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Anexa nr.4 la ordinul MSMPS  

nr. 1534 din 27 decembrie 2018 

 

LISTĂ DE VERIFICARE nr. SSM-4 

 

pentru controlul de stat al respectării legislației cu privire la securitatea și sănătatea în muncă  

pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea, la locul de muncă, 

la azbest, agenţi chimici sau la agenţi cancerigeni sau mutageni 

 

 

I. Autoritatea competentă în domeniul siguranţei ocupaţionale care a dispus controlul: 

____________________________________________________________________________________________ 

 

II. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul: 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

III. Persoana și obiectul supus controlului:  

Denumirea persoanei  __________________________________________________________________________ 

Sediul juridic, cod fiscal ________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia  ___________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) _________________________________________ 

Sediul unității structurale/funcționale ______________________________________________________________ 

Alte date caracteristice ale unității (după caz) ________________________________________________________ 

 

IV. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului
1
: 

 

Criteriul
2
 Informația curentă  

(deținută de autoritate la 

data inițierii controlului) 

Gradul 

de risc 

Informația 

curentă 

este 

valabilă   

(se bifează 
dacă este 

cazul) 

Informația revizuită în 
cadrul controlului (se 

completează dacă este 

cazul) 

Domeniul activității 
economice  

    

Numărul de angajaţi (R2);     

Producerea accidentelor de 

muncă 

    

 

V. Lista de întrebări 

 

Nr. 

d/o 
Întrebări Referința legală 

Conformitatea 

Comentarii 

P
o

n
d

er
ea

 

Da Nu Nu 

este 

cazul 

I. Privind riscurile legate de expunerea la azbest la locul de muncă 
Nu este cazul

3
 

󠄖 

1.  A fost efectuată evaluarea 
corespunzătoare a riscului de 

Pct. 3 din Cerinţele 
minime pentru 

    20 

                                                             
 
1 Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului. 
3 Se bifează atunci când acest compartiment de întrebări nu este relevant pentru persoana sau unitatea controlată. În acest caz, 

răspunsul la toate întrebările din compartimentul respective au ca răspuns „nu este cazul”. 
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expunere la azbest pentru toate 

activitățile de la unitate, susceptibile 

să prezinte risc de expunere la praful 
provenit din azbest sau din materiale 

cu conţinut de azbest? 

protecţia lucrătorilor 

împotriva riscurilor 

legate de expunerea 
la azbest la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 244/2013 

2.  În funcţie de rezultatele evaluării 
iniţiale a riscului profesional, la 

unitate se asigură efectuarea cu 

regularitate a măsurărilor 
concentraţiei de fibre de azbest în aer 

la locul de muncă? 

Pct. 13 din Cerinţele 
minime pentru 

protecţia lucrătorilor 

împotriva riscurilor 
legate de expunerea 

la azbest la locul de 

muncă, aprobate prin 
HG nr. 244/2013 

    15 

3.  Rezultatele determinărilor de 

concentraţie a azbestului din aer și 

explicaţii cu privire la importanţa 
acestor rezultate se aduc la cunoștința 

lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor 

acestora din unitate cu răspunderi 

specifice în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă din unitate? 

Pct. 42 din Cerinţele 

minime pentru 

protecţia lucrătorilor 
împotriva riscurilor 

legate de expunerea 

la azbest la locul de 

muncă, aprobate prin 
HG nr. 244/2013 

    10 

4.  În cazul activităţilor susceptibile să 

prezinte risc de expunere la praful 

provenit din azbest sau din materiale 
cu conţinut de azbest, anterior 

începerii lor, angajatorul a depus 

declarația corespunzătoare la 
subdiviziunea teritoriale a Agenției 

pentru Supraveghere Tehnică şi la 

centrul de sănătate publică teritorial 
în raza cărora se vor desfăşura 

activităţile? 

Pct. 7 din Cerinţele 

minime pentru 

protecţia lucrătorilor 
împotriva riscurilor 

legate de expunerea 

la azbest la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 244/2013 

    10 

5.  Se respectă interdicția de aplicare a 

azbestului prin pulverizare şi a 
procedurilor de lucru care implică 

utilizarea de materiale 

fonoabsorbante sau izolante de joasă 

densitate (mai mică de 1 g/cm3), care 
conţin azbest? 

Pct. 10 din Cerinţele 

minime pentru 
protecţia lucrătorilor 

împotriva riscurilor 

legate de expunerea 

la azbest la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 244/2013 

    10 

6.  Construcţiile şi echipamentele 

implicate în tratarea azbestului sunt 
curăţate şi întreţinute cu regularitate?  

Pct. 12 din Cerinţele 

minime pentru 
protecţia lucrătorilor 

împotriva riscurilor 

legate de expunerea 
la azbest la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 244/2013 

    10 

7.  Azbestul sau materialele care conţin 
azbest care pot produce praf se 

depozitează și se transportă în 

ambalaje etanşe adecvate? 

