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Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr 319/2006

Sunt structurate in şapte capitole:

CAP.I Dispoziţii generale

CAP.II Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii în muncă

CAP.III Servicii de prevenire şi protecţie

CAP IV Prevederi generale

CAP.V Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă

CAP.VI Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

CAP.VII Pericol grav şi iminent şi zone cu risc ridicat şi specific

CAP.VIII Comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrarea şi evidenţa accidentelor de

muncă şi a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea şi raportarea bolilor profesionale

CAP IX Avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul

securitatii si sanatatii in munca



Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie este realizată de către

angajator, în următoarele moduri:

• prin asumarea de către angajator a atribuţiilor pentru realizarea măsurilor

prevăzute de lege;

• prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activităţile

de prevenire şi protecţie;

• prin înfiinţarea unui serviciu intern de prevenire şi protecţie;

• prin apelarea la servicii externe de prevenire şi protecţie.



În cazul întreprinderilor cu până la 9 lucrători inclusiv, angajatorul poate efectua

activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dacă se îndeplinesc

cumulativ următoarele condiţii:

a) activităţile desfăşurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevăzute în

anexa nr. 5;

b) angajatorul îşi desfăşoară activitatea profesională în mod efectiv şi cu regularitate

în întreprindere şi/sau unitate;

c) angajatorul a urmat cel puţin un program de pregătire în domeniul securităţii şi

sănătăţii în muncă, cu o durată minimă de 40 de ore şi conţinutul prevăzut în anexa 

nr. 6 lit. A, fapt care se atestă printr-un document de absolvire a programului de 

pregătire.

(2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul

trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori poate organiza serviciul intern

de prevenire şi protecţie şi/sau poate să apeleze la servicii externe, în condiţiile

prezentelor norme metodologice.

(3) În cazul în care angajatorul/lucrătorii desemnaţi/serviciile interne de prevenire şi

protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor

activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să

apeleze la servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu

le poate desfăşura cu personalul propriu.



În cazul întreprinderilor care au între 10 şi 49 de lucrători inclusiv, angajatorul poate

efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dacă se îndeplinesc

cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt respectate prevederile art. 16 alin. (1) lit. a)-c);

b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, 

ireversibile, respectiv deces ori invaliditate.

(2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul trebuie 

să desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori poate organiza unul sau mai multe servicii 

interne de prevenire şi protecţie şi/sau poate să apeleze la servicii externe, în condiţiile 

prezentelor norme metodologice.

(3) În cazul în care angajatorul/lucrătorii desemnaţi/serviciile interne de prevenire şi 

protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor 

de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la servicii 

externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfăşura cu 

personalul propriu.



În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au între 50 şi 249 de lucrători, angajatorul 

trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori să organizeze unul sau mai multe 

servicii interne de prevenire şi protecţie pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi 

protecţie din cadrul întreprinderii.

(2) În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor prevăzute la alin. (1) care desfăşoară 

activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 5, angajatorul trebuie să organizeze unul sau 

mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie.

(3) În cazul în care lucrătorii desemnaţi, serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au 

capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi 

protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe pentru 

acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfăşura cu personalul 

propriu.



În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au peste 250 de 
lucrători, angajatorul trebuie să organizeze unul sau mai multe 
servicii interne de prevenire şi protecţie.
(2) În cazul în care serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au 
capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor 
activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul 
trebuie să apeleze la unul sau mai multe servicii externe pentru acele 
activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfăşura cu 
personalul propriu.



Activităţile de prevenire şi protecţie în cadrul întreprinderii
şi/sau al unităţii sunt următoarele:

1. identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a 
sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de 
muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi
de lucru;
2. elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi
protecţie;
3. elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea
reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de 
particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de 
muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în întreprindere şi/sau unitate
numai după ce au fost aprobate de către angajator;
4. propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se 
consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
5. verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în
planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor
şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
stabilite prin fişa postului;



6. întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a 
lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii
instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea
informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea
însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;
9. asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform
prevederilor art. 101-107, şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;
10. evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107;
11. stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, 
stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau
sănătate la locul de muncă;
12. evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este 
necesară autorizarea exercitării lor;
13. evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
14. evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, 
necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
15. monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de 
măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru
controlul noxelor în mediul de muncă;
16. verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de 
urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;



17. efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a 
angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru
remedierea acestora;
18. întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în
temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot
şi şantiere temporare şi mobile;
19. evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este 
cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane
competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind
cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a 
echipamentelor de muncă;
20. identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru
din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual 
de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele
minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor
individuale de protecţie la locul de munca
21. urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale
de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute
de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;
22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-
177;
23. întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177;
24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din
întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
25. urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor
de control şi al cercetării evenimentelor;



26. colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de 
prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de 
prevenire şi protecţie;
27. colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor 
angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc
de muncă;
28. urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a 
planului de evacuare;
29. propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii
obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
30. propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea
contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori
străini;
31. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi;
32. evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările
şi/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp şi de către
persoane competente ori alte activităţi necesare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului
nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia
sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;
33. alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de 
muncă.



Lucrători desemnaţi

ART. 20 (1) Desemnarea nominală a lucrătorului/lucrătorilor pentru a se ocupa de activităţile 

de prevenire şi protecţie se face prin decizie scrisă a angajatorului.

(2) Angajatorul va desemna lucrătorul numai din rândul lucrătorilor cu care are încheiat 

contract individual de muncă cu normă întreagă.

(3) Angajatorul va consemna în fişa postului activităţile de prevenire şi protecţie pe care 

lucrătorul desemnat are capacitatea, timpul necesar şi mijloacele adecvate să le efectueze.

ART. 21 Pentru a putea să desfăşoare activităţile de prevenire şi protecţie, lucrătorul 

desemnat trebuie să îndeplinească cel puţin cerinţele minime de pregătire în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă, potrivit prevederilor art. 49, sau prevederile art. 51^1 lit. a).

ART. 22 (1) Angajatorul va stabili numărul de lucrători desemnaţi în funcţie de mărimea 

întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau riscurile la care sunt expuşi lucrătorii, precum şi de 

distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii.

(2) Angajatorul trebuie să asigure mijloacele adecvate şi timpul necesar pentru ca lucrătorii 

desemnaţi să poată desfăşura activităţile de prevenire şi protecţie conform fişei postului.



Serviciile interne de prevenire şi protecţie

ART. 23 (1) Serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie să fie format din lucrători care 

îndeplinesc cel puţin cerinţele prevăzute la art. 49 sau prevederile art. 51^1 şi, după caz, alţi 

lucrători.

(2) Conducătorul serviciului intern de prevenire şi protecţie trebuie să îndeplinească cerinţele 

prevăzute la art. 50 sau prevederile art. 51^1 lit. b).

(3) Începând cu data de 1 iulie 2011, serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie să fie 

format din lucrători care au contract individual de muncă cu normă întreagă încheiat cu 

angajatorul.

ART. 24 (1) Serviciul intern de prevenire şi protecţie se organizează în subordinea directă a 

angajatorului ca o structură distinctă.

(2) Lucrătorii din cadrul serviciului intern de prevenire şi protecţie trebuie să desfăşoare numai 

activităţi de prevenire şi protecţie şi cel mult activităţi complementare cum ar fi: prevenirea şi 

stingerea incendiilor şi protecţia mediului.

(3) Angajatorul va consemna în regulamentul intern sau în regulamentul de organizare şi 

funcţionare activităţile de prevenire şi protecţie pentru efectuarea cărora serviciul intern de 

prevenire şi protecţie are capacitate şi mijloace adecvate.

ART. 25 Serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie să aibă la dispoziţie resursele materiale 

şi umane necesare pentru îndeplinirea activităţilor de prevenire şi protecţie desfăşurate în 

întreprindere



ART. 26 (1) Angajatorul va stabili structura serviciului intern de prevenire şi protecţie în funcţie de 

mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau riscurile la care sunt expuşi lucrătorii, precum şi de 

distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii.

