
TEMATICA DE CONTROL 
referitoare la activit ăŃile din industria confec Ńiilor-textile 

Nr. 
crt. 

TEXT Cerin Ńă impus ă de : 

1. Societatea a achi zi Ńionat EM noi, specifice activit ăŃii 
desf ăşurate ? 

 

2. Echipamentele de munc ă, nou achizi Ńionate, au fost insotite la 
livrare de : certificat de conformitate , declarati e de 
conformitate , carte tehnica /instructiuni tehnice , marcaj CE? 

Art.6/HG 1029/2008 

3. Societatea de Ńine ma şina de croit fix ă ?  
4. Ma şina de croit fix ă este în func Ńiune având toate ap ăr ătorile d e 

protec Ńie montate ?  
art.13 l/Legea nr. 319 / 
2006 a SSM 

5. Uşa carcasei de protec Ńie a polizorului ce ascute banda t ăietoare 
este închis ă ? 

art.13 l/Legea nr. 319 / 
2006 a SSM 

6. Este interzis ă aglomerarea mesei de croit cu dispozitive 
ajut ătoare  ?  

Art7 al1/Legea 
nr.319/2006 a SSM 

7. Societatea de Ńine ma şini de croit mobile ?  
8. Înainte de punerea în func Ńiune a ma şinii de croit mobile , 

operatorul a verificat dac ă :  

- cuŃitul este fixat în limitele admise şi dac ă acesta este bine 
ascu Ńit ;  

-maşina se deplaseaz ă u şor pe masa de croit ;  

- cablul de alimentare a ma şinii cu energie electric ă este bine 
izolat ,neîn ădit şi dac ă instala Ńia este legat ă la p ământ ;  

-toate dispozitivele de protec Ńie sunt în stare corespunz ătoare ?  

art.13 l/Legea nr. 319 / 
2006 a SSM 

9. În timpul lucrului cu ma şina de croit fix ă sau mobil ă , operatorul 
î şi respect ă obliga Ńia de a folosi manu şi rezistente la t ăiere ? 

Art.13r, 23 b/Legea 
nr.319/2006 a SSM 

10. Benzile t ăietoare ce urmeaz ă a fi folosite sau cele uzate sau 
rupte sunt depozitate într- un loc unde au acces numai angaja Ńii 
care deservesc acest tip de utilaj ?  

Art.39 al 9i/Legea 
nr.319/2006 

11. Verificarea benzilor noi , montate , se face de c ătre personal 
desemnat pentru aceasta şi echipat corespunz ător ?  

Art.6b/HG 1146/2006 

12. Ma şinile de cusut simple şi speciale au :  

-masa ma şinii bine fixat ă pe picioarele de sus Ńinere ;  

ART.3/HG 1146/2006 



-capul ma şinii e bine fixat în bol Ńurile mesei suport ;  

-motorul electric este fixat corect pe suportul sau  ;  

-placa acului este bine fixat ă cu şuruburi ;  

-instala Ńia electric ă este în stare corespunzatoare ;  

- între capul ma şinii şi masa de sus Ńinere exist ă tampoane din 
pâsl ă pentru amortizarea zgomotului şi vibra Ńiilor ; 

13. Ma şinile de cusut simple sunt prev ăzute cu ap ăr ător i la tija 
acului ? 

art.13 l/Legea nr. 319 / 
2006 a SSM 

14. Operatoarele ma şinilor de cusut au p ărul protejat împotriva 
antren ării de c ătre organele în mi şcare ale ma şinii ?  

Art.23 b/Legea 
nr.319/2006 a SSM 

15. Ma şinile de cusut nasturi sunt prev ăzute cu  vizor de protec Ńie în 
perfect ă stare ? 

art.13 l/Legea nr. 319 / 
2006 a SSM 

16. Ma şinile de cusut sunt prev ăzute cu iluminatul local ? ART.2.9/Anexa 1/HG 
1146/2006 

17. Racordarea la sursa de alimentare cu energie electr ic ă a ma şinilor 
de cusut se face nu mai prin prize fixe , fiind interzise 
leg ăturile provizorii sau folosirea de cabluri electric e 
înn ădite ?  