Pct. 12 din Cerinţele 
minime pentru 

protecţia lucrătorilor 

împotriva riscurilor 
legate de expunerea 

la azbest la locul de 

muncă, aprobate prin 
HG nr. 244/2013 

    10 

8.  Deşeurile se colectează şi se elimină 

de la locul de muncă cît mai rapid 

Pct. 12 din Cerinţele 

minime pentru 

    10 
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posibil, în ambalaje etanşe adecvate, 

prevăzute cu etichete care indică că 

acestea conţin azbest?  

protecţia lucrătorilor 

împotriva riscurilor 

legate de expunerea 
la azbest la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 244/2013 

9.   Concentraţia maximă de azbest în 
suspensie în aer la care sunt sau pot 

fi supuși lucrătorii nu depășește  0,1 

fibre pe cm3, măsurată în raport cu o 
medie ponderată în timp pe o 

perioadă de 8 ore (TWA)? 

Pct. 20 din Cerinţele 
minime pentru 

protecţia lucrătorilor 

împotriva riscurilor 
legate de expunerea 

la azbest la locul de 

muncă, aprobate prin 
HG nr. 244/2013 

    20 

10.  Pentru perioadele care necesită 

purtarea unui echipament individual 

respirator de protecţie, sunt prevăzute 
și efectuate pauze pentru odihnă în 

funcţie de constrîngerile fizice şi 

climaterice? 

Pct. 25 din Cerinţele 

minime pentru 

protecţia lucrătorilor 
împotriva riscurilor 

legate de expunerea 

la azbest la locul de 

muncă, aprobate prin 
HG nr. 244/2013 

    20 

11.  În cazul activităților pentru care se 

estimează că valoarea limită de 

concentraţie maximă de azbest va 
depăși 0,1 fibre pe cm3: 

- lucrătorii sunt dotaţi cu 

echipament individual respirator de 
protecţie adecvat şi cu alte 

echipamente de protecţie individuală, 

pe care trebuie să le poarte; 
- sunt montate panouri de 

avertizare prin care să se indice că se 

estimează depăşirea valorii limită 

admise  a concentrației de azbest; 
- sunt luate măsuri de împiedicare a 

răspîndirii prafului provenit din 

azbest sau din materiale care conţin 
azbest în afara construcţiei sau a 

zonei de lucru? 

Pct. 28 din Cerinţele 

minime pentru 

protecţia lucrătorilor 
împotriva riscurilor 

legate de expunerea 

la azbest la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 244/2013 

    20 

12.  A fost elaborat și este implementat 

planul de lucru pentru desfășurarea 
lucrărilor de demolare sau de 

evacuare a azbestului şi a produselor 

ce conţin azbest din clădiri, structuri, 
echipamente de muncă sau instalaţii, 

sau de pe nave?  

Pct. 30 din Cerinţele 

minime pentru 
protecţia lucrătorilor 

împotriva riscurilor 

legate de expunerea 
la azbest la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 244/2013 

    15 

13.  Planul de lucru pentru desfășurarea 
lucrărilor de demolare sau de 

evacuare a azbestului şi a produselor 

ce conţin azbest din clădiri, structuri, 

echipamente de muncă sau instalaţii, 
sau de pe nave prevede că: 

- azbestul şi/sau produsele care 

conţin azbest vor fi eliminate înainte 
de aplicarea tehnicilor de demolare, 

cu excepţia cazului în care aceasta ar 

conduce la un risc mai mare pentru 

Pct. 31 din Cerinţele 
minime pentru 

protecţia lucrătorilor 

împotriva riscurilor 

legate de expunerea 
la azbest la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 244/2013 

    15 
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lucrători decît dacă azbestul şi/sau 

materialele care conţin azbest ar fi 

lăsate unde sînt; 
- în caz de necesitate, se va furniza 

echipamentul individual espirator de 

protecţie adecvat şi alte echipamente 
de protecţie individuală; 

- atunci cînd se vor încheia lucrările 

de îndepărtare a azbestului sau de 
demolare, se va verifica absenţa 

riscurilor profesionale datorate 

expunerii la azbest la locul de muncă, 

în conformitate cu dispoziţiile 
legale? 

14.  Planul de lucru a fost adus la 

cunoștința Agenției de Supraveghere 

Tehnică anterior inițierii lucrărilor? 

Pct. 33 din Cerinţele 

minime pentru 

protecţia lucrătorilor 
împotriva riscurilor 

legate de expunerea 

la azbest la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 244/2013 

    10 

15.  Toţi lucrătorii care sunt sau pot fi 

expuşi la praful provenit din azbest 
sau din materiale care conţin azbest 

beneficiază, din contul angajatorului, 

de formare profesională periodică, 
adecvată și gratuită, corespunzător 

pct. 36 din Cerinţele minime pentru 

protecţia lucrătorilor împotriva 

riscurilor legate de expunerea la 
azbest la locul de muncă, aprobate 

prin HG nr. 244/2013?  

Pct. 34-36 din 

Cerinţele minime 
pentru protecţia 

lucrătorilor împotriva 

riscurilor 
legate de expunerea 

la azbest la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 244/2013 

    10 

16.  Lucrătorii care sunt sau pot fi expuşi 

la praful provenit din azbest sau din 
materiale care conţin azbest, 

implicați la executarea lucrărilor de 

demolare sau de îndepărtare a 
azbestului, dețin documente 

confirmative ale instruirilor pe care 

le-au urmat? 

