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Anexa 1

CHESTIONAR*

privind implementarea prevederilor urm toarelor acte normative din domeniul
securit ii i s ii în munc : Legea nr. 319/2006, H.G. nr. 1091/2006, H.G. nr.

1146/2006, H.G. nr. 1048/2006, H.G. nr. 971/2006, H.G. nr. 1028/2006 i
H.G. nr.1875/2005

*Chestionarul va fi completat de c tre angajator i folosit ulterior de inspectorul de munc , care verific , prin
sondaj, situa ia real  din unitate

Întreprinderea
Localitatea
Cod CAEN
Nr. total lucr tori din întreprindere

I. Cerin ele minime generale de securitate i s tate în munc
Legea nr. 319/2006 care transpune Directiva Uniunii Europene 89/391/CEE

Nr. crt. Cerin a de securitate
Prevedere

legal
L. 319/2006

Da Nu
Nu
este

cazul
1.1 Au  fost  identifica i  factorii  de  risc  pentru  securitatea  i

tatea lucr torilor?
Art.7 alin.(1) lit.b)

1.2 Au fost evaluate riscurile pentru securitatea i s tatea
lucr torilor?

Art.7 alin.(4) lit.a)
Art.12 alin.(1) lit.a)

1.3 În întreprindere exist  lucr tori sensibili la riscuri
specifice (femei gravide, lehuze, femei care al pteaz ,
tineri, persoane cu dizabilit i, lucr tori în vârst )?

1.3.1 În caz afirmativ:
A fost realizat  evaluarea riscurilor inând seama de
prezen a  lucr torilor sensibili la riscuri specifice?

Art.12 alin.(1) lit.a)

1.4 Au fost implementate m suri de protec ie colectiv
pentru prevenirea riscurilor?

Art.7 alin.(3) lit.h)
Art.7 alin.(4) lit.b)

1.5 Au fost informa i i instrui i lucr torii privind riscurile
generale existente, m surile i activit ile de prevenire i
protec ie la nivelul întreprinderii?

Art.16 alin.(1) lit.a)

1.6 Au fost informa i i instrui i lucr torii privind riscurile
existente, m surile i activit ile de prevenire i
protec ie la posturile de lucru?

Art.16 alin.(1) lit.a)

1.7 Au fost asigurate echipamente individuale de protec ie
acolo unde riscurile nu au putut fi evitate sau limitate
suficient?

Art.7 alin.(4) lit.b)
Art.12 alin.(1) lit.b)

Art.13 lit.r)

1.8 Au fost elaborate instruc iuni proprii inând seama de
particularit ile activit ilor i ale locurilor de munc ?

Art.13 lit.e)

1.9 S-a asigurat cadrul organizatoric necesar activit ii de
prevenire i protec ie?
În caz afirmativ:

Art.7 alin.(1) lit.d)
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Prin ce modalitate?
1.9.1 - asumarea de c tre angajator a atribu iilor în

domeniul SSM
Art.6 alin.(1)

Art.7 alin.(1) lit.a)
Art.9 alin.(4)

1.9.2 - desemnarea lucr torilor pentru a se ocupa de
activit ile de prevenire i protec ie;

Art.8 alin.(1)

1.9.3 - înfiin area serviciului intern de prevenire i
protec ie

Art.9 alin.(2)

1.10 Au fost asigurate mijloacele necesare persoanelor care
desf oar  activit ile de prevenire i protec ie?

Art.9 alin.(1) lit.a)

1.11 În situa ia în care nu se pot realiza toate activit ile de
prevenire i protec ie din lipsa personalului competent,
s-a apelat la servicii externe?

Art.8 alin.(4)

1.12 Au fost desemna i i instrui i lucr torii care aplic
surile pentru stingerea incendiilor i pentru evacuarea

lucr torilor?
Art.10 alin.(2) i

alin.(3)

1.13 Au fost informa i lucr torii privind m surile luate
pentru stingerea incendiilor i pentru evacuarea
lucr torilor?

Art.11 alin.(1) lit.a)

1.14 Se asigur  supravegherea periodic  a s ii
lucr torilor prin medic de medicina muncii?

Art.25 alin.(1) i (2)

1.15 În situa ia în care întreprinderea are mai mult de 50 de
lucr tori:

1.15.1 A fost organizat comitetul de securitate i s tate
în munc ?

Art.19

1.15.2 Comitetul de securitate i s tate în munc
func ioneaz i î i îndepline te atribu iile?

Art.19
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II. Cerin ele minime de securitate i s tate pentru locul de munc
Hot rârea Guvernului nr. 1091/2006 care transpune Directiva Uniunii Europene 89/654/CEE

Locul de munc este locul destinat s  cuprind  posturi de lucru, situat în cl dirile întreprinderii i/sau unit ii,
inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii i/sau a unit ii la care lucr torul are acces în cadrul desf ur rii activit ii.

Se consider  c un lucr tor lucreaz  în condi ii de izolare atunci când nu are contact vizual i comunicare
verbal  direct  cu al i lucr tori, în cele mai multe cazuri pentru o perioad  de timp mai mare de o or , i când nu este
posibil s  i se acorde ajutor imediat în caz de accident sau când se afl  într-o situa ie critic .

Nr.
crt. Cerin a de securitate

Prevedere
legal

HG 1091/2006
Da Nu

Nu
este

cazul
2.1 Cl dirile care ad postesc locuri de munc  au structura i

rezisten a corespunz toare utiliz rii lor?
Anexa 1, 2, pct. 2

2.2 Instala iile electrice sunt proiectate i construite inând
seama de tensiunea nominal i influen a condi iilor
externe?

