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TEMATIC Ă CONTROL 
privind cerin Ńele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă 

- HG 1091/2006 - 
 
 

Nr
crt  

 
Prevederea din actul normativ 

Art.  

1.  Clădirile care adăpostesc locuri de muncă au o structură şi o rezistenŃă corespunzătoare naturii utiliz ării lor?  2 

InstalaŃiile electrice sunt proiectate şi construite astfel încât să nu prezinte pericol de incendiu sau explozie? 

Lucr ătorii sunt protejati în mod adecvat împotriva riscului de accidentare prin atingere directă şi/sau atingere 
indirectă? 

2.  

InstalaŃiile electrice şi dispozitivele de protecŃie corespund tensiunii nominale, condiŃiilor exterioare şi competenŃei 
persoanelor care au acces la părŃi ale instalaŃiei? 

3 

3.  Căile şi ieşirile de urgenŃă sunt în permanenŃă libere şi conduc în mod cât mai direct posibil în aer liber sau în spaŃii 
sigure? 

4.1 

4.  În caz de pericol, este posibilă evacuarea rapidă şi în condiŃii cât mai sigure a lucrătorilor de la toate posturile de 
lucru? 

4.2 

5.  Există un număr corespunzător de căi de salvare şi iesiri de urgenŃă? 4.3 
Uşile de ieşire în caz de urgenŃă se deschid spre exterior? 6.  
Este interzis ca uşile glisante sau turnante să aibă destinaŃia de ieşiri de urgenŃă? 

4.4 

Căile şi ieşirile de urgenŃă speciale sunt semnalizate în conformitate cu prevederile HG 971/2006? 7.  
Această semnalizare este suficient de rezistentă şi este amplasată în locurile corespunzătoare? 

4.5 

Este interzis ca uşile de ieşire de urgenŃă să fie incuiate? 8.  
Căile şi ieşirile de urgenŃă, precum şi căile de circulaŃie şi uşile de acces spre acestea sunt eliberate de orice obstacole, 
astfel încât să poată fi utilizate în orice moment fără dificultate? 

4.6 

9.  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? 

4.7 

10.  În funcŃie de dimensiunile şi destinaŃia clădirilor, de echipamentele pe care acestea le conŃin, de proprietăŃile fizice şi 5.1 
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chimice ale substanŃelor prezente şi de numărul maxim potenŃial de persoane prezente, locurile de muncă sunt 
prevăzute cu dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor şi, dacă este necesar, cu detectoare de incendii şi 
sisteme de alarmă? 
Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor sunt uşor accesibile şi uşor de manevrat? 
Acestea sunt semnalizate în conformitate cu prevederile HG 971/2006? 

11.  

Aceste semnalizări sunt suficient de rezistente şi amplasate în locuri corespunzătoare? 

5.2 

12.  Sunt luate măsuri pentru a asigura suficient aer proaspăt la locurile de muncă în spaŃii închise, avându-se în vedere 
metodele de lucru utilizate şi cerinŃele fizice impuse lucrătorilor?  

13.  În cazul utilizării unui sistem de ventilare forŃată, acesta este menŃinut în stare de funcŃionare? 
14.  Orice avarie este semnalizată de un sistem de control, dacă acest lucru este necesar pentru sănătatea lucrătorilor? 

6 

15.  Temperatura din încăperile ce conŃin posturi de lucru este adecvată organismului uman, Ńinându-se seama de 
metodele de lucru utilizate şi de cerinŃele fizice impuse lucrătorilor? 

7.1 

16.  Temperatura în camerele de odihnă, încăperile pentru personalul de serviciu permanent, în încăperile sanitare, în 
cantine şi în încăperile pentru acordarea primului ajutor corespunde destinaŃiei specifice a acestor încăperi? 

7.2 

17.  Locurile de muncă au iluminat natural suficient şi este prevăzut un iluminat artificial adecvat pentru sănătatea şi 
securitatea lucrătorilor? 

