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Anexa nr. 1 
CAMPANIE DE MONITORIZARE 

a modului în care este implementată legislaţia comunitară din domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă 

 
 

CHECK-LIST 
Implementarea prevederilor Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă în 

care s-a transpus Directiva cadru nr. 89/391/CEE  
 
 

Întreprinderea  
Localitatea  
Cod CAEN  
Nr. lucrători din întreprindere  

                                                                      
 

Nr. 
crt. Cerinţa de securitate Da Nu 

1. Au fost identificaţi factorii de risc pentru securitatea şi sănătatea 
lucrătorilor?     

2. Au fost evaluate riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor?      

3. 
În întreprindere există lucrători sensibili la riscuri specifice (femei 
gravide, lehuze, femei care alăptează, tineri, persoane cu dizabilităţi, 
lucrători în vârstă)?  

    

3.1. 
În caz afirmativ: 

A fost realizată evaluarea riscurilor ţinând seama de prezenţa  
lucrătorilor sensibili la riscuri specifice?  

    

4. Au fost implementate măsuri de protecţie colectivă pentru prevenirea 
riscurilor?     

5. 
Au fost informaţi şi instruiţi lucrătorii privind riscurile generale 
existente, măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul 
întreprinderii? 

    

6. Au fost informaţi şi instruiţi lucrătorii privind riscurile existente, 
măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la posturile de lucru?     

7. Au fost asigurate echipamente individuale de protecţie acolo unde 
riscurile nu au putut fi evitate sau limitate suficient?     

8. Au fost elaborate instrucţiuni proprii ţinând seama de particularităţile 
activităţilor şi ale locurilor de muncă?     



 2

9. 

S-a asigurat cadrul organizatoric necesar activităţii de prevenire şi 
protecţie? 

În caz afirmativ: 
Prin ce modalitate? 

    

9.1. - asumarea de către angajator a atribuţiilor]n domeniul SSM      

9.2. - desemnarea lucrătorilor pentru a se ocupa de activităţile de 
prevenire şi protecţie;     

9.3. - înfiinţarea serviciului intern de prevenire şi protecţie     

10. Au fost asigurate mijloacele necesare persoanelor care desfăşoară 
activităţile de prevenire şi protecţie?     

11. 
În situaţia în care nu se pot realiza toate activităţile de prevenire şi 
protecţie din lipsa personalului competent, s-a apelat la servicii 
externe? 

    

12. Au fost desemnaţi şi instruiţi lucrătorii care aplică măsurile pentru 
stingerea incendiilor şi pentru evacuarea lucrătorilor?     

13. Au fost informaţi lucrătorii privind măsurile luate pentru stingerea 
incendiilor şi pentru evacuarea lucrătorilor?     

14. Se asigură supravegherea periodică a sănătăţii lucrătorilor prin medic 
de medicina muncii?     

15. În situaţia în care întreprinderea are mai mult de 50 de lucrători:   

15.1. A fost organizat comitetul de securitate şi sănătate în muncă?     

15.2. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă funcţionează şi îşi 
îndeplineşte atribuţiile?     

 
 