Pct. 38 din Cerinţele 

minime pentru 
protecţia lucrătorilor 

împotriva riscurilor 

legate de expunerea 
la azbest la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 244/2013 

    10 

17.  Locurile în care se desfăşoară 
activităţile susceptibile să prezinte 

risc de expunere la praful provenit 

din azbest sau din materiale cu 
conţinut de azbest anterior 

îndeplinesc următoarele condiţii 

cumulative: 
- sînt demarcate în mod clar şi 

semnalizate cu panouri de avertizare; 

- nu sînt accesibile lucrătorilor, alţii 

decît cei care, prin natura activităţii 
sau îndatoririlor lor, trebuie să intre 

acolo; 

- constituie sectoare în care fumatul 
este interzis? 

Pct. 39 sbpct. 1) din 
Cerinţele minime 

pentru protecţia 

lucrătorilor împotriva 
riscurilor 

legate de expunerea 

la azbest la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 244/2013 

    10 

18.  Sunt amenajate sectoare separate 

unde lucrătorii pot mînca şi bea, fără 

riscul contaminării cu praf de azbest? 

Pct. 39 sbpct. 2) din 

Cerinţele minime 

pentru protecţia 

    15 
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 lucrătorilor împotriva 

riscurilor 

legate de expunerea 
la azbest la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 244/2013 

19.  Sunt prevăzute locuri separate de 

păstrare pentru îmbrăcămintea de 

lucru sau de protecţie şi pentru 

îmbrăcămintea de stradă? 
 

Pct. 39 sbpct. 5) din 

Cerinţele minime 

pentru protecţia 

lucrătorilor împotriva 
riscurilor 

legate de expunerea 

la azbest la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 244/2013 

    10 

20.  Echipamentul individual de protecţie 

se verifică şi se curăţă după fiecare 
utilizare; se iau măsurile 

corespunzătoare pentru repararea sau 

înlocuirea echipamentului individual 
de protecţie defect înainte de o nouă 

utilizare? 

Pct. 39 sbpct. 7) din 

Cerinţele minime 
pentru protecţia 

lucrătorilor împotriva 

riscurilor 
legate de expunerea 

la azbest la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 244/2013 

    10 

21.  Se asigură punerea la dispoziţia 

lucrătorilor a instalaţiilor sanitare 

corespunzătoare şi specifice 

incluzînd duşuri, în cazul 
operaţiunilor cu praf? 

Pct. 39 sbpct. 6) din 

Cerinţele minime 

pentru protecţia 

lucrătorilor împotriva 
riscurilor 

legate de expunerea 

la azbest la locul de 
muncă, aprobate prin 

HG nr. 244/2013 

    15 

22.  Angajatorul asigură evaluarea 

corespunzătoare, inclusiv periodică a 
stării de sănătate a fiecărui lucrător 

înainte de expunerea la praful 

provenit din azbest sau din 
materialele care conţin azbest la locul 

de muncă, cât și ulterior, pe întreaga 

perioadă a expunerii? 

Pct. 44, 46 din 

Cerinţele minime 
pentru protecţia 

lucrătorilor împotriva 

riscurilor 
legate de expunerea 

la azbest la locul de 

muncă, aprobate prin 

HG nr. 244/2013 

    15 

23.  La unitate există și este actualizat la 

zi, registrul de evidență a lucrătorilor 

abilitaţi să desfăşoare activităţile 

susceptibile să prezinte risc de 
expunere la praful provenit din 

azbest sau din materiale cu conţinut 

de azbest.  
În Registru se precizează natura şi 

durata activităţii şi expunerea la care 

sînt supuşi lucrătorii? 

Pct. 53 din Cerinţele 

minime pentru 

protecţia lucrătorilor 

împotriva riscurilor 
legate de expunerea 

la azbest la locul de 

muncă, aprobate prin 
HG nr. 244/2013 

    10 

II. Privind riscurile legate de expunerea la agenți chimici periculoși la locul de muncă 
Nu este cazul 

󠄖 

24.  Există evaluarea completă a 

riscurilor referitoare la sănătatea şi 

securitatea lucrătorilor, care decurg 
din prezenţa unor agenţi chimici 

periculoși.  

