TEMATICA DE CONTROL SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
Verificarea modului in care angajatorii si lucratorii respecta prevederile legale referitoare la securitatea si sanatatea in
munca in activitatea de recuperare a materialelor reciclabile sortate

CERINłA
TEXT
IMPUSĂ
DE
A. ORGANIZAREA ACTIVITATII DE PREVENIRE SI PROTECTIE
ExistenŃa autorizaŃiei de funcŃionare din punct de vedere
L 319/2006,
al securităŃii si sănătăŃii în muncă.
Art. 13 lit. c)
2. Desemnarea de către angajator a unui sau mai mulŃi
Nr.
crt.

3.

4.

5

6

7

8

SANCłIONABILĂ DE

CUANTUM AMENDĂ
CONTRAVENłIONALĂ

L 319/2006
Art. 39 – alin (2)

5.000 – 10.000

lucrători pentru a se ocupa de activităŃile de protecŃie si
de activităŃile de prevenire a riscurilor profesionale din
întreprinderi şi/sau unitate.

L 319/2006
Art. 8 - alin (1)

L 319/2006
Art. 39 – alin (5)

3.500 – 7.000

Lucrători desemnaŃi să aibă capacitatea necesară şi să
dispună de mijloacele adecvate

L 319/2006
Art. 9 – alin (1) – lit. a)

L 319/2006
Art. 39- alin (6)

3.000 – 6.000

Realizarea de către angajator a evaluării riscurilor pentru
securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea
echipamentelor de muncă, a substanŃelor sau preparatelor
chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă.

L 319/2006
Art. 7- alin (4) – lit. a)

L 319/ 2006
Art. 39- alin(5)

3.500-7.000

L 319/2006
Art. 39 – alin 4)

5.000-10.000

Întocmirea planului de prevenire şi protecŃie compus din
măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură,
bazat pe evaluare riscurilor
Asigurarea de către angajator a echipamentului individual
de protecŃie.
Întocmirea de
instrucŃiuni
proprii pentru pentru
completarea şi/sau aplicarea reglementarilor de securitate
şi sănătate în muncă
Verificarea înfiinŃării şi funcŃionarii Comitetului de
Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM) în unităŃile
controlate

L319/2006
Art 13 – lit b)

L 319/2006 Art. 13- lit (r)

L 319/2006
Art. 39 - alin(2)

L 319/2006,
Art. 13 - lit. e)

L 319/2006
Art. 39 – alin (4)

HG 1425/2006 Art. 57alin (1)
L 319/2006 Art. 19

L 319/2006 – Art. 39
alin (7)

5.000 – 10.000

4.000 – 8.000

2.500– 5.000

9

Acordarea de către angajator a materialelor igenicosanitare

L 319/2006, art. 15, alin
(1)

Art. 39, alin 6

3000-6000

B. PREGĂTIREA ŞI INSTRUIREA PERSONALULUI
10

Efectuarea instruirii salariaŃilor în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în
muncă

HG 1425/2006, Art 77
L 319/2006,Art. 20

11

Asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor,
L 319/2006, Art. 13- lit
cum ar fi afişe , pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi
g
sănătatea în muncă.
12. Asigurarea funcŃionării permanente şi corecte a sistemelor şi
dispozitivelor de protecŃie, a aparaturii de măsură şi control, precum
L 319/2006, art. 13,
şi a instalaŃiilor de captare, reŃinere şi neutralizare a substanŃelor
lit.1
nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice.
C. SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A LUCRĂTORILOR
13
Angajarea persoanelor care, în urma examenului medical şi după
L 319/2006, art 13 – lit
caz a testării psihologice, corespund sarcinii de muncă pe care
urmează să o execute, precum şi asigurarea controlului medical
j
periodic şi după caz, control psihologic periodic, ulterior angajării

L 319/2006
Art. 39 – alin (4)

4.000-8.000

L 319/2006
Art. 39 – alin 8

2.000- 4.000

Art. 39, alin. (4)

4.000-8.000

L 319/2006
Art 39 – alin (4)

