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Anexa nr.1 la ordinul MSMPS  

nr. 1534 din 27 decembrie 2018 

LISTĂ DE VERIFICARE GENERALĂ nr. SSM-1 

 

pentru controlul de stat al  

securității și sănătății la locul de muncă 

  

 

 
 

 

I. Autoritatea competentă în domeniul siguranței ocupaționale care a dispus controlul: 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

II. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul: 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

III. Persoana și obiectul supus controlului:  

Denumirea persoanei  _____________________________________________________________________________ 
Sediul juridic, cod fiscal ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia  ______________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) ____________________________________________ 

Sediul unității structurale/funcționale _________________________________________________________________ 

Alte date caracteristice ale unității (după caz) 
____________________________________________________________ 

 

IV. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului
1
: 

 

Criteriul
2
 Informația curentă  

(deținută de autoritate 

la data inițierii 
controlului) 

Gradul 

de risc 

Informația 

curentă este 

valabilă   
(se bifează dacă 

este cazul) 

Informația revizuită în 

cadrul controlului (se 

completează dacă este cazul) 

Domeniul activității 

economice  

    

Numărul de angajați 

(R2); 

    

Producerea accidentelor 

de muncă 

    

 

 

V. Lista de întrebări: 

 

Nr. 

d/o 
Întrebări Referința legală 

Conformitatea 

Comentarii 

P
o

n
d

er
ea

 

Da Nu 

Nu 

este 

cazul 

1.  La unitate există cel puțin una din 
modalitățile de asigurare a organizării 

activităților de protecție și prevenire, 

dintre cele ce urmează: 

Art. 11 alin. (8), (10) 
din Legea nr. 

186/2008; 

Pct. 3 din 

    20 

                                                             
 

Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului. 
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- prin asumarea de către angajator a 

atribuțiilor lucrătorului desemnat; 

- prin desemnarea unuia sau a mai 
multor lucrători pentru a desfășura 

activitățile de protecție și prevenire; 

- prin înființarea unui serviciu intern de 
protecție și prevenire; 

- prin apelarea la servicii externe de 

protecție și prevenire? 

Regulamentul 

privind modul de 

organizare a 
activităților de 

protecție a 

lucrătorilor la locul 
de muncă și 

prevenire a riscurilor 

profesionale, aprobat 
prin HG nr. 95/2009 

2.  În cazul modalității de organizare a 

activităților de protecție și prevenire 

prin desemnarea unuia sau a mai multor 
lucrători pentru a desfășura activităților 

de protecție și prevenire: 

      

2.1) lucrătorii desemnați au absolvite 

cursurile de instruire în domeniul 
securității și sănătății în muncă și 

dispun de mijloacele necesare? 

Art. 11 alin. (7) lit. a) 

din Legea nr. 
186/2008. 

 

    20 

2.2) lucrătorii desemnați sunt asigurați 

cu mijloace adecvate și li se acordă 
timpul necesar pentru a-și desfășura 

activitățile de protecție și prevenire? 

Art. 11 alin. (3), alin. 

(7) lit. a) din Legea 
nr. 186/2008. 

 

    10 

 A avut loc instruirea conducătorului 

unității, conducătorilor locurilor de 
muncă, specialiștilor și reprezentanților 

salariaților, în domeniul securității și 

sănătății în muncă? 

Art. 17 din Legea nr. 

186/2008; 
Pct. 72, 73 din 

Regulamentul 

privind modul de 
organizare a 

activităților de 

protecție a 
lucrătorilor la locul 

de muncă și 

prevenire a riscurilor 

profesionale, aprobat 
prin HG nr. 95/2009 

    15 

3.  Au fost evaluate riscurilor profesionale 

la unitate? 

Art. 13 alin. (1) lit. a) 

din Legea nr. 
186/2008 

    20 

4.  Există, la unitate, planul anual de 

protecție și prevenire, în formă 

actualizată, în cazul în care natura și 
gradul de risc profesional o necesită? 

Art. 13 lit. f) din 

Legea nr. 186/2008;  

    15 

5.  În cazul în care există, planul de 

protecție și prevenire se îndeplinește 

corespunzător? 

Art. 13 lit. f) din 

Legea nr. 186/2008  

    15 

6.  Sunt stabilite atribuțiile și 

responsabilitățile în domeniul securității 

și sănătății în muncă ce revin 

lucrătorilor corespunzător posturilor de 
lucru sau funcțiilor exercitate? 

Art. 13 lit. g) din 

Legea nr. 186/2008  

    8 

7.  Are loc verificarea cunoașterii și 

aplicării de către toți lucrătorii a 

măsurilor prevăzute în planul de 
protecție și prevenire, precum și a 

atribuțiilor și responsabilităților ce le 

revin în domeniul securității și sănătății 
în muncă? 

Art. 13 lit. i) din 

Legea nr. 186/2008;  

    6 

8.  Se efectuează asigurarea angajării Art.13, lit.l)     10 
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numai a persoanelor supuse examenului 

medical şi, după caz, a testării 
psihologice a aptitudinilor? 

din  Legea nr. 186-
XVI/2008. 

9.  Se asigurară efectuarea examenului 

medical periodic şi, după caz, testarea 
psihologică periodică a lucrătorilor? 

Art.13, lit.m) 

din  Legea nr. 186-
XVI/2008. 

