
ANEXA
privind sarcinile lucrătorilor în domeniul

Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
Conform legii 319/2006 art.22,23  – 

Legea securitatii si sanatatii in munca, 
fiecare lucrator are       urmatoarele obligatii :

• Sa isi insuseasca si sa respecte  normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a acestora (masurile de 
prevenire si protectie,insusite in cadrul instruirilor);
• Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire   
profesionala atat propria persoana, cat si celelalte persoane participante la procesul de munca ;
• Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de 
accidentare sau imbolnavire profesionala ;
• Sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane 
participante la procesul de munca ;
• Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa il informeze de indata pe conducatorul 
locului de munca ;
• Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare , corespunzator scopului pentru care a fost acordat si, dupa 
utilizare, il inapoiaza si il pune la locul destinat pentru pastrare;
• Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase ,echipamentele de transport si alte mijloace de 
productie;
• Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara, a dispozitivelor de securitate 
proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si utilizeaza corect aceste dispozitive;
• Sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele desemnate, pentru a permite angajatorului sa se 
asigure ca mediul de munca si conditiile de munca sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate,in domeniul sau de 
activitate;
• Sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele desemnate, pentru realizarea oricaror masuri si cerinte
dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor ;
• Sa ofere relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul securitatii si sanatatii in munca .

Conform legii 307/2006 art.22,
Legea privind apărarea împotriva incendiilor  
fiecare lucrator are       urmatoarele obligatii :       

   a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de
administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
    b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit 
instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
    c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare 
împotriva incendiilor;
    d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de 
apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum
şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
    e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, 
care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare 
împotriva incendiilor;
    f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui 
pericol iminent de incendiu;
    g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la 
producerea incendiilor.
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