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Anexa nr.5 la ordinul MSMPS  

nr. 1534 din 27 decembrie 2018 

LISTĂ DE VERIFICARE nr. SSM-5 

 

pentru controlul de stat al respectării cerințelor minime de securitatea și sănătatea 

în muncă pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă 

 

 

I. Autoritatea competentă în domeniul siguranței ocupaționale 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 angajați 

(R2); 

    

Producerea accidentelor 
de muncă 

    

 

IV. Lista de întrebări 

 

Nr. 

d/o 
Întrebări Referința legală 

Conformitatea 

Comentarii 

P
o

n
d

er
ea

 

Da Nu Nu 

este 
cazul 

Cu privire la folosirea de către lucrători 

a echipamentului de muncă la locul de muncă 

Nu este cazul
3
 

󠄖 

1.  Echipamentul de muncă pus la dispoziţia 
lucrătorilor din unitate corespunde muncii 

prestate ori este adaptat acestui scop şi 

Art. 13 lit. u) din 
Legea nr. 186/2008; 

Pct. 1 din Cerinţe 

    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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poate fi folosit de către lucrători, fără a 

pune în pericol securitatea sau sănătatea 

lor? 
 

 

 
 

minime generale de 

securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 
către lucrători  

a echipamentului de 

muncă la locul de 
muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

2.   În cazul în care nu este pe deplin posibil să 
se asigure folosirea echipamentului de 

muncă fără nici un risc pentru sănătatea şi 

securitatea lucrătorilor, angajatorul a luat 
măsurile corespunzătoare pentru 

diminuarea riscurilor profesionale? 

 

Pct. 3 din Cerinţe 
minime generale de 

securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 
către lucrători  

a echipamentului de 

muncă la locul de 

muncă, aprobate 
prin HG nr. 

603/2011 

    15 

3.  Echipamentul de muncă, a cărui securitate 

depinde de condiţiile de instalare, a fost 
supus unei verificări iniţiale (după instalare 

şi înainte de prima punere în funcţiune) şi 

unei verificări după fiecare montare într-un 
loc nou sau un amplasament nou – 

verificări efectuate de către lucrători 

competenţi? 

Pct. 5 din Cerinţe 

minime generale de 
securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 

către lucrători  
a echipamentului de 

muncă la locul de 

muncă, aprobate 
prin HG nr. 

603/2011 

    15 

4.   Pentru a garanta respectarea cerinţelor de 

securitate şi sănătate privind depistarea 
deteriorărilor ce pot fi la originea unor 

situaţii periculoase şi pentru remedierea la 

timp a acestor deteriorări, echipamentul de 

muncă, ce este supus unor influenţe care 
pot genera astfel de deteriorări: 

4.1) este supus verificărilor periodice şi, 

dacă este cazul, unor testări periodice, 
efectuate de către lucrători competenţi? 

Pct. 6 din Cerinţe 

minime generale de 
securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 

către lucrători  

a echipamentului de 
muncă la locul de 

muncă, aprobate 

prin HG nr. 
603/2011 

    10 

4.2) a fost supus verificărilor excepţionale, 

efectuate de către lucrători competenţi, 

atunci când s-au produs evenimente 
excepţionale care ar fi putut avea 

consecinţe dăunătoare asupra securităţii 

echipamentului de muncă, cum ar fi 
transformări, accidente, fenomene naturale, 

perioade prelungite de neutilizare? 

    15 

5.  În cazul în care echipamentul de muncă 

respectiv este folosit în exteriorul unităţii, 
acesta este însoţit de o dovadă a realizării 

ultimei verificări? 

Pct. 8 din Cerinţe 

minime generale de 
securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 

către lucrători  
a echipamentului de 

muncă la locul de 

muncă, aprobate 

prin HG nr. 
603/2011 

    10 

6.  În cazul în care folosirea unui echipament 

de muncă este susceptibilă să prezinte un 

Pct. 9 din Cerinţe 

minime generale de 

    15 
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risc specific pentru securitatea şi sănătatea 

lucrătorilor, angajatorul a luat măsurile 

necesare pentru a se asigura că: 
1) folosirea echipamentului de muncă este 

accesibilă numai lucrătorilor însărcinaţi să 

îl folosească; 
2) lucrările de reparaţii, transformare sau 

întreţinere sînt efectuate numai de către 

lucrătorii cu atribuţii în acest sens? 

securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 

către lucrători  
a echipamentului de 

muncă la locul de 

muncă, aprobate 
prin HG nr. 

603/2011 

7.  Lucrătorii să dispună de instrucţiuni scrise 
referitoare la folosirea echipamentului de 

muncă la locul de muncă, care să cuprindă 

un număr minim de date referitoare la 
securitate şi sănătate privind: 

1) condiţiile de folosire a echipamentului 

de muncă; 

2) situaţiile anormale previzibile; 
3) concluziile care pot fi trase, acolo unde 

este cazul, din experienţa acumulată în 

urma folosirii echipamentului de muncă? 

Pct. 11 și 12 din 
Cerinţe minime 

generale de 

securitate şi sănătate 
pentru folosirea de 

către lucrători  

a echipamentului de 

muncă la locul de 
muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

    15 

8.  Lucrătorii au fost informaţi în legătură cu 

riscurile profesionale la care sînt expuşi, cu 

echipamentele de muncă ce se află în 

imediata vecinătate la locul de muncă, 
precum şi cu modificările care-i vizează, în 

măsura în care ele afectează echipamentele 

de muncă situate în imediata lor vecinătate 
la locul de muncă, chiar dacă ei nu folosesc 

direct acest echipament? 

