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Anexa nr.3 la ordinul MSMPS  
nr. 1534_ din _27.12.2018_ 

 
LISTĂ DE VERIFICARE nr. SSM-3 

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

la șantierele temporare și mobile 
 

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

Autoritatea Administrativă ”AGENŢIA  NAŢIONALĂ TRANSPORT AUTO” 
str. Aleea Gării 6, MD 2001 Chişinău, Republica Moldova, tel/fax: +373 (22) 44-40-03; 49-78-07 

e-mail:secretariat@anta.gov.md; web: www.anta.gov.md 
 
 
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 riscului1: 
 

Criteriul 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 

Conformitate 

Comentarii 

P
on

de
re

a 

Da Nu 
Nu 
este 

cazul 

1.  Este desemnat, de către Pct. 3 din Cerinţele      

                                                           
1 În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar 
în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului. 
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beneficiar și/sau managerul de 
proict, un coordonator în 
materie de securitate şi 
sănătate, pe durata elaborării 
proiectului lucrării, atunci 
când la elaborarea proiectului 
participă mai mulți 
proiectanți? 

minime generale de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012  

20 

2.  Persoana desemnată în calitate 
de coordinator al în materie de 
securitate şi sănătate, pe durata 
elaborării proiectului lucrării: 
- deține experienţă 
profesională de minimum 5 ani 
în arhitectură, construcţii sau 
conducerea şantierelor; 
- a absolvit (trecut) cursuri de 
instruire în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în 
muncă, specifice 
coordonatorilor în materie de 
securitate şi sănătate? 

Pct. 52 din 
Cerinţele minime 
generale de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

    20 

3.  Este desemnat, de către 
beneficiar și/sau managerul de 
proict, un coordonator în 
materie de securitate şi 
sănătate, pe durata realizării 
lucrării, atunci când la 
realizarea lucrărilor pe șantier 
participă mai mulți 
antreprenori, un antreprenor și 
unul sau mai mulți 
subantreprenori, un 
antreprenor și lucrători 
independenți ori mai mulți 
lucrători independenți? 

Pct. 4 din Cerinţele 
minime generale de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012  

     
20 

4.  Persoana desemnată în calitate 
de coordonator în materie de 
securitate şi sănătate pe durata 
realizării: 
- deține experienţă 
profesională în construcţii sau 
în conducerea şantierelor de 
minimum 5 ani; 
- a absolvit cursuri de instruire 
în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă, specifice 
coordonatorilor în materie de 
securitate şi sănătate? 

Pct. 56 din 
Cerinţele minime 
generale de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

    15 

5.  Există un plan de securitate şi 
sănătate al şantierului, stabilit  
înainte de deschiderea 
şantierului de către 
beneficiarul lucrării sau 
managerul de proiect? 

Pct. 7 din Cerinţele 
minime generale de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 

     
15 
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nr. 80/2012  
6.  Planul de securitate şi sănătate 

al şantierului a fost elaborate 
de coordonatorul în materie de 
securitate şi sănătate? 

Pct. 10 din 
Cerinţele minime 
generale de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
10 

7.  Planul de securitate şi sănătate 
al şantierului trebuie să conţină 
cel puţin următoarele: 
- informaţii de ordin 
administrativ care privesc 
şantierul şi, dacă este cazul, 
informaţii care completează 
declaraţia prealabilă prevăzută 
la punctele 44-47 din 
prezentele Cerinţe minime; 
- măsuri generale de 
organizare a şantierului 
stabilite de comun acord de 
către managerul de proiect şi 
coordonatorii în materie de 
securitate şi sănătate; 
- identificarea riscurilor 
profesionale şi descrierea 
lucrărilor care pot prezenta 
riscuri pentru securitatea şi 
sănătatea lucrătorilor; 
- măsuri specifice de 
securitate în muncă pentru 
lucrările care prezintă riscuri 
profesionale; 
- măsuri de protecţie colectivă 
şi individuală; 
- amenajarea şi organizarea 
şantierului, inclusiv a 
obiectivelor edilitar-sanitare, 
modalităţi de depozitare a 
materialelor, amplasarea 
echipamentelor de muncă 
prevăzute de antreprenori şi 
subantreprenori pentru 
realizarea lucrărilor proprii; 
- măsuri de coordonare 
stabilite de coordonatorii în 
materie de securitate şi 
sănătate şi obligaţiile ce 
decurg din acestea; 
- obligaţii ce decurg din 
interferenţa activităţilor care se 
desfăşoară în perimetrul 
şantierului şi în vecinătatea 
acestuia; 

