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LISTĂ DE VERIFICARE 

nr.     /AST   

privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă 

  

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

_____________________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________________

_____ 

II. 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) 

_____________________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________________

_____ 

mailto:info@ast.gov.md


Sediul unității structurale/funcționale 

_____________________________________________________________________________________

_____  

_____________________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________________

_____ 

Alte date caracteristice ale unității (după caz) 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________________

_____ 

 

III. 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. 

 

 

 

 



 

IV. Lista de întrebări: 

 

Nr.

d/o 

Întrebări Referința 

legală 

Conformitate Comentarii Ponderea 

Da Nu N/c 

1 Este asigurată organizarea 

activităţilor de protecţie şi 

prevenire la unitate? 

Pct.3 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

10 

 

 

2 Este desemnat unul sau mai 

mulţi lucrători pentru a 

desfăşura activităţile de 

protecţie şi prevenire? 

Pct.10 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

10 

3 Este asigurată îndeplinirea 

cerinţelor minime de pregătire 

în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă de către 

lucrătorul/ii desemnaţi? 

Pct.18 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

10 

4 Este înfiinţat serviciul intern 

de protecţie şi prevenire? 

Pct.15 

din                

 Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

10 

5 Este asigurată stabilirea 

atribuţiilor şi 

responsabilităţilor în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă 

ce revin lucrătorilor? 

Art. 13, lit. (g) 

din  Legea nr. 

186-

XVI/2008.   

     

10 

6 Se efectuează amenajarea şi 

dotarea cabinetului şi/sau 

locurilor speciale de securitate 

şi sănătate în muncă? 

Pct.4,     

alin.(6) 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

10 

7 A fost efectuată evaluarea 

riscurilor profesionale? 

Pct.41 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

20 



8 A fost efectuată elaborarea şi 

revizuirea planului de protecţie 

şi prevenire? 

Pct.43 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

20 

9 S-a efectuat informarea 

lucrătorilor despre riscurile 

profesionale? 

Pct.85 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

20 

10 A fost efectuată asigurarea 

unităţii cu materialele necesare 

pentru informarea şi instruirea 

lucrătorilor în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în 

muncă? 

Pct.3,    

alin.(5) 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

    10 

11 A fost asigurată întocmirea 

planului de acţiune în caz de 

pericol grav şi imediat? 

Pct.82 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

    20 

12 A fost efectuată stabilirea 

zonelor care necesită 

semnalizare de securitate şi 

sănătate în muncă, precum şi a 

tipului de semnalizare? 

Pct.4,  

alin.(13) 

din                

 Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

15 

13 Se asigură luarea la evidenţă a 

zonelor cu risc ridicat şi 

specific? 

Art. 13,        

lit. (n) 

din  Legea nr. 

186-

XVI/2008.   

     

10 

14 Se efectuează monitorizarea 

funcţionării instalaţiilor de 

ventilare, dispozitivelor de 

protecţie, aparaturii de măsură 

şi control? 

Art. 13,        

lit. (o) 

din  Legea nr. 

186-

XVI/2008.   

     

10 

15 Se efectuează verificarea stării 

de funcţionare a sistemelor de 

siguranţă şi de semnalizare în 

caz de avarie? 

Pct.4,   

alin.(15) 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

15 



16 Se asigură stabilirea 

necesarului de dotare a 

lucrătorilor cu echipament 

individual de protecţie? 

Pct.4, alin.(16) 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

20 

 

17 Se efectuează asigurarea 

locurilor de muncă cu truse 

medicale pentru acordarea 

primului ajutor în caz de 

accidentare în muncă? 

Pct.4, alin.(19) 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

10 

18 Se efectuează asigurarea 

realizării măsurilor dispuse 

de către inspectorii de 

muncă cu prilejul vizitelor 

de control în unitate şi al 

cercetării accidentelor de 

muncă? 

Pct.4, alin.(20) 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

15 

19 Are loc colaborarea cu 

lucrătorii desemnaţi/serviciile 

interne/serviciile externe ai/ale 

altor angajatori în situaţia în 

care mai mulţi angajatori îşi 

desfăşoară activitatea în 

acelaşi loc de muncă? 

Pct.4, alin.(22) 

din                

 Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

10 

20 Se efectuează întocmirea 

documentaţiei şi rapoartelor 

prevăzute de reglementările 

privind securitatea şi sănătatea 

în muncă? 

Pct.4, alin.(24) 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

10 

21 Are loc organizarea 

serviciului intern de 

protecţie şi prevenire în 

subordinea directă a 

angajatorului ca un 

compartiment distinct? 

Pct.15 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

10 

22 Se asigură formarea 

serviciului intern de 

protecţie şi prevenire din 

lucrători care îndeplinesc 

cerinţele minime de 

pregătire în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în 

muncă, corespunzătoare 

nivelului doi? 

Pct.18 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

10 



23 A fost asigurată 

consemnarea în 

regulamentul serviciului 

intern de protecţie şi 

prevenire activităţilor de 

protecţie şi prevenire, care 

vor fi desfăşurate de către 

serviciul intern de protecţie 

şi prevenire? 

Pct.17 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

10 

24 Se efectuează asigurarea 

bazei materiale 

corespunzătoare unei 

instruiri adecvate? 

Pct.51 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

10 

25 Se asigură consemnarea 

rezultatului instruirii 

lucrătorilor în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă 

în Fişa personală de instruire 

în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă? 

Pct.53 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

10 

26 A avut loc instruirea 

conducătorului unităţii în 

domeniul securităţii si sănătăţii 

în muncă? 

Pct.72 și 73 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

10 

27 Se asigură instruirea 

conducătorilor locurilor de 

muncă în domeniul 

securităţii si sănătăţii în 

muncă? 

Pct.71 și 72 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

10 

28 Se asigură conformarea 

periodicităţii instruirii de cel 

puţin o dată în 36 luni? 

Art. 17 alin. 

(7) din  Legea 

nr. 186-

XVI/2008. 