Pct. 13 din Cerinţe 

minime generale de 

securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 
către lucrători  

a echipamentului de 

muncă la locul de 
muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

    10 

9.  Angajatorul a asigurat lucrătorilor 
însărcinaţi cu folosirea echipamentului de 

muncă instruirea corespunzătoare, inclusiv:  

- cu privire la riscurile profesionale 

posibile, determinate de folosirea 
echipamentului de muncă ; 

- instruire adecvată şi specifică 

operaţiunilor care vizează folosirea 
tehnicilor de acces şi poziţionare cu 

ajutorul frînghiilor, în special în privinţa 

procedurilor de salvare? 

Art. 17 alin. (1) lit. 
c) din Legea nr. 

186/2008; 

Pct. 14 sbpct. 1), 

pct. 42 sbpct. 6) din 
Cerinţe minime 

generale de 

securitate şi sănătate 
pentru folosirea de 

către lucrători  

a echipamentului de 
muncă la locul de 

muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

    15 

10.  Angajatorul a asigurat instruirea 

corespunzătoare a lucrătorilor cu atribuții 

să efectueze lucrări de reparaţii, 
transformare sau întreţinere?  

Pct. 14 sbpct. 2) din 

Cerinţe minime 

generale de 
securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 

către lucrători  

a echipamentului de 
muncă la locul de 

muncă, aprobate 

prin HG nr. 
603/2011 

    10 

Cu privire la echipamentului de muncă, în general 
Nu este cazul 

󠄖 
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11.  Dispozitivele de comandă ale 

echipamentului de muncă, care afectează 

securitatea lucrătorilor, sunt vizibile, uşor 
de identificat şi, dacă este necesar, marcate 

corespunzător? 

Pct. 3 din Cerinţe 

minime de securitate 

şi sănătate aplicabile 
echipamentului de 

muncă, aprobate 

prin HG nr. 
603/2011 

    15 

12.  Dispozitivele de comandă ale 

echipamentului de muncă sunt amplasate în 

exteriorul zonelor periculoase, astfel încît 
punerea lor în funcţiune să nu prezinte 

riscuri profesionale suplimentare?  

Pct. 4 din Cerinţe 

minime de securitate 

şi sănătate aplicabile 
echipamentului de 

muncă, aprobate 

prin HG nr. 
603/2011 

    15 

13.  De la postul de comandă principal, 

operatorul are posibilitatea de a se asigura 

că nici o persoană nu se găseşte în zonele 
periculoase. Dacă acest lucru nu este 

posibil, orice pornire este precedată 

automat de un sistem de siguranţă, cum ar 
fi un semnal de avertizare sonor sau 

vizual? 

 

Pct. 5 din Cerinţe 

minime de securitate 

şi sănătate aplicabile 
echipamentului de 

muncă, aprobate 

prin HG nr. 
603/2011 

    10 

14.  Pornirea echipamentului de muncă este 
posibilă numai prin acţionarea intenţionată 

a dispozitivului de comandă prevăzut în 

acest scop? 

Pct. 7 din Cerinţe 
minime de securitate 

şi sănătate aplicabile 

echipamentului de 

muncă, aprobate 
prin HG nr. 

603/2011 

    15 

15.  Toate echipamentele de muncă sunt 

prevăzute cu un dispozitiv de comandă care 
să le oprească complet şi în condiţii de 

securitate? 

Pct. 8 din Cerinţe 

minime de securitate 
şi sănătate aplicabile 

echipamentului de 

muncă, aprobate 
prin HG nr. 

603/2011 

    15 

16.  Toate posturile de lucru sunt prevăzute cu 

un dispozitiv de comandă care să întrerupă 
funcţionarea tuturor sau numai a unora din 

echipamentele de muncă, în funcţie de 

riscurile profesionale existente, astfel încît 
echipamentele de muncă să funcţioneze în 

condiţii de securitate. Comanda de oprire a 

echipamentelor de muncă are prioritate faţă 

de comenzile de pornire a lor? 

Pct. 9 din Cerinţe 

minime de securitate 
şi sănătate aplicabile 

echipamentului de 

muncă, aprobate 
prin HG nr. 

603/2011 

    15 

17.  În funcţie de riscurile profesionale pe care 

le prezintă şi de timpul normal de oprire, 

echipamentul de muncă este prevăzut cu un 

dispozitiv de oprire de urgenţă? 

Pct. 10 din Cerinţe 

minime de securitate 

şi sănătate aplicabile 

echipamentului de 
muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

    15 

18.  Echipamentul de muncă care prezintă 
riscuri profesionale datorate căderilor de 

obiecte sau proiectării acestora este 

prevăzut cu dispozitive de securitate 
corespunzătoare? 

Pct. 11 din Cerinţe 
minime de securitate 

şi sănătate aplicabile 

echipamentului de 
muncă, aprobate 

prin HG nr. 

    10 

19.  Echipamentul de muncă care prezintă     15 
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riscuri profesionale datorate degajărilor de 

gaze, vapori, lichide sau pulberi este 

prevăzut cu dispozitive corespunzătoare de 
reţinere sau evacuare în apropierea surselor 

de risc profesional? 

603/2011 

20.  Dacă securitatea şi sănătatea lucrătorilor 

impun acest lucru, echipamentul de muncă 
şi elementele sale componente sunt 

stabilizate prin fixare sau alte mijloace? 

