
Anexa nr.7 la Ordinul MSMPS 

nr.1534 din 27.12.2018 

 

 

 

 

LISTĂ DE VERIFICARE 

nr. SSM7 

pentru controlul de stat al respectăriiCerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă 

în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane 

 

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

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

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

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

III. Persoana și obiectul supuse 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 riscului1: 

 

Criteriul2 

Informația 

curentă 

(deținută de AST 

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 

persoanei supuse 

controlului, 

corespunzător 

domeniilor de 

competență atribuite 

prin art.23
1

 din 

Legea nr. 186 din 10 

iulie 2008 securității 

şi sănătății în muncă 

    

Numărul de angajați     

Data efectuării 

ultimului control 
    

Producerea 

accidentelor de 

muncă 

    

 
1În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, 

tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului. 
2 Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului. 

 

 

V. Lista de întrebări: 

 

Nr.

d/o 

Întrebări Referința legală Conformitate Comentarii Ponderea 

Da Nu N/c 

1 Se întreprind măsuri de 

către angajator pentru 

garantarea securității și 

sănătății lucrătorilor, în 

vederea asigurării că: 

-locurile de muncă sînt 

proiectate, construite, 

echipate, exploatate şi 

întreţinute în aşa fel încît să 

permită lucrătorilor 

efectuarea sarcinilor de 

muncă fără a pune în pericol 

securitatea sau sănătatea 

proprie ori a celorlalţi 

lucrători; 

-exploatarea locurilor de 

muncă în prezenţa 

lucrătorilor se face sub 

supravegherea unei 

persoane responsabile; 

-activităţile care comportă 

un risc sporit sînt 

Pct.12, Capitolul II, 

Secțiunea nr.2  din 

H.G. nr.151/2019 

     

20 

 

 



încredinţate numai 

personalului competent şi se 

execută conform 

instrucţiunilor menționate; 

-toate instrucţiunile de 

securitate sînt elaborate și 

constituite din cerinţe 

laconice, distincte, care 

exclud interpretări diverse, 

redate într-o limbă înțeleasă 

de către salariatul la care se 

referă; 

-sînt prevăzute echipamente 

de prim ajutor conforme 

riscurilor pentru care sînt 

acordate; 

-  concomitent cu instruirile 

la locurile de muncă se 

efectuează exerciţii de 

simulare a acțiunilor de 

acordare a primului ajutor 

sau alte acțiuni în situații de 

urgență. 

2 Se asigură de către angajator  

întocmirea şi ţinerea la zi a  

documentului de securitate 

şi sănătate, prin care se face 

dovada în special că: 

- sînt determinate şi evaluate 

riscurile la care sînt expuşi 

lucrătorii la locul de muncă; 

-se iau măsurile 

corespunzătoare pentru a se 

atinge obiectivele 

prezentelor Cerințe 

minime; 

- proiectarea, utilizarea şi 

întreţinerea locului de 

muncă şi ale echipamentelor 

prezintă siguranţă. 

Pct.13, Capitolul II, 

Secțiunea nr.2  din 

H.G. nr.151/2019 

    20 

3 Este asigurată întocmirea 

înainte de începerea 

lucrărilor a Documentului 

de securitate şi sănătate  şi 

revizuirea lui ori de cîte ori 

este necesar, dacă locul de 

muncă suferă modificări 

majore, extinderi sau 

transformări ori apar riscuri 

noi, dar nu mai rar decît o 

dată pe lună în perioada 

efectuării efective a 

lucrărilor? 

Pct.1,      anexa nr.1 

privind  Cerințe 

minime comune 

aplicabile industriei 

extractive de 

suprafaţă sau 

subterane,  

precum şi 

instalaţiilor 

auxiliare de la 

suprafaţă     din 

H.G. nr.151/2019 

    15 



4 Se asigură de către 

angajatorul responsabil 

pentru locul de muncă 

coordonarea punerii în 

aplicare a tuturor măsurilor 

privitoare la securitatea şi 

sănătatea lucrătorilor şi 

înscrierii în documentul de 

securitate şi sănătate scopul, 

măsurile şi modalităţile de 

punere în aplicare a acestei 

coordonări? 