    10 

10.  Sunt elaborate corespunzător, precum și 

actualizate în caz de necesitate, 
instrucțiuni de securitate și sănătate în 

muncă, pentru toate ocupațiile și 

lucrările desfășurate în unitate, care să 
corespundă particularităților activităților 

desfășurate și ale locurilor de 

muncă/posturilor de lucru? 

Art. 13 lit. h) din 

Legea nr. 186/2008;  

    15 

11.  Fiecare lucrător este asigurat cu 
instrucțiuni de securitate și sănătate în 

muncă, inclusiv cu instrucțiuni privind 

acordarea primului ajutor în caz de 
accidentare în muncă, cu materiale 

necesare informării și instruirii lor în 

domeniul securității și sănătății în 

muncă (cărți, broșuri, ghiduri, afișe, 
filme etc.)? 

Art. 10 alin. (3) lit. i) 
și art. 13 lit. j) din 

Legea nr. 186/2008;  

 

    10 

12.  Se realizează corespunzător instruirea, 

la angajare, în domeniul securității și 

sănătății în muncă, conform pct. 47 din 
Regulamentul privind modul de 

organizare a activităților de protecție a 

lucrătorilor la locul de muncă și 
prevenire a riscurilor profesionale, 

aprobat prin HG nr. 95/2009? 

Art. 10 alin. (1), art. 

17 din Legea nr. 

186/2008; Pct. 4  
sbpct. 9), pct. 47, 49-

52, 55, 58-75din 

Regulamentul 
privind modul de 

organizare a 

activităților de 
protecție a 

lucrătorilor la locul 

de muncă și 

prevenire a riscurilor 
profesionale, aprobat 

prin HG nr. 95/2009 

    15 

Se realizează corespunzător instruirea, 
periodic, în domeniul securității și 

sănătății în muncă, conform pct. 49-52, 

55, 58-75 din Regulamentul privind 
modul de organizare a activităților de 

protecție a lucrătorilor la locul de 

muncă și prevenire a riscurilor 

profesionale, aprobat prin HG nr. 
95/2009? 

    15 

13.  Are loc verificarea cunoașterii de către 

lucrători a informațiilor și 
instrucțiunilor de securitate și sănătate 

în muncă? 

Art. 13 lit. i) din 

Legea nr. 186/2008; 

    10 

14.  Se ține evidența zonelor cu risc 

profesional grav și specific? 

Art. 13 lit. n) din 

Legea nr. 186/2008; 

    10 

15.  Sunt luate măsurile corespunzătoare 
pentru ca în zonele de risc grav și 

specific să poată avea acces numai 

salariații care au primit instrucțiuni 
adecvate privind securitatea și sănătatea 

în muncă? 

Art. 10 alin. (4) lit. e) 
din Legea nr. 

186/2008 

    10 

16.  Este asigurată funcționarea permanentă 

și corespunzătoare a sistemelor și 
dispozitivelor de protecție, a aparaturii 

Art. 13 lit. o) din 

Legea nr. 186/2008 
 

    20 
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de măsurare și de control, precum și a 

instalațiilor de captare, de reținere și de 

neutralizare a substanțelor nocive 
degajate în timpul proceselor 

tehnologice? 

17.  Lucrătorii de la unitate sunt asigurați 
gratuit, conform necesarului de dotare, 

cu echipamente individual de protecție 

sau, după caz, cu echipament individual 

de protecție nou în cazul degradării 
acestuia sau în cazul pierderii calităților 

de protecție? 

Art. 13 lit. v) și x) 
din Legea nr. 

186/2008  

 

    15 

18.  Lucrătorii de la unitate sunt asigurați cu 

echipamente de lucru neprimejdioase? 

Art. 13 lit. u) din 

Legea nr. 186/2008 

    15 

19.  Este asigurată comunicarea, cercetarea 

și raportarea corectă și în termenele 

stabilite a accidentelor de muncă 
produse în unitate? 

Art. 13 lit. p) din 

Legea nr. 186/2008; 

 

    20 

20.  Se ține evidența accidentelor de muncă 

ce au ca efect incapacitatea de muncă a 

lucrătorului pentru mai mult de 3 zile? 

Art. 13 lit. c) din 

Legea nr. 186/2008; 

Pct. 32 – 35 din 
Regulamentul 

privind modul de 

cercetare a 

accidentelor de 
muncă, aprobat prin 

HG nr. 1361/2005 

    10 

21.  Sunt asigurate locurile de muncă cu 
truse medicale pentru acordarea 

primului ajutor în caz de accidentare în 

muncă? 

Pct. 4  sbpct. 19) din 
Regulamentul 

privind modul de 

organizare a 

activităților de 
protecție a 

lucrătorilor la locul 

de muncă și 
prevenire a riscurilor 

profesionale, aprobat 

prin HG nr. 95/2009 

    15 

22.  Pentru starea de pericol grav și imediat 
de accidentare: 

Pct. 82 alineatul doi 
lit. a), b) și c) din 

Regulamentul 

privind modul de 
organizare a 

activităților de 

protecție a 

lucrătorilor la locul 
de muncă și 

prevenire a riscurilor 

profesionale, aprobat 
prin HG nr. 95/2009 

     

15.1) a fost întocmit planul de evacuare 

a lucrătorilor? 

    10 

15.2) planul de evacuare a lucrătorilor a 

fost afișat la un loc vizibil? 

    10 

15.3) lucrătorii au fost instruiți în 

vederea aplicării planului de evacuare a 

lucrătorilor și au fost verificați la modul 

în care și-au însușit cunoștințele? 