     

10 

29 Este asigurată elaborarea 

instrucţiunilor de securitate şi 

sănătate în muncă pentru toate 

ocupaţiile şi lucrările 

desfăşurate în unitate, ţinând 

seama de particularităţile 

acestora şi ale locurilor de 

muncă/posturilor de lucru? 

 

Art.13, lit.(h) 

din  Legea nr. 

186-

XVI/2008. 

     

15 



30 Se îndeplineşte asigurarea 

fiecărui lucrător cu instrucţiuni 

de securitate şi sănătate în 

muncă, cu instrucţiuni privind 

acordarea primului ajutor în 

caz de accidentare în muncă? 

 

Art.10, 

alin.(3), lit.i) 

din  Legea nr. 

186-

XVI/2008. 

     

10 

31 Este asigurată expunerea 

cerinţelor instrucţiunilor în 

consecutivitate conformă 

desfăşurării procesului de 

muncă şi formulate pe baza 

actelor normative de 

securitate şi sănătate în 

muncă, instrucţiunilor de 

utilizare a echipamentelor 

de lucru şi a echipamentelor 

de protecţie emise de 

producător, precum şi pe 

baza documentaţiei 

tehnologice? 

Pct.77 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

10 

32 Se efectuează înregistrarea 

instrucţiunilor în registru, 

multiplicarea în număr necesar 

şi acordarea lucrătorilor? 

Pct.79 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

10 

33 Se efectuează asigurarea 

lucrătorilor cu echipamente de 

lucru neprimejdioase? 

Art.13, lit.u) 

din  Legea nr. 

186-

XVI/2008. 

     

20 

34 Se efectuează acordarea 

gratuită lucrătorilor a 

echipamentului individual de 

protecţie? 

Art.13, lit.v) 

din  Legea nr. 

186-

XVI/2008. 

     

20 

35 Se efectuează asigurarea 

angajării numai a 

persoanelor supuse 

examenului medical şi, după 

caz, a testării psihologice a 

aptitudinilor? 

Art.13, lit.l) 

din  Legea nr. 

186-

XVI/2008. 

     

10 

36 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 



37 A avut loc constituirea 

comitetului pentru securitate 

şi sănătate în muncă? 

Art.16 

din  Legea nr. 

186-

XVI/2008. 

     

10 

38 Se asigură, comunicarea, 

cercetarea şi raportarea corectă 

şi în termenele stabilite a 

accidentelor de muncă produse 

în unitate, elaborarea şi 

realizarea măsurilor de 

prevenire a acestora? 

Art.13, lit.p) 

din  Legea nr. 

186-

XVI/2008. 

     

15 

39 Se efectuează ţinerea în 

evidenţă accidentelor de 

muncă ce au ca efect 

incapacitatea de muncă a 

lucrătorului pentru mai mult de 

3 zile? 

Pct.5, lit.a) 

din                 

Regulamentul 

aprobat prin 

H.G.nr.1361/ 

2005. 

     

15 

40 A avut loc desemnarea 

lucrătorilor care trebuie să 

oprească echipamentele de 

lucru, în caz de pericol grav şi 

imediat de accidentare? 

Pct.82 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

10 

41 Se efectuează asigurarea 

instruirii lucrătorilor 

respectivi? 

Pct.81 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

10 

42 Este asigurată întocmirea şi 

afişarea la un loc vizibil a 

planului de evacuare a 

lucrătorilor? 

Pct.82, lit.a) 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

10 

43 Este asigurată instruirea 

lucrătorilor în vederea 

aplicării planului de 

evacuare? 

Pct.82, lit.c) 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

10 

44 A fost asigurată desemnarea 

lucrătorilor instruiţi şi dotaţi cu 

mijloace tehnice necesare 

intervenţiei de eliminare a 

stării de pericol grav şi 

imediat? 

Pct.82, 

alin.(5), lit.a) 

din                 

Regulamentul    

aprobat 

prin  H. G. nr. 

95/2009. 

     

10 



45 Se efectuează asigurarea 

acordării primului ajutor, 

stingerii incendiilor şi 

evacuarea lucrătorilor în 

cazul unui pericol? 

Art.12 

din  Legea nr. 

186-XVI/2008 

     

15 

46 

 
Se asigură aflarea în 

permanenţă liberă a căilor şi 

ieşirilor de urgenţă şi care 

duc în mod cât mai direct 

posibil afară sau în spaţii 

sigure? 

Pct.6            

din  H.G.       

nr. 353/2010   

     

10 

47 Se asigură deschiderea 

uşilor cu ieşire de urgenţă 

spre exterior? 

Pct.9            

din  H.G.       

nr. 353/2010   

     

10 

48 Se asigură eliberarea de 

orice obstacole a căilor şi 

ieşirilor de urgenţă, precum 

şi căilor de circulaţie şi 

uşilor de acces spre acestea, 

pentru a fi utilizate în orice 

moment fără dificultate? 

Pct.13            

din  H.G.       

nr. 353/2010   

     

10 

49 Se asigură accesibilitatea 

dispozitivelor 

neautomatizate de stingere a 

incendiilor şi   posibilitatea   

acestora   uşor   de 

manipulat? 

Pct.16            

din  H.G.       

nr. 353/2010   

     

10 

50 Se asigură semnalizarea 

dispozitivelor 

neautomatizate de stingere a 

incendiilor? 

Pct.17            

din  H.G.       

nr. 353/2010   

     

10 

51 Se asigură menţinerea în 

stare de funcţionare a 

sistemului de ventilare 

forţată? 

Pct.19            

din  H.G.       

nr. 353/2010   

     

10 

52 Se asigură menţinerea 

temperaturii adecvate 

organismului uman în 

timpul programului de lucru 

din încăperile cu locuri de 

muncă, ţinând seama de 

metodele de lucru utilizate 

şi de cerinţele fizice impuse 

lucrătorilor? 