Pct.2 și 3,      anexa 

nr.1 privind  

Cerințe minime 

comune 

aplicabile industriei 

extractive de 

suprafaţă sau 

subterane,  

precum şi 

instalaţiilor 

auxiliare de la 

suprafaţă       din 

H.G. nr.151/2019 

    8 

5 Angajatorul, își exercită 

obligațiunile sale, și anume: 

-ia măsurile şi precauţiile 

pentru protecţia împotriva 

incendiilor, exploziilor şi 

atmosferelor nocive, 

corespunzătoare tipului de 

exploatare; 

-prevede şi întreţine 
echipamentele de evacuare 
şi salvare pentru a asigura, 
în caz de pericol, evacuarea 
lucrătorilor de la locurile de 
muncă, rapid şi în deplină 
securitate; 

-asigură locurile de muncă 

cu sisteme de alarmă şi alte 

mijloace de comunicare 

necesare care să permită, în 

caz de nevoie, declanşarea 

imediată a operaţiilor de 

ajutorare, evacuare şi 

salvare. 

Pct.4,      anexa nr.1 

privind  Cerințe 

minime comune 

aplicabile industriei 

extractive de 

suprafaţă sau 

subterane,  

precum şi 

instalaţiilor 

auxiliare de la 

suprafaţă        din 

H.G. nr.151/2019 

    10 

6  Se asigură de către 

angajator ca informaţiile să 

fie în limba cunoscută de 

lucrătorii vizaţi? 

Pct.5,      anexa nr.1  

privind  Cerințe 

minime comune 

aplicabile industriei 

extractive de 

suprafaţă sau 

subterane,  

precum şi 

instalaţiilor 

auxiliare de la 

suprafaţă       din 

H.G. nr.151/2019 

    15 

7 Se asigură de către angajator 

organizarea examenelor 

medicale profilactice la 

angajare, precum și celor 

periodice în conformitate cu 

prevederile secțiunilor 2 și 4 

ale capitolului III din 

Pct.6,      anexa nr.1 

privind  Cerințe 

minime comune 

aplicabile industriei 

extractive de 

suprafaţă sau 

subterane,  

    10 



Regulamentul sanitar 

privind supravegherea 

sănătății persoanelor expuse 

acțiunii factorilor 

profesionali de risc, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 1025/2016, 

pentrulucrătorii expuși și 

care pot fi expuși acțiunii 

factorilor profesionali de 

risc specifici locului de 

muncă și profesiei concrete, 

care pot influența sănătatea? 

precum şi 

instalaţiilor 

auxiliare de la 

suprafaţă        din 

H.G. nr.151/2019 

8 Se asigură organizarea 

locurilor de muncă și 

supravegherea prin 

persoane care au calităţile şi 

competenţa cerute de 

această funcţie şi care sînt 

desemnate de către 

angajator sau în numele 

acestuia, acţionînd în 

interesul acestuia? 

Pct.7,      anexa nr.1 

privind  Cerințe 

minime comune 

aplicabile industriei 

extractive de 

suprafaţă sau 

subterane,  

precum şi 

instalaţiilor 

auxiliare de la 

suprafaţă        din 

H.G. nr.151/2019 

    20 

9 Se asigură alegerea, 

instalarea, punerea în 

funcţiune, exploatarea şi 

întreţinerea utilajelor 

mecanice şi electrice în 

deplină securitate şi sănătate 

pentru lucrători, luînd în 

considerare alte prevederi 

din prezentele Cerințe 

minime şi din Cerințele 

minime generale de 

securitate şi sănătate pentru 

folosirea de către lucrători a 

echipamentului de muncă la 

locul de muncă, aprobate 

prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 603/2011? 

Pct.8,      anexa nr.1 

privind  Cerințe 

minime comune 

aplicabile industriei 

extractive de 

suprafaţă sau 

subterane,  

precum şi 

instalaţiilor 

auxiliare de la 

suprafaţă        din 

H.G. nr.151/2019 

    20 

10 Se efectuază de către 

angajator 

evaluarea  prezenţei 

substanţelor nocive sau 

potenţial explozive în 

atmosferă, precum şi 

măsurarea concentraţiei 

acestor substanţe? 