Pct. 16 din 
Cerinţele minime 
generale de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
15 
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- măsuri generale pentru 
asigurarea menţinerii 
şantierului în ordine şi în stare 
de curăţenie; 
- indicaţii practice privind 
acordarea primului ajutor în 
caz de accidentare în muncă, 
evacuarea persoanelor şi 
măsurile de organizare luate în 
acest sens; 
- modalităţi de colaborare 
între antreprenori, 
subantreprenori şi lucrătorii 
independenţi privind 
securitatea şi sănătatea în 
muncă? 

8.  Măsurile de coordonare 
stabilite de coordonatorii în 
materie de securitate şi 
sănătate şi obligaţiile ce 
decurg din acestea trebuie  să 
se refere, în special, la: 
- căile sau zonele de 
deplasare ori de circulaţie 
orizontale şi verticale; 
- condiţiile de manipulare a 
diverselor încărcături, în 
particular, în ceea ce priveşte 
interferenţa instalaţiilor de 
ridicat aflate pe şantier sau în 
vecinătatea acestuia; 
- limitarea manipulării 
manuale a încărcăturilor; 
- delimitarea şi amenajarea 
zonelor de depozitare a 
diverselor materiale, în mod 
deosebit dacă se depozitează 
materiale sau substanţe 
periculoase; 
- condiţiile de depozitare, 
eliminare sau de evacuare a 
deşeurilor şi a materialelor 
rezultate din dărîmări, 
demolări şi demontări; 
- utilizarea mijloacelor de 
protecţie colectivă şi a 
instalaţiei electrice generale; 
- măsurile care privesc 
interacţiunile de pe şantier? 

Pct. 17 din 
Cerinţele minime 
generale de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
10 

9.  Planul de securitate şi sănătate 
al şantierului se află în 
permanenţă pe şantier și poate 
fi consultat, la cerere, de către 
inspectorii de muncă, membrii 
comitetului de securitate şi 
sănătate în muncă sau de 

Pct. 19 din 
Cerinţele minime 
generale de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 

     
10 
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reprezentanţii lucrătorilor cu 
răspunderi specifice în 
domeniul securităţii şi sănătăţii 
în muncă. 

aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

10. Antreprenorul angajat în 
realizarea de lucrări pe şantier: 
- dețin plan propriu de 
securitate și sănătate; 
- planul propriu de securitate 
și sănătate este armonizat cu 
planul de securitate şi sănătate 
al şantierului; 
- a pus planul propriu de 
securitate şi sănătate la 
dispoziţia managerului de 
proiect, beneficiarului sau 
coordonatorilor în materie de 
securitate şi sănătate, după 
caz? 

Pct. 21, 22, 24, 3 
din Cerinţele 
minime generale de 
  ecuritate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
10 

11. Antreprenorul care execută cu 
unul ori mai mulţi 
subantreprenori, în totalitate 
sau o parte din lucrările care 
trebuie să respecte prevederile 
planului de securitate şi 
sănătate al şantierului, a 
transmis acestora un exemplar 
al planului propriu de 
securitate şi sănătate şi, dacă 
este cazul, un document care 
cuprinde măsurile generale de 
securitate şi sănătate pentru 
lucrările şantierului ce intră în 
responsabilitatea sa? 

Pct. 25 din 
Cerinţele minime 
generale de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
10 

12. Subantreprenorul deține planul 
propriu de securitate și 
sănătate?  

Pct. 21 și 27 din 
Cerinţele minime 
generale de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
10 

13. Planul propriu de securitate și 
sănătate al antreprenorului: 
1) este raportat la planul 
propriu de securitate și 
sănătate al antreprenorului; 
2) conţine cel puţin 
următoarele: 
- numele, prenumele/ 
denumirea şi adresa 
antreprenorului/subantreprenor
ului; 
- numărul lucrătorilor pe 
şantier; 