Pct.25            

din  H.G.       

nr. 353/2010   

     

10 



53 Se asigură marcarea 

corespunzătoare a uşilor 

transparente, la înălţimea ? 

Pct.37            

din  H.G.       

nr. 353/201 

     

10 

54 În vecinătatea imediată a 

oricăror porţi destinate în 

principal circulaţiei 

vehiculelor există uşi pentru 

pietoni, cu excepţia cazului 

în care utilizarea de către 

pietoni a acestor porţi nu 

prezintă pericol de 

accidentare? 

Pct.44            

din  H.G.       

nr. 353/201 

     

10 

55 Se asigură marcarea clară a 

uşilor pentru pietoni şi 

degajarea în permanenţă a 

circulaţiei vehiculelor? 

Pct.45            

din  H.G.       

nr. 353/201 

     

10 

56 Se asigură marcarea clară a 

căilor de circulaţie, în cazul 

cînd echipamentele de lucru 

din încăperi şi utilizarea 

acestora impun protecţia 

lucrătorilor? 

Pct.52            

din  H.G.       

nr. 353/201 

     

10 

57 Se asigură luarea măsurilor 

corespunzătoare pentru a 

proteja lucrătorii care sunt 

autorizaţi să pătrundă în 

zonele periculoase? 

Pct.54            

din  H.G.       

nr. 353/201 

     

10 

58 Se asigură marcarea clară a 

zonelor periculoase? 

Pct.55            

din  H.G.       

nr. 353/201 

     

10 

59 Se efectuează asigurarea 

fiecărui lucrător cu spaţiu de 

lucru fără riscuri pentru 

securitatea, sănătatea sau 

confortul acestora? 

Pct.61           

din  H.G.       

nr. 353/2010   

     

10 

60 Se efectuează asigurarea 

lucrătorilor cu încăperi pentru 

odihnă uşor accesibile? 

Pct.63           

din  H.G.       

nr. 353/2010 

     

5 

61 Se asigură încăperile pentru 

odihnă cu măsuri pentru 

protecţia nefumătorilor 

împotriva   disconfortului   

cauzat   de fumul de tutun? 

Pct.65           

din  H.G.       

nr. 353/2010 

     

5 



62 Se efectuează asigurarea 

femeilor gravide şi mamelor 

care alăptează cu 

posibilitatea de a se odihni 

în poziţie culcată, în condiţii 

corespunzătoare? 

Pct.67           

din  H.G.       

nr. 353/2010 

     

5 

 

63 Se efectuează dotarea 

lucrătorilor cu vestiare 

corespunzătoare în cazul în 

care aceştia trebuie să poarte 

îmbrăcăminte de lucru 

specială? 

Pct.68           

din  H.G.       

nr. 353/2010 

     

5 

64 Se efectuează asigurarea 

lucrătorilor în cazurile impuse 

de natura activităţii, cu un 

număr suficient de duşuri 

corespunzătoare? 

Pct.74          

din  H.G.       

nr. 353/2010 

     

5 

65 Se efectuează asigurarea cu 

vestiare uşor accesibile, cu 

capacitate suficientă dotate 

cu scaune? 

Pct.69           

din  H.G.       

nr. 353/2010 

     

10 

66 Se efectuează asigurarea cu 

o încăpere de prim ajutor în 

funcţie de tipul de activitate 

desfăşurată şi frecvenţa 

accidentelor? 

Pct.83           

din  H.G.       

nr. 353/2010 

     

10 

67 Se efectuează ţinerea în 

seamă la organizarea 

locurilor de muncă de 

lucrătorii cu capacităţi 

funcţionale limitate, (uşi, căi 

de comunicaţie, scări, 

duşuri, chiuvete, WC-uri şi 

posturilor de lucru utilizate 

sau ocupate direct de 

persoanele cu capacităţi 

funcţionale limitate? 

Pct.87           

din  H.G.       

nr. 353/2010 

     

10 

68 Are loc organizarea 

posturilor de lucru, căilor de 

circulaţie şi altor zone sau 

instalaţii în aer liber, 

utilizate sau ocupate de 

lucrători în cursul activităţii 

lor, astfel încât pietonii sau 

vehiculele să circule în 

condiţii de securitate? 

Pct.88           

din  H.G.       

nr. 353/2010 

     

10 



69 Se efectuează asigurarea 

posturilor de lucru în aer liber 

cu măsurile de protecţie 

lucrătorilor împotriva 

condiţiilor meteorologice 

nefavorabile şi împotriva 

căderii obiectelor? 

Pct.91           

din  H.G.       

nr. 353/2010 

     

10 

70 Se efectuează supravegherea 

de o persoană cu atribuţii 

concrete în acest sens 

numită prin decizie scrisă, a 

lucrătorilor care lucrează în 

condiţii de izolare? 

Pct.92           

din  H.G.       

nr. 353/2010 

     

10 

71 Se efectuează dotarea 

locurilor de muncă în 

condiţii de izolare cu 

mijloace tehnice care permit 

legătura cu persoana care 

asigură supravegherea? 

Pct.93           

din  H.G.       

nr. 353/2010 

     

10 

72 Se întocmesc documente 

confirmative la locul de 

muncă, privind 

efectuarea verificărilor 

echipamentului de muncă? 

Secţiunea a 3-

a, Anexa 1 din  

H.G.nr.603/ 

2011 

     

10 

73 Se întocmesc instrucțiunile 

privnd folosirea 

echipamentelor de lucru la 

locul de muncă? 

Secţiunea a 6-

a, Anexa 1 din  

H.G.nr.603/ 

2011 

     

10 

74 Se asigură întocmirea Fișei de 

evaluare a riscurilor 

profesionale? 

Pct.1, Anexa 1 

din H.G. 

nr.603/ 2011 

     

15 

75 Se asigură întocmirea 

Carnetului de întreținere a 

echipamentului de lucru? 