Pct.9,      anexa nr.1  

privind  Cerințe 

minime comune 

aplicabile industriei 

extractive de 

suprafaţă sau 

subterane,  

precum şi 

instalaţiilor 

auxiliare de la 

suprafaţă       din 

H.G. nr.151/2019 

    20 

11 Se asigură efectuarea 

acţiunilor de depozitare, 

transport şi utilizare a 

Pct.10,      anexa 

nr.1  privind  

Cerințe minime 

    20 



explozivilor şi 

dispozitivelor de amorsare 

de către persoane 

competente, autorizate 

corespunzător? 

comune 

aplicabile industriei 

extractive de 

suprafaţă sau 

subterane,  

precum şi 

instalaţiilor 

auxiliare de la 

suprafaţă       din 

H.G. nr.151/2019 

12 Se asigură accesul fără 

pericol la locul de muncă şi, 

în caz de urgenţă, evacuarea 

rapidă şi în siguranţă a 

lucrătorilor? 

Pct.11,      anexa 

nr.1  privind  

Cerințe minime 

comune 

aplicabile industriei 

extractive de 

suprafaţă sau 

subterane,  

precum şi 

instalaţiilor 

auxiliare de la 

suprafaţă       din 

H.G. nr.151/2019 

    10 

13 Se asigură organizarea 

posturilor de lucru, căilor de 

circulaţie şi altor 

amplasamente sau instalaţii 

în aer liber care sînt ocupate 

sau utilizate de către 

lucrători în decursul 

activităţii lor, astfel încît 

circulaţia pietonilor sau a 

vehiculelor să se facă în 

condiţii de Securitate? 

Pct.12,      anexa 

nr.1  privind  

Cerințe minime 

comune 

aplicabile industriei 

extractive de 

suprafaţă sau 

subterane,  

precum şi 

instalaţiilor 

auxiliare de la 

suprafaţă       din 

H.G. nr.151/2019 

    10 

14  Se asigură semnalizarea 

vizibilă a zonelor 

periculoase? 

Pct.13,      anexa 

nr.1 privind  

Cerințe minime 

comune 

aplicabile industriei 

extractive de 

suprafaţă sau 

subterane,  

precum şi 

instalaţiilor 

auxiliare de la 

suprafaţă        din 

H.G. nr.151/2019 

    10 

15 Se asigură evacuarea rapidă 

şi în condiţii de securitate 

maximă a lucrătorilor de la 

toate locurile de muncă, în 

caz de pericol? 

Pct.14,      anexa 

nr.1  privind  

Cerințe minime 

comune 

aplicabile industriei 

extractive de 

suprafaţă sau 

subterane,  

    10 



precum şi 

instalaţiilor 

auxiliare de la 

suprafaţă       din 

H.G. nr.151/2019 

16 Se asigură depozitarea în 

spaţii corespunzătoare, uşor 

accesibile a echipamentelor 

de salvare pregătite pentru 

utilizare cu efectuarea 

semnalizării lor în 

conformitate cu Cerințele 

minime generale privind 

semnalizarea de securitate și 

sănătate la     locul de 

muncă, aprobate prin 

Hotărîrea Guvernului 

nr.918/2013? 

Pct.15,      anexa 

nr.1  privind  

Cerințe minime 

comune 

aplicabile industriei 

extractive de 

suprafaţă sau 

subterane,  

precum şi 

instalaţiilor 

auxiliare de la 

suprafaţă       din 

H.G. nr.151/2019 

    20 

17 Sunt organizate și efectuate 

exerciţii de simulare a 

acțiunilor de acordare a 

primului ajutor sau alte 

acțiuni în cazuri de urgență, 

odată cu instruirile la locul 

de muncă a lucrătorilor? 

Pct.12, Capitolul II, 

Secțiunea nr.2  din 

H.G. nr.151/2019 

    10 

18  Se asigură  prezența în 

permanență oriunde impun 

condițiile de muncă a 

echipamentelor de prim 

ajutor?  

Pct.13, Capitolul II, 

Secțiunea nr.2  din 

H.G. nr.151/2019 

    15 

19 Este asigurat cu iluminare 

conform tabelului, fiecare 

loc de muncă? 

Pct.1,      anexa nr.1 

privind  Cerințe 

minime comune 

aplicabile industriei 

extractive de 

suprafaţă sau 

subterane,  

precum şi 

instalaţiilor 

auxiliare de la 

suprafaţă     din 

H.G. nr.151/2019 

    15 

20 Se efectuază punerea la 

dispoziția lucrătorilor a 

vestiarelor și dulapurilor 

pentru îmbrăcăminte, a 

dușurilor cu chiuvete și 

toaletelor cu chiuvete? 

