziŃionării cablurilor de 
alimentare, cabluri neizolate, legături 
necorespunzătoare la pământ, etc) 

L. nr. 319/2006,  
art. 7, alin. (4) lit. a 

    

5.D.2. 
Riscurile identificate au fost evaluate şi stabilite 
măsuri de prevenire corespunzătoare  

L. nr. 319/2006,  
art. 7, alin. (4) lit. a 

    

5.D.3. 
Ulterior evaluării a fost întocmit planul de 
prevenire şi protecŃie  

L. nr. 319/2006 
art. 13 lit. b 

    

5.D.4. 
Căile de acces şi de circulaŃie sunt libere şi conduc 
spre ieşiri de urgenŃă şi ieşiri propriu-zise  

H.G. nr. 1091/2006 
art. 8 lit. a 

    

5.D.5. 
Uşile batante sunt transparente sau au un panou 
transparent. 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 11.3 

    

5.B.6. 
În caz de incendiu, calamităŃi naturale, etc este 
posibilă evacuarea rapidă şi în condiŃii cât mai 
sigure a lucrătorilor de la toate posturile de lucru 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 4.2 

    

5.D.7. 
Lucrătorii sunt instruiŃi cu privire la acordarea 
primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea 
lucrătorilor 

L. nr. 319/2006  
art. 10 alin. (1) 

    

5.D.8. 
Căile şi ieşirile de urgenŃă sunt semnalizate 
corespunzător, prin panouri suficient de rezistente 
şi amplasate în locuri corespunzătoare 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 4.5 
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5.D.9. 
Dispozitivele neautomatizate de stingere a 
incendiilor sunt uşor accesibile şi simplu de 
manevrat, semnalizat corespunzător 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 5.2 

    

5.D.10. 
Personalul care desfăşoară activitate în spălătorie 
este dotat cu echipament individual de protecŃie 

L. nr. 319/2006 art. 
12 alin. (1) lit. r 

    

5.D.11. 

Pentru asigurarea unui microclimat corespunzător, 
spălătoriile sunt prevăzute cu: 

- sisteme de ventilare mecanică 
- sisteme de aer condiŃionat 
- dezumidificatoare 

     

5.D.12. 
În cazul utilizării unui sistem de ventilare forŃată, 
acesta este menŃinut în stare de funcŃionare 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 6.1 

    

5.D.13. 

InstalaŃii de ventilare mecanică sau de aer 
condiŃionat funcŃionează astfel încât să nu creeze 
disconfort prin expunerea lucrătorilor la curenŃi de 
aer, umiditatea este redusă prin utilizarea de 
dezumidificatoare 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 6.2 

    

5.D.14. 

Echipamentele de muncă sunt adecvate pentru 
prevenirea riscurilor de electrocutare prin atingere 
directă sau indirectă (ex: maşinile de spălat sunt 
conectate la prize electrice fără nul de protecŃie, 
cordoanele de alimentare neizolate, etc)  

H.G. nr. 1146/2006 
Anexa 1 pct. 2.19 

    

5.D.15. 
Lucrătorilor au la dispoziŃie vestiare corespun-
zătoare, uşor accesibile, o capacitate suficientă  

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 18.1 

    

5.D.16. 
Există vestiare separate sau o utilizare separată a 
vestiarelor pentru bărbaŃi şi femei 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 18.1.3 

    

5.D.17. 

În apropierea posturilor de lucru lucrătorii dispun 
de locuri speciale, dotate cu un număr suficient de 
WC-uri şi de chiuvete, separat pentru bărbaŃi şi 
pentru femei sau permit utilizarea separată a 
acestora. 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 18.3 

    

5.D.18. 
Sunt luate măsuri corespunzătoare pentru protecŃia 
nefumătorilor împotriva disconfortului cauzat de 
fumul de tutun 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 16.4 

    

5.D.19. 
Lucrătoarele, femei gravide şi mamele care 
alăptează au posibilitatea de a se odihni în poziŃie 
culcat în condiŃii corespunzătoare 

H.G. nr. 1091/2006 
Anexa 1 pct. 17 

    

6. Control privind modul de organizare şi asigurare a activităŃii de prevenire şi protecŃie 

6.1. 
S-a asigurat cadrul organizatoric necesar activităŃii 
de prevenire şi protecŃie? 
În caz afirmativ: Prin ce modalitate? 