Pct. 13, 15 din 

Regulamentul sanitar 

privind cerinţele de 
sănătate şi securitate 

pentru asigurarea 

    20 
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Evaluarea vizează toți agenții chimici 

la care are loc expunerea lucrătorilor 

și este însoțită de Evaluarea riscurilor 
este însoţită de documentele 

prevăzute de legislație (formularul 

nr.330/e – proces-verbal de 
investigaţie a aerului din încăperi 

închise, aprobat prin Ordinul 

ministrului sănătăţii nr.139 din 28 
mai 2002; formularul nr.1-SSM, 

aprobat prin Ordinul Biroului 

Naţional de Statistică nr.112 din 25 

octombrie 2010)? 

protecţiei lucrătorilor 

împotriva riscurilor 

legate de prezenţa 
agenţilor chimici la 

locul de muncă, 

aprobat prin HG nr. 
324 din 30 mai 2013 

25.  Se respectă valorile-limită de 

expunere profesională la agenţii 

chimici în mediul de muncă, 

prevăzute în anexa nr.1 la 
Regulamentul sanitar privind 

cerinţele de sănătate şi securitate 

pentru asigurarea protecţiei 
lucrătorilor împotriva riscurilor 

legate de prezenţa agenţilor chimici 

la locul de muncă, aprobat prin HG 
nr. 324 din 30 mai 2013, şi valorile-

limită biologice tolerabile de 

lucrători, prevăzute în anexa nr.2 la 

același regulament, cu menţinerea 
concentraţiilor agenţilor chimici la 

cel mai scăzut nivel posibil? 

Pct. 12 din 

Regulamentul sanitar 

privind cerinţele de 

sănătate şi securitate 
pentru asigurarea 

protecţiei lucrătorilor 

împotriva riscurilor 
legate de prezenţa 

agenţilor chimici la 

locul de muncă, 
aprobat prin HG nr. 

324 din 30 mai 2013 

    15 

26.  La unitate sunt implementate 
următoarele măsuri de eliminare sau 

de reducere la minimum a riscurilor 

pentru sănătatea şi securitatea 

lucrătorilor în procesele de muncă în 
care sînt implicaţi agenţi chimici 

periculoşi: 

26.1) lucrătorii sunt dotați cu 
echipament corespunzător pentru 

lucrul cu agenţii chimici, precum și 

echipament individual de protecție, 

dacă expunerea nu poate fi prevenită 
prin alte mijloace? 

Pct. 18, 23 din 
Regulamentul sanitar 

privind cerinţele de 

sănătate şi securitate 

pentru asigurarea 
protecţiei lucrătorilor 

împotriva riscurilor 

legate de prezenţa 
agenţilor chimici la 

locul de muncă, 

aprobat prin HG nr. 

324 din 30 mai 2013 

    15 

26.2) numărul de lucrători expuşi sau 

care pot fi expuşi este limitat maxim 

posibil? 

    10 

26.3) cantităţile de agenţi chimici 

prezenţi la locul de muncă sunt 

reduși la nivelul minim necesar 

pentru tipul de activitate respectivă? 

    15 

26.4) există proceduri adecvate de 

lucru care includ, în special, 

reglementări tehnice privind 

manipularea, depozitarea şi 
transportul în condiţii de siguranţă la 

locul de muncă a agenţilor chimici 

periculoşi şi a deşeurilor care conţin 
asemenea agenţi chimici? 

    15 

27.  Sunt aplicate măsuri de protecţie 

colectivă la sursa riscului, cum ar fi 

Pct. 23 sbpct. 2)din 

Regulamentul sanitar 

    20 
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ventilaţia adecvată şi măsurile 

potrivite de organizare? 

privind cerinţele de 

sănătate şi securitate 

pentru asigurarea 
protecţiei lucrătorilor 

împotriva riscurilor 

legate de prezenţa 
agenţilor chimici la 

locul de muncă, 

aprobat prin HG nr. 
324 din 30 mai 2013 

28.  La unitate se realizează controlul 

adecvat al instalaţiilor, 

echipamentelor şi maşinilor? 

Pct. 33 din 

Regulamentul sanitar 

privind cerinţele de 
sănătate şi securitate 

pentru asigurarea 

protecţiei lucrătorilor 

împotriva riscurilor 
legate de prezenţa 

agenţilor chimici la 

locul de muncă, 
aprobat prin HG nr. 

324 din 30 mai 2013 

    20 

29.  Dacă natura riscului o cere, este pus 
la dispoziția lucrătorilor 

echipamentul de eliminare a 

exploziilor ori de reducere a presiunii 
care ar putea genera o explozie? 

    20 

30.  Pentru situațiile de accidente, 

incidente sau urgențe, pentru 
lucrătorii cărora li se permite să 

lucreze în zona afectată, la unitate 

există și poate fi asigurată 
îmbrăcăminte de protecţie potrivită, 

echipament individual de protecţie, 

echipament special de securitate şi 

instalaţiile pe care lucrătorii 
respectivi să le utilizeze atît timp cît 

situaţia se menţine? 

Pct. 37 din 

Regulamentul sanitar 
privind cerinţele de 

sănătate şi securitate 

pentru asigurarea 
protecţiei lucrătorilor 

împotriva riscurilor 

legate de prezenţa 

agenţilor chimici la 
locul de muncă, 

aprobat prin HG nr. 

324 din 30 mai 2013 

    15 

31.  La unitate există și este funcțional 
sistemul de avertizare şi alte sisteme 

de comunicare necesare pentru a 

semnala existenţa unui risc crescut 
pentru sănătate şi securitate? 