Pct.2 și 3,      anexa 

nr.1 privind  

Cerințe minime 

comune 

aplicabile industriei 

extractive de 

suprafaţă sau 

subterane,  

precum şi 

instalaţiilor 

auxiliare de la 

suprafaţă       din 

H.G. nr.151/2019 

    6 



21 Se efectuază proiectarea, 

construcția, exploatarea și 

întreținerea depozitelor de 

steril, haldelor şi altor zone 

de depozitare a sterilului, 

precum şi bazinelor, de 

decantare astfel încît să se 

asigure stabilitatea lor, 

precum şi securitatea şi 

sănătatea lucrătorilor? 

Pct.4,      anexa nr.1 

privind  Cerințe 

minime comune 

aplicabile industriei 

extractive de 

suprafaţă sau 

subterane,  

precum şi 

instalaţiilor 

auxiliare de la 

suprafaţă        din 

H.G. nr.151/2019 

    15 

22 Se asigură proiectarea, 

construirea, instalarea, 

exploatatarea,  

supravegherea şi 

întreţinerea locurilor de 

munca  pentru a putea 

rezista condiţiilor 

atmosferice nefavorabile? 

Pct. 16, subpunct. 

1, anexa 1 privind  

Cerințe minime 

comune 

aplicabile industriei 

extractive de 

suprafaţă sau 

subterane,  

precum şi 

instalaţiilor 

auxiliare de la 

suprafaţă, din H.G. 

nr.151/2019 

    15 

23 Se asigură exploatarea 

pardoselilor, pereţilor, 

plafoanelor și acoperişurilor 

încăperilor conform 

cerințelor? 

Pct. 16, subpunct. 

2, anexa 1 privind  

Cerințe minime 

comune 

aplicabile industriei 

extractive de 

suprafaţă sau 

subterane,  

precum şi 

instalaţiilor 

auxiliare de la 

suprafaţă, din H.G. 

nr.151/2019 

    10 

24 Se asigură libertatea de 

mişcare la posturile de 

lucru? 

Pct. 16,  subpunct. 

3, anexa 1 privind  

Cerințe minime 

comune 

aplicabile industriei 

extractive de 

suprafaţă sau 

subterane,  

precum şi 

instalaţiilor 

auxiliare de la 

suprafaţă, din H.G. 

nr.151/2019 

    10 

25 Se asigură eliminarea 

riscurilor la exploatarea și 

amplasarea ferestrelor și 

luminatoarelor? 

Pct. 16, subpunct. 

4, anexa 1 privind  

Cerințe minime 

comune 

aplicabile industriei 

extractive de 

    10 



suprafaţă sau 

subterane,  

precum şi 

instalaţiilor 

auxiliare de la 

suprafaţăAnexa 

nr.2 

la Cerinţele 

minime de 

securitate şi 

sănătate în muncă 

în industria 

extractivă  

prin lucrări 

miniere de 

suprafaţă sau 

subterane 

 

26 Se asigură încăperile și 

spațiile cu usi porți conform 

cerințelor?  

Pct. 16, anexa 1 

privind  Cerințe 

minime comune 

aplicabile industriei 

extractive de 

suprafaţă sau 

subterane,  

precum şi 

instalaţiilor 

auxiliare de la 

suprafaţă subpunct. 

5 din H.G. 

nr.151/2019 

    15 

27 Se asigură în permanență 

aer proapspăt  avînd în 

vedere vînd în vedere 

metodele de lucru folosite şi 

eforturile fizice ale 

lucrătorilor? 

Pct. 16, subpunct. 

6, anexa 1 privind  

Cerințe minime 

comune 

aplicabile industriei 

extractive de 

suprafaţă sau 

subterane,  

precum şi 

instalaţiilor 

auxiliare de la 

suprafaţă din H.G. 

nr.151/2019 

    10 

28 Se asigură lucrătorii cu 

camera de reaus ușor 

accesibile ţinîndu-se cont de 

tipul activităţii sau de 

efectivele care depăşesc un 

anumit număr de personae? 

Pct. 16, subpunct. 

7, anexa 1 privind  

Cerințe minime 

comune 

aplicabile industriei 

extractive de 

suprafaţă sau 

subterane,  

precum şi 

instalaţiilor 

auxiliare de la 

    10 



suprafaţă din H.G. 

nr.151/2019 

29 Se asigură temperaturi în 

încăperi adecvate pentru 

organismul uman, avînd în 

vedere metodele de lucru 

aplicate şi eforturile fizice 

impuse lucrătorilor? 

