INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI
OBLIGAłIILE ANGAJATORILOR ÎN DOMENIUL SECURITĂłII
ŞI SĂNĂTĂłII ÎN MUNCĂ
( EXTRAS DIN LEGEA 319/2006)
CAPITOLUL III: ObligaŃiile angajatorilor
SECłIUNEA 1: ObligaŃii generale ale angajatorilor
Art. 6

(1)Angajatorul are obligaŃia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de
muncă.
(2)În cazul în care un angajator apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de
responsabilităŃile sale în acest domeniu.
(3)ObligaŃiile lucrătorilor în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă nu aduc atingere principiului
responsabilităŃii angajatorului.
Art. 7
(1)În cadrul responsabilităŃilor sale, angajatorul are obligaŃia să ia măsurile necesare pentru:
a)asigurarea securităŃii şi protecŃia sănătăŃii lucrătorilor;
b)prevenirea riscurilor profesionale;
c)informarea şi instruirea lucrătorilor;
d)asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităŃii şi sănătăŃii în muncă.
(2)Angajatorul are obligaŃia să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute la alin. (1), Ńinând seama de
modificarea condiŃiilor, şi pentru îmbunătăŃirea situaŃiilor existente.
(3)Angajatorul are obligaŃia să implementeze măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2) pe baza
următoarelor principii generale de prevenire:
a)evitarea riscurilor;
b)evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c)combaterea riscurilor la sursă;
d)adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă, alegerea
echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de producŃie, în vederea reducerii monotoniei
muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra sănătăŃii;
e)adaptarea la progresul tehnic;
f)înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puŃin
periculos;
g)dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii,
condiŃiile de muncă, relaŃiile sociale şi influenŃa factorilor din mediul de muncă;
h)adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecŃie colectivă faŃă de măsurile de protecŃie
individuală;
i)furnizarea de instrucŃiuni corespunzătoare lucrătorilor.
(4)Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, Ńinând seama de natura activităŃilor din
întreprindere şi/sau unitate, angajatorul are obligaŃia:
a)să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor
de muncă, a substanŃelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă;
b)ca, ulterior evaluării prevăzute la lit. a) şi dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum şi
metodele de lucru şi de producŃie aplicate de către angajator să asigure îmbunătăŃirea nivelului
securităŃii şi al protecŃiei sănătăŃii lucrătorilor şi să fie integrate în ansamblul activităŃilor întreprinderii
şi/sau unităŃii respective şi la toate nivelurile ierarhice;

c)să ia în considerare capacităŃile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă,
atunci când îi încredinŃează sarcini;
d)să asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu lucrătorii
şi/sau reprezentanŃii acestora în ceea ce priveşte consecinŃele asupra securităŃii şi sănătăŃii lucrătorilor,
determinate de alegerea echipamentelor, de condiŃiile şi mediul de muncă;
e)să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, accesul să fie permis
numai lucrătorilor care au primit şi şi-au însuşit instrucŃiunile adecvate.
(5)Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci când în acelaşi loc de muncă îşi
desfăşoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi şi/sau unităŃi, angajatorii acestora au
următoarele obligaŃii:
a)să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă,
luând în considerare natura activităŃilor;
b)să îşi coordoneze acŃiunile în vederea protecŃiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor profesionale,
luând în considerare natura activităŃilor;
c)să se informeze reciproc despre riscurile profesionale;
d)să informeze lucrătorii şi/sau reprezentanŃii acestora despre riscurile profesionale.
(6)Măsurile privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă nu trebuie să comporte în nicio
situaŃie obligaŃii financiare pentru lucrători.

