Anexa nr.1
CHESTIONAR*
privind calitatea evaluării riscurilor profesionale
*Chestionarul va fi completat de către angajator şi folosit ulterior de inspectorul de muncă care verifică situaţia
reală din întreprindere/unitate

Întreprinderea/unitatea
Localitatea
Activitatea de bază - Cod CAEN
Nr. total de lucrători, din care:
- nr. de tineri sub 18 ani
- nr. de femei gravide, lehuze sau care alăptează
- nr. de persoane cu dizabilităţi
- nr. de lucrători peste 55 de ani
- nr. de lucrători migranţi

Nr.
crt.
1.
2.
3.

Prevedere
legală

Cerinţa
S-a realizat evaluarea riscurilor în întreprindere/unitate?
Angajatorul se află în posesia documentului privind evaluarea
riscurilor din întreprinderea sa?
Evaluarea riscurilor profesionale s-a efectuat de către:

a.

 angajator

b.

 lucrători desemnaţi de către angajator/serviciu intern

c.

 serviciu extern de prevenire şi protecţie

4.
5.
6.
7.

În situaţia în care evaluarea riscurilor a fost realizată de către
angajator sau lucrători desemnaţi de angajator, aceştia au
pregătirea necesară în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă?
Evaluarea riscurilor s-a efectuat cu participarea medicului de
medicina muncii?
Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă au însoţit echipa care a efectuat
evaluarea riscurilor?
Documentul privind evaluarea riscurilor cuprinde prezentarea
metodelor/ghidurilor de evaluare care au fost utilizate?
1

Legea 319/2006
Art.12, alin.(1)
Legea 319/2006
Art.12, alin.(1)

HG 1425/2006
Art.14

HG 1425/2006
Art.49, Art.50
Legea 418/2004
Art.9
HG 1425/2006
Art.56 lit.b)

Da

Nu

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
a
b

S-a realizat identificarea pericolelor pentru toate locurile de
muncă/ posturile de lucru din întreprindere/unitate, inclusiv pentru
activităţile secundare (ex.: întreţinere, curăţenie)?
În situaţia în care, la data evaluării riscurilor. au existat posturi de
lucru utilizate de lucrători care aparţin grupurilor sensibile la
riscuri (tineri sub 18 ani, femei gravide, lehuze sau care alăptează,
persoane cu dizabilităţi, lucrători peste 55 de ani, lucrători migranţi),
evaluarea riscurilor s-a realizat ţinând seama de prezenţa acestora?
Evaluarea riscurilor s-a realizat luându-se în considerare buletine
de determinări, expertize, statistica evenimentelor, morbiditatea
profesională, etc.?
Documentul de evaluare cuprinde rezultatele evaluării riscurilor
pentru toate locurile de muncă/ posturile de lucru din
întreprindere/unitate?
Documentul de evaluare cuprinde măsurile de prevenire şi
protecţie pentru fiecare loc de muncă/post de lucru?
În urma evaluării riscurilor au fost evidenţiate zonele cu risc
ridicat şi specific? (dacă este cazul)
S-a realizat evaluarea riscurilor la alegerea echipamentelor de
muncă, a substanţelor chimice şi la amenajarea locurilor de muncă
noi?
Planul de prevenire şi protecţie s-a întocmit pe baza rezultatelor
evaluării riscurilor?
S-au elaborat instrucţiuni proprii pentru fiecare loc de muncă/post
de lucru ţinându-se seama de rezultatele evaluării riscurilor?
Au fost elaborate tematici pentru toate fazele de instruire ţinânduse seama de rezultatele evaluării riscurilor?
Lucrătorii/ reprezentanţii lucrătorilor/ comitetul de securitate şi
sănătate în muncă au fost informaţi privind rezultatele evaluării
riscurilor şi măsurile de prevenire şi protecţie stabilite atât la nivel
de întreprindere/unitate, cât şi la nivel de loc de muncă/post de
lucru?
După realizarea evaluării, a apărut vreuna din situaţiile de mai jos?
 schimbarea/modificarea tehnologiei/echipamentelor de
muncă/substanţelor sau preparatelor chimice utilizate


amenajarea locurilor de muncă/posturilor de lucru;



producerea unui eveniment (mai puţin accidente de traseu şi
accidente de circulaţie care nu au legătură cu postul de lucru
evaluat);

d



omiterea unor riscuri la evaluare;

e



apariţia unor riscuri noi la locurile de muncă;



utilizarea postului de lucru de către un lucrător aparţinând
grupurilor sensibile la riscuri specifice;

c

f
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HG 1425/2006
Art.15 alin.(1)
pct.1
Legea 319/2006
Art.12, alin.(1),
lit.a)

