TEMATICA DE CONTROL ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ - LA SEDIUL ANGAJATORULUI
Pentru acţiunea nr. 8 din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2011
„ Campanie naţională privind verificarea respectării prevederilor legate de securitate şi sănătate în muncă de către angajatorii care
desfăşoară activităţi de transport rutier de marfă şi persoane”
ORGANIZAREA ACTIVITATILOR DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

NR.
CRT
1
2
3
4

5
6

7
8

TEXT
Verificarea indeplinirii masurilor dispuse cu ocazia intocmirii proceselor
verbale ale de control anterioare
Existenta autorizatiei de functionare dpdv al securitatii si sanatatii in
munca
Desemnarea de catre angajator a unuia sau mai multor lucratori pentru
a se ocupa de activitatile de protectie si de activitatile de prevenire a
riscurilor profesionale din unitate
Realizarea de catre angajator a evaluarii riscurilor pentru securitatea si
sanatatea lucratorilor , inclusiv la alegerea echipamentelor de munca , a
substantelor sau produselor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de
munca
Intocmirea de catre angajator a planului de protectie si prevenire
Intocmirea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea
reglementarilor de securitate si sanatate in munca in cazul lucratorilor ce
conduc autovehiculele rutiere ale angajatorului, in completarea sarcinilor de
munca, prin care sa se stabileasca faptul ca angajatorul va elibera foaie de
parcurs pe care va face mentioni privind starea tehnica a autovehiculului la
plecarea în cursa.
Completarea fisei postului pentru lucratorii ce conduc autovehiculele rutiere ale
angajatorului, in completarea sarcinilor de munca, cu prevederi privind
conducerea autovehiculor pe drumurile publice
Asigurarea de către angajator a echipamentul individual de protecţie

CERINTA
IMPUSA DE
L319
Art.13.lit.n
L319
Art.13.lit.c
L319
Art.8-alin(1)

SANCTIONABILA
DE
L319
Art.39-alin(3)
L319
Art.39-alin(2)
L319
Art.39-alin(5)

AMENDA

L319
Art.7-alin(4)lit.a

L319
Art.39-alin(5)

3500-7000

L319
Art.13.lit.b
L319
Art.13.lit.e

L319
Art.39-alin(2)
L319
Art.39-alin(4)

5000-10000

L319
Art.13.lit.d

L319
Art.39-alin(4)

4000-8000

L 319/2006

L 319/2006

5000-10000

3000-10000
5000-10000
3500-7000

4000-8000

9

Conducătorul auto deţine atestat profesional sau certificat de competenţă
profesională valabil, permis de conducere

10

Descărcarea şi stocarea la sediul angajatorului a datelor din cartelele
tahografice ale conducătorilor auto şi datele din tahografele digitale ale
vehiculelor
Respectarea regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de
odihnă ale cnducătorilor auto

11

Art.13,lit.r

Art.39,alin.2

L 319
Art.7,alin 4,lit.c
Reg.OUG 195/2002
Art.27,alin.2,lit.c
OG nr 37/2007* Art. 6
(3)

L 319/2006
Art.39,alin.5

3500-7000

OG nr 37/2007*
Art. 8 (1) pct.17

8.000-16.000

OG nr 37/2007* Art.7,
lit.c

OG nr 37/2007*
Art. 8,(1), pct.1 -10

4.000-8.000

L319
Art.39-alin(4)

4000-8000

L319
Art.13.lit.j

L319
Art.39-alin(4)

4000-8000

L319
Art.10.alin.2, 3

L319
Art.39-alin.6

3000-6000

PREGATIREA SI INSTRUIREA PERSONALULUI

12

Efectuarea instruirii în domeniul securitatii si sanatatii în muncă a
lucratoriilor ce conduc autovehiculele rutiere, precum şi a celor ce conduc
autovehicule în completarea sarcinilor de muncă

L319
Art.20

SUPRAVEGHEREA STARII DE SANATATE A SALARIATILOR

13
14
15

Efectuarea unei supravegheri medicale adecvate, la angajare si periodic, şi după
caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajări, pentru lucratorii ce conduc
autovehiculele rutiere pe drumurilor publice
Desemnarea şi instruirea lucratorilor care aplică măsurile de prim ajutor, de
stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor
Alte constatări