    7 

23.  Au fost desemnați lucrători care au 

capacitatea necesară să elimine starea 

de pericol grav și imediat, în cazul 
survenirii ei, au fost instruiți și dotați cu 

mijloace tehnice necesare intervenției 

de eliminare a stării de pericol grav și 
imediat?  

 

Pct. 82 alineatul 

cinci lit. a), b) și c) 

din Regulamentul 
privind modul de 

organizare a 

activităților de 
protecție a 

lucrătorilor la locul 

    10 
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de muncă și 

prevenire a riscurilor 

profesionale, aprobat 
prin HG nr. 95/2009 

24.  Se ține evidența zonelor cu risc 

profesional grav și specific? 

Art. 13 lit. n) din 

Legea nr. 186/2008; 
Pct. 4  sbpct. 12), 

pct. 84 din 

Regulamentul 

privind modul de 
organizare a 

activităților de 

protecție a 
lucrătorilor la locul 

de muncă și 

prevenire a riscurilor 

profesionale, aprobat 
prin HG nr. 95/2009 

    10 

25.  1) măsurile de prevenire stabilite în 

urma evaluării riscurilor în zonele de 
risc profesional grav și specific se aduc 

la cunoștința conducătorilor locurilor 

de muncă și lucrătorilor care își 

desfășoară activitatea în aceste zone?  

Pct. 85 din 

Regulamentul 
privind modul de 

organizare a 

activităților de 

protecție a 
lucrătorilor la locul 

de muncă și 

prevenire a riscurilor 
profesionale, aprobat 

prin HG nr. 95/2009 

    10 

26.  Angajatorul, asigură personal pregătit 

pentru acordarea primului ajutor în caz 
de accidentare în muncă? 

Art. 11 alin.10)  din 

Legea nr. 186/2008 

    10 

27.  Sunt luate măsurile corespunzătoare 

pentru ca în zonele de risc grav și 

specific să poată avea acces numai 
salariații care au primit instrucțiuni 

adecvate privind securitatea și 

sănătatea în muncă? 

Art. 10 alin. (4) lit. e) 

din Legea nr. 

186/2008 

    10 

28.  Au fost stabilite zonele care necesită 

semnalizare de securitate și sănătate în 

muncă, precum și tipul de semnalizare? 

Pct. 4  sbpct. 13) din 

Regulamentul 

privind modul de 

organizare a 
activităților de 

protecție a 

lucrătorilor la locul 
de muncă și 

prevenire a riscurilor 

profesionale, aprobat 

prin HG nr. 95/2009 

    10 

29.  Se asigură realizarea măsurilor dispuse 

de către inspectorii de muncă cu 

prilejul vizitelor de control în unitate și 
al cercetării accidentelor de muncă? 

Pct. 4  sbpct. 20) din 

Regulamentul 

privind modul de 
organizare a 

activităților de 

protecție a 

lucrătorilor la locul 
de muncă și 

prevenire a riscurilor 

profesionale, aprobat 

    15 
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prin HG nr. 95/2009 

30.  Este asigurată funcționarea permanentă 

și corespunzătoare a sistemelor și 
dispozitivelor de protecție, a aparaturii 

de măsurare și de control, precum și a 

instalațiilor de captare, de reținere și de 
neutralizare a substanțelor nocive 

degajate în timpul proceselor 

tehnologice? 

Art. 13 lit. o) din 

Legea nr. 186/2008 
Pct. 4  sbpct. 14) din 

Regulamentul 

privind modul de 
organizare a 

activităților de 

protecție a 

lucrătorilor la locul 
de muncă și 

prevenire a riscurilor 

profesionale, aprobat 
prin HG nr. 95/2009 

    10 

31.  Structura și rezistența clădirilor în care 

sunt amplasate locuri de muncă este 

corespunzătoare naturii utilizării lor? 

Pct. 2 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    10 

32.  Modul de proiectarea și construcție 

instalațiilor electrice asigură evitarea 
pericolului de electrocutare, incendiu 

sau explozie? 

 

 
 

Pct. 3 din Cerințele 

minime de securitate 
și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    15 

33.  Lucrătorii sunt protejați împotriva 

riscului de accidentare prin atingere 

directă și/sau indirectă a instalațiilor sau 

surselor electrice? 

 

Pct. 4 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    20 

34.  Proiectarea, construcția și alegerea 

materialului și dispozitivelor de 
protecție trebuie sunt adaptate tensiunii 

nominale, influenței condițiilor externe 

și calificării lucrătorilor care au acces la 

părțile componente ale instalației 

electrice? 

Pct. 5 din Cerințele 

minime de securitate 
și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    10 

35.  Numărul, distribuția și dimensiunile 

căilor și ieșirilor de urgență corespund 

utilizării, echipamentului de lucru și 
dimensiunilor locurilor de muncă, 

precum și numărului maxim de 

persoane care pot fi prezente?  

Pct. 8 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    10 

36.  Ușile de la ieșirile de urgență se deschid 

spre exterior? 