Pct. 12 din Cerinţe 

minime de securitate 
şi sănătate aplicabile 

echipamentului de 

muncă, aprobate 
prin HG nr. 

603/2011 

    10 

21.  Dacă există riscul producerii de accidente 

prin contactul mecanic cu piesele mobile 
ale echipamentului de muncă, acestea sunt 

prevăzute cu dispozitive de protecţie care 

să împiedice accesul în zonele periculoase 
sau să oprească mişcarea elementelor 

mobile înainte de pătrunderea lucrătorilor 

în zonele periculoase? 

Pct. 14 din Cerinţe 

minime de securitate 
şi sănătate aplicabile 

echipamentului de 

muncă, aprobate 
prin HG nr. 

603/2011 

    15 

22.  Părțile echipamentului de muncă, care sunt 
expuse unor temperaturi înalte sau foarte 

scăzute, sunt protejate pentru a preveni 

riscul ca lucrătorii să intre în contact cu 
acestea sau să se apropie prea mult de ele? 

Pct. 17 din Cerinţe 
minime de securitate 

şi sănătate aplicabile 

echipamentului de 
muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

    15 

23.  Datele privind realizarea operaţiunilor de 
întreţinere a echipamentului de muncă se 

consemnează în carnetul de întreţinere a 

echipamentului de muncă? 

Pct. 21 din Cerinţe 
minime de securitate 

şi sănătate aplicabile 

echipamentului de 
muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

    10 

24.  Toate echipamentele de muncă sunt 
prevăzute cu dispozitive uşor de identificat 

destinate izolării de toate sursele de 

energie? 

Pct. 22 din Cerinţe 
minime de securitate 

şi sănătate aplicabile 

echipamentului de 

muncă, aprobate 
prin HG nr. 

603/2011 

    15 

25.  Echipamentul de muncă este prevăzut cu 
dispozitive de alarmă şi semnalizare, 

indispensabile pentru asigurarea securităţii 

lucrătorilor? 

Pct. 23 din Cerinţe 
minime de securitate 

şi sănătate aplicabile 

echipamentului de 

muncă, aprobate 
prin HG nr. 

603/2011 

    10 

26.  Echipamentele de muncă ce pot fi expuse 

descărcărilor atmosferice în timpul 
utilizării sunt protejate prin dispozitive sau 

măsuri corespunzătoare împotriva efectelor 

trăsnetului? 

Pct. 4 din Cerinţe 

minime 
suplimentare de 

securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 
către lucrători  

a echipamentului de 

muncă la locul de 
muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

    15 
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Cu privire la echipamentul de muncă mobil, 

cu sau fără autopropulsie 

Nu este cazul 

󠄖 

27.  Echipamentele de muncă pe care sunt 

necesare prezenţa unui lucrător sau a unor 

lucrători sunt amenajate în aşa fel încît să 
se reducă riscurile profesionale pentru 

lucrător sau lucrători în timpul deplasării 

(în aceste riscuri profesionale trebuie 

incluse, de asemenea, riscurile de contact al 
lucrătorilor cu roţile sau şenilele sau de 

blocare de către acestea)? 

Pct. 26 din Cerinţe 

minime de securitate 

şi sănătate aplicabile 
echipamentului de 

muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

    15 

28.  Dacă elementele de transmitere a energiei 
între echipamentele de muncă mobile se 

pot îmbîcsi şi deteriora prin contact cu 

solul, sunt prevăzute dispozitive de 

susţinere a acestora? 

Pct. 28 din Cerinţe 
minime de securitate 

şi sănătate aplicabile 

echipamentului de 

muncă, aprobate 
prin HG nr. 

603/2011 

    15 

29.  Echipamentele de muncă mobile pe care 

este necesară prezenţa unui lucrător sau a 
unor lucrători limitează, în condiţii de 

utilizare eficiente, riscurile profesionale 

generate de răsturnarea sau răsucirea 
echipamentului de muncă: 

1) fie printr-o structură de protecţie care să 

împiedice răsucirea echipamentului de 
muncă cu mai mult de un sfert de rotaţie; 

2) fie printr-o structură care să garanteze 

un spaţiu suficient în jurul lucrătorului sau 

lucrătorilor de pe echipamentul de muncă, 
dacă mişcarea poate continua cu mai mult 

de un sfert de rotaţie; 

3) fie prin orice alt dispozitiv cu un efect 
echivalent? 

Pct. 29 din Cerinţe 

minime de securitate 
şi sănătate aplicabile 

echipamentului de 

muncă, aprobate 
prin HG nr. 

603/2011 

    10 

30.  Există un sistem de reținere pentru lucrător 

sau lucrători, atunci când există riscul ca un 

lucrător care se află pe echipamentul de 
muncă să fie strivit, în timpul răsturnării 

sau al răsucirii, între părţile echipamentului 

de muncă şi sol, trebuie instalat un sistem 
de reţinere pentru lucrător sau lucrători? 

