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T E M A T I C A
Trim. II - 2012

pentru control securitate si sanatate in munca
la …………………………………….

1. Verificarea indeplinirii la timp a masurilor dispuse in procesul verbal de control anterior.
Toti inspectorii de munca.

2. Verificarea autorizarii functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca.
Toti inspectorii de munca.

3. Organizarea  activitatii  de  prevenire  si  protectie  (CAPITOLUL  III,  SECTIUNEA  a  2-a  din
H.G. 1425/2006). Toti inspectorii de munca.

4. Verificarea realizării efective a evaluării riscurilor în IMM (continuare proiect Phare RO
04/IB/SO-01). Toti inspectorii de munca.

5. Verificarea modului de implementare a legislaţiei naţionale care transpune legislaţia
comunitară din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Toti inspectorii de munca.

6. Verificarea respectarii prevederilor legale de securitate si sanatate in munca de catre
angajatorii care desfasoara activitati de transport rutier de marfa si persoane.
 Ioachim Iulian, Trusescu Vasile.

7. Verificarea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor de munca specifice domeniilor constructiilor de cladiri si a
lucrarilor speciale de constructii. Harabagiu Mihai, Chiriac Mihai.

8. Verificarea modului in care sunt respectate cerintele minime pentru imbunatatirea
securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat
atmosferelor explozive in alte activitati extractive, silozurile de cereale, fabricile de nutreturi
combinate,  de  fabricare  a  bauturilor  alcoolice,  a  mobilei  si  unitatile  de  distributie  a
combustibililor solizi, lichizi, gazosi si al produselor derivate. Harabagiu Mihai,Ioachim Iulian,
Moraru Ana, Ungureanu Viorel, Cornea Adriana, Sava Mihaela.
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9.Controlul modului in care se respecta prevederile legale referitoare la mijloacele de
transport intern in unitatile cu profil de comert en-gros. Sava Mihaela.

10.Controlul modului in care se respecta prevederile legale de securitate si sanatate in
munca in activitatea de prelucrare a lemnului. Trusescu Vasile, Harabagiu Mihai, Ungureanu
Viorel.
11. Supravegherea pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei
Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2012, solicitat de Comisia Europeană.
Sava Mihaela, Cornea Adriana.

Inspector sef adjunct S.S.M.,
Ing. Lapusneanu Virgil

Note:
1.Pe baza prezentei tematici inspectorii de munca isi vor intocmi propriile tematici pe care le

vor supune avizarii de catre inspectorul sef adjunct S.S.M.. Aceste tematici vor contine
OBLIGATORIU, obiective (puncte in tematica) specifice unitatii verificate.

2.In cazul campaniilor se vor utiliza tematicile transmise de Inspectia Muncii.
3.In cazul petitiilor la aceasta tematica se vor adauga puncte distincte privind aspectele

sesizate.
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