L. nr. 319/2006, 
art. 8, alin. (1) 

H.G. nr. 1425/2006 
art. 14 

    

6.2. 
- asumarea de către angajator a atribuŃiilor în 
domeniul SSM  

     

6.3. 
- desemnarea lucrătorilor pentru a se ocupa de 
activităŃile de prevenire şi protecŃie; 

     

6.4. 
- înfiinŃarea serviciului intern de prevenire şi 
protecŃie 

     

6.5. 
În situaŃia în care nu se pot realiza toate activităŃile 
de prevenire şi protecŃie din lipsa personalului 
competent, s-a apelat la servicii externe? 

     

6.6. 
Sunt asigurate toate activităŃile de prevenire şi 
protecŃie prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 
1425/2006 

L. nr. 319/2006, 
art.6 

H.G. nr. 1425/2006 
art. 15 

    

6.7. 

Lucrătorul/lucrătorii desemnat/desemnaŃi prin 
decizie scrisă a angajatorului pentru a se ocupa de 
activitatea de prevenire şi protecŃie are/au 
capacitatea necesară şi dispun de mijloacele 
adecvate (fişă de post, c.i.m. cu normă întreagă) 

L. nr. 319/2006, 
art. 9, alin. (1) lit. a 
H.G. nr. 1425/2006 

art. 20, 21, 22 
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6.8. 

În regulamentul intern sunt cuprinse reguli privind 
protecŃia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul 
unităŃii, durata instruirii şi reguli privind instruirea 
şŃi însoŃirea persoanelor aflate în întreprindere cu 
permisiunea angajatorului 

L. nr. 53/2003 
art. 258 lit. a 

H.G. nr. 1425/2006 
art. 82 lit. a 

    

6.9. 

Pentru lucrătorii din întreprinderi din exterior care 
desfăşoară activităŃi pe bază de contract de prestări 
de servicii, angajatorul beneficiar al serviciilor 
asigură instruirea lucrătorilor respectivi privind 
activităŃile specifice întreprinderii respective, 
riscurile pentru securitatea şi sănătatea lor, precum 
şi măsurile şi activităŃile de prevenire şi protecŃie 
la nivelul întreprinderii în general. 

L. nr. 319/2006 
art. 7 alin. (5) 

H.G. nr. 1425/2006 
art. 82 lit. b 

    

6.10. 
Angajatorul asigură consultarea şi participarea 
lucrătorilor la soluŃionarea problemelor de 
securitate şi sănătate în muncă 

L. nr. 319/2006,  
art. 18 

 
    

6.11. 

Reprezentantul/reprezentanŃii lucrătorilor cu 
răspunderi specifice în domeniul ssm sunt instruiŃi 
printr-un program de pregătire în domeniu cu o 
durată de cel puŃin 40 de ore, atestat printr-un 
document de absolvire 

L. nr. 319/2006,  
art. 20 alin. (4) 

H.G. nr. 1425/2006 
art. 55 

    

6.12. 
În situaŃia în care întreprinderea are mai mult de 50 
de lucrători a fost organizat comitetul de securitate 
şi sănătate în muncă? 

L. nr. 319/2006 
art. 19 

    

6.13. 
Comitetul de securitate şi sănătate în muncă 
funcŃionează şi îşi îndeplineşte atribuŃiile? 

L. nr. 319/2006 
art. 19 

H.G. nr. 1425/2006 
cap. IV 

    

6.14. 
Au fost stabilite pentru lucrători, prin fişa postului, 
atribuŃiile şi răspunderile ce le revin în domeniul 
ssm, corespunzător funcŃiilor exercitate 

L. nr. 319/2006 
art. 13 lit. d 

    

6.15. 
Se asigură instruirea suficientă şi adecvată a 
personalului prin consemnarea instructajului în 
fi şele individuale de instruire 

L. nr. 319/2006 
art. 20 

H.G. nr. 1425/2006 
cap. V 

    

6.16. 