Anexa 1, 2, pct. 3

2.3 Lucr torii sunt proteja i adecvat împotriva riscului de
electrocutare prin atingere direct i/sau atingere indirect ?

Anexa 1, 2, pct. 3

2.4 Exist  pentru pietoni u i separate fa  de por ile destinate
circula iei vehiculelor?

Anexa 1 pct. 11.8

2.5 ile i por ile care se deschid în sus sunt prev zute cu un
sistem de siguran  care s  împiedice c derea lor?

Anexa 1 pct. 11.6

2.6 Pardoselile locurilor de munc  sunt fixe, stabile,
nealunecoase, lipsite de proeminen e, de g uri sau de
planuri înclinate periculoase?

Anexa 1 pct. 9.1

2.7 ile de circula ie pietonal i cele pentru transport intern
sunt marcate  i dimensionate în concordanta cu num rul
poten ial de utilizatori i tipul de activitate?

Anexa 1 pct. 12

2.8 Pere ii i u ile transparente sunt construite din materiale
securizate i sunt semnalizate corespunz tor la în imea
vederii?

Anexa 1 pct. 9, 11

2.9 Posturile de lucru permit lucr torilor s  aib  suficient
libertate de  mi care pentru a- i îndeplini sarcinile de
munc ?

Anexa 1 pct. 15.2

2.10 Exist  c i i ie iri de urgen  care conduc în mod cât mai
direct posibil în aer liber sau în spa ii sigure, men inute în
permanen  libere i semnalizate corespunz tor?

Art. 8,
Anexa 1,2, pct. 4

2.11 ile de ie ire în caz de urgen  se deschid spre exterior i
sunt neîncuiate pe durata timpului de lucru, astfel încât s
poat  fi deschise imediat i cu u urin  de c tre orice
persoan  care ar avea nevoie sa le utilizeze în caz de
urgen ?

Anexa 1,2  pct. 4

2.12 ile i ie irile de urgen  care necesit  iluminare sunt
prev zute cu iluminat de siguran /urgen  de intensitate
suficient , în cazul în care se întrerupe alimentarea cu
energie electric ?

Anexa 1,2  pct. 4

2.13 Temperatura în înc peri ce cuprind posturi de lucru este
adecvat  organismului uman?

Anexa 1,2  pct. 7.1
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2.14 Exist  ventila ie corespunz toare i adecvat , care asigur
suficient aer proasp t, la locul de munc ?

Anexa 1,2 pct. 6

2.15 Exist  iluminat suficient i adecvat, natural sau artificial
astfel încât s  nu existe riscul de accidentare a lucr torilor
ca rezultat al tipului de iluminat montat?

Anexa 1,2 pct. 8

2.16 Exist  dispozitive corespunz toare pentru stingerea
incendiilor, u or accesibile i semnalizate corespunz tor?

Anexa 1,2  pct. 5

2.17 Exista detectoare de incendii i sisteme de alarm ? Anexa 1,2  pct. 5

2.18 Exist  echipament de prim ajutor disponibil, marcat
corespunz tor i u or accesibil?

Anexa 1 pct. 19,
Anexa 2 pct. 14

2.19  Exist  vestiare i dulapuri corespunz toare pentru
lucr tori?

Anexa 1 pct. 18.1
Anexa 2 pct. 13.1

2.20 Locurile de munc  sunt dotate cu WC-uri i chiuvete
suficiente?

Anexa 1 pct. 18.3,
Anexa 2 pct. 13.2

2.21 Locurile de munc  la care se lucreaz  în pozi ie a ezat sunt
dotate cu scaune corespunz toare, corelate cu în imea
planului de lucru?

Anexa 1 pct. 23.3,
Anexa 2 pct. 19.3

2.22 La locurile de munc  unde se lucreaz  în pozi ie ortostatic
exist  mijloace pentru a ezarea lucr torului cel pu in
pentru perioade scurte de timp (de exemplu, scaune,

nci)?

Anexa 1 pct. 23.4,
Anexa 2 pct. 19.4

2.23 Exist  în unitate lucr tori care lucreaz  în condi ii de
izolare, i o persoan  numit  prin decizie, cu atribu ii
concrete de supraveghere a acestora?

Art. 5,
Anexa 1 pct. 22.1,
Anexa 2 pct. 18.1

2.24 Locurile de munc  în condi ii de izolare sunt dotate cu
mijloace tehnice care permit leg tura cu persoana care
asigur  supravegherea (centrale de supraveghere/
dispozitive de alarmare prin unde radio/ radio-telefon/
telefon/ camer  de luat vederi i monitor)?

Anexa 1 pct. 22.2,
Anexa 2 pct. 18.2
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III. Cerin ele minime de securitate i s tate pentru utilizarea în munc  de c tre
lucr tori a echipamentelor de munc

Hot rârea Guvernului nr. 1146/2006 care transpune Directiva Uniunii Europene 89/655/CEE
Echipament de munc  (EM)- orice ma in , aparat, unealt  sau instala ie folosit  la locul de munc

Nr.
crt. Cerin a de securitate

Prevedere
legal

HG 1146/2006
Da Nu

Nu
este

cazul
Pentru toate EM
3.1 EM sunt corespunz toare sarcinilor de munc i pot fi

utilizate de c tre lucr tori f  a pune în pericol securitatea
i s tatea acestora?

Art. 3 alin.(1)

3.2 Sunt utilizate EM care au fost achizi ionate cu respectarea
prevederilor legale (declara ie de conformitate, marcaj
„CE”, instruc iuni de utilizare)?

Art.4

3.3 Se fac verific ri ini iale, dup  instalare, înainte de prima
punere în func iune i verific ri dup  fiecare montare într-
un loc de munc  sau amplasament nou de c tre persoane
competente pentru EM a c ror securitate depinde de
condi iile de instalare?