Pct. 28 din 
Cerinţele minime 
generale de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
10 
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-  numele şi prenumele 
persoanei desemnate să 
conducă executarea lucrărilor, 
dacă este cazul; 
- durata lucrărilor, indicînd 
data începerii acestora; 
- analiza proceselor 
tehnologice de execuţie a 
lucrărilor care pot afecta 
sănătatea şi securitatea 
lucrătorilor şi a celorlalţi 
participanţi la procesul de 
muncă pe şantier; 
- evaluarea riscurilor 
profesionale previzibile legate 
de modul de lucru, de 
materialele utilizate, de 
echipamentele de muncă 
folosite, de utilizarea 
substanţelor sau preparatelor 
periculoase, de deplasarea 
personalului, de organizarea 
şantierului; 
- măsurile pentru asigurarea 
sănătăţii şi securităţii 
lucrătorilor, specifice lucrărilor 
pe care 
antreprenorul/subantreprenorul 
le execută pe şantier, inclusiv 
măsurile de protecţie colectivă 
şi măsurile de protecţie 
individuală? 

14. Înainte de începerea lucrărilor 
pe şantier de către 
antreprenor/subantreprenor, 
planul propriu de securitate şi 
sănătate a fost consultat şi 
avizat de către coordonatorul 
în materie de securitate şi 
sănătate pe durata realizării 
lucrării şi membrii comitetului 
de securitate şi sănătate sau de 
către reprezentanţii lucrătorilor 
cu răspunderi specifice în 
domeniul securităţii şi sănătăţii 
în muncă? 

Pct. 29 din 
Cerinţele minime 
generale de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
10 

15. Un exemplar actualizat al 
planului propriu de securitate 
şi sănătate al antreprenorului 
se află în permanenţă pe 
şantier și poate fi consultat, la 
cerere, de către inspectorii de 
muncă, membrii comitetului 
de securitate şi sănătate în 
muncă sau de reprezentanţii 
lucrătorilor cu răspunderi 

Pct. 31 din 
Cerinţele minime 
generale de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 
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specifice în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în 
muncă? 

16. La șantier, se ține, de către 
persoana competentă - în 
funcție de etapa lucrării 
(coordonatorul în materie de 
securitate şi sănătate pe durata 
elaborării proiectului lucrării 
sau, respectiv, coordonatorul 
în materie de securitate şi 
sănătate pe durata realizării 
lucrării),  Registrul de 
coordonare conform cerințelor 
prevăzute de la 34 Cerinţele 
minime generale de securitate 
şi sănătate pentru şantierele 
temporare sau mobile, 
aprobate prin HG nr. 80/2012? 

Pct. 33, 34, 35 din 
Cerinţele minime 
generale de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     

17. La șantier, dosarul de lucrări 
ulterioare este întocmit și se 
completează corespunzător, de 
către persoana competentă în 
funcție de etapa lucrării 
(coordonatorul în materie de 
securitate şi sănătate pe durata 
elaborării proiectului lucrării 
sau proiectantul,după caz, sau, 
respectiv, coordonatorul în 
materie de securitate şi 
sănătate pe durata realizării 
lucrării)? 

Pct.38, 39 din 
Cerinţele minime 
generale de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
10 

18. Există, dacă este cazul 
conform legislației, declaraţia 
prealabilă privind începerea 
lucrărilor pe şantier, întocmită 
de către beneficiar sau 
managerul de proiect? 

Pct. 44 din 
Cerinţele minime 
generale de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

      
10 

19. Textul declaraţiei prealabile 
privind începerea lucrărilor pe 
şantier, actualizat la zi, este 
afişat pe şantier, la un loc 
vizibil, înainte de începerea 
lucrărilor? 

Pct.46, 47 din 
Cerinţele minime 
generale de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

    6 

20. La șantier, pe toată durata 
realizării lucrării, sunt stabilite 
căile şi zonele de acces sau de 
circulaţie? 
 

Pct. 53 alineatul 
patru din Cerinţele 
minime generale de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 

    10 
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sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

21. Numărul, amplasarea şi 
dimensiunile căilor şi ieşirilor 
de urgenţă au fost determinate 
în funcţie de folosirea 
echipamentului de muncă şi de 
dimensiunile şantierului şi ale 
încăperilor, precum şi de 
numărul maxim de lucrători    
care pot fi prezenţi? 

Pct. 9 din Cerinţele 
minime specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

    10 

22. Căile şi ieşirile de urgenţă sunt 
în permanenţă libere şi conduc 
în modul cel mai direct posibil 
într-o zona de securitate?  
 

Pct. 7 din Cerinţele 
minime specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

    6 

23. Căile de circulaţie şi uşile 
(porţile) care au acces la căile 
şi ieşirile de urgenţă sunt libere 
și nu sunt blocate cu obiecte 
sau într-o altă formă care să nu 
permită accesul la acestea? 