Pct. 32 din Cerinţe 

minime de securitate 

şi sănătate aplicabile 
echipamentului de 

muncă, aprobate 

prin HG nr. 
603/2011 

    15 

31.  Autostivuitoarele cu furcă, pe care sînt 

necesari unul sau mai mulţi lucrători, sunt 

echipate sau amenajate în aşa fel încît să 
limiteze riscurile de răsturnare a 

autostivuitorului cu furcă: 

1) fie prin instalarea unei cabine pentru 
conducător; 

2) fie printr-o structură care să împiedice 

răsturnarea autostivuitorului cu furcă; 

3) fie printr-o structură care să asigure, în 
caz de răsturnare a autostivuitorului cu 

furcă, rămînerea unui spaţiu suficient între 

sol şi anumite părţi ale autostivuitorului cu 
furcă pentru lucrătorul sau lucrătorii de pe 

echipamentul de muncă respectiv; 

4) fie printr-o structură care să reţină 
lucrătorul sau lucrătorii pe scaunul de la 

Pct. 33 din Cerinţe 

minime de securitate 

şi sănătate aplicabile 
echipamentului de 

muncă, aprobate 

prin HG nr. 
603/2011 

    10 
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postul de conducere astfel încît să prevină 

strivirea lor de părţi ale autostivuitorului 

care se răstoarnă? 

32.  Echipamentele de muncă mobile cu 

autopropulsie a căror deplasare poate 

genera riscuri profesionale pentru lucrători 
îndeplinesc următoarele condiţii: 

32.1) sunt prevăzute cu mijloace care să 

permită prevenirea unei porniri 

neautorizate? 

Pct. 34 din Cerinţe 

minime de securitate 

şi sănătate aplicabile 
echipamentului de 

muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

    15 

32.2) sunt prevăzute cu mijloace 

corespunzătoare care să diminueze 

consecinţele unei eventuale ciocniri, în caz 

de mişcare simultană a mai multor 
echipamente de muncă ce se deplasează pe 

şine? 

    15 

32.3) sunt prevăzute cu un dispozitiv de 
frînare şi de oprire, în măsura în care 

condiţiile de securitate o impun, în caz de 

defectare a dispozitivului principal de 

frînare, un dispozitiv de ajutor acţionat prin 
comenzi uşor de manevrat sau prin sisteme 

automate care să permită frînarea şi 

oprirea? 

    10 

32.4) sunt prevăzute cu dispozitive 
auxiliare corespunzătoare care să 

amelioreze vizibilitatea cînd cîmpul de 

vizibilitate directă a conducătorului este 
insuficient din punctul de vedere al 

securităţii? 

    15 

32.5) sunt prevăzute cu dispozitive de 

iluminat adaptate lucrării care trebuie 
efectuate şi care asigură o securitate 

suficientă pentru lucrători, dacă sînt 

destinate utilizării pe timpul nopţii sau în 
locuri întunecoase? 

    10 

32.6) sunt prevăzute cu dispozitive 

corespunzătoare de stingere a incendiilor, 

în cazul în care astfel de dispozitive nu sînt 
disponibile suficient de aproape de locul de 

utilizare, dacă prezintă pericol de incendiu, 

datorat lor sau remorcilor sau încărcăturii, 
care poate să pericliteze lucrătorii? 

    15 

32.7) se oprească automat atunci cînd ies 

din cîmpul de acţiune al telecomenzii, dacă 

sînt acţionate prin telecomandă? 

    15 

32.8) sunt prevăzute cu dispozitive de 

protecţie împotriva acestor riscuri, în cazul 

în care nu există alte dispozitive 

corespunzătoare pentru combaterea riscului 
de lovire, dacă sînt acţionate prin 

telecomandă şi pot, în condiţii normale de 

utilizare, să lovească sau să blocheze 
lucrătorii? 

    10 

33.  Lucrătorii care conduc echipamente de 

muncă cu autopropulsie au fost instruiţi 

adecvat pentru conducerea în condiţii de 
securitate a acestor echipamente de muncă? 

Pct. 5 din Cerinţe 

minime 

suplimentare de 
securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 

    15 
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către lucrători  

a echipamentului de 

muncă la locul de 
muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

34.  Sunt stabilite reguli de circulație 

corespunzătoare pentru zona de lucru în 

care are loc manevrarea unui echipament 

de lucru?  

Pct. 6 din Cerinţe 

minime 

suplimentare de 

securitate şi sănătate 
pentru folosirea de 

către lucrători  

a echipamentului de 
muncă la locul de 

muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

    10 

35.  Sunt asigurate măsuri organizatorice pentru 

a evita prezenţa lucrătorilor care se 

deplasează pe jos în zona de operare a 
echipamentului de muncă cu autopropulsie.  

În cazul în care prezenţa lucrătorilor care 

se deplasează pe jos este necesară pentru 

buna executare a lucrărilor, sunt luate 
măsuri corespunzătoare pentru a preveni 

accidentarea acestora de către 

echipamentele de muncă? 

Pct. 7 din Cerinţe 

minime 

suplimentare de 
securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 

către lucrători  

a echipamentului de 
muncă la locul de 

muncă, aprobate 

prin HG nr. 
603/2011 

    15 

36.  Transportarea lucrătorilor pe 

echipamentele de muncă mobile acţionate 

mecanic se face doar cu echipamente 
prevăzute amplasamente de securitate în 

acest scop? 

Pct. 8 din Cerinţe 

minime 

suplimentare de 
securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 

către lucrători  
a echipamentului de 

muncă la locul de 

muncă, aprobate 

prin HG nr. 
603/2011 

    15 

37.  Echipamentele de muncă mobile prevăzute 

cu un motor cu ardere internă se folosesc în 
zonele de lucru numai dacă este garantată o 

cantitate suficientă de aer, astfel încît să nu 

existe riscuri pentru securitatea şi sănătatea 

lucrătorilor? 
 