Pct. 9 din Cerințele 

minime de securitate 
și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    8 

37.  Ușile de la intrările de urgență nu sunt 
glisante și nici turnante?  

Pct. 10 din Cerințele 
minime de securitate 

și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 
HG nr. 353/2010 

    8 

38.  Ușile cu ieșire de urgență sunt descuiate 

astfel încât să poată fi deschise imediat 

și cu ușurință de către orice persoană 
care ar avea nevoie să le utilizeze în caz 

Pct. 11 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 
muncă, aprobate prin 

    10 
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de urgență? HG nr. 353/2010 

39.  Căile și ieșirile de urgență specifice, 

precum și căile principale de transport 
intern, aflate în perimetrul unității (căi 

de transport spre posturi de lucru fixe), 

căile de transport utilizate pentru 
întreținerea curentă și supravegherea 

instalațiilor unității și spațiilor de 

încărcare sunt semnalizate 

corespunzător? 

Pct. 12, 89 din 

Cerințele minime de 
securitate și sănătate 

la locul de muncă, 

aprobate prin HG nr. 
353/2010 

Pct. 5, 7 din 

Cerințele minime 

privind semnalizarea 
obstacolelor și a 

locurilor periculoase, 

precum și pentru 
marcarea căilor de 

circulație, aprobate 

prin HG nr. 

918/2013 
Pct. 14 din Cerințe 

minime generale 

privind panourile, 
aprobate prin HG nr. 

918/2013 

    10 

40.  Căile și ieșirile de urgență, căile de 

circulație și ușile de acces spre acestea, 
căile principale de transport intern, 

aflate în perimetrul unității (căi de 

transport spre posturi de lucru fixe), 
căile de transport utilizate pentru 

întreținerea curentă și supravegherea 

instalațiilor unității și spațiilor de 
încărcare sunt eliberate de orice 

obstacole, sunt libere în orice moment, 

astfel încât să poată fi utilizate în orice 

moment fără dificultate? 

Pct. 6, 13, 89 din 

Cerințele minime de 
securitate și sănătate 

la locul de muncă, 

aprobate prin HG nr. 
353/2010 

    10 

41.  Este prevăzută iluminare de securitate 

de intensitate suficientă de minimum 20 

lx, pentru cazurile în care se întrerupe 

alimentarea cu energie electrică, pentru: 
- căile și ieșirile de urgență care 

necesită iluminare; 

- căile principale de transport intern, 
aflate în perimetrul unității (căi de 

transport spre posturi de lucru fixe); 

- căile de transport utilizate pentru 
întreținerea curentă și supravegherea 

instalațiilor unității și spațiilor de 

încărcare? 

Pct. 14, 89 din 

Cerințele minime de 

securitate și sănătate 

la locul de muncă, 
aprobate prin HG nr. 

353/2010 

    8 

42.  Locurile de muncă sunt prevăzute cu 
dispozitive corespunzătoare pentru 

stingerea incendiilor, detectoare de 

incendii și sisteme de alarmă? 

Pct. 15 din Cerințele 
minime de securitate 

și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    10 

43.  Dispozitivele neautomatizate de 

stingere a incendiilor sunt semnalizate 

corespunzător? 

Pct. 17 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

Pct. 12 din Cerințele 

minime generale 

    10 
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privind semnalizarea 

de securitate și 

sănătate la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 918/2013 

Pct. 15 din Cerințele 
minime generale 

privind panourile, 

aprobate prin HG nr. 
918/2013 

44.  Locurile de muncă în spații închise sunt 

asigurate cu suficient aer proaspăt?  

Pct. 18 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    10 

45.  În cazul în care este sistem de ventilare 

forțată, acesta este în stare de 
funcționare permanent? 

Pct. 19 din Cerințele 

minime de securitate 
și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    10 

46.  Instalației de ventilare forțată este 
dotată cu sistem de control apt să 

semnaleze orice avarie în funcționare? 

Pct. 20 din Cerințele 
minime de securitate 

și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 
HG nr. 353/2010 

    6 

47.  Este asigurată neexpunerea lucrătorilor 

la curenții de aer, creați de instalațiile 

de ventilare mecanică sau de aer 
condiționat?  

Pct. 21 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    6 

48.  În timpul programului de lucru 

temperatura din încăperile cu locuri de 
muncă este adecvată organismului 

uman, ținând seama de metodele de 

lucru utilizate și de cerințele fizice 
impuse lucrătorilor, conform tabelelor 

nr.1–3 din anexa nr.2 la Cerințele 

minime de securitate și sănătate la locul 
de muncă, aprobate prin HG nr. 

353/2010?  

Pct. 23 din Cerințele 

minime de securitate 
și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    15 

49.  Locurile de muncă dispun de iluminat 

natural suficient și/sau sunt echipate cu 
dispozitive care permit un iluminat 

artificial adecvat pentru protecția 

sănătății și securității lucrătorilor, 

conform anexei nr.3 la Cerințele 
minime de securitate și sănătate la locul 

de muncă, aprobate prin HG nr. 

353/2010? 

Pct. 21 din Cerințele 

minime de securitate 
și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    15 

50.  Amplasarea instalațiilor de iluminat din 

încăperile cu locuri de muncă și din 

căile de comunicație este de natură să 

evite riscul de accidentare a lucrătorilor 
ca rezultat al tipului de iluminare 

prevăzut? 

Pct. 25 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 
HG nr. 353/2010 

    10 

51.  Pardoselile locurilor de muncă sunt 

lipsite de proeminențe, de găuri sau de 
planuri înclinate periculoase și sunt 

fixe, stabile și nealunecoase? 