8.1 

18.  Locurile de muncă în care lucrătorii sunt în mod deosebit expuşi riscurilor în caz de defecŃiune la iluminatul artificial 
sunt prevăzute cu iluminat de siguranŃă/urgenŃă de intensitate suficientă? 

8.2 

19.  Uşile transparente sunt marcate corespunzător, la înălŃimea vederii? 9.1 
20.  Uşile şi porŃile batante sunt transparente sau au un panou transparent? 9.2 

Locurile de muncă ce includ zone periculoase în care, dată fiind natura activit ăŃii, există riscul căderii lucr ătorului sau 
a unor obiecte, sunt prevăzute, în măsura în care este posibil, cu dispozitive care să evite pătrunderea lucrătorilor 
neautorizaŃi în aceste zone? 
Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii care sunt autorizaŃi sa pătrund ă în zonele 
periculoase. 

21.  

Zonele periculoase trebuie marcate clar. 

10 

22.  Dacă securitatea sau sănătatea lucrătorilor, în special datorită tipului activit ăŃii sau prezenŃei unui număr mai mare 
de angajaŃi decât cel prevăzut, impun acest lucru, lucrătorilor li se pun la dispoziŃie încăperi pentru odihnă uşor 
accesibile sau zone pentru odihnă corespunzătoare? 

11.1 

23.  Încăperile şi zonele pentru odihnă sunt prevăzute cu mese şi scaune cu spătar? 
 

11.2 

24.  În încăperile şi zonele pentru odihnă sunt luate măsuri corespunzătoare pentru protecŃia nefumătorilor împotriva 
disconfortului cauzat de fumul de tutun? 

11.3 

25.  Femeile gravide şi mamele care alăptează au posibilitatea de a se odihni în poziŃie culcat în condiŃii corespunzătoare? 12 
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Vestiare şi dulapuri pentru îmbr ăcăminte: 13.1 
Lucr ătorilor li se pun la dispoziŃie vestiare corespunzătoare dacă aceştia trebuie sa poarte îmbrăcăminte de lucru 
specială şi dacă, din motive de sănătate sau de decenŃă, nu li se poate cere să se schimbe într-un alt spaŃiu.   Vestiarele 
sunt uşor accesibile şi au capacitate suficientă? 

13.1.1 

Vestiarele au dotări care să permită fiecărui lucr ător să îşi încuie îmbrăcămintea personală în timpul programului de 
lucru? 
În cazul existenŃei substanŃelor periculoase, umidităŃii, murd ăriei, vestiarele pentru îmbrăcămintea de lucru sunt 
separate de vestiarele pentru vestimentatia şi efectele personale? 

13.1.2 

26.  

Vestiarele pentru bărbaŃi şi pentru femei sunt separate? 13.1.3 
Duşuri, cabine de WC-uri şi chiuvete 13.2 
  Locurile de munca sunt dotate astfel încât lucrătorii sa aibă în apropierea lor: 
    - duşuri, dacă natura activităŃii lor impune acest lucru? 
    - locuri speciale prevăzute cu un număr corespunzător de cabine de WC-uri şi chiuvete? 

13.2.1 

 Duşurile şi chiuvetele prevăzute cu apă curentă rece (şi apă caldă, dacă este necesar)? 13.2.2. 

27.  

Sunt prevăzute duşuri separate pentru bărbaŃi şi pentru femei? 
 Sunt prevăzute cabine de WC-uri separate pentru bărbaŃi şi pentru femei? 

13.2.3 

Locurile de muncă sunt dotate cu echipamente de prim ajutor? 28.  
Echipamentele sunt marcate corespunzător şi sunt uşor accesibile? 
 

