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TEMATICA 
pentru lucrul la inaltime 

 
 
 
 

Nr. CONSTATARI Concluzia  
crt
. 

 Da Nu Nu e 
cazul 

Obs
. 

1. Daca persoanele care desfasoara lucrari la inaltime 
sunt calificate,instruite si examinate medical,iar 
mentiunea “APT” este inscrisa in fisa individuala de 
instructaj. 

    

2. Daca s-a stabilit componenta echipamentului 
individual de protectie pentru lucru la inaltime in 
functie de domeniul de activitate si complexitatea 
tehnologiei aplicate. 

    

3. Daca echipamentele individuale de protectie sunt 
realizate si certificate in conformitate cu legislatia in 
vigoare. 

    

4. Daca toti muncitorii care executa lucrari la inaltime 
poarta echipamentul individual de protectie. 

    

5. Daca toate locurile de munca situate la inaltime sunt 
amenajate si dotate astfel incat sa se previna 
caderea de la inaltime. 

    

6. Daca este asigurat accesul la si de la locurile de 
munca situate la inaltime impotriva caderilor in gol 
a muncitorilor. 

    

7. Daca este asigurata supravegherea permanenta a 
muncitorilor care executa lucrari la inaltime. 

    

8. Daca sunt semnalizate ziua si noaptea locurile de 
munca si caile de acces situate la inaltime. 

    

9. Daca pentru lucrarile de manipulare ,transport si 
depozitare in conditiile lucrului la inaltime s-a 
numit un conducator al locului de munca care 
conduce si supravegheaza permanent operatiunile. 

    

10. Daca este interzis accesul persoanelor straine la 
locurile de munca situate la inaltime. 

    

11. Daca grinzile, planele inclinate si podetele sunt 
prevazute cu dispozitive de prindere si fixare sigura, 
care sa nu permita deplasarea lor.  
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12. Daca s-au intocmit fise tehnologice si instructiuni 

proprii de securitate a muncii pentru lucrarile 
executate la inaltime (inclusiv manipulari de 
materiale). 

    

13. Daca schelele si esafodajele utilizate sunt executate 
in baza unui proiect tehnic  

    

14. Daca podinele de lucru sunt continue, rosturile 
nedepasind 10mm.  

    

15. Daca rampele de acces sunt prevazute cu balustrade 
de protectie. 

    

16. Daca scarile sunt bine fixate impotriva alunecarii si 
sunt prevazute cu saboti metalici sau din cauciuc la 
capetele inferioare ale scarilor. 

    

17. Daca se utilizeaza casca de protectie la toate 
lucrarile executate la inaltime. 

    

18. Daca se folosesc curelele de prindere la fixarea 
castii. 

    

19. Daca se utilizeaza centura de siguranta la toate 
lucrarile la inaltime unde exista pericolul caderii in 
gol. 

    

20. Daca inainte de utilizare centura de siguranta este 
verificata. 

    

21. Daca se efectueaza instruirea muncitorilor privind 
modul de utilizare a instalatiilor ,dispozitivelor si 
sculelor in conditiile lucrului la inaltime. 

    

22. Daca s-au prevazut balustrade de protectie 
corespunzatoare pe toate laturile platformei de 
lucru. 

    

23. Daca exista aparatori tip colivie la toate scarile cu 
inclinare mai mare de 80 grade. 

    

24. Daca podinile de lucru s-au dimensionat in functie 
de sarcina maxima data de greutatea lucratorilor 
care lucreaza pe ele si de cea a materialelor ce se 
folosesc in timpul lucrului . 

    

 
 
   
 

                                      Inspector,         


