
ANEXA
privind sarcinile angajatorilor în domeniul

Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
Conform legii 319/2006 art.6,7  – 

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

Art. 6
(1) Angajatorul are obligaţia 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 

responsabilităţile sale în acest domeniu.

(3) Obligaţiile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu aduc atingere principiului 

responsabilităţii angajatorului.

Art. 7

(1) În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru:

a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;

b) prevenirea riscurilor profesionale;

c) informarea şi instruirea lucrătorilor;

d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.

(2) Angajatorul are obligaţia să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute la alin. (1), ţinând seama de 

modificarea condiţiilor, şi pentru îmbunătăţirea situaţiilor existente.

(3)  Angajatorul  are  obligaţia  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 producţie,  în  vederea reducerii  monotoniei

muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii;

e) adaptarea la progresul tehnic;

f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin 

periculos;

g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, 

condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă;

h)  adoptarea,  în  mod  prioritar,  a  măsurilor  de  protecţie  colectivă  faţă  de  măsurile  de  protecţie

individuală;

Www.protectiamunciisibiu.ro                                        1

http://Www.protectiamunciisibiu.ro/


i) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.

(4) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, ţinând seama de natura activităţilor din 

întreprindere şi/sau unitate, angajatorul are obligaţia:

a) să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor 

de muncă, a substanţelor 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  producţie  aplicate  de  către  angajator  să  asigure  îmbunătăţirea  nivelului

securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi să fie integrate în ansamblul activităţilor întreprinderii

şi/sau unităţii respective şi la toate nivelurile ierarhice;

c)  să ia în considerare capacităţile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă,

atunci când îi încredinţează sarcini;

d) să asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu lucrătorii

şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, 

determinate de alegerea echipamentelor, de condiţiile 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 instrucţiunile 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  unităţi,  angajatorii  acestora  au

următoarele obligaţii:

a) să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă,

luând în considerare natura activităţilor;

b)  să îşi  coordoneze acţiunile  în vederea protecţiei  lucrătorilor  şi  prevenirii  riscurilor profesionale,

luând în considerare natura activităţilor;

c) să se informeze reciproc despre riscurile profesionale;

d) să informeze lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale.

(6) Măsurile  privind  securitatea,  sănătatea  şi  igiena  în  muncă  nu  trebuie  să  comporte  în  nicio

situaţie obligaţii financiare pentru lucrători.

Conform legii 307/2006 art.22,
Legea privind apărarea împotriva incendiilor  

fiecare       conducătorului instituţiei       are       urmatoarele obligatii :  

ART. 19 - Administratorul sau conducătorul instituţiei, după caz, are următoarele obligaţii 
principale:
    a) să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea 
împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la 
cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate;
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    b) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să asigure corelarea 
măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
    c) să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi să 
asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora; în cazul anulării avizelor ori a 
autorizaţiilor, să dispună imediat sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării 
construcţiilor sau amenajărilor respective;
    d) să permită, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva 
incendiilor, să prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi să nu îngreuneze sau să obstrucţioneze 
în nici un fel efectuarea acestora;
    e) să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
    f) să întocmească, să actualizeze permanent şi să transmită inspectoratului lista cu substanţele 
periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: 
proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi 
mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor, substanţele pentru 
stingere, neutralizare sau decontaminare;
    g) să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească atribuţiile ce revin 
salariaţilor la locurile de muncă;
    h) să verifice dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare 
împotriva incendiilor şi să verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare 
de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;
    i) să asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenţă 
privat, precum şi funcţionarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să încheie contract cu un
alt serviciu de urgenţă voluntar sau privat, capabil să intervină operativ şi eficace pentru stingerea 
incendiilor;
    j) să asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora
în orice moment;
    k) să permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaştere, 
instruire sau de antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate 
de acesta;
    l) să asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva 
incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;
    m) să asigure pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenţă privat pentru intervenţie;
    n) să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice 
pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg din 
existenţa şi funcţionarea unităţii sale, precum şi antidotul şi medicamentele pentru acordarea primului 
ajutor;
    o) să stabilească şi să transmită către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor sale 
regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la 
utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective;
    p) să informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi 
mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze şi să trimită 
acestuia raportul de intervenţie;
    q) să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate 
conform legii;
    r) să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.
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