Pct. 39 din 
Regulamentul sanitar 

privind cerinţele de 

sănătate şi securitate 
pentru asigurarea 

protecţiei lucrătorilor 

împotriva riscurilor 
legate de prezenţa 

agenţilor chimici la 

locul de muncă, 

aprobat prin HG nr. 
324 din 30 mai 2013 

    15 

32.  La unitate a avut loc punerea la 

dispoziția lucrătorilor sau a 
reprezentanților acestora a: 

- rezultatelor evaluării riscurilor 

referitoare la sănătatea şi securitatea 

lucrătorilor, care decurg din prezenţa 
agenţi chimici periculoși; 

- informațiilor despre agenţii chimici 

periculoşi prezenţi la locul de muncă, 
cum ar fi denumirea acestor agenţi, 

riscurile pentru securitate şi sănătate, 

valorile-limită de expunere 

profesională şi prevederile legale; 

Pct. 43 din 

Regulamentul sanitar 
privind cerinţele de 

sănătate şi securitate 

pentru asigurarea 

protecţiei lucrătorilor 
împotriva riscurilor 

legate de prezenţa 

agenţilor chimici la 
locul de muncă, 

aprobat prin HG nr. 

324 din 30 mai 2013 

    10 
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- instruiri şi informări privind 

precauţiile necesare şi acţiunile ce 

trebuie întreprinse pentru a se proteja 
pe ei înşişi şi pe alţi lucrători la locul 

de muncă; 

- accesului la orice fişă tehnică de 
securitate, asigurată de către 

furnizor? 

33.  Este realizată marcarea în 

conformitate cu legislaţia naţională 
privind etichetarea substanţelor şi 

preparatelor chimice periculoase şi 

semnalizarea corespunzătoare la 
locul de muncă a containerelor şi 

conductelor pentru agenţii chimici 

periculoşi folosiţi la locul de muncă?  

Pct. 1 din Cerinţele 

minime privind 
semnalizarea pe 

containere sau 

conducte, aprobate 
prin HG nr. 

918/2013 

    15 

34.  Cu respectarea derogărilor prevăzute 
în legislaţia naţională, la unitate sunt 

luate măsuri, astfel încît conţinutul 

containerelor şi conductelor pentru 
agenţii chimici periculoşi folosiţi la 

locul de muncă, precum şi natura 

acestui conţinut să poată fi 

identificate clar, în cazul în care 
containerele şi conductele respective 

nu sînt marcate în conformitate cu 

legislaţia naţională privind 
etichetarea substanţelor şi 

preparatelor chimice periculoase şi 

semnalizarea de securitate la locul de 
muncă lipseşte sau este 

necorespunzătoare? 

Pct.45 din 
Regulamentul sanitar 

privind cerinţele de 

sănătate şi securitate 
pentru asigurarea 

protecţiei lucrătorilor 

împotriva riscurilor 

legate de prezenţa 
agenţilor chimici la 

locul de muncă, 

aprobat prin HG nr. 
324 din 30 mai 2013 

    15 

35.  Cu respectarea derogărilor prevăzute 

la pct. 49 din Regulamentul sanitar 
privind cerinţele de sănătate şi 

securitate pentru asigurarea protecţiei 

lucrătorilor împotriva riscurilor 

legate de prezenţa agenţilor chimici 
la locul de muncă, aprobat prin HG 

nr. 324 din 30 mai 2013, se respectă 

interdicția producerii, fabricării sau 
utilizării la locul de muncă a 

agenţilor chimici prevăzuţi în anexa 

nr.3 la regulamentul numit supra, în 
condiţiile prevăzute în această 

anexă? 

Pct.48 din 

Regulamentul sanitar 
privind cerinţele de 

sănătate şi securitate 

pentru asigurarea 

protecţiei lucrătorilor 
împotriva riscurilor 

legate de prezenţa 

agenţilor chimici la 
locul de muncă, 

aprobat prin HG nr. 

324 din 30 mai 2013 

    20 

36.  Lucrătorii, înainte de a li se atribui 

sarcina care implică riscul de 
expunere la agentul chimic periculos, 

au fost informaţi în legătură cerința 

obligatorie de supraveghere a stării 

de sănătate în situaţia în care este 
stabilită o valoare-limită biologică 

tolerabilă obligatorie? 

Pct.56 din 

Regulamentul sanitar 
privind cerinţele de 

sănătate şi securitate 

pentru asigurarea 

protecţiei lucrătorilor 
împotriva riscurilor 

legate de prezenţa 

agenţilor chimici la 
locul de muncă, 

aprobat prin HG nr. 

324 din 30 mai 2013 

    20 

37.  Angajatorul asigură respectarea Pct. 61 sbpct. 1) din     20 
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cerinței obligatorii de supraveghere a 

stării de sănătate şi revizuirea stării 

de sănătate a oricărui alt lucrător care 
a fost expus în acelaşi mod la agenţi 

chimici periculoși?  

Regulamentul sanitar 

privind cerinţele de 

sănătate şi securitate 
pentru asigurarea 

protecţiei lucrătorilor 

împotriva riscurilor 
legate de prezenţa 

agenţilor chimici la 

locul de muncă, 
aprobat prin HG nr. 