Pct. 12 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

    8 

24. Căile şi ieşirile de urgenţă sunt 
semnalizate în conformitate cu 
dispoziţiile legale referitoare la 
semnalizarea de securitate şi 
sănătate la locul de muncă? 
 

Pct. 11 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

    10 

25. Căile şi ieşirile de urgenţă care 
necesită iluminare sunt 
prevăzute cu iluminare de 
securitate de intensitate 
suficientă, de minimum 20 lx, 
în cazul în care se întrerupe 
alimentarea cu energie 
electrică? 

Pct. 13 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

    8 

26. La șantier, pe toată durata 
realizării lucrării, manipularea 
diverselor încărcături se face în 
condiţii de securitate? 

Pct. 53 alineatul 
cinci din Cerinţele 
minime generale de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

    15 
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27. La șantier, pe toată durata 
realizării lucrării, se asigură 
întreţinerea, controlul înainte 
de punerea în funcţiune şi 
controlul periodic al 
echipamentelor de muncă 
utilizate? 

Pct. 53 alineatul 
șase din Cerinţele 
minime generale de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

    20 

28. La șantier, pe toată durata 
realizării lucrării, este realizată 
și respectată delimitarea şi 
amenajarea zonelor de 
depozitare şi înmagazinare a 
diverselor materiale, în special 
a materialelor sau substanţelor 
periculoase? 

Pct. 53 alineatul 
șapte din Cerinţele 
minime generale de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

    15 

29. La șantier, pe toată durata 
realizării lucrării, se respectă 
condiţiile de deplasare a 
substanţelor şi materialelor 
periculoase utilizate? 
 

Pct. 53 alineatul opt 
din Cerinţele 
minime generale de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

    15 

30. A avut loc informarea 
lucrătorilor şi/sau 
reprezentanţilor lucrătorilor cu 
răspunderi specifice în 
domeniul securităţii şi sănătăţii 
în muncă asupra tuturor 
măsurilor ce trebuie luate 
privind securitatea şi sănătatea 
lucrătorilor pe şantier? 

Pct. 63 din 
Cerinţele minime 
generale de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

    10 

31. Materialele, echipamentele de 
muncă şi, în general, orice 
componente care, la o 
deplasare oarecare, pot afecta 
securitatea şi sănătatea 
lucrătorilor, sunt fixate într-un 
mod adecvat şi sigur? 

Pct. 3 din Cerinţele 
minime specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

    15 

32. Accesul pe orice suprafaţă de 
material care nu are o 
rezistenţă suficientă se face 
doar cu utilizarea 
echipamentelor de protecţie 
corespunzătoare, astfel încît 
lucrul să se desfăşoare în 
condiţii de siguranţă? 

Pct. 4 din Cerinţele 
minime specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
10 

33. Instalaţiile de distribuție a 
energiei sunt proiectate, 
realizate şi utilizate astfel încît 
să nu prezinte pericol de 

Pct. 5 din Cerinţele 
minime specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 

     
20 
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incendiu sau explozie, iar 
lucrătorii sunt protejaţi 
corespunzător contra riscurilor 
de electrocutare prin atingere 
directă ori indirectă? 

şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

34. La proiectarea, realizarea şi 
alegerea materialului şi a 
dispozitivelor de protecţie s-a 
ținut seama de tipul şi puterea 
energiei distribuite, de 
condiţiile de influenţă externe 
şi de competenţa lucrătorilor 
care au acces la părţi ale 
instalaţiei? 

Pct. 6 din Cerinţele 
minime specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
15 

35. Instalaţiile de distribuţie a 
energiei de la posturile de 
lucru pe şantiere, în exteriorul 
încăperilor, existente înainte 
de deschiderea şantierului, au 
fost identificate, verificate şi 
semnalizate în mod clar? 

Pct. 112 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

    10 

36. La șantier există un număr 
suficient de dispozitive 
corespunzătoare pentru 
stingerea incendiilor, precum 
şi, dacă este cazul, un număr 
suficient de detectoare de 
incendiu şi de sisteme de 
alarmă, stabilite în funcţie de 
caracteristicile şantierului şi de 
dimensiunile şi destinaţia 
încăperilor, de echipamentele 
de muncă prezente, de 
caracteristicile fizice şi 
chimice ale substanţelor sau 
ale materialelor prezente, 
precum şi de numărul maxim 
de lucrători care pot fi 
prezenţi? 