(2) Angajatorul trebuie să asigure mijloacele adecvate pentru ca serviciul intern de prevenire şi 

protecţie să poată desfăşura activităţile specifice.

(3) Când angajatorul îşi desfăşoară activitatea în mai multe puncte de lucru, serviciul de prevenire şi 

protecţie trebuie să fie organizat astfel încât să se asigure în mod corespunzător desfăşurarea 

activităţilor specifice.

(4) În situaţia în care activitatea de prevenire şi protecţie este asigurată prin mai multe servicii interne, 

acestea vor acţiona coordonat pentru asigurarea eficienţei activităţii.

ART. 27 Serviciul intern de prevenire şi protecţie poate să asigure şi supravegherea sănătăţii 

lucrătorilor, dacă dispune de personal cu capacitate profesională şi de mijloace materiale adecvate, în 

condiţiile legii.



Servicii externe de prevenire şi protecţie

ART. 28 Serviciul extern de prevenire şi protecţie asigură, pe bază de contract, activităţile de prevenire 

şi protecţie în domeniu.

ART. 29 Angajatorul apelează la serviciile externe, cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (3) lit. d) din 

lege.

ART. 30 Serviciul extern trebuie să aibă acces la toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii de 

prevenire şi protecţie.

ART. 31 Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a) să dispună de personal cu capacitate profesională adecvată şi de mijloacele materiale necesare 

pentru a-şi desfăşura activitatea;

b) să fie abilitat de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a 

documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 

în conformitate cu procedura stabilită la art. 35-45.

ART. 32 (1) Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie să fie format din lucrători care îndeplinesc 

cel puţin cerinţele prevăzute la art. 49 sau prevederile art. 51^1 şi, după caz, alţi lucrători.

(2) Conducătorul serviciului extern de prevenire şi protecţie trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute 

la art. 50 sau prevederile art. 51^1 lit. b).

(3) În cazul în care serviciul extern de prevenire şi protecţie este format dintr-o singură persoană, 

aceasta trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 50 sau prevederile art. 51^1 lit. b).



Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă la 

nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv pentru grupurile sensibile la 
riscuri specifice, trebuie revizuită, cel puţin, în următoarele situaţii:
a) ori de câte ori intervin schimbări sau modificări în ceea ce priveşte
tehnologia, echipamentele de muncă, substanţele ori preparatele chimice
utilizate şi amenajarea locurilor de muncă/posturilor de muncă;
b) după producerea unui eveniment;
c) la constatarea omiterii unor riscuri sau la apariţia unor riscuri noi;
d) la utilizarea postului de lucru de către un lucrător aparţinând grupurilor
sensibile la riscuri specifice;
e) la executarea unor lucrări speciale.



Planul de prevenire şi protecţie
ART. 46 (1) Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege, angajatorul trebuie să 

întocmească un plan de prevenire şi protecţie care va fi revizuit ori de câte ori intervin 

modificări ale condiţiilor de muncă, la apariţia unor riscuri noi şi în urma producerii unui 

eveniment.

(2) În urma evaluării riscurilor pentru fiecare loc de muncă/post de lucru se stabilesc 

măsuri de prevenire şi protecţie, de natură tehnică, organizatorică, igienico-sanitară şi de 

altă natură, necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.

(3) În urma analizei măsurilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc resursele umane şi 

materiale necesare realizării lor.

(4) Planul de prevenire şi protecţie va cuprinde cel puţin informaţiile prevăzute în anexa 

nr. 7.

(5) Planul de prevenire şi protecţie se supune analizei lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor 

lor sau comitetului de securitate şi sănătate în muncă, după caz, şi trebuie să fie semnat 

de angajator.



Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă

ART. 47 Nivelurile de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, necesare pentru 
dobândirea capacităţilor şi aptitudinilor corespunzătoare efectuării activităţilor de prevenire şi protecţie, 
sunt următoarele:
b) nivel mediu;
c) nivel superior.