Pct. 26 din Cerințele 

minime de securitate 
și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

    10 
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HG nr. 353/2010 

52.  Pereții transparenți sau translucizi, 

pereții despărțitori din sticlă ai 
încăperilor cu locuri de muncă sau din 

vecinătatea acestora și a căilor de 

circulație sunt  semnalizați clar și sunt 
construiți din materiale securizate sau 

sunt separați de aceste locuri de muncă 

și căi de circulație, astfel încât lucrătorii 

să nu poată intra în contact cu pereții și 
să nu fie răniți prin spargerea lor în 

bucăți? 

Pct. 32 din Cerințele 

minime de securitate 
și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    6 

53.  Ferestrele, luminatoarele și 

ventilatoarele pot fi deschise, închise, 
reglate sau fixate de către lucrători în 

condiții de securitate? 

Pct. 34 din Cerințele 

minime de securitate 
și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    6 

54.  Poziția ferestrelor, luminatoarelor și 
ventilatoarelor când sunt deschise este 

de așa manieră încât să nu constituie un 

pericol pentru lucrători? 

    6 

55.  Ferestrele și luminatoarele permit 
curățarea lor fără riscuri profesionale 

pentru lucrătorii care execută această 

muncă sau pentru lucrătorii prezenți în 

clădire sau în jurul acesteia? 

Pct. 35 din Cerințele 
minime de securitate 

și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    6 

56.  Ușile transparente sunt marcate 

corespunzător, la înălțimea ochilor?  

Pct. 37 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    6 

57.  Ușile și porțile batante sunt transparente 

sau au un panou transparent? 
 

Pct. 38 din Cerințele 

minime de securitate 
și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    6 

58.  Suprafețele transparente sau translucide 
ale ușilor și porților, care nu sunt 

construite dintr-un material securizat și 

dacă există pericolul rănirii lucrătorilor 
în caz de spargere a unei uși sau porți, 

sunt protejate împotriva spargerii? 

Pct. 39 din Cerințele 
minime de securitate 

și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 
HG nr. 353/2010 

    8 

59.  Ușile și porțile glisante sunt prevăzute 

cu dispozitiv de securitate care să 
împiedice ieșirea de pe șine și căderea 

lor? 

 

Pct. 40 din Cerințele 

minime de securitate 
și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    6 

60.  Ușile și porțile care se deschid în sus 
sunt prevăzute cu mecanism de 

securitate care să împiedice căderea lor? 

 

Pct. 41 din Cerințele 
minime de securitate 

și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 
HG nr. 353/2010 

    10 

61.  Ușile și porțile situate de-a lungul căilor 

de salvare sunt marcate corespunzător? 

 

Pct. 42 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    6 

62.  Este posibilă deschiderea și fixarea 

ușilor și porților din interior, în orice 
moment, fără ajutor special? 

Pct. 43 din Cerințele 

minime de securitate 
și sănătate la locul de 

    6 
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 muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

63.  Există uși pentru pietoni în vecinătatea 
imediată a oricăror porți destinate în 

principal circulației vehiculelor, în  

cazul în care utilizarea de către pietoni a 
acestor porți prezintă pericol de 

accidentare? 

 

Pct. 44 din Cerințele 
minime de securitate 

și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 
HG nr. 353/2010 

    10 

64.  Ușile pentru pietoni sunt marcate clar și 
sunt degajate în permanență? 

 

Pct. 45 din Cerințele 
minime de securitate 

și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    6 

65.  Ușile și porțile mecanice funcționează 

astfel încât nu prezintă nici un risc de 

accidentare pentru lucrători? 
 

Pct. 46 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    10 

66.  Ușile și porțile mecanice sunt prevăzute 

cu dispozitive de oprire de urgență 
accesibile și ușor de identificat și pot fi 

deschise manual, dacă nu sunt 

prevăzute cu dispozitive de deschidere 

automată în cazul întreruperii 
alimentării cu energie electrică? 

Pct. 47 din Cerințele 

minime de securitate 
și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    8 

67.  În cazul în care pe căile de circulație 

sunt utilizate mijloace de transport, este 
prevăzută o distanță de securitate 

minimă pentru pietoni de cel puțin 1 m? 

 

Pct. 50 din Cerințele 

minime de securitate 
și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    15 

68.  Căile de circulație destinate vehiculelor 
sunt amplasate la o distanță suficientă, 

de cel puțin 1,5 m, față de uși, porți, 

treceri de pietoni, culoare și scări, ca să 

asigure securitatea pietonilor? 
 

Pct. 51 din Cerințele 
minime de securitate 

și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    10 

69.  În cazul în care echipamentele de lucru 

din încăperi și utilizarea acestora impun 
protecția lucrătorilor, căile de circulație 

sunt marcate clar? 

Pct. 52din Cerințele 

minime de securitate 
și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

Pct. 15 din Cerințele 
minime generale 

privind semnalizarea 

de securitate și 
sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 918/2013 

    10 

70.  Zonele periculoase de la locurile de 
muncă, în care, dată fiind natura 

activității, există riscul căderii 

lucrătorului sau a unor obiecte, sunt 
prevăzute cu dispozitive care să 

împiedice pătrunderea lucrătorilor 

neautorizați în aceste zone? 

Pct. 53din Cerințele 
minime de securitate 

și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 
HG nr. 353/2010 

    10 

71.  Zonele periculoase sunt marcate clar și 
corespunzător? 

Pct. 55 din Cerințele 
minime de securitate 

și sănătate la locul de 

    10 
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muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

72.  Scările rulante și transportoarele sunt 
prevăzute cu dispozitive de securitate 

necesare și dotate cu dispozitive de 

oprire de urgență, accesibile și ușor de 
identificat? 