Art. 5 alin.(1)

3.4 Pentru EM care sunt supuse unor influen e ce pot genera
deterior ri susceptibile de a fi la originea unor situa ii
periculoase se fac:
a) verific ri periodice i, dac  este cazul, încerc ri
periodice efectuate de persoane competente?

Art. 5 alin. (2)a)

3.5 Pentru EM care sunt supuse unor influen e ce pot genera
deterior ri susceptibile de a fi la originea unor situa ii
periculoase se fac:
b) verific ri speciale, efectuate de persoane competente, de
fiecare dat  când s-au produs evenimente excep ionale
susceptibile s  aib  consecin e d un toare asupra
securit ii EM, cum ar fi modific ri ale procesului de
munc , accidente, fenomene naturale, perioade prelungite
de neutilizare?

Art. 5 alin. (2)b)

3.6 Exist  programe de verific ri ale EM cu rezultatele
înregistrate ale verific rilor?

Art. 5 alin.(3)

3.7 Dac  utilizarea unui EM este susceptibil  s  prezinte un
risc specific pentru securitatea i s tatea lucr torilor,
angajatorul se asigur  c :
a) utilizarea EM este accesibil  numai lucr torilor
îns rcina i cu aceasta atribu ie?
b) pentru efectuarea repara iilor, modific rilor i
între inerii EM sunt desemna i lucr tori cu atribu ii în acest
sens?

Art. 6

3.8 Postul de lucru i pozi ia lucr torilor în utilizarea EM
respecta  principiile ergonomice?

Art. 7

3.9 Lucr torii dispun de instruc iuni de utilizare referitoare la
EM?

Art.8

3.10 Sunt lucr torii îns rcina i cu utilizarea EM  instrui i
adecvat, inclusiv cu privire la riscurile posibile,

Art. 10
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determinate de utilizarea acestora?
3.11 EM sunt instalate, dispuse i utilizate astfel încât s  existe

spa iu suficient între elementele mobile ale echipamentelor
de munc i elementele fixe sau mobile din spa iul de
munc ?

Anexa 2, pct. 1.1.

3.12 Montarea i demontarea EM sunt realizate de manier
sigur , în special prin respectarea instruc iunilor furnizate
de fabricant?

Anexa 2, pct. 1.2

3.13 EM care, în timpul utiliz rii, pot s  fie expuse desc rc rilor
electrice sunt protejate prin dispozitive sau cu m suri
adecvate împotriva efectelor tr snetului?

Anexa 2, pct. 1.3

3.14 EM autopropulsate sunt conduse numai de lucr tori care au
fost instrui i adecvat?

Anexa 2, pct. 2.1.

3.15 Sunt stabilite si respectate reguli de circula ie adecvate
pentru EM manevrate într-o zona de munca?

Anexa 2, pct. 2.2

3.16 Sunt prev zute amplasamente sigure pentru transportul
lucr torilor pe EM mobile ac ionate mecanic?

Anexa 2, pct. 2.4

3.17 Se asigura o cantitate suficienta de aer pentru EM mobile
prev zute cu un motor cu ardere intern , utilizate în zonele
de munc ?

Anexa 2, pct. 2.5

3.18 Se ia în considerare natura solului la utilizarea EM
demontabile sau mobile folosite la ridicarea sarcinilor
astfel încât s  garanteze stabilitatea echipamentului de
munc ?

Anexa 2, pct. 3.1.1

3.19 Ridicarea lucr torilor este permis  numai cu EM i
dispozitive prev zute în acest scop?

Anexa 2, pct. 3.1.2.1

3.20 În mod excep ional, când sunt utilizate EM neprev zute
pentru ridicarea lucr torilor, sunt luate m suri adecvate
pentru a se asigura securitatea i modalit i de comunicare
pentru ace tia?

Anexa 2, pct. 3.1.2.2

3.21 Pentru situa ia de mai sus, se asigur  prezen a permanent
la postul de conducere a EM folosit?

Anexa 2, pct. 3.1.2.3

3.22 Este interzis  deplasarea sarcinilor suspendate deasupra
locurilor de munc  neprotejate?

Anexa 2, pct. 3.1.3

3.23 Dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinilor sunt
marcate vizibil pentru a permite utilizatorului s  le
cunoasc  caracteristicile?

Anexa 2, pct. 3.1.4

3.24 Dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinilor sunt
adaptate la sarcina ridicat ?

Anexa 2, pct. 3.1.4

3.25 Se iau m suri adecvate pentru a se preveni bascularea,
sturnarea, deplasarea sau alunecarea EM mobile folosite

pentru ridicarea sarcinilor neghidate?
Anexa 2, pct. 3.2.2

3.26 Este desemnat  o persoan  competent  pentru a comunica
cu operatorul i pentru a-l dirija la ridicarea sarcinilor
neghidate, atunci când traseul nu poate fi observat?

Anexa 2, pct. 3.2.3

3.27 Este stabilit i aplicat  o procedur  pentru coordonarea
operatorilor în cazul ridic rii unei sarcini, simultan, de

tre dou  sau mai multe EM folosite la ridicarea sarcinilor
neghidate?

Anexa 2, pct. 3.2.5

3.28 Pentru lucr ri temporare la în ime se folosesc EM sigure
i dimensionate adecvat? Anexa 2, pct. 4.1.1.1.
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3.29 Sc rile sunt utilizate ca posturi de lucru la în ime numai
în condi iile în care utilizarea altor EM mai sigure nu se
justific ?

Anexa 2, pct. 4.1.2

3.30 Pentru lucr ri temporare la în ime sunt instalate
dispozitive de protec ie împotriva c derii lucr torilor?

Anexa 2, pct. 4.1.4

3.31 Se asigur  stabilitatea sc rilor la amplasarea i utilizarea
lor?

Anexa 2, pct. 4.2.1 -
4.2.3

3.32 Exist  un  plan  de  montare,  de  utilizare  i  de  demontare  a
schelei, func ie de complexitatea acesteia, întocmit de c tre
o persoan  competent ?