Pct. 9 din Cerinţe 

minime 
suplimentare de 

securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 

către lucrători  
a echipamentului de 

muncă la locul de 

muncă, aprobate 
prin HG nr. 

603/2011 

    10 

Cu privire la echipamentul de muncă 

folosit pentru ridicarea sarcinilor 

Nu este caul   

󠄖   

38.  Maşinile folosite pentru ridicarea sarcinilor 
sunt marcate vizibil cu sarcina nominală şi, 

dacă este cazul, cu o plăcuţă pe care să fie 

înscrisă sarcina nominală pentru fiecare 
configuraţie a maşinii? 

Pct.36 din Cerinţe 
minime de securitate 

şi sănătate aplicabile 

echipamentului de 
muncă, aprobate 

    15 



9 

 

 prin HG nr. 

603/2011 

39.  Dispozitivele de prindere pentru ridicarea 
sarcinilor, precum și asamblajele 

dispozitivelor de prindere pentru ridicarea 

sarcinilor sunt marcate în aşa fel încît să 
permită identificarea caracteristicilor lor 

esenţiale pentru o utilizare sigură?  

 

Pct.37 din Cerinţe 
minime de securitate 

şi sănătate aplicabile 

echipamentului de 
muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

Pct. 14 din Cerinţe 
minime 

suplimentare de 

securitate şi sănătate 
pentru folosirea de 

către lucrători  

a echipamentului de 

muncă la locul de 
muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

    15 

40.  Este asigurată marcarea în mod adecvat și 

vizibil a echipamentului de muncă care nu 

este destinat pentru ridicarea lucrătorilor, 

dar care se folosește în scopul respectiv 
datorită posibilelor confuzii? 

Pct.38 din Cerinţe 

minime de securitate 

şi sănătate aplicabile 

echipamentului de 
muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

    10 

41.  Echipamentele de muncă instalate 

permanent sunt instalate în aşa fel încît să 

reducă riscul ca sarcinile: 

1) să lovească lucrătorii; 
2) în mod neintenţionat, să se deplaseze 

periculos sau să cadă liber; 

3) să se desprindă neintenţionat? 

Pct.39 din Cerinţe 

minime de securitate 

şi sănătate aplicabile 

echipamentului de 
muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

    15 

42.  Maşinile de ridicare sau de deplasare a 
lucrătorilor asigură evitarea riscurilor de 

cădere a habitaclului, atunci cînd acesta 

există, cu ajutorul unor dispozitive 
corespunzătoare? 

 

 
 

Pct. 40 sbpct. 1) din 
Cerinţe minime de 

securitate şi sănătate 

aplicabile 
echipamentului de 

muncă, aprobate 

prin HG nr. 
603/2011 

    10 

43.  Maşinile de ridicare sau de deplasare a 

lucrătorilor asigură evitarea riscurilor de 

cădere a utilizatorului din habitaclu, atunci 
cînd acesta există? 

Pct. 40 sbpct. 2) din 

Cerinţe minime de 

securitate şi sănătate 
aplicabile 

echipamentului de 

muncă, aprobate 

prin HG nr. 
603/2011 

    15 

44.  Maşinile de ridicare sau de deplasare a 

lucrătorilor asigură evitarea riscurilor de 
blocare, de strivire sau de lovire a 

utilizatorului, în special printr-un contact 

întîmplător cu obiecte? 

Pct. 40 sbpct. 3) din 

Cerinţe minime de 
securitate şi sănătate 

aplicabile 

echipamentului de 

muncă, aprobate 
prin HG nr. 

603/2011 

    15 

45.  Maşinile de ridicare sau de deplasare a Pct. 40 sbpct. 4) din     10 



10 

 

lucrătorilor garantează securitatea 

lucrătorilor blocaţi în habitaclu, în caz de 

accident, şi a permite deblocarea lor? 

Cerinţe minime de 

securitate şi sănătate 

aplicabile 
echipamentului de 

muncă, aprobate 

prin HG nr. 
603/2011 

46.  Dacă, din motive inerente datorate 

amplasamentului şi înălţimilor diferite, 

riscurile de cădere a habitaclului, atunci 
cînd acesta există, nu pot fi evitate prin 

niciun dispozitiv de securitate, este instalat 

un cablu cu coeficient de securitate mărit a 
cărui stare se verifică în fiecare zi de lucru? 

Pct. 41 din Cerinţe 

minime de securitate 

şi sănătate aplicabile 
echipamentului de 

muncă, aprobate 

prin HG nr. 
603/2011 

    15 

47.  Echipamentele de muncă demontabile sau 

mobile utilizate la ridicarea sarcinilor se 

utilizează în așa fel încât să garanteze 
stabilitatea echipamentului de muncă pe 

timpul utilizării în toate condiţiile 

previzibile, luînd în considerare natura 
solului? 

 

 

Pct. 10 din Cerinţe 

minime 

suplimentare de 
securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 

către lucrători  
a echipamentului de 

muncă la locul de 

muncă, aprobate 

prin HG nr. 
603/2011 

    10 

48.  Ridicarea lucrătorilor se realizează : 

- exclusiv cu echipamente de muncă şi 
accesorii prevăzute în acest scop; 

sau 

- cu echipamente de muncă neprevăzute 

pentru ridicarea lucrătorilor, cu condiţia ca 
să fie luate măsuri corespunzătoare pentru 

a asigura securitatea lucrătorilor, inclusiv o 

supraveghere corespunzătoare? 