324 din 30 mai 2013 

38.  La întreprindere sunt păstrate 

registrele medicale cu privire la 
starea de sănătate şi expunere și sunt 

ținute într-o formă corespunzătoare 

care să permită consultarea lor 

ulterioară, respectîndu-se cerinţa 
confidenţialităţii? 

Pct. 58 din 

Regulamentul sanitar 
privind cerinţele de 

sănătate şi securitate 

pentru asigurarea 

protecţiei lucrătorilor 
împotriva riscurilor 

legate de prezenţa 

agenţilor chimici la 
locul de muncă, 

aprobat prin HG nr. 

324 din 30 mai 2013 

    15 

39.  Este asigurat efectiv accesul, la cere, 
al fiecărui lucrător la informaţiile 

care îl privesc personal din registrele 

medicale cu privire la starea de 
sănătate şi expunere? 

Pct. 59 din 
Regulamentul sanitar 

privind cerinţele de 

sănătate şi securitate 
pentru asigurarea 

protecţiei lucrătorilor 

împotriva riscurilor 
legate de prezenţa 

agenţilor chimici la 

locul de muncă, 

aprobat prin HG nr. 
324 din 30 mai 2013 

     10 

III. Privind riscurile legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de 

muncă 

Nu este cazul 

󠄖 

40.  Există evaluarea actualizată (la zi) a 

riscului pentru sănătatea lucrătorilor 
care sunt sau pot fi expuşi la agenţi 

cancerigeni sau mutageni rezultaţi 

din activitatea lor? 

Pct. 8, 9 din 

Regulamentul sanitar 
privind protecţia 

sănătăţii lucrătorilor 

împotriva riscurilor 
legate de expunerea 

la agenţi cancerigeni 

sau mutageni la locul 
de muncă, aprobat 

prin HGnr. 775/2017 

    20 

41.  Rezultatul evaluării, cercetărilor şi 

acţiunilor angajatorului au fost 
comunicate autorităţii teritoriale de 

sănătate publică, la cererea acesteia? 

Pct. 14 din 

Regulamentul sanitar 
privind protecţia 

sănătăţii lucrătorilor 

împotriva riscurilor 

legate de expunerea 
la agenţi cancerigeni 

sau mutageni la locul 

de muncă, aprobat 
prin HG nr. 

775/2017 

    10 

42.  Atunci cînd aplicarea unui sistem Pct. 16 din     20 
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care să excludă eliminarea agentului 

cancerigen sau mutagen nu este 

posibilă din punct de vedere tehnic, 
angajatorul a asigurat condiţiile 

necesare pentru ca nivelul de 

expunere a lucrătorilor să nu 
depăşească valorile-limită stabilite în 

Regulamentul sanitar privind 

cerinţele de sănătate şi securitate 
pentru asigurarea protecţiei 

lucrătorilor împotriva riscurilor 

legate de prezenţa agenţilor chimici 

la locul de muncă, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.324 din 30 

mai 2013? 

Regulamentul sanitar 

privind protecţia 

sănătăţii lucrătorilor 
împotriva riscurilor 

legate de expunerea 

la agenţi cancerigeni 
sau mutageni la locul 

de muncă, aprobat 

prin HGnr. 775/2017 

43.  În toate cazurile în care se foloseşte 

un agent cancerigen sau mutagen: 

Pct. 19 din 

Regulamentul sanitar 
privind protecţia 

sănătăţii lucrătorilor 

împotriva riscurilor 
legate de expunerea 

la agenţi cancerigeni 

sau mutageni la locul 
de muncă, aprobat 

prin HGnr. 775/2017 

    15 

43.1) agentul cancerigen sau 

mutagen la locul de muncă se 

utilizează în cantități minimin 
posibile? 

43.2) numărului de lucrători expuşi 

sau care pot fi expuşi agent 

cancerigen sau mutagen este limitat? 

    10 

43.3) procesul de muncă este 

organizat adecvat, avînd drept 

obiectiv evitarea sau reducerea la 

minimum a degajării de agenţi 
cancerigeni sau mutageni la locul de 

muncă? 

    15 

43.4) se asigură evacuarea agenţilor 

cancerigeni sau mutageni la sursă, 
aspiraţia locală sau ventilarea 

generală pentru protejarea sănătăţii 

publice şi a mediului? 

    15 

43.5) se utilizează măsuri de 

protecţie colectivă şi/sau, atunci cînd 

expunerea nu poate fi evitată prin 

alte mijloace, a unor măsuri de 
protecţie individuale? 

    15 

43.6) are loc aplicarea măsurilor de 

igienă, în special curăţarea, după 

fiecare schimb, a podelelor şi a altor 
suprafeţe? 

    15 

43.7) are loc informarea lucrătorilor?     10 

43.8) zonelor de risc sunt delimitate 

şi se utilizează panouri adecvate de 
avertizare şi de securitate în zonele în 

care lucrătorii sînt expuşi sau pot fi 

expuşi la agenţi cancerigeni sau 
mutageni? 