SECłIUNEA 2: Servicii de prevenire şi protecŃie
Art. 8
(1)Fără a aduce atingere obligaŃiilor prevăzute la art. 6 şi 7, angajatorul desemnează unul sau mai mulŃi
lucrători pentru a se ocupa de activităŃile de protecŃie şi de activităŃile de prevenire a riscurilor
profesionale din întreprindere şi/sau unitate, denumiŃi în continuare lucrători desemnaŃi.
(2)Lucrătorii desemnaŃi nu trebuie să fie prejudiciaŃi ca urmare a activităŃii lor de protecŃie şi a celei de
prevenire a riscurilor profesionale.
(3)Lucrătorii desemnaŃi trebuie să dispună de timpul necesar pentru a-şi putea îndeplini obligaŃiile ce
le revin prin prezenta lege.
(4)Dacă în întreprindere şi/sau unitate nu se pot organiza activităŃile de prevenire şi cele de protecŃie
din lipsa personalului competent, angajatorul trebuie să recurgă la servicii externe.
(5)În cazul în care angajatorul apelează la serviciile externe prevăzute la alin. (4), acestea trebuie să fie
informate de către angajator asupra factorilor cunoscuŃi că au efecte sau sunt susceptibili de a avea
efecte asupra securităŃii şi sănătăŃii lucrătorilor şi trebuie să aibă acces la informaŃiile prevăzute la art.
16 alin. (2).
(6)Lucrătorii desemnaŃi trebuie să aibă, în principal, atribuŃii privind securitatea şi sănătatea în muncă
şi, cel mult, atribuŃii complementare.
Art. 9
1)În toate cazurile, pentru a se ocupa de organizarea activităŃilor de prevenire şi a celor de
protecŃie, Ńinând seama de mărimea întreprinderii şi/sau unităŃii şi/sau de riscurile la care sunt expuşi
lucrătorii, precum şi de distribuŃia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităŃii, se impune ca:
a)lucrătorii desemnaŃi să aibă capacitatea necesară şi să dispună de mijloacele adecvate;
b)serviciile externe să aibă aptitudinile necesare şi să dispună de mijloace personale şi profesionale
adecvate;
c)lucrătorii desemnaŃi şi serviciile externe să fie în număr suficient.
(2)Prevenirea riscurilor, precum şi protecŃia sănătăŃii şi securitatea lucrătorilor trebuie să fie
asigurate de unul sau mai mulŃi lucrători, de un serviciu ori de servicii distincte din interiorul sau din
exteriorul întreprinderii şi/sau unităŃii.
(3)Lucrătorul/lucrătorii şi/sau serviciul/serviciile prevăzute la alin. (2) trebuie să colaboreze
între ei ori de câte ori este necesar.
(4)în cazul microîntreprinderilor şi al întreprinderilor mici, în care se desfăşoară activităŃi fără
riscuri deosebite, angajatorul îşi poate asuma atribuŃiile din domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă
pentru realizarea măsurilor prevăzute de prezenta lege, dacă are capacitatea necesară în domeniu.

(5)Ministerul Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei stabileşte prin norme metodologice de
aplicare a prevederilor prezentei legi capacităŃile şi aptitudinile necesare, precum şi numărul considerat
suficient, prevăzute la alin. (1) şi (4).

SECłIUNEA 3: Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor,
pericol grav şi iminent
Art. 10
(1)Angajatorul are următoarele obligaŃii:
a)să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea
lucrătorilor, adaptate naturii activităŃilor şi mărimii întreprinderii şi/sau unităŃii, Ńinând seama de alte
persoane prezente;
b)să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul
ajutor, serviciul medical de urgenŃă, salvare şi pompieri.
(2)Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorul trebuie să desemneze lucrătorii care aplică
măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor.
(3)Numărul lucrătorilor menŃionaŃi la alin. (2), instruirea lor şi echipamentul pus la dispoziŃia acestora
trebuie să fie adecvate mărimii şi/sau riscurilor specifice întreprinderii şi/sau unităŃii.
Art. 11
(1)Angajatorul are următoarele obligaŃii:
a)să informeze, cât mai curând posibil, toŃi lucrătorii care sunt sau pot fi expuşi unui pericol grav şi
iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum şi despre măsurile luate ori care trebuie să
fie luate pentru protecŃia lor;
b)să ia măsuri şi să furnize instrucŃiuni pentru a da lucrătorilor posibilitatea să oprească lucrul şi/sau să
părăsească imediat locul de muncă şi să se îndrepte spre o zonă sigură, în caz de pericol grav şi
iminent;
c)să nu impună lucrătorilor reluarea lucrului în situaŃia în care încă există un pericol grav şi iminent, în
afara cazurilor excepŃionale şi pentru motive justificate.
(2)Lucrătorii care, în cazul unui pericol grav şi iminent, părăsesc locul de muncă şi/sau o zonă
periculoasă nu trebuie să fie prejudiciaŃi şi trebuie să fie protejaŃi împotriva oricăror consecinŃe
negative şi nejustificate pentru aceştia.
(3)Angajatorul trebuie să se asigure că, în cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate
sau a altor persoane, atunci când şeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toŃi lucrătorii sunt
apŃi să aplice măsurile corespunzătoare, în conformitate cu cunoştinŃele lor şi cu mijloacele tehnice de
care dispun, pentru a evita consecinŃele unui astfel de pericol.
(4)Lucrătorii nu trebuie să fie prejudiciaŃi pentru cazurile prevăzute la alin. (3), cu excepŃia situaŃiilor
în care aceştia acŃionează imprudent sau dau dovadă de neglijenŃă gravă.