14 

29.  La organizarea locurilor de muncă s-a Ńinut seama de lucrătorii cu dizabilit ăŃi, (dacă este necesar)? 15 
30.  Locurile de muncă în spaŃii închise sau în aer liber sunt organizate astfel încât pietonii şi vehiculele să poată circula în 

condiŃii de securitate? 
16 

Posturile de lucru în aer liber sunt amenajate, pe cat posibil, astfel încât lucrătorii: 
    a) să fie protejaŃi împotriva condiŃiilor meteorologice nefavorabile şi, dacă este necesar, împotriva căderii 
obiectelor? 
    b) să nu fie expuşi unui nivel de zgomot dăunator, nici unor influen Ńe exterioare vătămătoare, cum ar fi gaze, vapori 
sau praf? 
    c) sa îşi poată părăsi posturile de lucru rapid în eventualitatea unui pericol sau să poată primi rapid asistenŃă? 

31.  

d) sa nu poată aluneca sau cădea? 

17 

32.  Angajatorul a numit, prin decizie, o persoană cu atribuŃii concrete care să supravegheze lucrătorii care lucrează în 
condiŃii de izolare? 

18.1 

33.  Pentru a se putea interveni în timp util în caz de accident sau avarie la locurile de muncă în condiŃii de izolare, acestea 
sunt dotate cu mijloace tehnice care permit legătura cu persoana care asigură supravegherea: 

18.2 
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a) constant automat (centrale de supraveghere, dispozitive de alarmare prin unde radio)? 
b) periodic automat (radio-telefon, telefon)? 
    c) periodic prin intermediul unei persoane (apeluri telefonice, radio-telefon, cameră de luat vederi şi monitor)? 

34.  Dimensionarea locului de munca s-a realizat în funcŃie de particularităŃile anatomice, fiziologice, psihologice ale 
organismului uman, precum şi de dimensiunile şi caracteristicile echipamentului de muncă, ale mobilierului de lucru, 
de mişcările şi deplasările lucr ătorului în timpul activit ăŃii, de distanŃele de securitate, de dispozitivele ajutătoare 
pentru manipularea maselor, ca şi de necesitatea asigurării confortului psihofizic? 

19.1 

35.  Eliminarea poziŃiilor for Ńate, nenaturale, ale corpului lucrătorului şi asigurarea posibilităŃilor de modificare a poziŃiei 
în timpul lucrului se realizează prin amenajarea locului de muncă, prin optimizarea fluxului tehnologic şi prin 
utilizarea echipamentelor de muncă care respectă prevederile reglementărilor în vigoare? 

19.2 

36.  Locurile de muncă la care se lucrează în poziŃie aşezat se dotează cu scaune concepute corespunzător caracteristicilor 
antropometrice şi funcŃionale ale organismului uman, precum şi activităŃii care se desfăşoară, corelandu-se înălŃimea 
scaunului cu cea a planului de lucru? 

19.3 

37.  La locurile de munca unde se lucrează în poziŃie ortostatică sunt asigurate, de regulă, mijloace pentru aşezarea 
lucrătorului cel puŃin pentru perioade scurte de timp (de exemplu, scaune, bănci)? 

19.4 

38.  Echipamentele de muncă, mesele şi bancurile de lucru asigură spaŃiu suficient pentru sprijinirea comodă şi stabilă a 
membrelor inferioare în timpul activit ăŃii, cu posibilitatea mişcării acestora? 

19.5 

39.  ÎnălŃimea planului de lucru pentru poziŃia aşezat sau ortostatică se stabileşte în funcŃie de distanŃa optimă de vedere, 
de precizia lucrării, de caracteristicile antropometrice ale lucrătorului şi de mărimea efortului membrelor superioare? 

19.6 

40.  Pentru evitarea mişcărilor de r ăsucire şi aplecare ale corpului, precum şi a mişcărilor foarte ample ale braŃelor, sunt 
luate măsuri de organizare corespunzătoare a fluxului tehnologic, de manipulare corectă a materiilor prime şi a 
produselor la echipamentele de muncă la care lucrătorul intervine direct? 

19.7 

 
 
 