Pct. 14 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
20 

37. Dispozitivele de stingere a 
incendiului, detectoarele de 
incendiu şi sistemele de alarmă 
sunt întreţinute şi, periodic, 
sunt verificate și supuse la 
încercări şi exerciţii adecvate? 

Pct. 15 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
15 

38. Dispozitivele de stingere a 
incendiului sunt semnalizate în 
conformitate cu dispoziţiile 
legale referitoare la 
semnalizarea de securitate şi 
sănătate la locul de muncă? 

Pct. 17 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 

     
10 
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sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

39. În funcție de metodele de lucru 
folosite şi de cerinţele fizice 
impuse lucrătorilor, sunt luate 
măsuri pentru a asigura 
lucrătorii cu aer proaspăt în 
cantitate suficientă? 

Pct. 19 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
15 

40. Instalațiile de ventilare 
mecanică sunt menţinute în 
stare de funcţionare și nu 
expun lucrătorii la curenţi de 
aer care le pot afecta 
sănătatea? 

Pct. 20 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
15 

41. La șantier există un sistem de 
control care semnalizează 
orice oprire accidentală a 
instalaţiei de ventilare 
mecanice? 

Pct. 21 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
10 

42. La șantier, pe toată durata 
realizării lucrării, se respectă 
interdicția de a nu expune 
lucrătorii la niveluri de zgomot 
nocive sau unei influenţe 
exterioare nocive, cum ar fi: 
gaze, vapori, praf? 
 

Pct. 22 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

    

10 

43. Atunci cînd lucrătorii trebuie 
să pătrundă într-o zonă a cărei 
atmosferă este susceptibilă să 
conţină o substanţă toxică sau 
nocivă, să aibă un conţinut 
insuficient de oxigen sau să fie 
inflamabilă, se asigură 
controlul atmosferei 
contaminate, precum şi măsuri 
corespunzătoare pentru a 
preveni orice pericol? 

Pct. 23 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

    15 

44. La șantier, pe toată durata 
realizării lucrării, se respect 
interdicția de a nu expune 
lucrătorii într-un spaţiu închis 
cu risc profesional sporit? 

Pct. 24 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 

    20 



12 

sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

45. În cazul expunerii lucrătorilor 
în spații închise cu risc 
profesional sporit, aceștia sunt 
fie supravegheați în 
permanenţă din exterior şi sunt 
asigurate toate măsurile 
corespunzătoare pentru a i se 
putea acorda primul ajutor în 
caz de accidentare în muncă, 
efectiv şi imediat? 

Pct. 25 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

    20 

46. În timpul programului de 
lucru, temperatura din 
încăperile de lucru este 
adecvată organismului uman, 
ţinîndu-se seama de metodele 
de lucru folosite şi de 
solicitările fizice la care sînt 
supuşi lucrătorii, conform 
tabelelor 1-3 din anexa nr.2 la 
Cerinţele minime specifice de 
securitate şi sănătate pentru 
şantierele temporare sau 
mobile, aprobate prin HG nr. 
80/2012? 

Pct. 26 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     

47. Uşile şi porţile glisante sunt 
prevăzute cu sistem de 
siguranţă care să împiedice 
ieşirea de pe şine şi căderea 
lor? 

Pct. 32 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
10 

48. Uşile şi porţile care se deschid 
în sus sunt prevăzute cu un 
sistem de siguranţă care să 
împiedice căderea lor?  

Pct. 33 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
15 

49. Uşile şi porţile situate de-a 
lungul căilor de siguranţă sunt 
semnalizate în conformitate cu 
dispoziţiile legale referitoare la 
semnalizarea de securitate şi 
sănătate la locul de muncă? 
 

Pct. 34 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

    8 

50. S-au asigurat uși pentru 
pietoni, menținute permanent 

Pct. 35 din 
Cerinţele minime 

     
10 
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liber și semnalizate în mod 
vizibil, în vecinătatea imediată 
a porţilor destinate circulaţiei 
vehiculelor? 

specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

 

51. Funcționarea uşilor şi porţile 
mecanice se realizează fără să 
prezinte pericol de accidentare 
pentru lucrători? 

Pct. 36 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

    6 

52. Uşile şi porţile mecanice, dacă 
nu sunt prevăzute cu 
dispozitive de deschidere 
automată, sunt prevăzute cu 
dispozitive de oprire de 
urgenţă accesibile şi uşor de 
identificat, şi permit 
deschiderea lor manuală? 