Pct. 11 din Cerinţe 

minime 
suplimentare de 

securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 

către lucrători  
a echipamentului de 

muncă la locul de 

muncă, aprobate 
prin HG nr. 

603/2011 

    15 

49.  Atît timp cît pe echipamentul de muncă 

destinat pentru ridicarea sarcinilor se află 
lucrători, este asigurată prezenţa 

permanentă la postul de comandă? 

Pct. 12 din Cerinţe 

minime 
suplimentare de 

securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 
către lucrători  

a echipamentului de 

muncă la locul de 

muncă, aprobate 
prin HG nr. 

603/2011 

    15 

50.  Lucrătorii care sunt ridicaţi, dispun de un 

mijloc de comunicare sigur?  

    10 

51.  Sunt luate măsuri pentru a se asigura că sub 

sarcinile suspendate nu sînt prezenţi 
lucrători, cu excepţia situaţiei în care 

prezenţa lor este necesară pentru buna 

desfăşurare a lucrărilor? 
 

Pct. 13 din Cerinţe 

minime 
suplimentare de 

securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 
către lucrători  

a echipamentului de 

muncă la locul de 
muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

    15 

52.  Se respectă interdicția de a nu deplasa 

sarcinile suspendate deasupra locurilor de 

muncă neprotejate în care lucrătorii sînt 
prezenţi în mod curent? 

    10 

53.  Dacă două sau mai multe echipamente de Pct. 16 din Cerinţe     15 



11 

 

muncă utilizate pentru ridicarea sarcinilor 

neghidate sînt instalate sau montate la un 

loc de muncă astfel încît razele lor de 
acţiune se intersectează, sunt luate măsuri 

corespunzătoare pentru a preveni ciocnirea 

între sarcini sau părţi ale echipamentelor de 
muncă? 

 

minime 

suplimentare de 

securitate şi sănătate 
pentru folosirea de 

către lucrători  

a echipamentului de 
muncă la locul de 

muncă, aprobate 

prin HG nr. 
603/2011 

54.  Sunt luate măsuri care să prevină 

bascularea, răsturnarea şi, dacă este cazul, 

deplasarea sau alunecarea echipamentului 
de muncă mobil pentru ridicarea sarcinilor 

neghidate, în timpul utilizării sale? 

Pct. 17 din Cerinţe 

minime 

suplimentare de 
securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 

către lucrători  

a echipamentului de 
muncă la locul de 

muncă, aprobate 

prin HG nr. 
603/2011 

    15 

55.  Lucrările de prindere sau desprindere a 

unei sarcini cu mâna se efectuează de către 

lucrător în condiţii de securitate deplină, în 
special prin existenţa la lucrător a 

comenzilor directe sau indirecte ale 

echipamentului de muncă? 

Pct. 19 din Cerinţe 

minime 

suplimentare de 
securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 

către lucrători  
a echipamentului de 

muncă la locul de 

muncă, aprobate 
prin HG nr. 

603/2011 

    10 

56.  Operaţiunile de ridicare a sarcinilor se 

supraveghează şi se efectuează în mod 
corespunzător, astfel încît să se protejeze 

securitatea lucrătorilor?  

Pct. 20 din Cerinţe 

minime 
suplimentare de 

securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 

către lucrători  
a echipamentului de 

muncă la locul de 

muncă, aprobate 
prin HG nr. 

603/2011 

    15 

57.  Există sarcini suspendate lăsate fără 

supraveghere, cu excepţia cazului în care 
pătrunderea în zona periculoasă este 

împiedicată, iar prinderea şi reţinerea 

sarcinii conferă o securitate deplină? 

Pct. 21 din Cerinţe 

minime 
suplimentare de 

securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 
către lucrători  

a echipamentului de 

muncă la locul de 

muncă, aprobate 
prin HG nr. 

603/2011 

    10 

58.  Se respectă interdicția de utilizare în aer 
liber a echipamentului de muncă pentru 

ridicarea sarcinilor neghidate, atunci cînd 

condiţiile meteorologice se deteriorează 

pînă la punctul în care se periclitează 

Pct. 22 din Cerinţe 
minime 

suplimentare de 

securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 

    10 
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utilizarea în condiţii de securitate a 

echipamentului de muncă? 

către lucrători  

a echipamentului de 

muncă la locul de 
muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

Cu privire la folosirea echipamentelor de muncă puse la dispoziţie 

în vederea executării unor lucrări temporare la înălţime 

Nu este cazul 

󠄖 

59.  Angajatorul acordă prioritate măsurilor de 

protecţie colectivă în raport cu măsurile de 
protecţie individuală? 

 

 

Pct. 23 din Cerinţe 

minime 
suplimentare de 

securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 

către lucrători  
a echipamentului de 

muncă la locul de 

muncă, aprobate 
prin HG nr. 

603/2011 

    15 

60.  Trecerea în ambele sensuri între mijloacele 

de acces şi platforme, punţi şi culoare de 
trecere este asigurată de riscuri 

suplimentare de cădere? 

Pct. 24 din Cerinţe 

minime 
suplimentare de 

securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 
către lucrători  

a echipamentului de 

muncă la locul de 

muncă, aprobate 
prin HG nr. 

603/2011 

    15 

 Tehnicile de acces şi poziţionare cu 

ajutorul frînghiilor sunt utilizate doar 
atunci când evaluarea riscului profesional 

arată că lucrarea în cauză poate fi executată 

în siguranţă şi atunci cînd folosirea unui alt 
echipament de muncă mai sigur nu este 

justificată? 

