
Alunec ri i c deri de la acela i nivel                             Anexa nr. 1

Instruc iuni completare LIST  DE VERIFICARE

I.T.M. …………………………………………..           Data…………

Nr
crt Cerin a legal Temei legal Da Nu Nu se

aplic

1. PERICOL DE ALUNECARE I DE ÎMPIEDICARE ÎN EVALUAREA RISCURILOR
I SISTEMUL DE MANAGEMENT

A fost efectuat  o evaluare a riscurilor de alunec ri,
împiedic ri i c deri specific  locului de munc ?

A fost luat în considerare riscul care rezult i din
activit ile clien ilor (cum ar fi, de exemplu,
produsele alimentare c zute pe podea, la spitale i  în
unit ile de catering)?

L. 319/2006,
art. 7, alin. (4), lit. a)

Exist  activit i de prevenire a alunec rilor i
împiedic rilor în planul de activit i?
Au fost alocate suficiente resurse pentru a face f
alunec rilor, împiedic rilor i c derilor?

L. 319/2006,
art. 13, lit. b)

A fost numit  o persoan  care s  se ocupe de
cur enie, dup  cum este necesar?
A fost numit  o persoan  care s  controleze i care s

spund  pentru activitatea de cur enie?

L. 319/2006,
art. 13, lit. d)

2. PARDOSELI
Supraf a este plan i neted i f  g uri?
Sunt acoperite cu fermitate toate canalele i fisurile
de pe c ile de circula ie, care pot provoca
împiedicarea?
Este sigur c  nu exist  protuberan e sau p i
proeminente, cum ar fi marginile întoarse ale
materialelor de acoperire (de ex., covoare) sau
elementele de fixare ie ite în afar  (de ex., cuie)?
Au fost instalate benzi antiderapante acolo unde este
necesar (de ex., pe pante alunecoase) i sunt în bun
stare (nu sunt uzate sau deteriorate)?
Sunt modific ri subtile la nivelul podelei c ilor de
circula ie, de ex., pante, trepte mici sau treceri bru te
de la un material de acoperire a podelii la altul, în
mod clar vizibile i semnalizate sau eviden iate cu
culori de sigura  în mod corespunz tor?

ile de circul ie exterioare sunt eliberate de z pad ,
ghe , frunze, iarb  ud , mu chi, noroi etc.?

HG 1091/2006,
Anexa nr. 1, Pct. 9.1,

9.2
HG 971/2006
L. 319/2006,

art. 39, alin.(9), lit.
n)

3.  C I DE CIRCULA IE I URGEN  - CONTAMINARE I OBSTACOLE
ile de circul ie sunt în afara oric rui pericol de

alunecare din cauza obstacolelor i instala iilor de
acolo?
Cablurile st ionare, evile sau furtunurile necesare pe

ile de circul ie sunt în mod clar vizibile i

HG 971/2006
HG 1091/2006,

Anexa nr. 1, pct. 4
L. 319/2006,

art. 39, lit. (9), lit. n)



acoperite astfel încât riscul de alunec ri s  fie cât mai
sc zut posibil?
Orice echipament de lucru i locurile de munc  sunt
între inute astfel încât niciun lichid (inclusiv ulei,
vaselin ) i niciun reziduu de substan e chimice sau
materiale ce urmeaz  s  fie prelucrate s  nu ajung  pe

ile (de circula ie) din cauza insuficientei între ineri
(de ex., pierderi sau scurgeri) sau a utiliz rii
neglijente?
Pardoselile toaletelor, b ilor i cabinelor de du

mân antiderapante chiar i atunci când ajunge ap
pe ele?
S-au  luat  m suri  s  se  evite  ca  z pada,  noroiul  i
umezeala s  fie aduse în înc perea de lucru [odat ] cu
hainele, înc mintea, umbrelele ude sau cu
vehiculele care au acces în untru ori cu materiale
aduse (au fost asigurate vestiare)?

HG 1091/2006,
Anexa nr. 1, pct.  9,

18
L. 319/2006,

art. 39, lit. (9), lit. n)

4. MEDIU DE MUNC
Iluminatul este suficient astfel încât s  fie o bun
vizibilitate pe c ile de circul ie?
S-au luat m suri astfel încât s  nu existe contraste
puternice sau orbitoare pe c ile de circula ie?
Locurile cu pericol de alunecare i de împiedicare au
fost marcate în mod clar pentru a fi vizibile?

HG 1091/2006,
Anexa nr. 1, pct. 8

HG 971/2006
L 319/2006,

Art. 39, alin. (9), lit.
n)

5. CUR ENIE (ÎNTRE INERE LOCURI DE MUNC )
Lucr torii care se ocup  de cur are au primit
instruire i formare corespunz toare?

L. 319/2006,
Art. 13, lit. g)

Lucr torii care se ocup  de cur enie folosesc tipul
corespunz tor i cantitatea corect  de produs de
cur are pentru tipul de pardoseal  s  fie cur at ?

L. 319/2006,
Art. 22, Art 23,

alin.(1), lit. a), b)
ile de circul ie sunt cur ate într-un moment în

care lucr torii nu circul  pe acolo sau când doar
câ iva dintre ei sunt acolo în compar ie cu alte
momente ale zilei (conform instruc iunilor proprii)?
A fost organizat  cur area umed  astfel încât
lucr torilor s  le fie permis accesul la supraf ele
cur ate numai atunci când pardoseala este uscat
(conform instruc iunilor proprii)?

L. 319/2006,
Art. 13, lit. a);

6.  EIP – ÎNC MINTE DE PROTEC IE
Angajatorul a pus la dispozi ia angaj ilor
înc l minte antiderapant  pentru a ajuta la controlul
riscului în locuri de munc  contaminate în mod
frecvent

L. 319/2006
Art. 13, lit. r)

Angajatorul suport  costurile legate de utilizarea de
astfel de înc minte?

L. 319/2006,
Art. 7, alin.(6)

Angaj ii folosesc înc mintea care li s-a dat?
L. 319/2006,

Art. 23, alin.(1), lit.
b)



7. LUCR TORI
Fiecare angajat care are de-a face cu o scurgere sau
raporteaz  o contaminare / scurgeri  tie  pe  cine  s
contacteze pentru a face cur enie / decontaminare?

L. 319/2006,
Art.(23), alin(1), lit.

h)
Se iau m suri astfel încât sarcinile s  nu îi opreasc
sau s  îi împiedice pe lucr tori s  sesizeze pericolele
de alunecare sau de împiedicare (de ex., la transportul
de obiecte care restri ioneaz  vederea, tulbur
echilibrul oamenilor)

L. 319/2006,
Art. 13, alin. (1), lit.

a)

Vizat
Inspector ef adjunct SSM …………………………………….

Întocmit
Inspector de munc   …………………………………………….

Inspector de munc   …………………………………………….