Anexa 2, pct. 4.3.2

3.33 Este asigurat  stabilitatea schelei prin protejarea
elementelor ei de sprijin împotriva pericolului de
alunecare, prin fixare pe suprafa a de sprijin sau printr-un
dispozitiv antiderapant ori prin alt mijloc cu eficacitate
echivalent ?

Anexa 2, pct. 4.3.3

3.34 Suprafa a de sprijin a schelei are o capacitate portant
suficient ?

Anexa 2, pct. 4.3.3

3.35 Exist  o persoan  competent  care asigur  supravegherea
opera iunilor de montare, demontare sau modificare a
schelelor?

Anexa 2, pct. 4.3.6.

3.36 La utilizarea tehnicilor de acces i de pozi ionare cu
ajutorul frânghiilor sunt utilizate dou  frânghii ancorate
separat, una constituind mijlocul de acces, de coborâre i
de sprijin (frânghia de lucru), iar cealalt , mijlocul de
asigurare (frânghia de securitate)?

Anexa 2, pct. 4.4.1

Pentru EM puse în utilizare înainte de anul 2006 i care nu au marcaj „CE”
3.37 Sistemele  de  comand  ale  EM  sunt  vizibile,  u or  de

identificat, marcate corespunz tor i amplasate în
exteriorul zonelor periculoase ?

Anexa 1 pct 2.1
pct. 2..1.1

3.38 Pornirea EM se realizeaz  numai printr-o ac iune voluntar
asupra sistemului de comand  prev zut în acest scop?

Anexa 1 pct.2.2

3.39 EM sunt prev zute cu un sistem de comand  care s
permit  oprirea complet  a acestuia în condi ii de
securitate?

Anexa 1 pct.2.2

3.40 EM care prezint  pericole datorate c derilor sau proiect rii
de obiecte este prev zut cu dispozitive de securitate
corespunz toare?

Anexa 1 pct.2.5

3.41 Un EM care prezint  pericole datorate degaj rilor de gaze,
vapori sau lichide ori emisiilor de pulberi sunt prev zute cu
dispozitive corespunz toare de re inere i/sau de evacuare
amplasate în apropierea surselor corespunz toare de
pericol?

Anexa 1 pct.2.5

3.42 Elementele mobile ale EM prezint  riscuri de producere de
accidente prin contactul mecanic sunt prev zute cu
protectori i dispozitive de protec ie care s  împiedice
accesul în zonele periculoase sau s  opreasc  mi carea
elementelor periculoase înainte de p trunderea în zonele
periculoase?

Anexa 1 pct.2.8.1

3.43 Posturile de lucru i zonele de între inere ale EM sunt
iluminate corespunz tor?

Anexa 1 pct.2.9

3.44 ile EM expuse unor temperaturi înalte sau foarte
sc zute sunt protejate împotriva riscurilor de contact sau de

Anexa 1 pct.2.10
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apropiere a lucr torilor de ele?
3.45 EM sunt prev zute cu dispozitive de avertizare i

semnalizare indispensabile pentru asigurarea securit ii
lucr torilor?

Anexa 1 pct.2.15

3.46 Dispozitivele de avertizare ale EM sunt  u or de perceput i
de în eles i lipsite de ambiguit i?

Anexa 1 pct.2.11

3.47 Opera iile de între inere sunt efectuate numai când EM este
oprit, iar dac  nu este posibil, sunt efectuate numai cu
respectarea prevederilor legale?

Anexa 1 pct.2.13

3.48 EM asigur  protec ia lucr torilor împotriva riscurilor de
explozie, incendiu sau de supraînc lzire, degajare de gaze,
pulberi, lichide, vapori sau alte  substan e produse de c tre
EM sau utilizate ori depozitate în acesta?

Anexa 1 pct.2.17,
2.18

3.49 EM mobile cu autopropulsare, a c ror deplasare poate
provoca riscuri pentru lucr tori, sunt prev zute cu mijloace
care s  permit  prevenirea unei porniri neautorizate i cu
un dispozitiv de frânare i de oprire?

Anexa 1 pct.3.1.6

3.50 EM folosite pentru ridicarea sarcinilor i instalate în mod
permanent, au asigurat  rezistenta i stabilitatea în timpul
utiliz rii?

Anexa 1 pct.3.2.1

3.51 EM de ridicat au marcat  vizibil sarcina nominal  în
func ie de configura ia ma inii?

Anexa 1 pct.3.2.2.1

3.52 Instala iile i EM electrice asigur  protec ia împotriva
pericolelor generate de energia electric  precum i
protec ia împotriva pericolelor datorate influentelor
externe?

Anexa 1 pct.3.3.1
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IV. Cerin ele minime de securitate i s tate pentru utilizarea de c tre lucr tori a
echipamentelor individuale de protec ie la locul de munc

Hot rârea Guvernului nr. 1048/2006 care transpune Directiva Uniunii Europene 89/656/CEE
Echipamentul individual de protec ie (EIP) este orice echipament destinat sa fie purtat sau inut de lucr tor

pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea s  îi pun  în pericol securitatea i s tatea la locul de
munc , precum i orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop.