Pct. 26 din Cerinţe 

minime 
suplimentare de 

securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 
către lucrători  

a echipamentului de 

muncă la locul de 
muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

    10 

61.  În cazul în care este necesar, au fost luate 
măsuri pentru instalarea unor dispozitive 

de protecţie care să împiedice căderile 

lucrătorilor, care să fie suficient de solide 

pentru a preveni sau opri căderile 
lucrătorilor de la înălţime şi, atît cît este 

posibil, să preîntîmpine rănirea 

muncitorilor? 

Pct. 28 din Cerinţe 
minime 

suplimentare de 

securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 
către lucrători  

a echipamentului de 

muncă la locul de 
muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

    15 

62.  Lucrările temporare la înălţime se 
efectuează numai atunci cînd condiţiile 

meteorologice nu pun în pericol securitatea 

şi sănătatea lucrătorilor? 

Pct. 30 din Cerinţe 
minime 

suplimentare de 

securitate şi sănătate 
pentru folosirea de 

către lucrători  

a echipamentului de 

    10 
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muncă la locul de 

muncă, aprobate 

prin HG nr. 
603/2011 

Cu privire la folosirea scărilor 
Nu este cazul 

󠄖 

63.  Modul de amplasare a scărilor asigură 

stabilitatea scărilor în timpul utilizării lor?  
 

Pct. 31 din Cerinţe 

minime 
suplimentare de 

securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 
către lucrători  

a echipamentului de 

muncă la locul de 

muncă, aprobate 
prin HG nr. 

603/2011 

    15 

64.  Scările suspendate sunt ataşate într-o 

manieră sigură şi în aşa fel încît să nu poată 

fi deplasate şi să se împiedice balansarea 
lor, cu excepţia scărilor din frînghie? 

    15 

65.  Scările portabile, în timpul utilizării: 

- sunt sprijinite pe un suport stabil, 
rezistent, imobil şi de dimensiuni adecvate, 

astfel încît treptele să rămînă orizontale ; 

- au treptele de la capătul superior sau 
inferior al scărilor, imobilizate cu ajutorul 

unor dispozitive antiderapante sau prin 

orice alte măsuri cu eficacitate echivalentă, 
în vederea împiedicării alunecării 

picioarelor lor? 

Pct. 31, 32 din 

Cerinţe minime 
suplimentare de 

securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 
către lucrători  

a echipamentului de 

muncă la locul de 
muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

    10 

66.  Scările folosite sunt scări încrucişate şi 
scări de extensie, pentru a se împiedica 

mişcarea relativă a diferitor secţiuni? 

 

Pct. 33 din Cerinţe 
minime 

suplimentare de 

securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 
către lucrători  

a echipamentului de 

muncă la locul de 
muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

    15 

67.  Scările mobile sunt imobilizate înainte să 
se păşească pe ele? 

 

    10 

68.  Scările permit ca lucrătorii, în orice 
moment, să se poată prinde cu mîna şi 

sprijini în condiţii de securitate?  

Pct. 34 din Cerinţe 
minime 

suplimentare de 

securitate şi sănătate 
pentru folosirea de 

către lucrători  

a echipamentului de 

muncă la locul de 
muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

    10 

Cu privire la folosirea schelelor 
Nu este cazul 

󠄖 

69.  Există note de calcul sau calcule de 

rezistenţă şi de stabilitate ale schelelor 

utilizate, cu excepția cazurilor cînd schela 
este asamblată în conformitate cu o 

configuraţie standard general recunoscută? 

Pct. 35 din Cerinţe 

minime 

suplimentare de 
securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 

către lucrători  

    15 
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a echipamentului de 

muncă la locul de 

muncă, aprobate 
prin HG nr. 

603/2011 

70.  Există planul de montare, utilizare şi 
demontare a schelei utilizate, în funcţie de 

complexitatea acesteia (acest plan poate fi 

şi sub forma unui plan standardizat, 

suplimentat cu articole legate de detaliile 
specifice ale schelei în cauză)? 

 

 
 

Pct. 36 din Cerinţe 
minime 

suplimentare de 

securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 
către lucrători  

a echipamentului de 

muncă la locul de 
muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

    15 

71.  Este asigurată stabilitatea schelelor, 
inclusiv împiedicată alunecarea 

elementelor de sprijin ale acestora: 

- fie prin ataşare la suprafaţa de sprijin; 
- fie printr-un dispozitiv antiderapant sau 

orice alt mijloc cu eficacitate echivalentă; 

- asigurarea unei rezistențe suficiente a 

suprafeței de suport a sarcinii? 

Pct. 37 din Cerinţe 
minime 

suplimentare de 

securitate şi sănătate 
pentru folosirea de 

către lucrători  

a echipamentului de 

muncă la locul de 
muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

    10 

72.  Schelele cu roţi sunt fixate astfel încât să 

împiedicate mișcarea lor accidentală în 

timpul lucrului la înălţime? 

    15 

73.  Dimensiunile, forma şi dispunerea punţilor 
de schele sunt corespunzătoare naturii 

lucrării care urmează a fi executată şi 

sarcinilor ce urmează a fi suportate, sunt 
amplasate astfel încât să nu ppoată fi 

deplsate în timpul utilizării normale şi 

permit lucrul şi deplasările în condiţii de 

securitate? 