Pct.2, Anexa 

2, din  

H.G.nr.603/ 

2011 

     

10 

76 Dispozitivele de  comandă      

ale echipamentului de muncă, 

care afectează securitatea 

lucrătorilor, sînt vizibile, uşor 

de identificat şi, dacă este 

necesar, marcate 

corespunzător? 

Pct.3,      

Anexa 2, din  

H.G.nr.603/ 

2011 

     

10 

77 Dispozitivele  de  comandă      

ale echipamentului de muncă 

sunt amplasate în exteriorul 

zonelor periculoase, astfel, 

încât punerea lor în funcțiune 

Pct.4,      

Anexa 2, din  

H.G.nr.603/ 

2011 

     

10 



să nu prezinte riscuri 

profesionale suplimentare? 

78 De   la   postul   de   comandă   

principal, operatorul are 

posibilitatea de a se asigura că 

nici o persoană nu se găseşte 

în zonele periculoase? 

Pct.5,      

Anexa 2, din  

H.G.nr.603/ 

2011 

     

15 

79 Pornirea echipamentului de 

muncă este posibilă numai prin 

acţionarea intenţionată a 

dispozitivului de comandă 

prevăzut în acest scop? Acelaşi 

lucru este valabil şi pentru 

repornirea echipamentului de 

muncă după o oprire, 

indiferent de cauza opririi? 

Pct.7,      

Anexa 2, din  

H.G.nr.603/ 

2011 

     

10 

80 Toate   echipamentele   de   

muncă   sînt prevăzute cu un 

dispozitiv de comandă care să 

le oprească complet şi în 

condiţii de securitate? 

Pct.8,      

Anexa 2, din  

H.G.nr.603/ 

2011 

     

15 

81 Toate posturile de lucru sînt 

prevăzute cu un dispozitiv de 

comandă care să întrerupă 

funcţionarea tuturor sau numai 

a unora din echipamentele de 

muncă, în funcţie de riscurile 

profesionale existente, astfel 

încît echipamentele de muncă 

să funcţioneze în condiţii de 

securitate? 

Pct.9,      

Anexa 2, din  

H.G.nr.603/ 

2011 

     

15 

82 Echipamentul de muncă este 

prevăzut cu un dispozitiv de 

oprire de urgență? 

Pct.10,      

Anexa 2, din  

H.G.nr.603/ 

2011 

     

15 

83 Echipamentul de muncă care 

prezintă riscuri profesionale 

datorate căderilor de obiecte 

sau proiectării acestora este 

prevăzut cu dispozitive de 

securitate corespunzătoare? 

Pct.11,      

Anexa 2, din  

H.G.nr.603/ 

2011 

     

15 

84 Dacă securitatea şi sănătatea 

lucrătorilor impun acest lucru, 

echipamentul de muncă şi 

elementele sale componente 

sînt stabilizate prin fixare sau 

alte mijloace? 

Pct.12,      

Anexa 2, din  

H.G.nr.603/ 

2011 

     

15 



85 Zonele şi posturile de lucru sau 

cele în care se execută 

operaţiunile de întreţinere ale 

echipamentului de muncă sînt 

iluminate corespunzător, în 

funcţie de lucrările realizate ? 

Pct.16,      

Anexa 2, din  

H.G.nr.603/ 

2011 

     

10 

86 Anumite părţi ale 

echipamentului de muncă, care 

sînt expuse unor temperaturi 

înalte sau foarte scăzute, sînt 

protejate pentru a preveni 

riscul ca lucrătorii să intre în 

contact cu acestea sau să se 

apropie prea mult de ele ? 

Pct.17,      

Anexa 2, din  

H.G.nr.603/ 

2011 

     

15 

87 Dispozitivele de alarmă 

montate pe echipamentul de 

muncă sînt lipsite de 

ambiguităţi, uşor de perceput 

şi de înţeles? 

Pct.18,      

Anexa 2, din  

H.G.nr.603/ 

2011 

     

15 

88 Echipamentul de muncă este 

folosit numai pentru 

operaţiunile şi în condiţiile 

cărora le este destinat ? 

Pct.19,      

Anexa 2, din  

H.G.nr.603/ 

2011 

     

10 

89 Operaţiunile de întreţinere a 

echipamentului de muncă pot 

fi executate numai cînd 

echipamentul de muncă este 

oprit ? 

Pct.20,      

Anexa 2, din  

H.G.nr.603/ 

2011 

     

15 

90 Datele privind realizarea 

operaţiunilor de întreţinere a 

echipamentului de muncă sînt 

consemnate în carnetul de 

întreţinere a echipamentului de 

muncă ? 

Pct.21,      

Anexa 2, din  

H.G.nr.603/ 

2011 

     

10 

91 Toate echipamentele de muncă 

sînt prevăzute cu dispozitive 

uşor de identificat destinate 

izolării de toate sursele de 

energie? 

Pct.22,      

Anexa 2, din  

H.G.nr.603/ 

2011 

     

10 

92 Echipamentul de muncă este 

prevăzut cu dispozitive de 

alarmă şi semnalizare, 

indispensabile pentru 

asigurarea securităţii 

lucrătorilor ? 

Pct.23,      

Anexa 2      

din  

H.G.nr.603/ 

2011 

     

15 

93 Lucrătorii au acces şi rămîn în 

condiţii de securitate în toate 

zonele destinate operaţiunilor 

Pct.24,      

Anexa 2      

din  

     

15 



de producţie, reglare şi 

întreţinere ? 

H.G.nr.603/ 

2011 

94 Toate   echipamentele   de   

muncă   sînt construite în aşa 

fel încît să se asigure: protecţia 

lucrătorilor împotriva 

riscurilor de incendiu       sau       

supraîncălzire       a 

echipamentului de muncă: 

prevenirea    riscurilor   de    

explozie    a echipamentului    

de    muncă    sau    a 

substanţelor    produse,    

utilizate    sau depozitate în 

echipamentul de muncă; 

protecţia   lucrătorilor   expuşi   

împotriva riscurilor  de  

electrocutare  prin  contact 

direct sau indirect? 

