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TEMATICĂ DE CONTROL 

                                      În activitate de prelucrare primară a lemnului 

                                            şi la fabricarea mobilierului 

                                                                                                          

 

1 Controlul realizării măsurilor dispuse în procesul verbal anterior şi în urma cercetării 

evenimentelor conf. L 319/2006 Art. 13 lit. n) 

2 Modul de organizare a activităţii de prevenire şi protecţie din punct de vedere SSM 

conf. HG 1425/2006, Art. 14,15. 

3 Dacă este obţinută autorizaţie de funcţionare din punct de vedere SSM pentru 

activitatea desfăşurată conf. L 319/2006 Art. 13 lit. c) 

4 Dacă sunt evaluate factorii de risc pentru activitatea desfăşurată şi particularităţile 

acestei activităţi conf. L 319/2006 Art. 7 alin. (4) lit. a). 

5 Verificarea întocmirii de către angajator al Planului de prevenire şi protecţie pe baza 

evaluări riscurilor conf. prevederilor l 319/2006 Art. 13 lit. b) 

6 Dacă sunt stabilite pentru lucrători prin fişa postului atribuţiile şi răspunderile pe 

linia de SSM conf. L 319/2006 Art. 13 lit. d). 

7 Verificare modului de elaborare a instrucţiunile proprii pentru activitatea pe care 

desfăşoare societatea şi pentru particularităţile acestei activităţi conf. L.319/2006, 

Art. 13 lit. e). 

8 Verificarea cunoaşteri şi aplicări de către toţi lucrători a măsurilor prevăzute în 

planul de prevenire şi protecţie precum şi atribuţiile şi răspunderile ce le revin pe 

linia de SSM conf. HG 1425/2006 Art. 15, punctul 5. 

9 Întocmirea unei necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a 

lucrătorilor în domeniul SSM conf. HG 1425/2006 Art. 15, punct. 6. 

10 Dacă sunt elaborate tematici de instructaj pentru toate fazele de instructaj conf. HG 

1425/2006 Art. 15, punct. 7. 

11 Dacă este elaborată programul de instruire testare la nivelul societăţii conf. HG 

1425/2006 Art. 15, punct. 8. 

12 Modul de efectuare a instructajelor de SSM (cele trei faze ale instructajului), modul 

de completare a fişelor individuale de instructaj conf. Legii 319/2006, Art. 20, HG 

1425/2006 Art. 81. 
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13 Dacă este asigurată întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent 

conform prevederilor conf. HG 1425/2006 Art. 101, 107. 

14 Dacă sunt evidenţiate zonele cu risc ridicat de accidentare conf. HG 1425/2006 Art. 

101, 107. 

15 Dacă sunt stabilite zonele care necesită semnalizare de securitate conform 

prevederilor HG 971/2006. 

16 Dacă sunt evidenţiate meseriile şi profesiile care necesită autorizarea lor conf. HG 

1425/2006 Art. 15, punct. 12. 

17 Evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare conf. HG 

1425/2006 Art. 15, punct. 13. 

18 Evidenţa posturilor de lucru care la recomandarea medicului de medicina muncii 

necesită testarea aptitudinilor sau controlul psihologic specific conf. HG 1425/2006 

Art. 15, punct. 14. 

19 Dacă sunt monitorizate funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, 

aparaturii de măsură şi control instalaţiei de ventilaţie şi a altor instalaţii de 

măsurarea noxelor la mediul de muncă conf. HG 1425/2006 Art. 15, punct. 15. 

20 Verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare semnalizare de 

urgenţă precum şi sistemelor de siguranţă conf. HG 1425/2006 Art. 15, punct. 16. 

21 Dacă reprezentantul serviciului intern sau reprezentantul serviciului extern în urma 

controalelor a informat angajatorul despre deficienţele constatate şi modul de 

realizare a acestora conf. HG 1425/2006 Art. 15, punct. 17. 

22 Dacă au fost determinate noxele la locurile de muncă care necesită aceste determinări 

( zgomot, vibraţii, pulberi, vapori etc.) conf. HG 1092/2006 şi HG 1093/2006. 

23 Identificarea EIP pentru posturile de lucru întocmirea necesarului şi modul de 

depozitare al EIP. Conf. HG 1048/2006  

24 Modul de organizare al activităţii C.S.S.M.- lui cum se colaborează cu reprezentanţii 

lucrătorilor. HG 1425/2006 Art. 57-73 

25  Cum e organizat fluxul tehnologic, modul de depozitare al materiei prime şi a 

produselor finite manipulare manuală a maselor conf. HG 1051/2005. 

26 Cum sunt deservite ET, dacă sunt deservite de personal calificat conf. HG 

1146/2006. 

27 Starea ET şi dotarea acestora cu echipament de prevenire a accidentelor, întocmirea 

instrucţiunilor proprii pentru aceste ET. 

28 Electrosecuritatea dacă există lucrători calificaţi pentru intervenţiile la echipamentele 

electrice. 

29 Modul de legare la prizele de împământare a ET şi existenţa buletinelor de 

măsurători. 

30 Ateliere de vopsitorie şi modul de dotarea a acestora conf. HG 1091/2006. 

31 Existenţa instalaţiilor sanitare vestiare conf. HG 1091/2006. 
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