HG 1425/2006
Art.15 alin.(1)
pct.1
HG 1425/2006
Art.46 alin(2)
HG 1425/2006
Art.105
Legea 319/2006
Art.7, alin.4, lit.a
Legea 319/2006
Art.13 lit.b)
Legea 319/2006
Art.13 lit.e)
HG 1425/2006
Art.15 alin(1)
pct.7
Legea 319/2006
Art.16 alin.(1)
lit.a)

g



20.
21.

b
c

rezultatele supravegherii sănătăţii impun revizuirea evaluării
riscurilor
Dacă s-a răspuns cu DA la cel puţin una dintre situaţiile de mai Legea 319/2006
Art.7 alin.(2)
sus, a fost revizuită evaluarea riscurilor?
În care din următoarele situaţii a fost revizuită evaluarea riscurilor?: HG 1425/2006
Art.15 alin.(3)
 schimbarea/modificarea tehnologiei/echipamentelor de
lit.a)
muncă/substanţelor sau preparatelor chimice utilizate


h

a

executarea unor lucrări speciale;



amenajarea locurilor de muncă/posturilor de lucru;

lit.a)



producerea unui eveniment (mai puţin accidente de traseu şi
accidente de circulaţie care nu au legătură cu postul de lucru
evaluat);

lit.b)

d



omiterea unor riscuri la evaluare;

lit.c)

e



apariţia unor riscuri noi la locurile de muncă;

lit.c)



utilizarea postului de lucru de către un lucrător aparţinând
grupurilor sensibile la riscuri specifice;

lit.d)



executarea unor lucrări speciale;

lit.e)



rezultatele supravegherii sănătăţii au impus revizuirea
evaluării riscurilor

f
g
h

HG 355/2007
Art.5 alin.(2)

22. Metodele/ghidurile de evaluare utilizate:
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………….....
23. V-aţi confruntat cu dificultăţi deosebite în ceea ce priveşte evaluarea riscurilor? Dacă da, vă rugăm să le
descrieţi.
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………….....

Inspector de muncă
……………………

Angajator/reprezentant al angajatorului
……………………….

Data completării chestionarului
…………………………………….
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Anexa nr.2
CHESTIONAR
privind evaluarea riscurilor profesionale
Întreprinderea/Unitatea
Localitatea
Loc de muncă (atelier, secţie, serviciu, etc.)
Ocupaţia
Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.

5.

Cerinţa

Da

Nu

Aţi fost informat privind realizarea evaluării riscurilor la postul de
lucru /locul de muncă unde vă desfăşuraţi activitatea?
Aţi participat la evaluarea riscurilor la postul de lucru/ locul de muncă
unde vă desfăşuraţi activitatea?
Aţi fost informat privind rezultatele evaluării riscurilor şi măsurile de
prevenire şi protecţie stabilite la nivel de întreprindere şi la nivelul
postului de lucru /locului de muncă unde vă desfăşuraţi activitatea?
Enumeraţi riscurile profesionale de la postul de lucru/locul de muncă unde vă
desfăşuraţi activitatea
-..............................................................................................................................
-..............................................................................................................................
-..............................................................................................................................
-..............................................................................................................................
-..............................................................................................................................
-..............................................................................................................................
Enumeraţi măsurile de prevenire şi protecţie stabilite pentru postul de lucru/locul de
muncă unde vă desfăşuraţi activitatea
-..............................................................................................................................
-..............................................................................................................................
-..............................................................................................................................
-..............................................................................................................................
-..............................................................................................................................
-..............................................................................................................................