Pct. 37 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
15 

53. Căile de circulaţie, inclusiv 
scările mobile, scările fixe, 
cheiurile şi rampele de 
încărcare, au fost calculate, 
amplasate şi amenajate, şi 
făcute accesibile, astfel încît să 
poată fi utilizate uşor, în 
deplină securitate şi în 
conformitate cu destinaţia lor, 
iar lucrătorii aflaţi în 
vecinătatea acestor căi de 
circulaţie, să nu fie expuşi nici 
unui risc profesional? 

Pct. 38 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
10 

 

54. A fost prevăzută o distanţă de 
securitate suficientă sau 
dispozitive de protecţie pentru 
ceilalţi utilizatori ai căilor de 
circulaţie, dacă pe căile de 
circulaţie sunt folosite 
mijloace de transport? 

Pct. 40 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
10 

55. Se efectuează întreținerea, 
verificarea periodică și 
semnalizarea căilor de 
circulație în conformitate cu 
dispoziţiile legale referitoare la 
semnalizarea de securitate şi 
sănătate la locul de muncă? 

Pct. 41 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
10 
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56. Căile de circulaţie destinate 
vehiculelor au fost amplasate, 
astfel încît să existe o distanţă 
suficientă faţă de uşi, porţi, 
treceri pentru pietoni, culoare 
şi scări? 

Pct. 42 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
10 

57. Cheiurile şi rampele de 
încărcare corespund 
dimensiunilor încărcăturilor ce 
se transportă? 

Pct. 46 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
10 

58. Este prevăzută cel puțin o 
ieşire la fiecare capăt pentru 
cheiurile de încărcare? 

Pct. 47 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
10 

59. Rampele de încărcare sunt 
sigure, astfel încît lucrătorii să 
nu poată cădea? 

Pct. 48 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
10 

60. La șantier, în funcţie de 
dimensiunile acestuia sau de 
tipurile de activităţi, sunt 
prevăzute una sau mai multe 
încăperi de prim ajutor în caz 
de accidentare în muncă, care 
sunt echipate cu instalaţii şi 
materiale indispensabile 
primului ajutor, permit accesul 
cu brancarde și sunt 
semnalizate în conformitate cu 
dispoziţiile legale referitoare la 
semnalizarea de securitate şi 
sănătate la locul de muncă? 

Pct. 53, 54, 55 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

    15 

61. În toate locurile unde 
condiţiile de muncă o cer au 
fost asigurate mijloace de prim 
ajutor în caz de accidentare în 
muncă, care sunt semnalizate 
corespunzător şi uşor 

Pct. 56, 57 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 

     
15 
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accesibile?  sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

62. Se asigură lucrătorii: 
- cu vestiare corespunzătoare, 
dacă aceştia trebuie să poarte 
îmbrăcăminte de lucru şi dacă, 
din motive de sănătate sau de 
decenţă, nu li se poate cere să 
se schimbe într-un alt spaţiu; 
sau 
- când nu sunt necesare 
vestiare – cu un loc unde să-şi 
ţină îmbrăcămintea şi obiectele 
personale sub cheie? 

Pct. 59, 64 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
5 
 

63. În anumite situaţii, cum ar fi 
existenţa substanţelor 
periculoase, a umidităţii, a 
murdăriei, sunt asigurate 
condiții ca îmbrăcămintea de 
lucru să poată fi ţinută separat 
de vestimentaţia şi obiectele 
personale? 

Pct. 62 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
5 

64. Vestiarele existente sunt 
prevăzute separat pentru 
bărbaţi şi pentru femei sau este 
prevăzută o utilizare separată a 
acestora? 

Pct. 63 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
5 

65. Atunci cînd tipul de activitate 
sau cerinţele de curăţenie 
impun acest lucru, lucrătorilor 
le sunt puse la dispoziţie 
duşuri și chiuvete 
corespunzătoare, separate 
pentru bărbaţi şi pentru femei 
sau cu o utilizare separată a 
acestora? 

Pct. 65, 66, 70 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

    8 

66. Lucrătorii sunt asigurați cu 
locuri special dotate cu un 
număr suficient de WC-uri, 
amplasate în apropierea 
posturilor de lucru, a 
încăperilor de odihnă, a 
vestiarelor şi a sălilor de 
duşuri, separate pentru bărbaţi 
şi femei sau cu o utilizare 
separată a acestora? 