Nr.
crt. Cerin a de securitate

Prevedere
legal

HG 1048/2006
Da Nu

Nu
este

cazul
4.1 Exist  riscuri care nu pot fi evitate sau limitate prin

protec ie colectiv  a lucr torilor?
Art. 4

4.2 Dac  da, s-au acordat EIP? Art. 4

4.3 EIP achizi ionate dup  anul 2004 poart  marcajul european
de conformitate (CE)?

Art. 5 alin.(1)

4.4 EIP utilizat este corespunz tor pentru riscurile implicate,
 s  conduc  el însu i la un risc m rit?

Art. 5 alin.(2)a)

4.5 EIP utilizat ia în considerare cerin ele ergonomice i starea
ii lucr torului?

Art. 5 alin.(2)c)

4.6 EIP utilizat se potrive te în mod corect persoanei care îl
poart , dup  toate ajust rile necesare?

Art. 5 alin.(2)d)

4.7 EIP purtate simultan sunt compatibile i î i p streaz
eficacitatea în raport cu riscurile de la locurile de munc ?

Art. 6

4.8 S-au stabilit condi iile de utilizare a EIP în func ie de
gravitatea riscurilor, frecven a expunerii la riscuri i de
performan a acestora?

Art. 7

4.9 În cazul în care acela i EIP este purtat de mai mul i
lucr tori sunt asigurate m suri de igien  satisf toare?

Art. 8

4.10 Lucr torii au primit informa ii adecvate privind fiecare EIP
utilizat i riscurile împotriva c rora acestea îi protejeaz ?

Art. 9

4.11 EIP se distribuie gratuit salaria ilor? Art. 10 alin.(1)

4.12 Se asigur  buna func ionare i o stare de igien
satisf toare a EIP prin intermediul între inerii, repar rii
i înlocuirilor necesare?

Art. 10 alin.(1)

4.13 Se asigur  furnizarea i dup  caz se pun la dispozi ia
angaja ilor informa ii adecvate privind fiecare EIP?

Art. 12

4.14 EIP se utilizeaz  numai în scopul pentru care au fost
acordate?

Art. 13 alin.(1)

4.15 EIP au fost alese în func ie de rezultatele evalu rii
riscurilor?

Art. 14

4.16 A fost întocmit necesarul de dotare cu EIP? H.G. 1425/2006,
Art. 15 alin.(1) 20
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V. Cerin e minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de s tate la locul de munca
Hot rârea Guvernului nr. 971/2006 care transpune Directiva Uniunii Europene 92/58/CEE
Semnalizarea de securitate i/sau de s tate reprezint  semnalizarea care se refer  la un obiect, o activitate sau

o situa ie determinat i furnizeaz  informa ii ori cerin e referitoare la securitatea i/sau s tatea la locul de munc , printr-
un panou, o culoare, un semnal luminos ori acustic, o comunicare verbal  sau un gest-semnal, dup  caz.

Nr.
crt. Cerin a de securitate

Prevedere
legal

HG 971/2006
Da Nu

Nu
este

cazul
5.1 S-a prev zut semnalizare de securitate i/sau de s tate la

locurile de munc  unde riscurile nu pot fi evitate sau
reduse suficient prin mijloace tehnice de protec ie
colectiv  ori prin m suri, metode sau procedee de
organizare a muncii?

Art.6 alin.(1)

5.2 Semnalizarea de securitate i/sau de s tate de la locurile
de munc  s-a ales inând cont de evaluarea riscurilor
profesionale?

Art.6 alin.(2)

5.3 Au fost informa i i instrui i lucr torii cu privire la
semnifica ia semnaliz rii, precum i la comportamentul
general i specific ce trebuie adoptat?

Art.9

5.4 Sunt utilizate panouri permanente pentru semnalizarea
referitoare la o interdic ie, un avertisment sau o obliga ie,
precum i pentru localizarea i identificarea mijloacelor de
salvare ori prim ajutor?

Anexa 1 pct.2.1.1

5.5 Sunt utilizate panouri i/sau o culoare de securitate pentru
semnalizarea permanent  destinat  localiz rii i
identific rii materialelor i echipamentelor de prevenire i
stingere a incendiilor?

Anexa 1 pct.2.1.1

5.6 Locurile în care exist  risc de coliziune cu obstacole i de
dere a persoanelor sunt semnalizate permanent cu o

culoare de securitate i/sau cu panouri?
Anexa 1 pct.2.1.3

5.7 ile de circula ie sunt marcate permanent cu o culoare de
securitate?

Anexa 1 pct.2.1.4

5.8 Se utilizeaz  semnale luminoase, semnale acustice i/sau
comunicare verbal  pentru semnalizarea pericolelor, pentru
mobilizarea persoanelor pentru ac iuni specifice, precum i
pentru evacuarea de urgen  a persoanelor?

Anexa 1 pct.2.2.1

5.9 Persoanele care efectueaz  manevre ce presupun un risc
sau un pericol sunt orientate prin gest-semnal i/sau prin
comunicare verbal ?

Anexa 1 pct.2.2.2

5.10 Mijloacele i dispozitivele de semnalizare sunt cur ate,
între inute, verificate, reparate periodic i, dac  este
necesar, înlocuite?

Anexa 1 pct.6

5.11 Num rul i amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de
semnalizare sunt stabilite în func ie de importan a
riscurilor, a pericolelor ori de zona care trebuie acoperit ?

Anexa 1 pct.7

5.12 Semnaliz rile care necesit  o surs  de energie pentru
func ionare sunt prev zute cu alimentare de rezerv , pentru
cazul întreruperii aliment rii cu energie (cu excep ia
situa iei în care riscul dispare odat  cu întreruperea

Anexa 1 pct.8
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acesteia)?
5.13 Buna func ionare i eficien a semnalelor luminoase i

acustice au fost verificate înainte de punerea în func iune
i, ulterior, periodic?

Anexa 1 pct.10

5.14 Zonele, suprafe ele, s lile sau incintele utilizate pentru
depozitarea substan elor ori a preparatelor periculoase în
cantit i mari sunt semnalizate printr-un panou de
avertizare corespunz tor sau sunt prev zute cu etichete
conform prevederilor legale?

