
          INSPECTOR  SEF, 
 
 
 

TEMATICA DE CONTROL –COD CAEN 4711 
privind modul in care sunt respectate prevederile Legii nr. 319/2006 a sanatatii si securitatii in munca si 
ale HOTĂRÂRII nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006  modificata 
 

Nr Prevederea din actul normativ cu mentionarea articolului respectiv 
crt   
1 Unitatea a obtinut autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca, înainte 

de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale(Legea 319/2006 art.13, alin 1, lit.c)  
2 Verificarea realizarii măsurilor dispuse de inspectorii de munca cu ocazia intocmirii proceselor verbale de 

control anterioare (Legea 108/199 art.20, alin 1, lit.b) 
3 A fost organizata activitătea de prevenire şi protecţie de către angajator : 

    a) prin asumarea de către angajator, în condiţiile art. 9 alin. 4 din Legea 319/2006, a atribuţiilor pentru 
realizarea măsurilor prevăzute de lege; 
    b) prin apelarea la servicii externe de prevenire şi protecţie conform art.8, alin. 4 ,Legea 319/2006 

4 Angajatorul care si-a asumat atributiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca are capacitatea necesara in 
domeniu .(art.9, alin.4, Legea 319/2006) 

5 Unitatea a realizat evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă,  conform art. 12, alin.1, lit.a) 
din Legea nr.319/2006;  

6 In cadrul unitatii s-a întocmit un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, 
organizatorice şi de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa îl aplice corespunzător condiţiilor de 
munca specifice unităţii (Legea 319/2006 art.13, alin 1, lit.b); 

7 Este asigurata  informarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta este 
expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire si protectie  necesare( Legea 319/2006, 
art.13, lit.h) 

8 Societatea asigura echipamente individuale de protecţie lucratorilor(Legea 319/2006 art.13, alin 1, lit.r) 
9 Au fost stabilite  pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în munca, corespunzător funcţiilor exercitate (Legea 319/2006 art.13,alin 1, lit.d) 
10 S-au elaborat instrucţiuni proprii, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de munca aflate 

în responsabilitatea lor (Legea 319/2006 art.13,alin 1, lit.e); 
11  S-a asigurat şi s-a controlat cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de 

prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 
prin lucrătorii desemnaţi, prin propria competenţă sau prin servicii externe ( legea 319/2006, art.13,lit.f) 

12 Este efectuata instruirea salariatilor, conform cu art.74-100 din HG 1425/2006. 
13 S-au elaborat tematici pentru toate fazele de instruire, s-a efectuat stabilirea periodicitatii adecvate pentru 

fiecare loc de munca, asigurarea instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi 
verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite, (HG 1425/2006,art.15, punct 7) 

14 Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată prin medic de medicina muncii (art. 25, al. 2 Legea 
319/2006) ? 
Se efectueaza controlul medical anterior angajarii in munca si controlul medical periodic ulterior angajarii,    
(Legea 319/2006, art.13, lit. j) 

15 Se acorda in mod obligatoriu si gratuit  materiale igiénico-sanitare. Categoriile de materiale igiénico-sanitare, 
precum si locurile de munca ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munca si/sau 
contractul individual de munca,( Legea 319/2006, art.15. ) 

16 Au fost luate masuri pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare la exploatarea, intretinerea si repararea 
instalatiilor si echipamentelor electrice(Legea 319/2006, art.39,alin.9, lit.f) 

17 S-a efectuat verificarea periodica a instalatiilor si echipamentelor de incalzire (Legea 319/2006, art.39, alin.9, 
lit.l) 

18 Angajatorul a desemnat lucratorii care aplica masurile de prim ajutor, stingere a incendiilor si evacuarea 
lucratorilor  (art.10, alin.2 ,Legea 319/2006) 

Inspector de munca 
  Ing. Nita Aurelia 