4.000 – 8.000

Art. 39, alin.4

4.0 - 8.000

14
Fiecare lucrător să poată beneficia de supravegherea sănătăŃii la
intervale regulate;
Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor este asigurată prin
medicii de medicina muncii

15

L 319/2006, art. 25

D.PROTECłIA ÎMPOTRIVA PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE
Verificarea legăturii la instalaŃia de punere la pământ pentru
HG 1146/2006
echipamentele de munca electrice folosite pentru executarea
Anexa 1 – Pct 3.3.32
diferitelor operaŃii – existenŃa buletinelor de măsurători.
L 319/2006
Art 39 – alin 9- lit f

L 319/2006
Art 39 – alin 9- lit f

5.000-10.000

16
Executarea lucrărilor electrice numai cu personal calificat în
meseria de electrician , autorizat şi instruit

17

E. VERIFICĂRI REFERITOARE LA LOCUL DE MUNCĂ
ExistenŃa instrucŃiunilor proprii Ńinând seama de particularităŃile
activităŃilor şi ale locurilor de muncă

HG 1146/2006
Anexa 1 – Pct 3.3.23
L 319/2006
Art 13 – lit i

4.000-8.000

Art.39, alin.4

4.000 - 8.000

18. Informarea fiecărui lucrător asupra riscurilor la care acesta este
expus la locul de muncă

L319/2006, art.13, lit.h Art.39, alin.4

4.000 - 8.000

19. Prevederea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locul de
muncă atunci când riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient
prin mijloace tehnice, metode sau procedee de organizare a muncii.

HG 971/2006, art. 6
L 319/2006 Art. 13lit. a

L 319/2006
Art. 39 – alin 4

4000 –8000

20. Verificarea amenajării si dotării locului de munca din punct de
vedere tehnic si organizatoric pentru prevenirea căderilor in gol si a
oricăror altor pericole.

HG 300/2006, Anexa
4, Pb 2 Pct. 5 L
319/2006
Art.39,alin 9- lit s

L 319/2006
Art 39 , alin 9lit s

5.000-10.000

Art. 39, alin.(4)

4.000 – 8.000

F. DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE PROTECłIE
21. Echipamentul individual de protecŃie trebuie sa respecte
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea
cerinŃelor esenŃiale de securitate ale echipamentelor individuale de
protecŃie şi a condiŃiilor pentru introducerea lor pe piata, cu
modificările ulterioare.
Orice echipament individual de protecŃie trebuie sa îndeplinească
următoarele condiŃii:
a) sa fie corespunzător pentru riscurile implicate, fără sa conducă
el însuşi la un risc mărit;
b) sa corespundă condiŃiilor existente la locul de munca;
c) sa ia în considerare cerinŃele ergonomice şi starea sănătăŃii
lucrătorului;
d) sa se potriveasca în mod corect persoanei care îl poarta, după
toate ajustarile necesare.

L319/2006, art.13, lit.e

L 319/2006
Art. 39- alin (4) - lit.
i)

HG 1048/2006, art.5

22

23

24

G. VERIFICĂRI REFERITOARE LA ECHIPAMENTELE DE MUNCĂ
Utilizarea, întreŃinerea, revizia şi repararea periodică a
L319/2006, art.39, alin.9
echipamentelor de muncă
Verificarea respectării cerinŃelor minime generale aplicabile
echipamentelor de muncă
H. LUCRĂRI EXECUTATE CU INSTALAłII DE RIDICAT
Folosirea instalaŃiilor de ridicat verificate şi supuse încercărilor
controalelor periodice conform prevederilor legate şi manevrarea
lor de către lucrători calificaŃi
I. ALTE NECONFORMITATI

L319/2006, art. 39 alin.9

HG 300/2006 Anexa 4 –
Partea B SecŃiunea 2 Pct. 7
L 319/2006 Art. 39- lit. l

Art.39

5.000 – 10.000

Art. 39

5.000 – 10.000

L 319/2006
Art. 39- lit. l

5000 –10000