Anexa 1 pct.12,
Anexa 3 pct.5

5.15 Dimensiunile i caracteristicile colorimetrice i fotometrice
ale panourilor de semnalizare asigur  o bun  vizibilitate i
în elegere a mesajului acestora?

Anexa 2 pct.1.5

5.16 Panourile de semnalizare sunt instalate la o în ime
corespunz toare i sunt orientate în func ie de unghiul de
vedere, inându-se seama de eventualele obstacole?

Anexa 2 pct.2.1

5.17 Panourile de semnalizare sunt instalate la intrarea într-o
zon  în cazul unui risc general, în imediata apropiere a
unui risc determinat sau a obiectului ce trebuie semnalat, în
loc bine iluminat, u or accesibil i vizibil?

Anexa 2 pct.2.1

5.18 Recipientele pentru substan e sau preparate periculoase
utilizate la locul de munc , recipientele utilizate pentru
depozitarea acestora, precum i conductele care sunt la
vedere i con in ori transport  astfel de substan e sau
preparate periculoase sunt prev zute cu etichete conform
prevederilor legale?

Anexa 3 pct.1

5.19 Semnalizarea pe recipiente i conducte este amplasat  în
mod vizibil sub form  rigid , autocolant  sau pictat ?

Anexa 3 pct.2

5.20 Etichetele utilizate pe conducte sunt amplasate vizibil, la
distan e aproximativ egale, în vecin tatea locurilor care
prezint  cele mai mari pericole (cum ar fi vanele i
punctele de racordare)?

Anexa 3 pct.4

5.21 Locurile cu risc de lovire de un obstacol i de c dere a
obiectelor i persoanelor sunt marcate prin benzi galben-
negre sau ro u-albe înclinate, cu dimensiuni aproximativ
egale?

Anexa 5 pct.1.1. i 1.3

5.22 ile de circula ie a vehiculelor din interior i cele din
exterior care nu sunt prev zute cu trotuare sau bariere sunt
marcate clar, prin benzi continue de culoare perfect
vizibil  (alb  sau galben ) amplasate astfel încât s  se in
seama de distan ele de securitate?

Anexa 5 pct.2.1. i 2.3

5.23 Agentul de semnalizare care transmite instruc iunile de
manevr , utilizând gesturi-semnal, poart  unul sau mai
multe elemente de recunoa tere adecvate (vest , casc ,
man oane, banderole, palete), viu colorate, de preferin
toate de aceea i culoare, utilizat  exclusiv de acesta?

Anexa 9 pct.2.6.2. i
2.6.3
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VI. Cerin ele minime de securitate i s tate în munca referitoare la utilizarea
echipamentelor cu ecran de vizualizare

Hot rârea Guvernului nr. 1028/2006 care transpune Directiva Uniunii Europene 90/270/CEE
Echipament cu ecran de vizualizare - ecran de vizualizare grafic sau alfanumeric, indiferent de procedeul de

afi are folosit.
Post de lucru - ansamblu care cuprinde un echipament cu ecran de vizualizare, prev zut cu tastatur , sau un

dispozitiv de introducere a datelor i/sau un program care stabile te interfa a operator/ma in , accesorii op ionale,
periferice, inclusiv unitate de dischet i/sau unitate optic , telefon, modem, imprimant , suport pentru documente, scaun,
mas  sau suprafa  de lucru, precum i mediul de munc  înconjur tor.

Nr.
crt. Cerin a de securitate

Prevedere
legal

HG 1028/2006
Da Nu

Nu
este

cazul
6.1 Au fost identificate i evaluate riscurile la posturile de lucru

cu monitoare? (riscuri pentru vedere, probleme fizice,
solicitare mental )

Art. 5

6.2 Au fost prev zute pauze sau schimb ri de activitate care s
reduc  suprasolicitarea în fa a monitorului?

Art. 8

6.3 Au fost informa i i instrui i to i lucr torii care utilizeaz
posturi de lucru cu monitoare, înainte de începerea activit ii
i ori de câte ori organizarea postului de lucru s-a modificat

semnificativ?

Art. 9, 10

6.4 Înainte de începerea activit ii la monitor, lucr torii au
beneficiat de un examen al ochilor i al vederii, efectuat de o
persoan  cu competen a necesar  (medicina muncii)?

Art. 12 lit.a)

6.5 Lucr torii beneficiaz  de un examen al ochilor i al vederii,
efectuat de o persoan  cu competen a necesar  (medicina
muncii), ori de câte ori apar tulbur ri de vedere care pot fi
cauzate de activitatea în fa a monitorului?

Art. 12 lit.c)

6.6 Lucr torii beneficiaz  de un examen oftalmologic, dac
rezultatele examenelor efectuate indic  necesitatea acestuia?

Art. 13

6.7 Spa iul din fa a tastaturii este suficient pentru a permite
sprijinirea mâinilor i bra elor operatorului?

Art. 6 -7
Anexa, Pct.1 lit c)

6.8 Suprafa a de lucru este suficient de mare pentru a permite
amplasarea flexibil  a ecranului, tastaturii, documentelor i
echipamentului auxiliar?

Art.6 -7
Anexa, Pct.1 lit d)

6.9 Exist  spa iu suficient pentru a permite lucr torilor o pozi ie
confortabil i libertate de mi care?

Art.6 -7
Anexa, Pct.1 lit d),

Pct.2 lit a)

6.10 Scaunele de lucru sunt stabile i pot fi reglate pe vertical ? Art.6 -7
Anexa, Pct.1 lit e)

6.11 Sp tarele scaunelor pot fi înclinate i reglate pe vertical ? Art.6 -7
Anexa, Pct.1 lit e)

6.12 Iluminatul general i iluminatul local (l mpi de lucru)
asigur  condi ii pentru desf urarea activit ii?

Art.6 -7
Anexa, Pct.2 lit b)

6.13 Posturile de lucru sunt amenajate astfel încât sursele de
lumin  (ex: ferestre, pere ii transparen i sau translucizi,
echipamentele i pere ii de culori deschise), s  nu provoace
str luciri orbitoare directe i reflexii pe ecran?