Pct. 16, subpunct. 

8, anexa 1 privind  

Cerințe minime 

comune 

aplicabile industriei 

extractive de 

suprafaţă sau 

subterane,  

precum şi 

instalaţiilor 

auxiliare de la 

suprafaţă din H.G. 

nr.151/2019 

    15 

30 Se asigură condiții de 

muncă corespunzatoare 

pentru femeile gravid și 

persoanele cu dizabilități? 

Pct. 17 și 18, anexa 

1 privind  Cerințe 

minime comune 

aplicabile industriei 

extractive de 

suprafaţă sau 

subterane,  

precum şi 

instalaţiilor 

auxiliare de la 

suprafaţă din H.G. 

nr.151/2019 

    15 

31 Se respectă cerințele 

minime special aplicabile 

industriei extractive prin 

lucrări miniere de 

suprafață? 

Anexa nr.2 

la Cerinţele 

minime de 

securitate şi 

sănătate în muncă 

în industria 

extractivă  

prin lucrări 

miniere de 

suprafaţă sau 

subterane din H.G. 

nr.151/2019 
 

    15 

32 Angajatorul care răspunde 

de locul de muncă asigură 

ca documentul de securitate 

şi sănătate să prevadă 

măsuri pentru protecţia 

securităţii şi sănătăţii 

lucrătorilor atît în situaţii 

normale, cît şi în situaţii 

critice? 

Pct. 1, anexa nr.3 

la Cerinţele minime 

de securitate şi 

sănătate în muncă 

în industria 

extractivă  

prin lucrări miniere 

de suprafaţă sau 

subterane 

din H.G. 

nr.151/2019 

    20 



33 Sunt întocmite planurile 

abatajelor conform 

cerințelor? 

Pct. 2, anexa nr.3 

la Cerinţele minime 

de securitate şi 

sănătate în muncă 

în industria 

extractivă  

prin lucrări miniere 

de suprafaţă sau 

subterane 

din H.G. 

nr.151/2019 

    15 

34 Se asigură accesul din mina 

la suprafață pentru lucrătorii 

din subteran conform 

cerințelor? 

Pct. 3, anexa nr.3 

la Cerinţele minime 

de securitate şi 

sănătate în muncă 

în industria 

extractivă  

prin lucrări miniere 

de suprafaţă sau 

subterane 

din H.G. 

nr.151/2019 

    33 

35 Se asigură construcția, 

exploatarea, echiparea şi 

întreţinerea abatajelor astfel 

ca lucrătorii să poată lucra şi 

circula în ele cu riscuri 

minime? 

Pct. 4, anexa nr.3 

la Cerinţele minime 

de securitate şi 

sănătate în muncă 

în industria 

extractivă  

prin lucrări miniere 

de suprafaţă sau 

subterane 

din H.G. 

nr.151/2019 

    20 

36 Se asigură instalarea, 

exploatarea şi întreţinerea 

instalațiilor de transport 

astfel încît să se asigure 

securitatea şi sănătatea 

lucrătorilor care le conduc, 

le utilizează sau se află în 

vecinătatea lor? 

Pct. 5, anexa nr.3 

la Cerinţele minime 

de securitate şi 

sănătate în muncă 

în industria 

extractivă  

prin lucrări miniere 

de suprafaţă sau 

subterane 

din H.G. 

nr.151/2019 

    20 

37 Se asigură consolidarea 

terenurilor cît mai repede 

posibil după excavare, în 

afara cazurilor în care 

stabilitatea terenului nu 

condiţionează securitatea 

lucrătorilor? 

Pct. 6, anexa nr.3 

la Cerinţele minime 

de securitate şi 

sănătate în muncă 

în industria 

extractivă  

prin lucrări miniere 

de suprafaţă sau 

subterane 

din H.G. 

nr.151/2019 

    15 



38 Se asigură ventilarea în 

modul corespunzator la 

toate lucrările din subteran 

la care este autorizat 

accesul? 

Pct. 7, anexa nr.3 

la Cerinţele minime 

de securitate şi 

sănătate în muncă 

în industria 

extractivă  

prin lucrări miniere 

de suprafaţă sau 

subterane 

din H.G. 

nr.151/2019 

    10 

39 Se asigură măsuri față 

eliminarea riscurilor 

generate de degajarea 

griziului  în procesul de 

exploatare? 

