
 

  

 

 

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII 

ELECTRONICE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 

 

Lista de verificare în domeniul siguranței ocupaționale 

 

 

 

Autoritatea cu atribuții de control 

_________________________________________________________________,  
(denumirea) 

adresa________________________________________________________ 
(codul poștal, denumirea localității de amplasare, strada) 

 

numărul de telefon___________________, e-mail:____________________ 

 

Numele complet și funcția inspectorilor care au efectuat controlul 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Denumirea unității supuse controlului ______________________________ 

adresa amplasării unității ________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
          (codul poștal, sectorul/raionul, denumirea localității de amplasare, strada) 

 

telefonul de contact _____________________ e-mail: _______________ 

 

numărul de persoane angajate _____ 

din care femei_____ 

persoane mai tinere de 18 ani _____ 

 

domeniul de activitate economică a unității, conform Clasificatorului 

ocupațiilor din economia Moldovei (CAEM) ______________________________ 

____________________________________________________________ 
 

Coordonat: 

Directorului Inspectoratului de Stat al Muncii 

____________________ Dumitru Stăvilă 

____ ianuarie 2018 

Aprobat prin Ordinul  

Ministru al Sănătății, Muncii și Protecției  Sociale 

__________________ Silvia RADU 

nr. ____ din ____ ianuarie 2018 



Nr.

d/o 
Întrebarea Temeiul normativ 

Conformitatea 
Comentarii 

Punctajul 

pentru 

întrebare da nu 
nu este 

cazul 
 

1. Sunt organizate activități de protecţie şi prevenire la unitate? Pct. 3, 10 şi 18 din 

Regulamentul privind modul 

de organizare a activităţii de 

protecţie a lucrătorilor la 

locul de muncă şi prevenire a 

riscurilor profesionale, 

aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 95 din 

05.02.2009; 

    20 

2. Sunt stabilite atribuţiile şi responsabilităţile în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă ce revin lucrătorilor? 
Art. 13 lit. (g) din Legea 

securităţii şi sănătăţii în 

muncă nr. 186-XVI din 10 

iulie 2008; 

    20 

3. Sunt evaluate riscurilor profesionale a fiecărei funcții? Pct. 41 din Regulamentul 

privind modul de organizare 

a activităţii de protecţie a 

lucrătorilor la locul de 

muncă şi prevenire a 

riscurilor profesionale, 

aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 95 din 

05.02.2009; 

 

    20 

4. Sunt informați lucrătorii despre riscurile profesionale la locurile 

de muncă? 

Pct. 85 din Regulamentul 

privind modul de organizare a 

activităţii de protecţie a 

lucrătorilor la locul de muncă 

şi prevenire a riscurilor 

profesionale, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 95 

din 05.02.2009; 

    15 

5. Este stabilit necesarul minim de dotare a lucrătorilor cu Pct. 4 alin. 16  din,     20 



echipament individual de protecţie Regulamentul privind modul 

de organizare a activităţii de 

protecţie a lucrătorilor la 

locul de muncă şi prevenire a 

riscurilor profesionale, 

aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 95 din 

05.02.2009; 

6. Sunt asigurate locurile de muncă cu truse medicale pentru 

acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă? 

Pct. 4 alin. 19)  din 

Regulamentul privind modul 

de organizare a activităţii de 

protecţie a lucrătorilor la 

locul de muncă şi prevenire a 

riscurilor profesionale, 

aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 95 din 

05.02.2009; 

    20 

7. Are loc consemnarea rezultatului instruirii lucrătorilor în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în Fişa personală de 

instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă? 

Pct. 53  din Regulamentul 

privind modul de organizare a 

activităţii de protecţie a 

lucrătorilor la locul de muncă 

şi prevenire a riscurilor 

profesionale, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 95 

din 05.02.2009; 

    15 

8. Sunt instruiți conducătorii unităţii în domeniul securităţii si 

sănătăţii în muncă? 

Pct. 72 și 73 din 

Regulamentul privind modul 

de organizare a activităţii de 

protecţie a lucrătorilor la 

locul de muncă şi prevenire a 

riscurilor profesionale 

aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 95 din 

05.02.2009; 

    20 

9. Este respectată periodicitatea instruirii de cel puţin o dată în 36 

luni a conducătorului unității? 