Pct.25,      

Anexa 2      

din  

H.G.nr.603/ 

2011 

     

15 

95 Se asigură de către producător 

elaborarea Instrucțiunilor de 

securitate și sănătate în muncă, 

privind montarea și 

demontarea echipamentului de 

lucru? 

Pct.3,     

Anexa 3      

din  

H.G.nr.603/ 

2011 

     

15 

96 Se întreprind măsuri în 

vederea conducerii 

echipamentelor de muncă cu 

autopropulsie de către lucrători  

instruiţi adecvat pentru 

conducerea în condiţii de 

securitate a acestor 

echipamente de muncă? 

Pct. 5,     

Anexa 3      

din 

H.G.nr.603/ 

2011 

     

15 

 

97 Au fost stabilite şi respectate 

regulile de circulaţie 

corespunzătoare, în cazul în 

care, un echipament de muncă 

este manevrat într-o zonă de 

lucru? 

Pct. 6,     

Anexa 3      

din 

H.G.nr.603/ 

2011 

     

10 

98 Este asigurată modalitatea 

utilizării în zonele de lucru a 

echipamentelor de muncă 

mobile prevăzute cu un motor 

cu ardere internă, astfel încât 

să fie garantată o cantitate 

suficientă de aer? 

Pct. 9,     

Anexa 3      

din 

H.G.nr.603/ 

2011 

     

15 

99 La amplasarea scărilor, a fost 

asigurată stabilitatea lor în 

Pct. 31,  

Anexa 3      

din 

     

20 



timpul utilizării. 

     

H.G.nr.603/ 

2011 

100 Se întreprind măsuri în 

vederea împiedicării alunecării 

picioarelor scărilor portabile în 

timpul utilizării prin 

imobilizarea treptelor de la 

capătul superior sau inferior al 

scărilor, cu ajutorul unor 

dispozitive antiderapante sau 

prin orice alte măsuri cu 

eficacitate echivalentă? 

Pct. 32,  

Anexa 3      

din 

H.G.nr.603/ 

2011 

     

20 

101 Se asigură utilizarea corectă a 

scărilor,  astfel încît, în orice 

moment, lucrătorii să se poată 

prinde cu mîna şi sprijini în 

condiţii de securitate? 

Pct. 34,  

Anexa 3      

din 

H.G.nr.603/ 

2011 

     

20 

102 A fost întocmit, de către un 

lucrător competent, un plan de 

montare, utilizare şi demontare 

a schelei alese,  în funcţie de 

complexitatea acesteia?  

Pct. 36,  

Anexa 3      

din 

H.G.nr.603/ 

2011 

     

10 

103 Se întreprind măsurile de 

securitate, inclusive cu 

utilizarea unor dispositive 

adecvate, în vedeream 

împiedicării alunecării 

elementelor de sprijin ale 

schelei? 

Pct. 37,  

Anexa 3      

din 

H.G.nr.603/ 

2011 

     

20 

104 Se asigură  montarea, 

demontarea sau modificarea 

substanţială a schelelor, de 

către lucrători care au 

beneficiat de o instruire 

adecvată şi specifică 

operaţiunilor avute în vedere și    

numai sub supravegherea unui 

lucrător competent? 

Pct. 40,  

Anexa 3      

din 

H.G.nr.603/ 

2011 

     

10 

105 Se asigură dispunerea de către 

angajator a  efectuării evaluării 

riscurilor pentru orice 

activitate susceptibilă să 

prezinte risc de expunere la 

praful provenit din azbest sau 

din materiale cu conţinut de 

azbest? 

Pct.3 din H. G. 

nr. 244/2013 

     

15 

 

106 Se asigură prezentarea în 

adresa Agenției pentru 

Supraveghere Tehnică a 

Pct.7 din H. G. 

nr. 244/2013 

     



declarației angajatorului, 

privind începerea activităților 

în care lucrătorii sânt expuși 

sau sânt susceptibili de a fi 

expuși la praful degajat din 

azbest sau din materiale cu 

conţinut de azbest? 

10 

 

107 Se efectuează evaluarea 

obligatorie de către angajator a 

situației reale la locul de 

muncă sub aspectul 

concentraţiei de fibre de azbest 

în aer la locul de muncă 

(măsurări instrumentale)? 

Pct.13          

din H. G.      

nr. 244/2013 

     

10 

108 Se asigură organizarea 

pauzelor de odihnă a 

salariaților care implică astfel 

de activități? 

Pct.25          

din H. G.      

nr. 244/2013 

     

10 

109 Se asigură organizarea și 

efectuarea de către angajator, 

înainte de începerea lucrărilor 

de demolare sau de întreţinere,  

a tuturor măsurilor necesare 

pentru  obţinerea de informaţii 

de la proprietarii construcţiilor, 

pentru a identifica materialele 

care pot conţine azbest?   

Pct.26          

din H. G.      

nr. 244/2013 

     

10 

110 Se efectuează întocmirea de 

către angajator a unui plan de 

măsuri în vederea prevenirii 

riscurilor profesionale, în cazul 

constatării prezenței 

compușilor din azbest la 

locurile unde muncesc 

salariații? 

Pct.28          

din H. G.      

nr. 244/2013 

     

15 

111 Se efectuează elaborarea de 

către angajator, înainte de 

începerea lucrărilor de 

demolare sau de evacuare a 

azbestului şi a produselor ce 

conţin azbest din clădiri, 

structuri, echipamente de 

muncă sau instalaţii, sau de pe 

nave, a unui plan de lucru, care 

să prevadă măsurile necesare 

pentru asigurarea securităţii şi 

sănătăţii lucrătorilor la locul de 

muncă? 

Pct.30-32          

din H. G.      

nr. 244/2013 

     

15 



112 Se asigură, de către angajator, 

formarea profesională adecvată 

pentru toţi lucrătorii care sînt 

sau pot fi expuşi la praful 

provenit din azbest sau din 

materiale care conţin azbest?  

