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

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

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

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

4. Campanie  european  coordonat  de  Comitetul  Înal ilor  Responsabili  cu  Inspec ia
Muncii (en.: SLIC) privind prevenirea alunec rilor i c derilor la acela i nivel.

5. Campanie na ional  de supravegherea pie ei produselor industriale din domeniul de
competen  al Inspec iei Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2014,
coordonat de c tre Comisia European .

6. Ac iune privind verificarea modului de respectare a cerin elor minime de  securitate i
tate în munc  la lucr rile din domeniul construc iilor.

7. Ac iune privind verificarea respect rii prevederilor legale referitoare la expunerea
lucr torilor la agen i chimici la locul de munc , inând cont de modific rile legislative în
domeniu (Regulamentul REACH i CLP).

8. Ac iune privind verificarea respect rii modului de utilizare a echipamentelor de munc
i a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic

al masei lemnoase pe drumurile forestiere.
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9. Ac iune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de munc  din
întreprinderi mici (10 - 49 lucr tori).

10. Ac iune privind respectarea de c tre transportatorii rutieri a prevederilor legale
referitoare la încheierea i executarea contractelor individuale de munc , a timpului de
munc i de odihn  a conduc torilor auto (lucr tori mobili), respectiv a prevederilor
legale privind securitatea si s tatea în munc .

11. Ac iune de verificare a modului în care agen ii economici care au ca obiect principal
de  activitate  “Activit i  de  protec ie  i  gard ”  (CAEN  8010)  respect  prevederile  de
securitate i s tate în munc , Legea nr. 319/2006 i Ordinul nr. 1102/2008 al
Ministerului Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i Persoanelor Vârstnice privind avizarea
spa iilor destinate depozit rii muni iilor, capselor sau pulberilor pentru muni ie.

12. Campanie local  de verificare a modului de respectare a prevederilor legale de
securitate i s tate în munc  la unit ile care au ca obiect principal de activitate
,,T ierea i rindeluirea lemnului’’.

Inspector sef adjunct
in domeniul securitatii si sanatatii in munca,

Ing. Virgil LAPUSNEANU

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 in domeniul securitatii si
sanatatii in munca.  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.