    10 

43.9) există și sunt funcționale 

dispozitive de semnalare pentru 

situaţii de urgenţă care ar putea 
conduce la expuneri peste limita 

stabilită în Regulamentul sanitar 

privind cerinţele de sănătate şi 
securitate pentru asigurarea protecţiei 

lucrătorilor împotriva riscurilor 

    10 



11 

 

legate de prezenţa agenţilor chimici 

la locul de muncă, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.324 din 30 
mai 2013? 

43.10) stocarea, manipularea şi 

transportul agenților cancerigeni sau 
mutageni se realizează fără risc, în 

special prin utilizarea recipientelor 

ermetice şi etichetate în mod clar şi 

vizibil? 

    15 

43.11) colectarea, stocarea şi 

evacuarea deşeurilor de către 

lucrători se realizează cu mijloacelor 

sigure, inclusive cu utilizarea 
recipientelor ermetice, etichetate în 

mod clar şi vizibil? 

    15 

44.  A avut loc delimitarea și 
semnalizarea în mod clar a zonelor în 

care se desfăşoară activităţile pentru 

care este previzibilă posibilitatea 

expunerii la o creştere peste valorile-
limită admise şi în privinţa cărora au 

fost deja epuizate toate posibilităţile 

de a lua alte măsuri de prevenire în 
scopul limitării expunerii? 

Pct. 25 din 
Regulamentul sanitar 

privind protecţia 

sănătăţii lucrătorilor 

împotriva riscurilor 
legate de expunerea 

la agenţi cancerigeni 

sau mutageni la locul 
de muncă, aprobat 

prin HGnr. 775/2017 

    10 

45.  Pentru toate activităţile unde există 

un risc de contaminare cu agenţi 
cancerigeni sau mutagen: 

Pct. 27 din 

Regulamentul sanitar 
privind protecţia 

sănătăţii lucrătorilor 

împotriva riscurilor 
legate de expunerea 

la agenţi cancerigeni 

sau mutageni la locul 

de muncă, aprobat 
prin HGnr. 775/2017 

    15 

45.1) activitatea este organizată, 

astfel încît lucrătorii să nu mănînce, 
să nu bea şi să nu fumeze în zonele în 

care există risc de contaminare cu 

agenţi cancerigeni sau mutageni? 

 

45.2) lucrătorilor le-a fost furnizată 

îmbrăcăminte de protecţie adecvată 

sau altă îmbrăcăminte specială? 
 

    15 

45.3) există locuri separate pentru 

depozitarea hainelor de lucru sau a 

îmbrăcămintei de protecţie, precum 
şi a hainelor de stradă? 

 

    15 

45.4) la dispoziția lucrătorilor sunt 

puse grupuri sanitare şi duşuri 
corespunzătoare? 

    15 

45.5) echipamentele de protecţie 

defecte, înainte de o nouă utilizare, 

se repară sau se înlocuiesc? 

    15 

46.  Costul măsurilor prevăzute la pct.24 

din Regulamentul sanitar privind 

protecţia sănătăţii lucrătorilor 

împotriva riscurilor legate de 
expunerea la agenţi cancerigeni sau 

mutageni la locul de muncă, este 

suportat de către angajator? 
 

Pct. 28 din 

Regulamentul sanitar 

privind protecţia 

sănătăţii lucrătorilor 
împotriva riscurilor 

legate de expunerea 

la agenţi cancerigeni 
sau mutageni la locul 

de muncă, aprobat 

    20 
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prin HG nr. 

775/2017 

47.  Este asigurată instruirea (formarea 
profesională) lucrătorilor, în egală 

măsură suficientă şi adecvată, cu 

referire la: 
- riscurile potenţiale pentru sănătate, 

inclusiv riscurile suplimentare 

datorate consumului de tutun; 

- precauţiile care trebuie luate pentru 
prevenirea expunerii; 

- cerinţele în materie de igienă; 

- purtarea şi folosirea echipamentelor 
şi îmbrăcămintei de protecţie; 

- măsurile care trebuie luate de către 

lucrători, în special de către 

personalul de intervenţie, în cazul 
producerii unor incidente şi pentru 

prevenirea acestora? 

Pct. 29 din 
Regulamentul sanitar 

privind protecţia 

sănătăţii lucrătorilor 
împotriva riscurilor 

legate de expunerea 

la agenţi cancerigeni 

sau mutageni la locul 
de muncă, aprobat 

prin HGnr. 775/2017 

    20 

48.  Lucrătorii au fost informați cu privire 
la instalaţiile şi la recipientele care 

conţin agenţi cancerigeni sau 

mutageni: 

- este asigurată etichetarea clară şi 
vizibilă a tuturor recipientelor, 

ambalajelor şi a instalaţiilor care 

conţin agenţi cancerigeni sau 
mutageni; 

- sunt  expuse semnele de avertizare 

în mod cît mai vizibil? 

Pct. 31 din 
Regulamentul sanitar 

privind protecţia 

sănătăţii lucrătorilor 

împotriva riscurilor 
legate de expunerea 

la agenţi cancerigeni 

sau mutageni la locul 
de muncă, aprobat 

prin HG nr. 