Pct. 38 din Cerinţe 
minime 

suplimentare de 

securitate şi sănătate 
pentru folosirea de 

către lucrători  

a echipamentului de 

muncă la locul de 
muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

    10 

74.  Schelele utilizate respectă cerința de a nu 

exista niciun spaţiu periculos între 

componentele punţilor şi dispozitivele 
verticale de protecţie colectivă pentru 

prevenirea căderilor lucrătorilor? 

    15 

75.  Cînd anumite părţi ale schelei nu sînt gata 

de utilizare, ca de exemplu în timpul unor 
operaţiuni de montare, demontare sau 

modificare, acestea sunt semnalizate cu 

ajutorul unor panouri de avertizare – 

“Pericol general” şi sunt delimitate 
corespunzător prin elemente materiale care 

să împiedice accesul lucrătorilor în zona 

periculoasă? 

Pct. 39 din Cerinţe 

minime 
suplimentare de 

securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 

către lucrători  
a echipamentului de 

muncă la locul de 

muncă, aprobate 
prin HG nr. 

603/2011 

    15 

76.  Montarea, demontarea sau modificarea 

substanțială a schelelor se face doar sub 
supravegherea unui lucrător competent şi 

de către lucrători care au beneficiat de o 

instruire adecvată şi specifică operaţiunilor 
avute în vedere, care se referă la riscurile 

profesionale specifice, şi, în special, la: 

1) înţelegerea planului de montare, 

Pct. 40 din Cerinţe 

minime 
suplimentare de 

securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 
către lucrători  

a echipamentului de 

muncă la locul de 

    10 



15 

 

demontare şi modificare a schelei în cauză; 

2) securitatea în timpul montării, 

demontării şi modificării schelei în cauză; 
3) măsurile de prevenire a riscurilor de 

cădere a lucrătorilor şi a obiectelor; 

4) măsurile de securitate în eventualitatea 
schimbării condiţiilor meteorologice care 

ar putea afecta negativ securitatea schelei 

în cauză; 
5) condiţiile în materie de sarcini permise; 

6) orice alte riscuri profesionale pe care le 

pot presupune operaţiunile de montare, 

demontare şi modificare а schelei în cauză? 

muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

77.  Lucrătorul care supraveghează şi lucrătorii 

implicaţi au la dispoziţie planul de 

montare, utilizare şi demontare а schelei, 

inclusiv orice instrucţiune care ar putea 
conţine acest plan? 

Pct. 41 din Cerinţe 

minime 

suplimentare de 

securitate şi sănătate 
pentru folosirea de 

către lucrători  

a echipamentului de 
muncă la locul de 

muncă, aprobate 

prin HG nr. 
603/2011 

    15 

Cu privire la folosirea tehnicilor de acces şi poziţionare cu ajutorul frînghiilor 
Nu este cazul   

󠄖 

78.   Utilizarea tehnicilor de acces şi 

poziţionare cu ajutorul frînghiilor respectă 
următoarele condiţii: 

78.1) sistemul cuprinde cel puţin două 

frînghii ancorate separat, una ca mijloc de 
acces, coborîre şi sprijin (frînghia de 

lucru), iar cealaltă ca rezervă (frînghia de 

siguranţă)? 

Pct. 42 din Cerinţe 

minime 
suplimentare de 

securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 
către lucrători  

a echipamentului de 

muncă la locul de 

muncă, aprobate 
prin HG nr. 

603/2011 

    15 

78.2) lucrătorii au la dispoziţie şi folosesc 
un harnaşament adecvat şi sunt legaţi prin 

intermediul acestuia de frînghia de 

siguranţă? 

    15 

78.3) frînghia de lucru este prevăzută cu 
mijloace adecvate de urcare şi coborîre şi 

are un sistem de autoblocare care să 

împiedice căderea lucrătorului în 
eventualitatea în care acesta îşi pierde 

controlul asupra mişcărilor;  

frînghia de siguranţă este echipată cu un 

sistem mobil de prevenire a căderii 
lucrătorului, care să urmeze mişcările 

lucrătorului? 

    10 

78.4) uneltele şi celelalte accesorii care 
urmează a fi folosite de către lucrător sunt 

prinse de harnaşamentul sau de scaunul 

lucrătorului sau printr-un alt mijloc 

adecvat? 

    15 

78.5) lucrarea este supravegheată, astfel 

încît lucrătorul să primească asistenţă 

imediat în caz de accident? 

    10 

79.  În circumstanţe excepţionale cînd, în 
conformitate cu evaluarea riscurilor 

Pct. 43 din Cerinţe 
minime 

    10 
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profesionale, folosirea unei a doua frînghii 

ar face lucrarea şi mai periculoasă, 

utilizarea unei singure frînghii a fost 
admisă doar după luarea măsurilor 

adecvate de asigurare a securităţii 

lucrătorilor? 

suplimentare de 

securitate şi sănătate 

pentru folosirea de 
către lucrători  

a echipamentului de 

muncă la locul de 
muncă, aprobate 

prin HG nr. 

603/2011 

 

 

V. 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       

 

VI. 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. Legea securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008; 

2. Hotărârea de Guvern 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 

 

 

Întocmită la data de _________________________________ 

 

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului: 

___________________________                   __________________                 

          (Nume, prenume)                                         (Semnătura)                               
___________________________                   __________________                 

          (Nume, prenume)                                         (Semnătura)                               

 
 

 