SECłIUNEA 4: Alte obligaŃii ale angajatorilor
Art. 12
(1)Angajatorul are următoarele obligaŃii:
a)să realizeze şi să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă,
inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;
b)să decidă asupra măsurilor de protecŃie care trebuie luate şi, după caz, asupra echipamentului de
protecŃie care trebuie utilizat;
c)să Ńină evidenŃa accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile
de lucru, a accidentelor uşoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum şi a
accidentelor de muncă, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. g);
d)să elaboreze pentru autorităŃile competente şi în conformitate cu reglementările legale rapoarte
privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii săi.

Art. 13
În vederea asigurării condiŃiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligaŃii:
a)să adopte, din faza de cercetare, proiectare şi execuŃie a construcŃiilor, a echipamentelor de muncă,
precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaŃie, soluŃii conforme prevederilor legale în vigoare
privind securitatea şi sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile
de accidentare şi de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor;
b)să întocmească un plan de prevenire şi protecŃie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice
şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condiŃiilor de muncă
specifice unităŃii;
c)să obŃină autorizaŃia de funcŃionare din punctul de vedere al securităŃii şi sănătăŃii în muncă, înainte
de începerea oricărei activităŃi, conform prevederilor legale;
d)să stabilească pentru lucrători, prin fişa postului, atribuŃiile şi răspunderile ce le revin în domeniul
securităŃii şi sănătăŃii în muncă, corespunzător funcŃiilor exercitate;
e)să elaboreze instrucŃiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea şi/sau aplicarea
reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, Ńinând seama de particularităŃile activităŃilor şi ale
locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor;
f)să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toŃi lucrătorii a măsurilor prevăzute în
planul de prevenire şi de protecŃie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităŃii şi
sănătăŃii în muncă, prin lucrătorii desemnaŃi, prin propria competenŃă sau prin servicii externe;
g)să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cum ar fi
afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă;
h)să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta
este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecŃie necesare;
i)să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaŃia specifică;
j)să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a testării psihologice a
aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute şi să asigure controlul medical
periodic şi, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării;
k)să Ńină evidenŃa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. e);
l)să asigure funcŃionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecŃie, a aparaturii
de măsură şi control, precum şi a instalaŃiilor de captare, reŃinere şi neutralizare a substanŃelor nocive
degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice;
m)să prezinte documentele şi să dea relaŃiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului
sau al efectuării cercetării evenimentelor;
n)să asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al
cercetării evenimentelor;
o)să desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, lucrătorii care să participe la efectuarea
controlului sau la cercetarea evenimentelor;
p)să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de
cazurile în care menŃinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaŃa accidentaŃilor şi a
altor persoane;
q)să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
r)să asigure echipamente individuale de protecŃie;
s)să acorde obligatoriu echipament individual de protecŃie nou, în cazul degradării sau al pierderii
calităŃilor de protecŃie.
Art. 14
AlimentaŃia de protecŃie se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori persoanelor care
lucrează în condiŃii de muncă ce impun acest lucru şi se stabileşte prin contractul colectiv de muncă
şi/sau contractul individual de muncă.
Art. 15
(1)Materialele igienico-sanitare se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori.
(2)Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum şi locurile de muncă ce impun acordarea acestora
se stabilesc prin contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de muncă.