Art.6 -7
Anexa, Pct.2 lit c)

6.14 Ferestrele sunt prev zute cu sisteme de acoperire reglabile
pentru a atenua lumina natural  la postul de lucru?

Art.6 -7
Anexa, Pct.2 lit c)

6.15 La amenajarea posturilor de lucru s-a inut seama de
zgomotul emis de echipament astfel încât s  se evite
distragerea aten iei sau perturbarea comunic rii verbale?

Art.6 -7
Anexa, Pct.2 lit. d)
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VII. Cerin ele minime de securitate i s tate în munca referitoare la protec ia s ii
i securit ii lucr torilor fa  de riscurile datorate expunerii la azbest

Hot rârea Guvernului nr. 1875/2005 care transpune Directiva Uniunii Europene 2009/148/CE(versiune
codificat )

Nr. crt. Cerin a de securitate
Prevedere

legal
HG 1875/2005

Da Nu
Nu
este

cazul
7.1 Au fost luate m suri pentru ca nici un lucr tor s  nu fie

expus la o concentra ie de azbest în suspensie în aer mai
mare de 0,1 fibre/cmc, m surat  în raport cu o medie
ponderat  în timp pe o perioad  de 8 ore (TWA)?

Art. 5

7.2     Au fost interzise activit ile de aplicare a azbestului prin
procedee de pulverizare (sprayere), precum i cele care
implic  utilizarea unor materiale izolante sau fonoizolante
de joas  densitate (< 1g/cmc) cu con inut de azbest ?

Art. 6

7.3 Au fost interzise activit ile care expun lucr torii la fibre
de azbest în timpul:
    - fabric rii i prelucr rii produselor din azbest;
    - fabric rii i prelucr rii produselor cu con inut de azbest
ad ugat în mod deliberat?
 Fac excep ie activit ile de tratare i eliminare a
produselor provenite din demolarea i îndep rtarea
azbestului.

Art. 7

7.4 A fost evaluat i monitorizat  riscul de expunere la
pulberea provenit  din azbest sau din materiale cu con inut
de azbest, astfel încât s  se determine natura expunerii -
varietatea mineralogic , dimensiunea fibrelor - i gradul de
expunere a lucr torilor la pulberea de azbest sau de
materiale cu con inut de azbest?

Art. 8

7.5 S-a transmis o notificare inspectoratului teritorial de munc
(fac excep ie situa iile prev zute la art.9), înainte de
începerea lucr rilor în care lucr torii sunt expu i sau sunt
susceptibili de a fi expu i la pulberea degajat  din azbest
sau din materiale cu con inut de azbest ?

Art. 12

7.6 S-a transmis o nou  notificare ori de câte ori o modificare a
condi iilor de munc  este susceptibil  s  conduc  la o
cre tere semnificativ  a expunerii la pulberea provenit  din
azbest sau din materiale cu con inut de azbest? Art. 15

7.7 S-a luat m sura ca procesele de munc  s  fie concepute
astfel încât s  nu produc  pulbere de azbest?

Art.16, alin.1),
pct.b

7.7.1. Dac  nu, s-a luat m sura ca procesele de munc  s  fie
concepute astfel încât  nu se produc  degajare de pulbere
de azbest în aer?

Art.16, alin.1),
pct.b

7.8 S-a luat m sura ca toate construc iile i echipamentele
implicate în tratarea azbestului trebuie s  poat  fi cur ate

Art.16, alin.1),
pct.c
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i între inute cu regularitate i eficacitate ?
7.9 S-a luat m sura ca azbestul sau materialele care degaj

pulbere de azbest sau con in azbest s  fie depozitate i
transportate în ambalaje etan e adecvate?

Art.16, alin.1),
pct.d

7.10 S-a luat m sura ca de eurile s  fie colectate i îndep rtate
de la locul de munc  în cel mai scurt timp posibil, în
ambalaje etan e adecvate, prev zute cu etichete care s
indice c  acestea con in azbest (m sura nu se aplic
activit ilor miniere)?

Art.16, alin.1),
pct.e

7.11 S-a luat m sura ca de eurile s  fie tratate ulterior, în
conformitate cu prevederile legale referitoare la de eurile
periculoase (m sura nu se aplic  activit ilor miniere). Art.16, alin.3

7.12 S-a asigurat efectuarea cu regularitate a m sur torilor
concentra iei de fibre de azbest în aer la locul de munc , în
func ie de rezultatele evalu rii ini iale a riscului i pentru a
asigura respectarea valorii limit  de 0,1 fibre/cmc,

surat  în raport cu o medie ponderat  în timp pe o
perioad  de 8 ore (TWA) ?

Art.17

7.13 Atunci când se dep te valoarea limit  de 0,1 fibre/cmc,
surat  în raport cu o medie ponderat  în timp pe o

perioad  de 8 ore (TWA), se ia m suri pentru identificarea
cauzelor acestei dep iri i m suri adecvate pentru
remedierea situa iei, în cel mai scurt timp posibil?

Art.24, alin.1)

7.14 Se interzice continuarea lucrului în zona afectat  pân  la
luarea m surilor adecvate pentru protec ia lucr torilor?

Art.24, alin.2)

7.15 Se dispune imediat efectuarea unei noi determin ri a
concentra iei de azbest în aer pentru a verifica eficien a

surilor pentru identificarea cauzelor dep irii valorii
limit i m surilor adecvate pentru remedierea situa iei ?

