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TEMATICA DE CONTROL  

securitate şi sănătate în muncă 
laboratoare 

 
 

- Verificarea îndeplinirii la termen de către angajator a măsurilor stabilite în 
controalele anterioare ( art.13, lit.n din  Legea nr.  319/2006 ); 

- Verificarea autorizării activităŃii din punct de vedere al securităŃii si sănătăŃii in 
munca ( art.13, lit.c, L 319/2006 si art.15-25 din  Legea nr. 359/2004 ); 

- Verificarea activităŃii de instruire şi informare a lucrătorilor (art. 13 lit h, art.20 
din  Legea nr. 319/2006 si art.74-100 din Normele metodologice aprobate prin  
HG 1425/2006, ); 

- Întocmirea evaluării factorilor de risc la locul de muncă  (laborator) ( art.7 si 
art.12 din  Legea nr. 319/2006); 

- Verificarea întocmirii Planului de prevenire şi protecŃie pentru laborator 
compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice care să fie aplicat 
corespunzător ( art.13, lit.b din  Legea nr. 319/2006 );  

- Stabilirea în fişa postului a atribuŃiilor şi răspunderilor lucrătorilor în domeniul 
securităŃii şi sănătăŃii în muncă ( art.13, lit.d din  Legea nr. 319/2006);  

- Monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor, munca tinerilor şi a femeilor 
gravide ( art.13, lit.j din  Legea nr.  319/2006 );  

- Respectarea prevederilor H.G. 1146/2006 privind cerinŃele minime pe care 
trebuie să le îndeplinească echipamentele de muncă; 

-   Dotarea angajaŃilor cu EIP, asigurarea de către angajator a materialelor 
igienico-sanitare şi asigurarea alimentaŃiei de protecŃie ( art.13, lit.r din  Legea 
nr. 319/2006); 

- Verificarea elaborării instrucŃiunilor proprii pentru completarea şi/sau aplicarea 
reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă ( art.13, lit.e din  Legea nr. 
319/2006); 

- Verificarea realizării semnalizării de securitate şi sănătate la locul de muncă     
( art.39, lit.k din   Legea nr. 319/2006); 

- Verificarea respectării şi aplicării prevederilor HG nr. 1092/2006 privind 
protecŃia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenŃi 
biologici şi anume: 

• Identificarea şi evaluarea riscurilor 
• Reducerea riscurilor 
• Măsuri de igienă şi protecŃie individuală 
• Informarea şi pregătirea lucrătorilor 
• Consultarea şi participarea lucrătorilor 
• Notificarea autorităŃii competente 
• Supravegherea medicală 
• Măsuri speciale aplicabile laboratoarelor 
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- Verificarea respectării şi aplicării prevederilor HG 1091/2006 privind cerinŃele 
minime de securitate şi sănătate la locul de muncă şi anume: 

• respectarea cerinŃelor minime privind căile şi ieşirile de urgenŃă; 
• respectarea cerinŃelor minime privind ventilaŃia locurilor de muncă în 

spaŃii închise ); 
• respectarea cerinŃelor minime privind dotarea cu vestiare, duşuri, WC-

uri , chiuvete etc.) 
- Alte aspecte rezultate din controlul locurilor de muncă. 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             


