TEMATICA DE CONTROL
Conştientizarea tuturor factorilor implicaŃi în procesul de muncă din cadrul întreprinderilor şi/sau unităŃilor
aparŃinând industriei fabricării şi prelucrării produselor din cauciuc şi mase plastice, privind necesitatea respectării
prevederilor legislative în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă.
NR.
CRT.
1
2
3
4

5

CERINTA
SANCTIONABILA AMENDA
IMPUSA DE
DE
A. ORGANIZAREA ACTIVITĂłII DE PREVENIRE ŞI PROTECłIE
TEXT

Verificarea îndeplinirii măsurilor dispuse cu ocazia întocmirii proceselor verbale
de control anterioare
ExistenŃa autorizaŃiei de funcŃionare dpdv al securităŃii şi sănătăŃii în
muncă
Desemnarea de către angajator a unuia sau mai multor lucrători pentru a
se ocupa de activităŃile de prevenire şi protecŃie a riscurilor profesionale
din unitate
Lucrătorii desemnaŃi, să aibă capacitatea necesară şi să dispună de
mijloace adecvate
Realizarea de către angajator a evaluării riscurilor pentru securitatea şi
sănătatea lucrătorilor , inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă , a
substanŃelor sau produselor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de
muncă

6

Intocmirea de către angajator a planului de prevenire şi protecŃie

7

Completarea fişei postului pentru toŃi lucrătorii cu prevederi de ssm

8

Asigurarea de catre angajator a EIP corespunzător riscurilor identificate

9

Asigurarea şi controlul utilizării de către lucratori a EIP

10
11

Asigurarea unei instruiri adecvate in domeniul securităŃii şi sănătăŃii pentru
toŃi lucrătorii
Asigurarea materialelor necesare informării şi instruirii lucrătorilor , cum
ar fi afise , pliante , filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea
în muncă
1

L31/2006
Art.13.lit.n
L319/200
Art.13.lit.c
L319/2006
Art.8-alin(1)

L31/20069
Art.39-alin(3)
L319/2006
Art.39-alin(2)
L319/2006
Art.39-alin(5)

3000-10000

L319/2006
Art.9- alin(1)lit.a
L319/2006
Art.7-alin(4)lit.a

L319/2006
Art.39-alin(6)
L319/2006
Art.39-alin(5)

3000-6000

L319/2006
Art.13.lit.b
L319/2006
Art.13.lit.d
L319/2006
Art.13.lit.r
L319/2006
Art.13.lit.f
L319/2006
Art. 20
L319/2006
Art.13.lit.g

L319/2006
Art.39-alin(2)
L319/2006
Art.39-alin(4)
L319/2006
Art.39-alin(2)
L319/2006
Art.39-alin(4)
L319/2006
Art. 39(4)
L319/2006
Art.39-alin(8)

5000-10000

5000-10000
3500-7000

3500-7000

4000-8000
5000-10000
4000-8000
4000-8000
2000-4000

B. PROTECłIA ÎMPOTRIVA PERICOLULUI ELECTRIC
12
13

Verificarea modului de utilizare a echipamentelor de muncă electrice
Executarea lucrărilor electrice numai de personal calificat, instruit în acest sens

L 319/2006
Art. 39(9), lit. f
L319/2006, art.13,
lit.i

L319/2006
Art. 39(9), lit. f
L319/2006
Artr. 39(4), lit.i

5000-10000
4000-8000

C. VERIFICĂRI REFERITOARE LA LOCURILE DE MUNCĂ
14
15
16

Asigurarea mijloacelor de prim ajutor şi stabilirea măsurilor sau planurilor de
acŃiune care să poată fi aplicate în cazul producerii de accidente, incidente sau
urgenŃe
ExistenŃa evaluării oricărui risc refritor la securitatea şi sănătatea lucrătorilor în
cazul prezenŃei agenŃilor chimici periculoşi la locul de muncă
ExistenŃa măsurilor tehnice şi/sau organizatorice rezultate pe baza evaluării
globale şi a principiilor generale de prevenire a riscurilor( adoptate în ordinea
priorităŃii)
ExistenŃa notificării la ITM a listei cu substanŃe si preparate chimice periculoase

17
18

ExistenŃa informaŃiilor suplimentare necesare evaluării riscului datorat prezenŃei
agenŃilor chimici periculoşi la locul de muncă

19

ExistenŃa măsurătorilor necesare in vederea determinării VLEP a agenŃilor
chimici periculoşi la locul de muncă

HG 1218/2006
Art. 25

L319/2006
art.10(1,a)-art. 39(6,a)

3000-6000

HG 1218/2006
Art. 12(2)

L319/2006
art.7(4), lit. a-art.39(5)

3500-7000

HG 1218/2006
Art. 24(2)

L319/2006
art. 13(b)-art. 39(2)

5000-10.000

L 360/2003, modif. de
L263/2005
Ar.22(2)
HG 1218/2006
Art. 12(3)

L319/2006
art. 39(9,a)

5000-10000

L319/2006
art.7(4), lit. a-art.39(5)

3500-7000

L319/2006
art. 39(9,b)

5000-10000

HG 1218/2006
Art. 22,23(1)

D.SEMNALIZAREA DE SECURITATE LA LOCURILE DE MUNCĂ
20
21

Verificarea asigurarii semnalizării de securitate şi/sau sănătate la locul de
muncă
Identificarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă/semnalizare ce trebuie
luate in cazul prezenŃei agenŃilor chimici periculoşi la locul de muncă

L. 319/2006
Art. 39(9), lit k
HG 1218/2006
Art. 12-24

L319/2006
Art. 39(9), lit k
L319/2006
art. 13(b)-art. 39(2)

5000-10000
5000-10.000

E. VERIFICĂRI REFERITOARE LA ECHIPAMENTELE DE MUNCĂ
22

23

Verificarea modului de exploatare a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau
lichefiate, a instalaŃiilor mecanice sub presiune şi a celor de ridicatşi a altor
asemena echipamente de muncă
ExistenŃa informaŃiilor adecvate, a fişelor de lucru referitoare la echipamentele
de muncă utilizate

2

HG 1146/2006
Art. 5

L319/2006
art. 39(9,l)

5000-10000

HG 1146/2006
Art. 8-9

L319/2006
art. 39(4)

4000-8000