Pct. 8, anexa nr.3 

la Cerinţele minime 

de securitate şi 

sănătate în muncă 

în industria 

extractivă  

prin lucrări miniere 

de suprafaţă sau 

subterane 

din H.G. 

nr.151/2019 

    15 

40 Se asigura măsuri pentru 

reducerea depozitelor de 

praf inflamabil, 

îndepărtarea şi neutralizarea 

sau fixarea lor? 

Pct. 9, anexa nr.3 

la Cerinţele minime 

de securitate şi 

sănătate în muncă 

în industria 

extractivă  

prin lucrări miniere 

de suprafaţă sau 

subterane 

din H.G. 

nr.151/2019 

    15 

41 Se asigură realizarea  unui 

sistem de muncă sigur, 

precum şi protecţia 

lucrătorilor în zonele în care 

se pot produce degajări  

instantanee de gaz cu sau 

fără proiectare de roci, 

prăbușiri ale masivului de 

rocă sau viituri de apă? 

Pct. 10, anexa nr.3 

la Cerinţele minime 

de securitate şi 

sănătate în muncă 

în industria 

extractivă  

prin lucrări miniere 

de suprafaţă sau 

subterane 

din H.G. 

nr.151/2019 

    20 

42 Se efectuează măsuri pentru 

prevenirea şi, dacă este 

cazul, pentru detectarea la 

timp a arderilor spontane? 

Pct. 11, anexa nr.3 

la Cerinţele minime 

de securitate şi 

sănătate în muncă 

în industria 

extractivă  

prin lucrări miniere 

de suprafaţă sau 

subterane 

din H.G. 

nr.151/2019 

    20 



43  Lucrătorii dispun de un 

aparat de autosalvare de 

protecţie respiratorie 

permanent la îndemînă 

pentru a se putea retrage în 

siguranţă, dacă este 

necesar? 

Pct. 12, anexa nr.3 

la Cerinţele minime 

de securitate şi 

sănătate în muncă 

în industria 

extractivă  

prin lucrări miniere 

de suprafaţă sau 

subterane 

din H.G. 

nr.151/2019 

    15 

44 Angajatorul asigura 

instalarea conform 

cerințelor a posturilor de 

lucru cu dispozitive care să 

permită o iluminare 

artificială corespunzătoare, 

în scopul protejării 

securităţii şi sănătăţii 

lucrătorilor? 

Pct. 13, anexa nr.3 

la Cerinţele minime 

de securitate şi 

sănătate în muncă 

în industria 

extractivă  

prin lucrări miniere 

de suprafaţă sau 

subterane 

din H.G. 

nr.151/2019 

    15 

45 Angajatorul asigură 

evidenţa obligatorie prin 

înregistrarea persoanelor 

care intră şi ies din mină? 

Pct. 14, anexa nr.3 

la Cerinţele minime 

de securitate şi 

sănătate în muncă 

în industria 

extractivă  

prin lucrări miniere 

de suprafaţă sau 

subterane 

din H.G. 

nr.151/2019 

    15 

46 Este organizată o echipă de 

salvare corespunzătoare 

pentru a permite 

desfăşurarea unei acţiuni 

rapide şi eficiente în 

eventualitatea unui incident 

major? 

Pct. 14, anexa nr.3 

la Cerinţele minime 

de securitate şi 

sănătate în muncă 

în industria 

extractivă  

prin lucrări miniere 

de suprafaţă sau 

subterane 

din H.G. 

nr.151/2019 

    10 

 

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: 

Calificarea încălcărilor Punctajul 

Minore 1 – 6 

Grave 7 – 14 

Foarte grave 15 - 20 

 

VIII. Lista actelor normative relevante: 

 

Nr. 

d/o. 

Indicativul Titlul 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 151 din 

07.03.2019 

 

privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate şi sănătate în 

muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau 

subterane 

 

 

Întocmită la data de _________________________________ 

 

 

 

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului: 

 

_____________________________________________           ________________________ 
(Nume, prenume)                                         (Semnătura)                              (Data aducerii la cunoștință) 

_____________________                   __________________           _________________________ 

(Nume, prenume)                                         (Semnătura)                              (Data aducerii la cunoștință) 

 

___________________________            __________________         ________________________ 
(Nume, prenume)                                         (Semnătura)                              (Data aducerii la cunoștință) 

 

__________________________                   __________________           _________________________ 
(Nume, prenume)                                         (Semnătura)                              (Data aducerii la cunoștință) 

 

 