Pct. 57 din Cerințele 
minime de securitate 

și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 
HG nr. 353/2010 

    15 

73.  Cheiurile și rampele de încărcare 

corespund dimensiunilor încărcăturilor 

care se transportă?  

Pct. 58 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    15 

74.  Cheiurile de încărcare au câte un punct 

de ieșire la fiecare capăt? 
 

Pct. 59 din Cerințele 

minime de securitate 
și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    10 

75.  Rampele de încărcare sunt suficient de 
sigure pentru a preveni căderea 

lucrătorilor? 

Pct. 60 din Cerințele 
minime de securitate 

și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 
HG nr. 353/2010 

    15 

76.  Dimensiunile încăperilor (suprafața, 

înălțimea) și volumul de aer în încăperi 

sunt suficiente, conforme anexei nr. 4 la 
Cerințele minime de securitate și 

sănătate la locul de muncă, aprobate 

prin HG nr. 353/2010, încât să permită 
lucrătorilor să-și îndeplinească sarcinile 

de lucru fără riscuri pentru securitatea, 

sănătatea sau confortul acestora?  

Pct. 61 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    20 

77.  Pentru cazurile în care lucrătorilor 
trebuie să li se pună la dispoziție  pentru 

odihnă: 

     10 

1)există încăperi pentru odihnă ușor 

accesibile?  

Pct. 63 din Cerințele 

minime de securitate 
și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

2) încăperile pentru odihnă sunt 

prevăzute cu un număr de mese și 

scaune cu spătar, corespunzător 

numărului de lucrători? 

Pct. 64 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 
HG nr. 353/2010 

    8 

3) pentru cazul în care programul de 

lucru este întrerupt frecvent și în mod 

regulat și nu există încăperi pentru 

odihnă, sunt prevăzute alte încăperi în 

care lucrătorii să poată sta pe durata 

acestor întreruperi? 

Pct. 66 din Cerințele 
minime de securitate 

și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 
HG nr. 353/2010 

    6 

4) femeile gravide și mamele care 

alăptează au posibilitatea de a se 

odihni în poziție culcată, în condiții 
corespunzătoare? 

Pct. 67 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    10 

78.  Pentru cazurile în care se prevede 
necesitatea vestiarelor (în cazul în care 

Pct. 68 din Cerințele 
minime de securitate 

    8 
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lucrătorii trebuie să poarte 

îmbrăcăminte de lucru specială și dacă, 

din motive de sănătate sau de decență, 
nu li se poate cere să se schimbe într-un 

alt spațiu), lucrătorilor li se pun la 

dispoziție vestiare?  

și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

79.  Vestiarele puse la dispoziția lucrătorilor 

sunt ușor accesibile, au o capacitate 

suficientă și sunt prevăzute cu scaune? 

Pct. 69 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 
HG nr. 353/2010 

    6 

80.  Vestiarele puse la dispoziția lucrătorilor 

sunt dotate cu echipamente care să 

permită fiecărui lucrător să-și încuie 
vestimentația și accesoriile personale în 

timpul programului de lucru? 

Pct. 70 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    6 

81.  Dacă este cazul (de exemplu, prezența 
substanțelor periculoase, umidității, 

murdăriei), dulapurile individuale 

pentru îmbrăcămintea de lucru sunt 

separate de dulapurile individuale 
pentru vestimentația și accesoriile 

personale? 

Pct. 71 din Cerințele 
minime de securitate 

și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    6 

82.  Vestiarele puse la dispoziția lucrătorilor 

sunt separate sau cu o utilizare separată 
pentru femei și pentru bărbați? 

Pct. 72 din Cerințele 

minime de securitate 
și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    6 

83.  Pentru cazurile în care necesitatea 

vestiarelor nu se prevede, fiecărui 

lucrător îi este prevăzut un loc în care 

să-și țină sub cheie vestimentația și 
accesoriile personale? 

Pct. 73 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 
HG nr. 353/2010 

    6 

84.  În cazul în care se impune, prin natura 

activității sau din motive de sănătate, 

conform tabelului nr.1 din anexa nr.5 la 
Cerințele minime de securitate și 

sănătate la locul de muncă, aprobate 

prin HG nr. 353/2010, la dispoziția 
lucrătorilor sunt puse un număr 

suficient de dușuri corespunzătoare? 

Pct. 74 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    8 

85.  Sălile de dușuri sunt prevăzute separate 

sau cu o utilizare separată pentru bărbați 
și pentru femei? 

Pct. 75 din Cerințele 

minime de securitate 
și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    6 

86.  Dușurile sunt prevăzute cu apă curentă 

rece și caldă? 

Pct. 77 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 
HG nr. 353/2010 

    10 

87.  Dacă dușurile nu se impun (natura 

activității sau motivele de sănătate, 

conform tabelului nr.1 din anexa nr.5 la 
Cerințele minime de securitate și 

sănătate la locul de muncă, aprobate 

prin HG nr. 353/2010, nu impun 
existența lor) sunt prevăzute, în număr 

suficient, chiuvete cu apă curentă rece 

Pct. 78 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    10 
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și caldă și care să fie amplasate în 

apropierea posturilor de lucru și a 

vestiarelor (o chiuvetă pentru 25 de 
lucrători)? 

88.  Chiuvetele existente sunt prevăzute 

separate sau cu o utilizarea separată a 
acestora pentru femei și pentru bărbați? 