Art.39 al 9f/Legea 
nr.319/2006 

18. Conducătoarele de alimentare cu energie electric ă ale fiarelor de 
călcat electrice , cu care se lucreaz ă sunt f ăcute din mai multe 
buca Ńi sau stratul izolator este deteriorat ? 

Art.39 al 9f/Legea 
nr.319/2006 

19. Este interzis angaja Ńilor s ă lucreze cu fierul de c ălcat electric 
atunci când acesta are efectuate modific ări la instala Ńia 
electric ă sau alte improviza Ńii ?  

Art.39 al 9f/Legea 
nr.319/2006 

20. Este interzis s ă se lucreze cu fiarele de calcat ale c ăror mânere 
de manevrare sunt deteriorate ?  

Art.39 al 9f/Legea 
nr.319/2006 

21. Muncitorii care lucreaz ă cu fierul de calcat au sub picioare 
gr ătar de lemn sau covor electroizoant ? 

Art.39 al 9f/Legea 
nr.319/2006 

22. Talpa cu carcasa şi mânerele fiarelor de calcat sunt bine 
asambate ? 

Art.39 al 9f/Legea 
nr.319/2006 

23. Fiarele de c ălcat sunt a şezate numai pe supor Ńi necombustibili ? Art.2.17/Anexa 1/HG 
1146/2006 

24. Conductele de alimentare cu abur ale fiarelor de c ălcat sunt 
etan şe , bine izolate ?  

Art.2.17/Anexa 1/HG 
1146/2006 



25. Unitatea de Ńine prese de c ălcat cu abur ?  

Conductoarele de alimentare cu energie electric ă ale preselor de 
călcat au izola Ńia în stare corespunz ătoare ?  

-bornele sunt prev ăzute cu carcase de protec Ńie ?  

- elementele instala Ńiei de abur sau de aer comprimat sunt în stare 
tehnic ă corespunz ătoare ?  

-AMC-urile pentru presiune abur , aer sunt în stare de 
func Ńionare  şi verificate la termenele scadente ?  

Art.39 al 9f/Legea 
nr.319/2006 

26. A fost verificat ă rezisten Ńa de dispersie a prizelor de p ământ ?  

Tablourile electrice sunt :  

- încuiate ;  

- inscrip Ńionate ;  

- prev ăzute cu gr ătar de lemn sau covor electroizolant ;  

- prev ăzute cu schema  circui telor electrice pe care le 
deserve şte ;  

- dotate numai cu siguran Ńe fuzibile originale şi calibrate ?  

Prizele sunt inscrip Ńionate cu valoarea nominal ă a tensiunii de 
alimentare ?  

ET sunt legate la centura de împ ământare ?  

Sunt interzise improviza Ńiile în instala Ńia electric ă ?  

Art.39 al 9f/Legea 
nr.319/2006 

27. Societatea de Ńine instala Ńii sub PT ISCIR ?  
28. Exista responsabil cu supravegherea tehnica a acest or instalatii , 

la nivel de unitate , autorizat ISCIR ? 
Art.15 al 2/Legea 
nr.64/2008 act 

29. Instalatiile sub PT ISCIR au fost verificate la  termenul scadent ?  

- Sunt afisate la loc vizibil in sala cazanelor :”Ins tructiuni de 
exploatare a cazanelor , masuri ce trebuie luate in  caz de 
defectiuni , instructiuni de prim ajutor , instruct iuni proprii de 
se curitate a muncii si obligatiile personalului care deserveste 
aceste cazane ?  

-cazanele sunt prevazute cu AMC- uri verificate pe care sunt 
marcate valorile maxime admise ale parametrilor urm ariti ? 

Art.14 al 2/Legea 
nr.64/2008 act 

                                                                       Întocmit, 
                                                                   Ing.BOMBI łĂ LENUłA 