Pct.34          

din H. G.      

nr. 244/2013 

     

10 

113 Formarea profesională, este 

asigurată la intervale regulate 

și  costul acesteia se suportă de 

către angajator? 

Pct.35          

din H. G.      

nr. 244/2013 

     

10 

114 Formarea profesională a 

lucrătorilor care se ocupă de 

îndepărtarea azbestului, se 

efectuează conform practicii 

existente în Uniunea 

Europeană? 

Pct.37          

din H. G.      

nr. 244/2013 

     

10 

115 Se asigură, de către angajator, 

evaluarea stării de sănătate a 

fiecărui lucrător înainte de 

expunerea la praful provenit 

din azbest sau din materialele 

care conţin azbest la locul de 

muncă? 

Pct.44          

din H. G.      

nr. 244/2013 

     

10 

116  A fost asigurată, de către 

angajator, efectuarea unui 

examen medical specific 

plămânilor, în cadrul evaluării 

stării de sănătate a fiecărui 

lucrător înainte de expunerea 

la praful provenit din azbest 

sau din materialele care conţin 

azbest la locul de muncă? 

Pct.45          

din H. G.      

nr. 244/2013 

     

10 

117 Se asigură, de către angajator, 

petrecerea unei noi evaluări a 

stării de sănătate, cel puţin o 

dată pe an, pe întreaga durată a 

expunerii la azbest? 

Pct.46          

din H. G.      

nr. 244/2013 

     

10 

118 Se asigură prezența Registrului 

de atragere a muncitorilor la 

activități care implică azbest? 

Pct.53          

din H. G.      

nr. 244/2013 

     

10 

119 Se efectuează evaluarea, în 

prealabil, de către angajator a 

condiţiilor de securitate şi de 

sănătate în muncă pentru tipul 

de lucrări ce țin de 

manipularea manuală a 

încărcătirilor,  examinarea, în 

special, a caracteristicilor 

încărcăturilor și luarea 

Pct.5 din H.G. 

nr.584/2016  

     

10 



măsurilor pentru a evita sau 

pentru a reduce riscurile 

profesionale, în special de 

producere a unor afecţiuni 

dorsolombare? 

120 Se efectuează asigurarea de 

către angajator a lucrătorilor cu 

instruiri adecvate şi informaţii 

precise cu privire la modul 

corect de manipulare a 

încărcăturilor şi la riscurile 

profesionale la care aceştia se 

expun? 

Pct.9            

din H.G. 

nr.584/2016  

     

15 

121 Se asigură prezentarea de către 

angajator a dovezii privind 

familiarizarea muncitorilor cu 

factorii de risc specifici 

activității pe care o desfășoară? 

Pct.1,      

Anexa 2       

din H.G. 

nr.584/2016  

    15 

122 Se efectuează evaluarea şi 

măsurarea de către angajator a 

nivelurilor de vibraţii 

mecanice la care sînt expuşi 

lucrătorii? 

Pct.6            

din H. G. 

nr.589/2016  

     

15 

123 Se efectuează informarea şi 

formarea corespunzătoare a 

lucrătorilor expuşi riscurilor 

generate de vibraţiile mecanice 

la locul de muncă? 

Pct.15,         

din H. G. 

nr.589/2016  

     

15 

124 Se efectuează organizarea 

corespunzătoare a 

supravegherii sănătăţii 

lucrătorilor, ale căror rezultate 

sînt luate în considerare la 

aplicarea măsurilor preventive 

la un anumit loc de muncă? 

Pct.17          

din H. G. 

nr.589/2016  

     

10 

125 Se respectă cerințele în 

vigoare, 

în cazul în care, în urma          

supravegherii stării de sănătate 

se constată că un lucrător         

suferă de o 

anumită  boală sau  de  efecte  

negative  asupra sănătăţii,  pe  

care  medicul  le consideră a fi 

rezultatul expunerii la vibraţii 

mecanice la locul de muncă? 

Pct.20          

din H. G. 

nr.589/2016  

     

15 

126 Se asigură luarea în 

considerare de către angajator 

a oricăriei evaluări a riscurilor, 

Pct.5,      

Anexa 1      

     

15 



pentru alegerea adecvată a 

semnalizării de securitate şi 

sănătate la locul de muncă? 

din H.G.       

nr. 918/2013 

127 Se asigură organizarea, în 

interiorul unităţilor, dacă este 

cazul, a semnalizării 

corespunzătoare pentru traficul 

rutier, feroviar, fluvial, 

maritim şi aerian? 

Pct.6,      

Anexa 1      

din H.G.       

nr. 918/2013 

     

10 

128 Se efectuează informarea 

obligatorie a lucrătorilor şi/sau 

reprezentanţilor acestora 

referitor la toate măsurile care 

trebuie luate privind 

semnalizarea de securitate şi 

sănătate utilizată la locul de 

muncă? 

Pct.7,      

Anexa 1      

din H.G.       

nr. 918/2013 

     

10 

129 Se efectuează asigurarea de 

către angajator a instruirii 

corespunzătoare în ceea ce 

priveşte semnalizarea de 

securitate şi sănătate la locul 

de muncă, în special sub forma 

unor instrucţiuni precise, astfel 

încât să cuprindă semnificaţia 

semnalizării, mai ales a celei 

care conţine cuvinte, precum şi 

comportamentul general şi 

specific ce trebuie adoptat? 

Pct.8-9,      

Anexa 1      

din H.G.       

nr. 918/2013 

     

10 

130 Se efectuează utilizarea 

panourilor permanente pentru 

realizarea semnalizării 

referitoare la o interdicţie, un 

avertisment sau o obligaţie, 

precum şi semnalizării privind 

localizarea şi identificarea 

mijloacelor de salvare ori de 

prim ajutor? 

Pct.11,      

Anexa 1      

din H.G.       

nr. 918/2013 

 

 

 

    10 

131 Se asigură semnalizarea 

permanentă cu o culoare de 

securitate sau cu panouri a 

locurilor în care există risc de 

coliziune cu obstacole şi de 

cădere a persoanelor?  