Pct. 79 din Cerințele 

minime de securitate 
și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    6 

89.  Dacă încăperile cu dușuri sau chiuvete 
sunt separate de vestiare, există o cale 

ușoară de comunicare între ele? 

Pct. 80 din Cerințele 
minime de securitate 

și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    6 

90.  La dispoziția lucrătorilor sunt puse 

încăperi speciale dotate cu un număr 

suficient de WC-uri și chiuvete, 
conform tabelului nr.2 din anexa nr.5 la 

Cerințele minime de securitate și 

sănătate la locul de muncă, aprobate 

prin HG nr. 353/2010, amplasate în 
apropiere de posturile de lucru, de 

încăperile de odihnă, vestiare și sălile 

de dușuri sau chiuvete? 

Pct. 81 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    15 

91.  82. Cabine de WC-uri sunt prevăzute 
separate sau cu o utilizare separată a 

acestora pentru femei și pentru bărbați? 

Pct. 82 din Cerințele 
minime de securitate 

și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 
HG nr. 353/2010 

    10 

92.  Există încăpere de prim ajutor? 

 

 
 

Pct. 83 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    10 

93.  Încăperile de prim ajutor sunt echipate 

cu instalații și dispozitive indispensabile 
pentru primul ajutor și permit accesul 

cu brancarde? 

Pct. 84 din Cerințele 

minime de securitate 
și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    8 

94.  Încăperile de prim ajutor sunt 

semnalizate? 

Pct. 85 din Cerințele 

minime generale de 

securitate și sănătate 

la locul de muncă, 
aprobate prin HG nr. 

353/2010 

Pct. 11 din Cerințele 
minime privind 

semnalizarea de 

securitate și sănătate 
la locul de muncă, 

aprobate prin HG nr. 

918/2013 

 
 

    6 

95.  Echipamentul de prim ajutor este 

disponibil în toate locurile unde 

condițiile de lucru o cer, este marcat 
corespunzător și este ușor accesibil? 

Pct. 86 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    15 
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Pct. 11 din Cerințele 

minime generale 

privind semnalizarea 
de securitate și 

sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 
HG nr. 918/2013 

96.  În cazul în care este necesar, se ține 

seama de lucrătorii cu capacități 

funcționale limitate la organizarea 
locurilor de muncă (în special, ușilor, 

căilor de comunicație, scărilor, 

dușurilor, chiuvetelor, WC-urilor și 
posturilor de lucru utilizate sau ocupate 

direct de persoanele cu capacități 

funcționale limitate) ? 

Pct. 87 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    10 

97.  În  cazul locurilor de muncă în aer liber, 
posturile de lucru, căile de circulație și 

alte zone sau instalații în aer liber, 

utilizate sau ocupate de lucrători în 
cursul activității lor, sunt organizate 

astfel încât pietonii sau vehiculele să 

circule în condiții de securitate? 

Pct. 88 din Cerințele 
minime de securitate 

și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 
HG nr. 353/2010 

    15 

98.  Posturile de lucru în aer liber (în afara 
clădirii) sunt iluminate corespunzător, 

conform tabelului nr.2 din anexa nr.3 la 

Cerințele minime de securitate și 

sănătate la locul de muncă, aprobate 
prin HG nr. 353/2010, cu un sistem de 

iluminare artificială, dacă lumina 

naturală nu este adecvată? 

Pct. 90 din Cerințele 
minime de securitate 

și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    10 

99.  Posturile de lucru în aer liber sunt 

amenajate, pe cât posibil, astfel încât 

lucrătorii: 

- să fie protejați împotriva condițiilor 
meteorologice nefavorabile și, dacă este 

necesar, împotriva căderii obiectelor; 

- să nu fie expuși unui nivel de zgomot 
dăunător, nici unor influențe exterioare 

vătămătoare, cum ar fi gaze, vapori sau 

praf; 

- să-și poată părăsi posturile de lucru 
rapid, în eventualitatea vreunui pericol, 

sau să poată primi rapid asistență; 

- să nu poată aluneca sau cădea? 

Pct. 91 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 
HG nr. 353/2010 

    15 

100.  La unitate, este desemnată 

corespunzător persoana cu atribuții 

concrete pentru supravegherea 

lucrătorilor care lucrează în condiții de 
izolare, dacă aceștia există? 

Pct. 92 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 

muncă, aprobate prin 
HG nr. 353/2010 

    15 

101.  Locurile de muncă în condiții de 

izolare, dacă acestea există, sunt dotate 

cu mijloace tehnice care permit legătura 
cu persoana care asigură supravegherea 

în mod: 

- constant automatizat (centrale de 
supraveghere, dispozitive de alarmare 

prin unde radio); 

- periodic automatizat (radiotelefon, 

Pct. 93 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 353/2010 

    10 
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telefon) 

sau 

- periodic, prin intermediul unei 
persoane (apeluri telefonice, 

radiotelefon, cameră de luat vederi și 

monitor) ? 

102.  Posturile de lucru au fost evaluate din 

perspectiva posibilelor riscuri pentru 

vedere, probleme fizice și probleme de 

tensiune nervoasă? 

Pct. 2 din Cerințele 

minime de securitate 

și sănătate în muncă 

pentru lucrul la 
monitor, aprobate 

prin HG nr. 