Art. 17 alin. 7 din Legea 

securităţii şi sănătăţii în 

muncă nr. 186-XVI din 10 

    15 



iulie 2008; 

10. Este asigurat fiecare lucrător cu instrucţiuni de securitate şi 

sănătate în muncă, cu instrucţiuni privind acordarea primului 

ajutor în caz de accidentare în muncă? 

Art. 10 alin. 3 lit. (i) din  

Legea securităţii şi sănătăţii 

în muncă nr. 186-XVI din 10 

iulie 2008; 

    15 

11. Sunt înregistrate instrucţiunile de securitate în registru, 

multiplicarea în număr necesar şi acordarea lucrătorilor? 

Pct. 79 din Regulamentul 

privind modul de organizare a 

activităţii de protecţie a 

lucrătorilor la locul de muncă 

şi prevenire a riscurilor 

profesionale, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 95 

din 05.02.2009. 

    20 

12. Sunt respectate cerinţele minime de securitate şi sănătate la 

locul de muncă? 

Hotărârea Guvernului nr. 353 

din 05.05.2010 

    20 

13. Sunt respectate cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul 

de muncă? 

Hotărârea Guvernului nr.603 

din 11.08.2011 

    15 

 

Lista actelor normative  

1. Hotarirea Guvernului nr. 353 din 05.05.2010 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de muncă. 

2. Hotarirea Guvernului nr.603 din 11.08.2011 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a 

echipamentului de muncă la locul de muncă. 

3. Hotarirea Guvernului nr.80 din 09.02.2012 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile . 

4. Hotărîrea Guvernului nr. 244 din 08.04.2013 privind aprobarea Cerinţelor 

     minim pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă. 

5. Hotărîrea Guvernului nr. 324 din 30.05.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerințele de sănătate și securitate 

pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă. 

6. Hotărîrea Guvernului nr.918 din 18.11.2013 privind Cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă. 

7. Hotărîrea Guvernului nr.362 din 27.05.2014 cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor 

pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz. 

8. Hotarirea Guvernului nr.584 din 12.05.2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru manipularea manuală  a 

încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare. 

9. Hotarirea Guvernului nr.589 din 12.05.2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea 

lucrătorilor la liscuri generate de vibrațiile mecanice. 



10.  Hotarirea Guvernului nr.819 din 01.07.2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor. 

11.  Hotarirea Guvernului nr.1408 din 27.12.2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia salariatelor 

gravide, care au născut de curînd sau care alăptează. 

12.  Hotarirea Guvernului nr. 775 din 02.10.2017 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia sănătății lucrătorilor împotriva 

riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. 

13. Hotărîrea Guvernului nr.1361 din 22.12.2005, Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă. 

14. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008. 

15. Hotărîrea Guvernului nr. 95 din 05.02.2009, Regulamentul privind modul de organizare a activităţii de protecţie a lucrătorilor la locul de 

muncă şi prevenire a riscurilor profesionale. 

16. Hotarârea Guvernului nr. 541 din 07.07.2014  cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiţii de muncă grele, 

vătămătoare şi/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani şi a Normelor de solicitare maximă admise 

pentru persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor. 

17. Hotărârea Guvernului nr. 1025 din 07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor 

expuse acţiunii factorilor profesionali de risc; 

18. Hotărârea Guvernului nr. 1282 din 29.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind modul de cercetare și stabilire a 

diagnosticului de boală (intoxicație) profesională; 

19. Hotărârea Guvernului nr. 1324 din  08.12.2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind cerinţele esenţiale de securitate ale 

explozibililor de uz civil, punerea la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozibililor de uz civil; 

20. Hotărârea Guvernului nr. 506 din 06 iulie 2017 pentru aprobarea Cerinţelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor; 

21. Hotărârea Guvernului nr. 552 din 12 iulie 2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de 

distribuție a gazelor combustibile naturale; 

22. Hotărârea Guvernului nr. 1335 din 10.10.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile 

de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii 

nefavorabile; 

23. Hotărârea Guvernului nr. 1487 din 31.12.2004 cu privire la apobarea Listei - tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi 

deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare; 

 