775/2017 

    10 

49.  La unitate există lista actualizată a 
lucrătorilor antrenaţi în activităţi 

care, potrivit rezultatelor evaluării, 

prezintă risc pentru sănătatea 
lucrătorilor, indicînd, dacă această 

informaţie este disponibilă, 

expunerea la care au fost supuşi 

lucrătorii respectivi? 

Pct. 34 din 
Regulamentul sanitar 

privind protecţia 

sănătăţii lucrătorilor 
împotriva riscurilor 

legate de expunerea 

la agenţi cancerigeni 

sau mutageni la locul 
de muncă, aprobat 

prin HG nr. 

775/2017 

    10 

50.  Este asigurat accesul medicului 

specialist în patologii profesionale, a 

autorității teritoriale de sănătate 

publică, precum şi lucrătorului 
desemnat pentru protecţia şi 

prevenirea riscurilor profesionale la 

lista actualizată a lucrătorilor 
antrenaţi în activităţi care, potrivit 

rezultatelor evaluării, prezintă risc 

pentru sănătatea lucrătorilor? 

 

Pct. 36 din 

Regulamentul sanitar 

privind protecţia 

sănătăţii lucrătorilor 
împotriva riscurilor 

legate de expunerea 

la agenţi cancerigeni 
sau mutageni la locul 

de muncă, aprobat 

prin HG nr. 

775/2017 

    10 

51.  Este asigurat efectiv accesul fiecărui 

lucrător la informaţiile care îl privesc 

personal din lista actualizată a 
lucrătorilor antrenaţi în activităţi 

care, potrivit rezultatelor evaluării, 

prezintă risc pentru sănătatea 

lucrătorilor? 

Pct. 36 din 

Regulamentul sanitar 

privind protecţia 
sănătăţii lucrătorilor 

împotriva riscurilor 

legate de expunerea 

la agenţi cancerigeni 

    10 
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sau mutageni la locul 

de muncă, aprobat 

prin HG nr. 
775/2017 

52.  Lucrătorii expuşi şi care pot fi expuşi 

acţiunii agenţilor cancerigeni sau 
mutageni la locul de muncă sînt 

supuşi examenelor medicale 

profilactice la angajare, precum şi 

celor periodice în conformitate cu 
art.49 alin.(1) din Legea nr.10-XVI 

din 3 februarie 2009 privind 

supravegherea de stat a sănătăţii 
publice? 

 

Pct. 40 din 

Regulamentul sanitar 
privind protecţia 

sănătăţii lucrătorilor 

împotriva riscurilor 

legate de expunerea 
la agenţi cancerigeni 

sau mutageni la locul 

de muncă, aprobat 
prin HG nr. 

775/2017 

    20 

53.  Lucrătorii au acces la rezultatele 

examenelor medicale care îi privesc 
personal şi sunt informaţi despre 

toate tipurile de supraveghere 

medicală de care pot beneficia după 
încetarea expunerii la agenţi 

cancerigeni sau mutageni? 

 

Pct. 41 din 

Regulamentul sanitar 
privind protecţia 

sănătăţii lucrătorilor 

împotriva riscurilor 
legate de expunerea 

la agenţi cancerigeni 

sau mutageni la locul 

de muncă, aprobat 
prin HG nr. 

775/2017 

    10 

 

VI. Punctajul pentru evaluarea riscului 

 

Încălcări Numărul de 

întrebări 

conform 

clasificării 

încălcărilor 

(toate 
întrebările 

aplicate) 

Numărul de 

încălcări 

constatate în 

cadrul 

controlului 

(toate 
întrebările 

neconforme) 

Gradul de 

conformare 

conform 

numărului de 

încălcări % 

(1-(col 3/col 
2) x100%) 

Ponderea 

valorică 

totală 

conform 

clasificării 

încălcărilor 
(suma 

punctajului 

tuturor 
întrebărilor 

aplicate) 

Ponderea 

valorică a 

încălcărilor 

constatate în 

cadrul 

controlului 
(suma 

punctajului 

întrebărilor 
neconforme) 

Gradul de 

conformare 

conform 

numărului de 

încălcări % 

(1-(col 6/col 5) 
x100%) 

 

Minore       

Grave       

Foarte grave       

Total       

 

VII. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor 

 

Clasificarea încălcărilor,  Punctajul 

Minore 1 – 5 

Grave 6 – 10 

Foarte grave 11 - 20 

 

 

VII. Lista actelor normative relevante: 

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 324 din 30.05.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerinţele de 
sănătate şi securitate pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor 

chimici la locul de muncă; 
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2. Hotărârea Guvernului nr. 244 din 08.04.2013 privind aprobarea Cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor 

împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă; 
3. Hotărârea Guvernului nr. 918 din 18.11.2013 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi 

sănătate la locul de muncă; 

4. Hotărârea Guvernului nr. 775 din 02.10.2017 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia 

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

 

 

Întocmită la data de _________________________________ 

 

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului: 

 

___________________________                   __________________                 

          (Nume, prenume)                                         (Semnătura)                               

___________________________                   __________________                 
          (Nume, prenume)                                         (Semnătura)                               

 

 
 


