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TEMATICĂ DE CONTROL
pluridisciplinar de tip „ inspecŃie – sistem ”
OMV PETROM S.A. Bucureşti – sucursala Petrobrazi
I. Verificarea organizării activităŃii de securitate si sanatate in munca:
1. supravegherea stării de sănătate a angajaŃilor (Legea nr. 319/2006, art.13, lit.j , art.24 , art.25 ) ;
2. verificarea modului în care s-au soluŃionat şi realizat măsurile stabilite cu prilejul controalelor
anterioare (art. 13, lit.n din Legea 319/2006)
3. verificarea modului în care s-au soluŃionat şi realizat măsurile stabilite cu prilejul controalelor
anterioare (art. 13, lit.n din Legea 319/2006)
II. Instruirea şi autorizarea salariatilor :
1. activitatea de instruire şi informare a angajaŃilor (Legea nr. 319/2006 art. 20 , H.G. nr. 1425 / 2006 cu
modificǎrile şi completǎrile ulterioare, art. 74 - 100 ) ;
2. organizarea activităŃilor de prevenire şi protecŃie - instruirea lucrătorului(lor) desemnaŃi / servicii
externe ( Legea nr. 319/2006, art.20, alin.(4), art.9, alin.(1), lit.”b” ; H.G. nr. 1425 / 2006 cu
modificǎrile şi completǎrile ulterioare, art. 14 , art. 15 , art. 19 , art. 23 , art. 24 , art. 25 , art. 26 ) ;
III. Modul de respectare a prevederilor normelor de securitate si sanatate la locurile de muncă :
1. respectarea obigaŃiilor privind semnalizarea de s.s.m.- Legea nr. 319/2006 , art. 39(9) , lit.”k”; H.G.
971/2006 , art. 6
asigurarea exploatării fără pericole a recipientilor sub presiune si instalatiilor de ridicat - Legea nr.
319/2006 art. 39(9) , lit.”l” ) ;
2. respectarea prevederilor anexei nr. 2 ( cerinte minime de securitate si sanatate pentru locurile de
munca aflate deja in folosinta) din HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate pentru
locul de munca.(art.3 – instalatii electrice; art.19 – principii ergonomice).
3. respectarea prevederilor H.G. nr. 1146 / 2006 , privind cerinŃele minime de securitate şi sănătate
pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca ( art. 3 , art.4 , art. 6 , art. 8 ,
art. 10)
IV. Alte constatări
1. elaborarea şi actualizarea documentului privind protecŃia impotriva exploziilor (H.G. nr.1058 / 2006 ,
art. 10) .
2. clasificarea locurilor de muncă unde pot aparea atmosfere explozive pe zone (H.G. nr. 1058 / 2006 ,
art. 9) .
3. instalaŃiile , echipamentele , sistemele de protecŃie şi toate dispozitivele de conectare asociate
funcŃionează doar dacă documentul privind protecŃia împotriva exploziilor permite utilizarea lor în
siguranŃă în atmosfera explozivă ( pct. 2.4. , partea A , anexa 2 , art. 11 (1) din H.G. nr. 1058 / 2006).
4. existenŃa unui sistem de permise de lucru pentru a îndeplini şi activităŃile periculoase şi pe cele care
pot interacŃiona cu alt gen de activitate , producând pericole ( pct. 1.2. , partea A , anexa 2 , art. 11 (1) din
H.G. nr. 1058 / 2006)..
5. avertizarea lucrătorilor prin semnale optice şi / sau acustice înaintea atingerii condiŃiilor de explozie (
pct. 2.6. , partea A , anexa 2 , art. 11 (1) din H.G. nr. 1058 / 2006).
6. existenŃa indicatoarelor de avertizare pentru locurile de muncă unde pot apărea atmosfere explozive ,
conform art. 9 , alin. 3 , din H.G. nr. 1425 / 2006 , anexa 3.
7.
întocmirea documentelor de urmărire a parametrilor funcŃionali a echipamentelor de muncă şi a
rapoartelor de serviciu pentru instalaŃii cu regim special de exploatare ( art.39 , alin. 9 , lit.q din Legea nr.

319 / 2006 ) ;
8. asigurarea exploatării fără pericole a instalaŃiilor 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 ) ;
9. dotarea locurilor de muncă cu instalaŃii sanitare ( art. 7 , anexa nr. 2 , cap. 13 din H.G. nr. 1091 /
2006) ;
10. modul în care se respectă prevederile Ordinului nr. 1636 / 2007 privind aprobarea reglementării
tehnice “Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcŃiune,
utilizarea, repararea şi întreŃinerea instalaŃiilor tehnice care funcŃionează în atmosfere potenŃial
explozive”, indicative NEx 01-06.
11. modul în care se respectă prevederile Ordinului nr. 1637 / 2007 pentru aprobarea „Normativului
privind organizarea activităŃii de intervenŃie şi salvare la unităŃi industriale cu pericol potenŃial de emisii
de gaze toxice şi / sau explozive”.
12. modul în care se respectă prevederile Ordinului nr. 1638 / 2007 pentru aprobarea Reglementării
tehnice „Normativ privind organizarea activităŃii de verificare a instalaŃiilor de ventilare care
funcŃionează la unităŃi industriale cu pericol potenŃial de formare a atmosferelor explozive şi / sau
toxice”, indicativ NVIV -01-06

