TEMATICA GENERALA DE CONTROL SSM LEGEA 319/2006
1. Societatea a obţinut autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în
muncă(art.13, lit. “c” din Legea nr. 319/2006) ?
2 Au fost organizate activităţile de prevenire şi cele de protecţie, la nivelul unităţii ?
a) de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din unitate
se ocupă:
- lucrător desemnat (art.8, alin.1 din Legea 319/2006) ?
- servicii externe (art.8, alin.4 din Legea 319/2006) ?
b) lucrătorul desemnat are în principal atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă şi, cel
mult, atribuţii complementare (art.8, alin.6 din Legea 319/2006) ?
c) lucrătorul desemnat/serviciile externe - are/au capacitatea necesară/aptitudinile necesare
pentru a se ocupa de aceste activităţi (art. 9, al. 1, lit.a şi b din Legea nr. 319/2006) ?
3. La nivelul unităţii, s-a efectuat evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor
(art.7, al. 4, lit.a şi art.12, al.1, lit. a din Legea 319/ 2006) ?
4. S-a întocmit un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare şi
organizatorice, care să se aplice corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii (art. 13, lit.
b din Legea 319/ 2006 ?
5. S-au stabilit pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate (art.13, lit.d din
Legea 319/2006)?
6. S-au elaborat instrucţiuni proprii, pentru aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în
muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă (art.13, lit.e din
Legea 319/2006)?
7. S-a asigurat informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care
aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie
necesare (art. 13, lit. h din Legea nr. 319/2006) ?
8. S-a asigurat cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de
prevenire şi protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă (art.13, lit.f din Legea nr. 319/ 2006) ?
9. Au fost asigurate materialele necesare informării şi instruirii lucrătorilor cu privire la
securitatea şi sănătatea în muncă (art.13, lit.g din Legea 319/2006) ?
10. S-a efectuat instruirea suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
pentru toţi lucrătorii (art. 20 din Legea nr. 319/ 2006) ?
11. Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată prin medic de medicina muncii (art. 25, al.
2 din Legea nr. 319 din 2006) ?

-se efectuează examenul medical la angajare, precum şi controlul medical periodic,
ulterior angajării (art. 13, lit. j din Legea nr. 319/ 2006) ?
-se acordă materiale igienico-sanitare (art. 15, al. 1din Legea nr. 319/ 2006) ?
12. S-au înregistrat accidente de muncă, pe anul în curs, cercetate conform prevederilor art.29
din Legea nr. 319/ 2006 ?
13. S-a asigurat dotarea cu echipament individual de protecţie a lucrătorilor (art.13, lit. r şi s din
Legea nr. 319/ 2006) ?
14. A fost asigurată funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de
protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi
neutralizare a substanţelor nocive (art.13, lit. l din Legea nr. 319/2006) ?
15. Au fost luate măsurile pentru autorizarea exercitării meseriilor şi profesiilor, prevăzute de
legislaţia specifică (art. 13, lit. i din Legea nr. 319/ 2006) ?
16. Au fost realizate măsurile dispuse de inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al
cercetării evenimentelor (art.13, lit. “n” din Legea nr. 319/2006)?
17. Au fost asigurate echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea
lucrătorilor (art. 13, lit. “q” din Legea nr. 319/ 2006) ?
18. Au fost luate măsuri corespunzătoare pentru ca lucrătorul desemnat sau reprezentanţii
lucrătorilor, cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, să aibă acces la
evaluarea riscurilor şi la alte informaţii în domeniul SSM (art. 17 din Legea nr. 319 din 2006) ?
19. Lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi exterioare care desfăşoară activităţi în
întreprinderea şi/sau unitatea proprie, au primit instrucţiuni adecvate referitoare la riscurile
legate de securitate şi sănătate în muncă, pe durata desfăşurării activităţilor (art. 16, al. 2 şi art.
20, al. 3 din Legea nr. 319/ 2006) ?
20. Au fost luate măsuri pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea,
exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi echipamentelor electrice, precum şi pentru
prevenirea efectelor electricităţii statice şi ale descărcărilor atmosferice (art. 39, al. 9, lit. “f” din
Legea nr. 319/ 2006) ?
21. Lucrătorii societăţii / sau unităţii respectă obligaţia privind utilizarea corectă a maşinilor,
aparaturii, uneltelor, subsanţelor periculoase (după caz), a echipamentelor de transport şi a
altor mijloace de producţie (art.23, lit. “a” din Legea nr. 319/ 2006) ?
22. Lucrătorii societăţii/ sau unităţii respectă obligaţia privind utilizarea corectă a
echipamentului de protecţie acordat (art. 23, lit. “b” din Legea nr. 319/2006?
23. Lucrătorii societăţii/ sau unităţii respectă obligaţia să nu procedeze la scoaterea din
funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate
proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, precum şi
să utilizeze corect aceste dispozitive (art. 23, lit. “c” din Legea nr. 319/ 2006) ?

24. Grupurile sensibile la riscuri specifice (femeile gravide, lehuzele sau femeile care alăptează,
tinerii, persoanele cu dizabilităţi) sunt protejate împotriva pericolelor care le afectează în mod
specific (art. 35 din Legea nr. 319 din 2006) ?
25. La nivelul societăţii / unităţii a fost asigurată semnalizarea de securitate şi de sănătate la
locul de muncă (art. 39, alin. 9, lit.“k” din Legea nr. 319/2006) ?
26. Au fost luate măsuri pentru asigurarea exploatării fără pericole a recipientelor-butelii cu
gaze comprimate sau lichefiate, a instalaţiilor mecanice sub presiune şi a celor de ridicat, a
conductelor prin care circulă fluide sub presiune şi a altor asemenea echipamente de muncă
(art. 39, alin. 9, lit.”l” din Legea nr. 319/ 2006) ?
27. Au fost luate măsuri pentru respectarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă
privind utilizarea, întreţinerea, revizia şi repararea periodică a echipamentelor de muncă (art.
39, alin.9, lit. “m” din Legea nr. 319/ 2006) ?

