
TEMATICA DE CONTROL 
 

A.ACTIVIT ĂłI CU PRODUSE DE PROTECłIA PLANTELOR 
Nr. 
crt. 

TEXT Cerin Ńă impusă 
de : 

1 Modul în care au fost rezolvate măsurile dispuse în ultimul 
proces verbal de control; 

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

2. ExistenŃa autorizaŃiei de funcŃionare din punct de vedere al 
securităŃii şi sănătăŃii în muncă sau declararea obiectului 
de activitate la ORC; 

Legea nr. 319/ 
2006 , Art. 13,  lit. 
c) 
Art 17^1 al 1b/Le- 
gea nr.359/2004 
act. 

3. Dacă societatea deŃine autorizaŃii pentru activităŃi cu 
produse de protecŃia plantelor(foarte toxice şi toxice); 

Art.15d, 19 al 
6/OG4 act. 

4. Dacă societatea are personal atestat profesional pentru a 
desfăşura activităŃi cu produse de protecŃia plantelor; 

Art.15a, 
/OG4/1995 act. 

5. CondiŃii de depozitare a produselor de protecŃia plantelor;  
6. Regimul ambalajelor în care au fost produse de protecŃia 

plantelor; 
Art.25/OG4/1995 
act. 

 La data controlului , produsele de protecŃia plantelor erau 
foarte toxice şi toxice ? 
Existau produse de protecŃia plantelor cu termen de 
valabilitate expirat? 

 

7. Dacă societatea deŃine EM pentru lucrări cu produse de 
protecŃia plantelor ; 
-declaraŃie de conformitate 
-marcaj CE 
-instrucŃiuni de utilizare 

Art.6 c,e,f/HG 
1029/2008 

8. Acordarea de către angajator a materialelor igienico-
sanitare; 
– factura de achizitionare a trusei sanitare de prim ajutor ( 
O 427/2002) 

Legea nr.  319/ 
2006 Art. 15 

9. Acordarea de către angajator a alimentaŃiei de protecŃie ; 
 

Legea nr.  319/ 
2006 Art. 14 

10. Angajatorul a asigurat funcŃionarea permanentă şi corectă 
a sistemelor şi dispozitivelor de protecŃie; 

Legea nr.  319/ 
2006  Art. 13, lit. 
l) 

11. Asigurarea de către angajator a unei instruiri suficiente şi 
adecvate în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă; 

- tematicile după care se efectuează instruirea 
lucrătorilor (art.88 al.1, 93 al.2, 97/ Norme met. De 

Legea nr.  319/ 
2006 Art. 20 



aplicare a Legii nr.319/2006 a SSM) 
- fişele de instruire individuală ale lucrătorilor ( art.88 

al.2/ Norme met. De aplicare a Legii nr.319/2006 a 
SSM) 

12. Întocmirea de  instrucŃiuni  proprii pentru completarea 
şi/sau aplicarea reglementarilor de securitate şi sănătate în 
muncă; 

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

13. Dacă a fost întocmită lista internă de dotare personal cu  
EIP şi aprobată de către angajator , listă întocmită pe baza 
evaluării riscurilor; 

( HG 1048/ 2006-
art.14) 
 

14. Dacă a fost achiziŃionat EIP şi dovada acordării acestuia , 
lucrătorilor ; 
-declaraŃiile de conformitate ale EIP achiziŃionate şi fi şe 
de instrucŃiuni (HG 115/2004 act); 

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

15. 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 Art. 13, lit. j) 

16. Dacă au fost întocmite fişele de expunere la risc 
profesional ale lucrătorilor ; 

( art.16 al.1/Ordin 
355/2007) 

17. Dacă a fost efectuat controlul medical al lucrătorilor prin 
servicii medicale de medicina muncii ; 

Legea nr.  319/ 
2006 Art.25 al.2 

18. EvidenŃa mişcării produselor de protecŃie a plantelor se 
Ńine în registru numerotat şi sigilat de Unitatea fitosanitară 
judeŃeană; 

Art.15e/OG4/1995 
act. 

                                                                                               Întocmit, 
                                                                                  Ing.BOMBIłĂ LENUłA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