Pct. 72, 73 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
 

8 

67. La dispoziția lucrătorilor se 
pun încăperi pentru odihnă 
şi/sau cazare uşor accesibile 
sau alte facilităţi puse la 

Pct. 74, 76 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 

     
5 



16 

dispoziţia lucrătorilor pentru 
ca aceştia să le poată folosi în 
timpul întreruperii lucrului, 
dacă securitatea sau sănătatea 
lor, în special datorită tipului 
activităţii, numărului mare de 
lucrători sau distanţei faţă de 
şantier impun acest lucru, 
lucru? 

sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

68. Încăperile pentru odihnă şi/sau 
cazare sunt suficient de mari şi 
prevăzute cu un număr de 
mese şi de scaune 
corespunzător numărului de 
lucrători? 

Pct. 75 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
5 

69. Încăperile de cazare fixe sunt 
dotate cu paturi, dulapuri, 
mese şi scaune, ţinîndu-se 
seama de numărul de lucrători 
și proporţia dintre bărbaţi şi 
femei? 

Pct. 77 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
5 

70. Posturile de lucru mobile ori 
fixe, situate la înălţime sau în 
adîncime, sunt solide şi stabile, 
și țin seama de: 
- numărul de lucrători care le 
ocupă; 
- încărcăturile maxime care pot 
fi aduse şi suportate, precum şi 
de repartiţia lor; 
- influenţele externe la care pot 
fi supuse? 

Pct. 108 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
5 

71. Se asigură stabilitatea 
suportului şi celorlalte 
componente ale posturilor de 
lucru prin mijloace de fixare 
corespunzătoare şi sigure, când 
acestea nu au o stabilitate 
intrinsecă, pentru a se evita 
orice deplasare intempestivă 
sau involuntară a ansamblului 
ori a părţilor acestor posturi de 
lucru? 

Pct. 109 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

     
10 

72. Sunt implementate mijloace de 
protecție colectivă a 
lucrătorilor, de fiecare dată 
cînd aceasta este tehnic 
posibil, care să asigure 
protejarea acestora împotriva 
căderilor de obiecte?  

Pct. 115 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 

     
15 
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aprobate prin HG 
nr. 80/2012 

73. Amplasarea sau depozitarea 
materialelor şi echipamentelor 
de muncă se efectuează, astfel 
încît să se evite răsturnarea ori 
căderea lor? 

Pct. 115 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/20126 

     
15 

74. Se realizează măsuri de 
prevenire a căderilor de la 
înălţime cu utilizarea 
mijloacelor materiale, în 
special cu ajutorul 
balustradelor de protecţie 
solide, suficient de înalte şi 
avînd cel puţin o bordură, o 
mînă curentă şi protecţie 
intermediară sau cu un mijloc 
alternativ echivalent? 

Pct. 118 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/20126 

     
15 

75. La efectuarea lucrărilor la 
înălține, se utilizează 
echipamentele de muncă 
corespunzătoare, 
echipamentele de protecţie 
colectivă (balustradele, 
platformele, plasele de 
prindere)? 

Pct. 119 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/20126 

     
15 

76. Schelele au fost concepute, 
construite şi întreţinute, astfel 
încît să se evite prăbuşirea sau 
deplasarea lor accidentală? 

Pct. 121 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/20126 

     
15 

77. Schelele mobile sunt asigurate 
împotriva deplasărilor 
involuntare? 

Pct. 125 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/20126 

    20 

78. Platformele de lucru, 
pasarelele şi scările schelelor 
au fost construite, 
dimensionate, protejate şi 
utilizate, astfel încît persoanele 
să nu cadă sau să fie expuse 
căderilor de obiecte? 

Pct. 122 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 

     
15 
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aprobate prin HG 
nr. 80/20126 

79. Schelele sunt supuse 
controlului de către o persoană 
competentă: 
- înainte de a fi date în 
exploatare; 
și 
- ulterior, la intervale 
periodice? 