Pct.14,      

Anexa 1      

din H.G.       

nr. 918/2013 

     

15 

132 Se asigură efectuarea 

permanentă cu o culoare de 

securitate a marcajului căilor 

de circulaţie?  

Pct.15,      

Anexa 1      

din H.G.       

nr. 918/2013 

     

10 



133 Se asigură organizarea 

utilizării, la necesitate, a 

semnalelor luminoase, acustice 

şi/sau de comunicare  verbală, 

pentru mobilizarea persoanelor 

în cazul unei acţiuni specifice, 

precum şi pentru evacuarea de 

urgenţă a persoanelor? 

Pct.16,      

Anexa 1      

din H.G.       

nr. 918/2013 

     

10 

134 Se asigură, de către angajtor,  

menţinerea caracteristicilor 

intrinseci şi/sau a calităţilor  de 

funcţionare pentru mijloacele 

şi dispozitivele de semnalizare 

prin curăţare, întreţinere, 

verificare, reparație şi, dacă 

este necesar, prin înlocuirea 

periodică? 

Pct.22,      

Anexa 1      

din H.G.       

nr. 918/2013 

     

10 

135 Se asigură stabilirea,  în 

funcţie de gradul de risc sau de 

pericol sau de zona care 

trebuie acoperită, a numărului 

şi a modului de amplasare a 

mijloacelor sau dispozitivelor 

de semnalizare care trebuie 

instalate? 

Pct.23,      

Anexa 1      

din H.G.       

nr. 918/2013 

     

10 

136 Se organizează, de către 

angajator, semnalizarea printr-

un panou de avertizare 

corespunzător a  zonelor, 

sălilor sau incintelor utilizate 

pentru depozitarea substanţelor 

ori a preparatelor periculoase 

în cantităţi mari, exceptând 

cazul în care etichetele de pe 

fiecare ambalaj sau container 

sînt suficiente în acest scop? 

Pct.29,      

Anexa nr.1      

din H.G.       

nr. 918/2013 

     

15 

137 Se asigură de către angajator, 

în interiorul zonelor construite 

ale unităţii, în care lucrătorii au 

acces în timpul activităţii lor, a 

semnalizării locurilor cu  risc 

de lovire de un obstacol şi de 

cădere a obiectelor şi 

persoanelor, prin culoarea 

galbenă  alternativ cu culoarea 

neagră sau prin culoarea roşie 

alternativ cu culoarea alba? 

Pct. 1,           

Anexa nr.5      

din H.G.       

nr. 918/2013 

     

15 

138 Se asigură marcarea 

corespunzătoare a căilor de 

circulaţie a vehiculelor prin 

benzi continue, având o 

Pct. 1, 

Secţiunea 2, 

Anexa nr. 5, 

     

10 



culoare perfect vizibilă, de 

preferinţă albă sau galbenă, 

ţinându-se seama de culoarea 

pardoselii sau a solului, în 

cazul în care destinaţia şi 

echipamentul încăperilor 

impun acest lucru, în vederea 

asigurării protecţiei 

lucrătorilor? 

din H.G.       

nr. 918/2013 

139 Se efectuează asigurarea de 

către angajator a unor gesturi 

de semnalizare precise, simple, 

ample, uşor de executat şi de 

înţeles şi uşor de diferenţiat de 

alte gesturi de semnalizare? 

Pct. 1,      

Anexa nr. 9, 

din H.G.       

nr. 918/2013 

     

10 

140 Se asigură transmiterea 

instrucţiunilor de manevră de 

către persoana care 

semnalizează către persoana 

care recepţionează semnale, cu 

utilizarea gesturilor de 

semnalizare? 

Pct. 4,      

Anexa nr. 9, 

din H.G.       

nr. 918/2013 

     

10 

141 Se organizează supravegherea 

vizuală a desfășurării 

manevrelor de către agentul de 

semnalizare, cu excluderea 

stării de pericol? 

Pct. 5,      

Anexa nr. 9, 

din H.G.       

nr. 918/2013 

     

10 

142 Se asigură securitatea 

lucrătorilor aflaţi în apropiere, 

prin direcționarea 

corespunzătoare a manevrelor 

de către agentul de 

semnalizare? 

Pct. 6,      

Anexa nr. 9, 

din H.G.       

nr. 918/2013 

     

10 

 

143 Se asigură, de către operator, 

stoparea manevrelor în curs de 

desfăşurare, în cazul când nu 

poate executa instrucţiunile de 

manevră primite cu garanţiile 

de securitate necesare, și 

solicitării unor noi instrucțiuni 

de manevră? 

Pct. 68      

Anexa nr. 9, 

din H.G.       

nr. 918/2013 

     

10 

144 Se asigură, cu etichete 

corespunzătoare, containerele 

pentru substanţe sau preparate 

periculoase utilizate la locul de 

muncă şi containerele utilizate 

pentru depozitarea acestora, 

precum şi conductele care sînt 

la vedere şi conţin sau 

Pct. 10,           

Anexa nr.2      

din H.G.       

nr. 918/2013 

Pct. 1,           

Anexa nr.3      

din H.G.       

nr. 918/2013 

     

10 



transportă astfel de substanţe 

sau preparate periculoase? 

145 Se asigură prezența panoului 

de avertizare „Pericol general” 

pentru locurile de depozitare a 

mai multor substanţe sau 

preparate periculoase, cu 

plasarea acestuia în apropierea 

locului de depozitare sau pe 

uşa de acces la depozitul 

respectiv? 

Pct. 8-9      

Anexa nr. 3, 

din H.G.       

nr. 918/2013 

     

10 

146 Se efectuează, de către 

angajator, aanaliza posturilor 

de lucru în scopul evaluării 

condiţiilor de securitate şi 

sănătate în muncă pe care 

aceştia le creează lucrătorilor, 

în special aferent posibilelor 

riscuri pentru vedere, 

probleme fizice şi probleme de 

tensiune nervoasă? 

