INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI
OBLIGAłIILE ANGAJAłILOR ÎN DOMENIUL SECURITĂłII ŞI
SĂNĂTĂłII ÎN MUNCĂ
( EXTRAS DIN LEGEA 319/2006)
CAPITOLUL IV: ObligaŃiile lucrătorilor
Art. 22

Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa,
precum şi cu instrucŃiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate
de acŃiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
Art. 23

(1)În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 22, lucrătorii au următoarele
obligaŃii:
a)să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanŃele periculoase, echipamentele de transport
şi alte mijloace de producŃie;
b)să utilizeze corect echipamentul individual de protecŃie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau
să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
c)să nu procedeze la scoaterea din funcŃiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaŃiilor tehnice şi
clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
d)să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaŃi orice situaŃie de muncă despre care
au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi
orice deficienŃă a sistemelor de protecŃie;
e)să aducă la cunoştinŃă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoană;
f)să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaŃi, atât timp cât este necesar, pentru a face
posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinŃe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii
sanitari, pentru protecŃia sănătăŃii şi securităŃii lucrătorilor;
g)să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaŃi, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiŃiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri
pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
h)să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaŃiei din domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă şi
măsurile de aplicare a acestora;
i)să dea relaŃiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
(2)ObligaŃiile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, şi celorlalŃi participanŃi la procesul de muncă,
potrivit activităŃilor pe care aceştia le desfăşoară.