Pct. 123 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/20126 

     
10 

80. Toate instalaţiile de ridicat şi 
accesoriile acestora, inclusiv 
elementele componente şi 
elementele de fixare, de 
ancorare şi de sprijin, sunt, 
cumulativ: 
- bine proiectate şi construite şi 
să aibă o rezistenţă suficientă 
pentru utilizarea căreia îi sînt 
destinate; 
- corect instalate şi utilizate; 
- întreţinute în stare bună de 
funcţionare; 
- verificate şi supuse 
încercărilor şi controalelor 
periodice, conform 
dispoziţiilor legale în vigoare; 
- manevrate de către lucrători 
calificaţi care au pregătirea 
corespunzătoare? 

Pct. 126 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/20126 

     
15 

 

81. Toate instalaţiile de ridicat şi 
toate accesoriile de ridicare 
sunt marcate în mod vizibil cu 
informația despre valoarea 
încărcăturii maxime? 

Pct. 127 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/20126 

     
15 

 

82. Toate vehiculele şi maşinile 
pentru excavaţii şi manipularea 
materialelor sunt, cumulativ: 
- bine concepute şi construite, 
ţinîndu-se seama, în măsura în 
care este posibil, de principiile 
ergonomice; 
- menţinute în stare bună de 
funcţionare; 
- utilizate în mod corect? 

Pct. 129 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/20126 

     
10 

83. Conducătorii şi operatorii 
vehiculelor şi maşinilor pentru 
excavaţii şi manipularea 
materialelor au pregătirea 
necesară? 
 

Pct. 130 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 

     
15 
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sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/20126 

84. Sunt întreprinse măsuri 
preventive pentru a se evita 
căderea în excavaţii sau în apă 
a vehiculelor şi a maşinilor 
pentru excavaţii şi manipularea 
materialelor? 

Pct. 131 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/20126 

     
15 

85. Echipamentele de muncă, 
inclusiv uneltele de mîină, cu 
sau fără motor, sunt, 
cumulativ: 
- bine concepute şi construite, 
ţinîndu-se seama, în măsura în 
care este posibil, de principiile 
ergonomice; 
- menţinute în stare bună de 
funcţionare; 
- folosite exclusiv pentru 
lucrările pentru care au fost 
concepute; 
- manevrate de către lucrători 
avînd pregătirea 
corespunzătoare? 

Pct. 133 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/20126 

     
10 

86. În cazul excavaţiilor, sondelor, 
lucrărilor subterane sau 
tunelurilor, sunt luate măsuri 
corespunzătoare: 
- pentru a preveni riscurile de 
îngropare prin surparea 
terenului, cu ajutorul unor 
sprijine, taluzuri sau altor 
mijloace corespunzătoare; 
- pentru a preveni pericolele 
legate de căderea lucrătorilor, 
materialelor sau obiectelor, de 
iruperea apei; 
- pentru a asigura o ventilaţie 
suficientă tuturor posturilor de 
lucru, astfel încît să se 
realizeze şi să se întreţină o 
atmosferă respirabilă care să 
nu fie periculoasă sau nocivă 
pentru sănătate; 
- pentru a permite lucrătorilor 
de a se adăposti într-un loc 
sigur, în caz de incendiu, 
irupere a apei sau cădere a 
materialelor? 

Pct. 135 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/20126 

     
15 

87. Sunt prevăzute căi sigure 
pentru a intra şi ieşi din zona 
de excavaţii? 

Pct. 137 din 
Cerinţele minime 
specifice de 

     
10 
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securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/20126 

88. Cînd demolarea unei clădiri 
sau a unei lucrări poate să 
prezinte sau a prezentat 
pericole: 
- au fost (sunt) adoptate măsuri 
de prevenire, precum şi 
metode şi proceduri 
corespunzătoare; 
- lucrările au fost (sunt) 
planificate şi executate sub 
supravegherea unei persoane 
competente? 

Pct. 139 din 
Cerinţele minime 
specifice de 
securitate şi 
sănătate pentru 
şantierele temporare 
sau mobile, 
aprobate prin HG 
nr. 80/20126 

     
15 

 
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%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Minore       
Grave       
Foarte grave       
Total       

 
VII. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor: 
 

Calificarea încălcărilor Punctajul 
Minore 1 – 6 
Grave 7 – 14 
Foarte grave 15 - 20 

 
 
VIII. Lista actelor normative relevante: 
 
1. Hotarirea Guvernului nr.80/2012 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau 

mobile 
 
Întocmită la data de _________________________________ 
 
Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului: 
___________________________                   __________________                 
            (Nume, prenume)                                         (Semnătura)                          
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___________________________                   __________________ 
            (Nume, prenume)                                         (Semnătura)   
 
 
 
 
 