Art.25

7.16 Se utilizeaz  echipamentul individual de protec ie
respiratorie pentru fiecare lucrator, dac  expunerea nu
poate fi redus  prin alte mijloace ?

Art.26, alin.1)

7.17 S-au prev zut pauze de lucru, în func ie de condi iile fizice
i climatologice, în acord cu lucr torii i/sau cu

reprezentan ii acestora, în timpul activit ilor care necesit
purtarea unui echipament individual de protec ie
respiratorie ?

Art.26, alin.2)

7.18 Înainte de începerea lucr rilor de demolare sau de
între inere, s-au luat toate m surile adecvate de securitate
i s tate în munc , inclusiv solicitarea de informa ii de la

proprietarii construc iilor, pentru a identifica materialele
despre care se presupune ca ar putea con ine azbest ?

Art.27

7.19     Pentru anumite activit i, cum ar fi lucr rile de
demolare, îndep rtare a azbestului, de reparare i
între inere, pentru care se estimeaz  c , în pofida utiliz rii

surilor  tehnice  preventive  de  limitare  a  con inutului  de
azbest în aer, valoarea limit  de 0,1 fibre/cmc, m surat  în
raport cu o medie ponderat  în timp pe o perioad  de 8 ore
(TWA) va fi dep it , s-au luat m suri pentru asigurarea
protec iei lucr torilor pe durata acestor activit i ?

Art.28
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surile sunt urm toarele :
    a) dotarea lucr torilor cu echipament individual de
protec ie respiratorie adecvat i cu alte echipamente
individuale de protec ie;
    b) montarea panourilor de avertizare pentru a indica c
se estimeaz  dep irea valorii limit  de 0,1 fibre/cmc,

surat  în raport cu o medie ponderat  în timp pe o
perioad  de 8 ore (TWA);
    c) împiedicarea r spândirii pulberii de azbest sau de
materiale cu con inut de azbest în afara construc iei sau a
zonei de lucru.

7.20 S-a stabilit un plan de lucru înaintea de începerea lucr rilor
de demolare ori de îndep rtare a azbestului i/sau a
materialelor cu con inut de azbest ?

Art.31, alin.1)

7.20.1 Dac  da, în planul de lucru sunt prev zute urm toarele
suri pentru asigurarea securit ii i s ii lucr torilor

la locul de munc :
a) eliminarea azbestului i/sau a materialelor cu con inut de
azbest înainte de aplicarea tehnicilor de demolare, cu
excep ia cazului în care aceast  eliminare ar avea un risc
mai mare pentru lucr tori decât dac  azbestul i/sau
materialele cu con inut de azbest ar fi l sate acolo unde se
afl ;
 b) asigurarea, dac  este necesar, a echipamentului
individual de protec ie respiratorie adecvat i/sau a altor
echipamente individuale de protec ie;
 c) verificarea absen ei riscurilor datorate expunerii la
azbest la locul de munc , dup  terminarea lucr rilor de
îndep rtare a azbestului sau de demolare ?

Art.31, alin.2)

7.21 S-a asigurat instruirea adecvat , periodic , pentru to i
lucr torii care sunt sau pot fi expu i la pulbere care con ine
azbest ?

Art.32

7.22 Înainte de a executa lucr rile de demolare sau de
îndep rtare a azbestului, întreprinderile au facut dovada
capacit ii lor în acest domeniu, potrivit reglement rilor în
vigoare ?

Art.33

7.23 Pentru locurile de munc  în care se desf oar  activit i în
care lucr torii sunt expu i sau sunt susceptibili de a fi
expu i, la pulberea degajat  din azbest sau din materiale cu
con inut de azbest, s-au luat m surile adecvate pentru ca
acestea:
    a) sa fie clar delimitate i marcate cu semne de
avertizare;
    b) sa fie accesibile numai lucr torilor care au sarcini de
munc  în aceste zone;
    c) s  constituie zone în care fumatul este interzis ?

Art.34

7.24 Pentru toate activit ile în care lucr torii sunt expusi sau
sunt susceptibili de a fi expu i, în timpul desf ur rii
activit ii, la pulberea degajat  din azbest sau din materiale
cu con inut de azbest, s-au luat m surile adecvate pentru a
amenaja:
    a) zone în care lucr torii s  m nânce i s  bea, f  a
exista riscul contamin rii cu pulbere de azbest;
    b) instala ii sanitare adecvate, inclusiv du uri în cazul în

Art.35
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care se efectueaz  opera ii în care se degaj  pulbere de
azbest ?

7.25 S-a asigurat lucr torilor îmbr minte de lucru i/sau
echipament individual de protec ie adecvat, pentru toate
activit ile în care lucr torii sunt expu i sau sunt
susceptibili de a fi expu i, în timpul desf ur rii activit ii,
la pulberea degajat  din azbest sau din materiale cu
con inut de azbest, cu excep ia celor prev zute la art.9 ?

Art.36, alin.1)

7.26 S-a asigurat, sub rezerva art. 9, evaluarea st rii de s tate
pentru fiecare lucr tor înaintea expunerii la pulberi de
azbest i/sau de materiale cu con inut de azbest ?

Art.39, alin.1)

7.27 Se  ine eviden a lucr torilor desemna i s  efectueze
activit ile în care lucr torii sunt expu i sau sunt
susceptibili de a fi expu i, în timpul desf ur rii activit ii,
la pulberea degajat  din azbest sau din materiale cu
con inut de azbest într-un registru în care se indic  natura
i durata activit ii acestora, precum i a expunerii la care

ace tia sunt supu i, sub rezerva art. 9 ?

Art.43, alin.1)

7.28 Registrul i dosarele medicale individuale sunt p strate  de
la încetarea expunerii, potrivit reglement rilor în vigoare ?

Art.44, alin.1)