Pct.1            

din  H.G.      

nr. 819/2016 
 

     

15 

147 Se efectuează planificarea de 

către angajator a activităţilor 

lucrătorilor, astfel încât 

activitatea zilnică la  monitor 

să fie întreruptă periodic, prin 

pauze sau schimbări de 

activitate, care să reducă 

suprasolicitarea lucrătorilor în 

faţa monitorului? 

Pct.4            

din  H.G.      

nr. 819/2016 
 

     

15 

148 Au fost organizate și efectuate, 

de către angajator,  măsuri ce 

ar asigura utilizarea 

echipamentului de lucru în 

afara oricăror riscuri 

profesionale pentru lucrători? 

Pct.11           

din  H.G.      

nr. 819/2016 
 

     

15 

149 Au fost asigurate, de către 

angajator, condiții de muncă 

pentru salariatele gravide, care 

au născut de curând sau care 

alăptează, ce ar exclude 

desfășurarea unor activităţi 

pentru care evaluarea a 

evidenţiat riscul de expunere la 

agenţii şi condiţiile de muncă, 

care pot pune în pericol 

securitatea sau sănătatea 

acestor salariate? 

Pct.8            

din H.G.       

nr. 1408/2016 
 

     

15 



150 Au fost înreprinse măsuri de 

către angajator ca salariatele 

gravide, care au născut de 

curând sau care alăptează, să 

beneficieze, în plus, de o 

instruire adecvată şi de 

informaţii precise cu privire la 

riscurile profesionale la care 

acestea se expun? 

Pct.10            

din H.G.       

nr. 1408/2016 
 

     

15 

151 Au fost asigurate, de către 

angajator, a  condițiilor de 

muncă pentru salariatele 

gravide, care au născut de 

curând sau care alăptează, cu 

luarea în calcul a agenţilor 

fizici, agenţilor biologici și 

agenţilor chimici,  pentru a nu 

pune în pericol securitatea sau 

sănătatea acestor salariate? 

Anexa nr.1  

din H.G.       

nr. 1408/2016 
 

     

15 

152 Se asigură, de către angajator, 

utilizarea redusă a unui agent 

cancerigen sau mutagen la 

locul de muncă, în special prin 

înlocuire, în măsura în care este 

posibil din punct de vedere 

tehnic, cu o substanță sau un 

procedeu care, în condițiile de 

utilizare, nu este periculos sau 

este mai puțin periculos pentru 

sănătatea sau, dacă este cazul, 

pentru securitatea lucrătorilor? 

Pct.13          

din H.G.       

nr. 775/2017 
 

     

15 

153 Se efectuează informarea 

obligatorie a lucrătorilor de 

către angajator cu privire la 

instalațiile și la recipientele 

care conțin agenți cancerigeni 

sau mutageni, cu asigurarea 

unei etichetări clare și vizibile a 

tuturor recipientelor, 

ambalajelor și a instalațiilor 

care conțin agenți cancerigeni 

sau mutageni?  

Pct.31          

din H.G.       

nr. 775/2017 

 

     

15 

154 Se asigură, de către angajator, 

ca fiecare lucrător să aibă acces 

la informațiile din lista 

actualizată a lucrătorilor 

antrenați în activități care, 

prezintă risc pentru sănătatea 

lucrătorilor, și îl privesc 

personal pe salariat? 

 

Pct.34 și 38          

din H.G.       

nr. 775/2017 

 

     

10 

155 Se dispune organizarea  pentru 

lucrătorii expuși și celor ce pot 

fi expuși acțiunii agenților 

Pct.40          

din H.G.       

nr. 775/2017 

     

10 



cancerigeni sau mutageni la 

locul de muncă, a examenelor 

medicale profilactice la 

angajare, precum și celor 

periodice? 

 

 

 

V. 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%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Minore       

Grave       

Foarte grave       

Total       

 

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor: 

Calificarea încălcărilor Punctajul 

Minore 1 – 6 

Grave 7 – 14 

Foarte grave 15 - 20 

 

 

VII. Lista actelor normative relevante: 

Nr. 

d/o. 

Indicativul Titlul 

1  Legea nr. 186-XVI din 10 iulie 

2008. 

 

securității și sănătății în muncă 

2  Hotarârea Guvernului nr. 353 

din 05.05.2010  

 

privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de muncă 

3  Hotarârea Guvernului nr.603 

din 11.08.2011  

 

privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de 

către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă 

4 Hotărîrea Guvernului nr. 244 din 

08.04.2013  

 

privind aprobarea Cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva 

riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă 



5 Hotărîrea Guvernului nr.918 din 

18.11.2013  

 
 

privind Cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate 

la locul de muncă 

6 

 

 Hotarârea Guvernului nr.584 din 

12.05.2016  

 

privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru 

manipularea manuală  a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru 

lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare 

7 

 

 Hotarârea Guvernului nr.589 din 

12.05.2016  

 

privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare 

la expunerea lucrătorilor la liscuri generate de vibrațiile mecanice 

8 

 

 Hotarârea Guvernului nr.819 din 

01.07.2016  

 

privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul 

la monitor 

9 

 

Hotarârea Guvernului nr.1408 

din 27.12.2016  

privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru 

protecţia salariatelor gravide, care au născut de curând sau care 

alăptează. 

10 

 

Hotarârea Guvernului nr. 775 din 

02.10.2017 

pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia sănătății 

lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi 

cancerigeni sau mutageni la locul de muncă 

11 

 

Hotărârea Guvernului nr.1361 

din 22.12.2005 

 

pentru aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a 

accidentelor de muncă. 

12 

 

Hotărârea Guvernului nr. 95 din 

05.02.2009 

 

 

privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a 

activităţii de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a 

riscurilor profesionale. 

 

Întocmită la data de _________________________________ 

 

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului: 

___________________________                   __________________                

__________________________ 

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

___________________________                   __________________                

__________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