819/2016 

    15 

103.  Lucrătorii au fost informați cu privire la 
toate aspectele de securitate și sănătate 

în muncă cu privire la măsurile care 

sunt puse în aplicare pentru a remedia 
riscurile pentru vedere, probleme fizice 

și probleme de tensiune nervoasă? 

Pct. 4 sbpct. 3) din 
Cerințele minime de 

securitate și sănătate 

în muncă pentru 
lucrul la monitor, 

aprobate prin HG nr. 

819/2016 

    10 

104.  Fiecare lucrător a fost instruit cu privire 
la modalitățile de utilizare a postului de 

lucru înainte de a începe activitatea șa 

monitor, precum și ori de câte ori este 
schimbată substanțial organizarea 

postului de lucru? 

Pct. 4 sbpct. 4) din 
Cerințele minime de 

securitate și sănătate 

în muncă pentru 
lucrul la monitor, 

aprobate prin HG nr. 

819/2016 

    15 

105.  Planificarea activităților lucrătorilor se 
face astfel încât activitatea zilnică la 

monitor să fie întreruptă periodic, prin 

pauze sau schimbări de activitate, care 
să reducă suprasolicitarea lucrătorilor în 

fața monitorului corespunzător pct. 45-

49 din Cerințele minime de securitate și 

sănătate în muncă pentru lucrul la 
monitor, aprobate prin HG nr. 

819/2016? 

Pct. 5, 45-49 din 
Cerințele minime de 

securitate și sănătate 

în muncă pentru 
lucrul la monitor, 

aprobate prin HG nr. 

819/2016 

    10 

106.  Angajatorul asigură lucrătorilor 
examinare oftalmologică în următoarele 

cazuri: 

1) înainte de a începe lucru la monitor, 

prin examinarea oftalmologică la 
cererea angajatului la angajare; 

2) la intervale stabilite de actele 

normative în vigoare; 
3) dacă lucrătorii simt dificultăți vizuale 

cauzate de lucrul la monitor? 

Pct. 7 din Cerințele 
minime de securitate 

și sănătate în muncă 

pentru lucrul la 

monitor, aprobate 
prin HG nr. 

819/2016 

    15 

107.  Echipamentul de lucru pus la dispoziția 

lucrătorilor (ecranul, tastatura, masa de 
lucru sau suprafața de lucru, scaunul de 

lucru) corespunde cerințelor prevăzute 

la pct. 12-30 din Cerințele minime de 
securitate și sănătate în muncă pentru 

lucrul la monitor, aprobate prin HG nr. 

819/2016? 

Pct. 12-30 din 

Cerințele minime de 
securitate și sănătate 

în muncă pentru 

lucrul la monitor, 
aprobate prin HG nr. 

819/2016 

    15 

108.  Nivelurile iradierilor electromagnetice 
nonionizante sunt în limitele admise și 

prevăzute în tabelul 2 din anexa la 

Cerințele minime de securitate și 

Pct. 39 din Cerințele 
minime de securitate 

și sănătate în muncă 

pentru lucrul la 

    15 



16 

 

sănătate în muncă pentru lucrul la 

monitor, aprobate prin HG nr. 

819/2016? 

monitor, aprobate 

prin HG nr. 

819/2016 

109.  Nivelul zgomotului emis de 

echipamentul de lucru care aparține 

postului sau posturilor de lucru 
corespunde nivelurilor admise și 

indicate în tabelul 1 din anexa la 

Cerințele minime de securitate și 

sănătate în muncă pentru lucrul la 
monitor, aprobate prin HG nr. 

819/2016? 

Tabelul 1 din anexa 

la Cerințele minime 

de securitate și 
sănătate în muncă 

pentru lucrul la 

monitor, aprobate 

prin HG nr. 
819/2016. 
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VI. Punctajul pentru evaluarea riscului 

 

Încălcări Numărul de 

întrebări 

conform 

clasificării 

încălcărilor 

(toate 
întrebările 

aplicate) 

Numărul de 

încălcări 

constatate în 

cadrul 

controlului 

(toate 
întrebările 

neconforme) 

Gradul de 

conformare 

conform 

numărului de 

încălcări % 

(1-(col 3/col 2) 
x100%) 

Ponderea 

valorică 

totală 

conform 

clasificării 

încălcărilor 
(suma 

punctajului 

tuturor 
întrebărilor 

aplicate) 

Ponderea 

valorică a 

încălcărilor 

constatate în 

cadrul 

controlului 
(suma 

punctajului 

întrebărilor 
neconforme) 

Gradul de 

conformare 

conform 

numărului 

de încălcări 

% 
(1-(col 6/col 

5) x100%) 

 

Minore       

Grave       

Foarte 
grave 

      

Total       

 

VII. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor 

 

Clasificarea încălcărilor Punctajul 

Minore 1 – 5 

Grave 6 – 10 

Foarte grave 11 - 20 

 

VIII. Lista actelor normative relevante: 

1. Legea securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008; 
2. Hotărârea Guvernului nr. 353 din 05.05.2010 privind Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă; 

3. Hotărârea Guvernului nr. 918 din 18.11.2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate 

la locul de muncă; 

4. Hotărârea Guvernului nr. 819 din 01.07.2016 privind Cerințele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru 
lucrul la monitor. 

 

 
  

Întocmită la data de _________________________________ 

 

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului: 
___________________________                   __________________                 

          (Nume, prenume)                                         (Semnătura)                               

___________________________                   __________________                 
          (Nume, prenume)                                         (Semnătura)                               

 

 