Sunt elaborate instrucŃiuni proprii pentru 
completare şi/sau aplicarea reglementărilor de ssm, 
Ńinând seama de particularităŃile activităŃilor şi ale 
locurilor de muncă  

L. nr. 319/2006 
art. 13 lit. e 

 
    

6.17. 

Angajatorul dispune de programe de instruire-
testare la nivelul întreprinderii pentru: 
- conducătorii locurilor de muncă 
- lucrători, pe meserii şi activităŃi  

H.G. nr. 1425/2006 
art. 80 

    

6.18. 
Au fost evaluate riscurile pentru securitatea şi 
sănătatea lucrătorilor? 

L. nr. 319/2006, 
 art. 7, alin. (4)  

lit. a 
    

6.19. 
Ulterior evaluării a fost întocmit planul de 
prevenire şi protecŃie 

L. nr. 319/2006 
art. 13 lit. b 

    

6.20. 

Planul de prevenire şi protecŃie a fost revizuit în 
urma modificării condiŃiilor de muncă, la apariŃia 
unor riscuri noi şi în urma producerii unui 
eveniment 

L. nr. 319/2006 
art. 13 lit. b 

H.G. nr. 1425/2006 
art. 46 

    

6.21. 
Planul de prevenire şi protecŃie a fost supus 
analizei lucrătorilor şi/sau reprezentanŃilor 
lucrătorilor/CSSM şi este semnat de angajator 

L. nr. 319/2006 
art. 13 lit. b 

H.G. nr. 1425/2006 
art. 46 

    

6.22. 

În întreprindere există lucrători sensibili la riscuri 
specifice (femei gravide, lehuze, femei care 
alăptează, tineri, persoane cu dizabilităŃi, lucrători 
în vârstă)? 
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6.23. 

În caz afirmativ: 
A fost realizată evaluarea riscurilor Ńinând seama 
de prezenŃa  lucrătorilor sensibili la riscuri 
specifice?  

L. nr. 319/2006 
art. 12 alin. (1)  

lit. c 
    

6.24. 

Angajatorul a luat măsurile necesare pentru 
acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi 
evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităŃilor 
şi mărimii întreprinderii, Ńinând seama de alte 
persoane prezente 

L. nr. 319/2006 
art. 10 alin. (1)  

lit. a 
    

6.25. 
S-a stabilit numărul de lucrători desemnaŃi pentru 
aplicarea măsurilor de prim ajutor, s-a Ńinut seama 
de mărimea întreprinderii şi riscurile specifice ? 

L. nr. 319/2006 
art. 10, alin. (3) 

    

6.26. 
S-au desemnat lucrătorii pentru aplicarea măsurilor 
de prim ajutor ? 

L. nr. 319/2006 
art. 10, alin. (2) 

    

6.27. 
Lucrătorii desemnaŃi pentru aplicarea măsurilor de 
prim ajutor au fost instruiŃi pentru desfăşurarea 
acestei activităŃi ? 

L. nr. 319/2006 
art. 10, alin. (3)     

6.28. 
Lucrătorii desemnaŃi pentru aplicarea măsurilor de 
prim ajutor dispun de echipamentul necesar acestei 
activităŃi ? 

L. nr. 319/2006 
art. 10, alin. (3)     

6.29. 
Au fost stabilite legăturile necesare cu serviciile 
specializate (serviciul medical de urgenŃă şi 
salvare) ? 

L. nr. 319/2006 
art. 10, alin. (1), 

lit.b 
    

6.30. 
Lucrătorii desemnaŃi pentru aplicarea măsurilor de 
prim ajutor au fost informaŃi privind măsurile 
sanitare cuprinse în Planul de prevenire şi protecŃie  

L. nr. 319/2006 
art. 13, pct.f)     

 
Tematica de control nu este limitativă 
 
 
 

INSPECTOR DE MUNCĂ 
 

ANGAJATOR 

  
 