ART. 49 (1) Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
corespunzătoare nivelului mediu sunt:
a) studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic;
b) curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut în anexa 
nr. 6 lit. B, cu o durată de cel puţin 80 de ore.
(2) Nivelul mediu prevăzut la alin. (1) se atestă prin diploma de studii şi certificatul de absolvire a 
cursului prevăzut la alin. (1) lit. b).
ART. 50 (1) Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
corespunzătoare nivelului superior, care trebuie îndeplinite în mod cumulativ, sunt următoarele:
a) absolvirea, în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenţă, ori a studiilor 
universitare de lungă durată sau absolvirea cu diplomă de absolvire a studiilor universitare de scurtă 
durată;
b) curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut în anexa 
nr. 6 lit. B, cu o durată de cel puţin 80 de ore;
c) absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unui program de învăţământ 
postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 180 de ore.
(2) Îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (1) se atestă prin diploma de studii şi certificatele de 
absolvire a cursurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).
(3) Cerinţa minimă prevăzută la alin. (1) lit. b) şi c) este considerată îndeplinită şi în situaţia în care 
persoana a obţinut o diplomă de master sau doctorat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 



ART. 51 Cursurile şi programele de formare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prevăzute la 

art. 49, 50, 51^2 şi 51^3, se efectuează de către furnizori de formare profesională autorizaţi, potrivit 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 51^1 Ocupaţiile specifice domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă, necesare efectuării 

activităţilor de prevenire şi protecţie, sunt următoarele:

a) tehnician în securitate şi sănătate în muncă;

b) expert în securitate şi sănătate în muncă.

ART. 51^2*) (1) Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

corespunzătoare ocupaţiei prevăzute la art. 51^1 lit. a) sunt:

a) studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic;

b) program de formare pentru ocupaţia de tehnician în securitate şi sănătate în muncă, de cel puţin 80 

de ore.

(2) Îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (1) se atestă prin diploma de studii şi certificatul de 

absolvire a programului de formare profesională corespunzător.

ART. 51^3 (1) Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

corespunzătoare ocupaţiei prevăzute la art. 51^1 lit. b) sunt:

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă sau de 

scurtă durată absolvite cu diplomă de licenţă ori echivalentă în domeniile fundamentale: ştiinţe 

inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice;

b) program de formare profesională pentru ocupaţia de expert în securitate şi sănătate în muncă, de 

cel puţin 80 de ore;

c) curs postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 180 de 

ore, sau masterat/doctorat în acest domeniu.

(2) Îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (1) se atestă prin diplomele de studii şi certificatul de 

absolvire a programului de formare profesională corespunzător. 



Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă
ART. 52 Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, definiţi 

conform art. 5 lit. d) din lege, sunt aleşi de către şi dintre lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate, conform celor 

stabilite prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare.

ART. 53 (1) Numărul de reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii 

lucrătorilor, care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de 

organizare şi funcţionare, în funcţie de numărul total al lucrătorilor din întreprindere şi/sau unitate.

(2) Numărul minim prevăzut la alin. (1) va fi stabilit după cum urmează:

a) un reprezentant, în cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au între 10 şi 49 de lucrători inclusiv;

b) 2 reprezentanţi, în cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au sub 50 şi 100 de lucrători inclusiv;

c) conform cerinţelor prevăzute la art. 60 alin. (3), în cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au peste 101 

lucrători inclusiv.

ART. 54 Lucrătorii comunică în scris angajatorului numărul şi numele reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi 

specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

ART. 55 (1) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor 

trebuie să urmeze un program de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 

40 de ore, cu conţinutul minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. A.

(2) Îndeplinirea cerinţei prevăzute la alin. (1) se atestă printr-un document de absolvire a programului de 

pregătire.

ART. 56 Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt 

consultaţi şi participă, în conformitate cu art. 18 din lege, şi pot desfăşura următoarele activităţi:

a) colaborează cu angajatorul pentru îmbunătăţirea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă;

b) însoţesc echipa/persoana care efectuează evaluarea riscurilor;

c) ajută lucrătorii să conştientizeze necesitatea aplicării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă;

d) aduc la cunoştinţă angajatorului sau comitetului de securitate şi sănătate în muncă propunerile lucrătorilor 

referitoare la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;

e) urmăresc realizarea măsurilor din planul de prevenire şi protecţie;

f) informează autorităţile competente asupra nerespectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă.



Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în 
muncă

ART. 57 (1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în unităţile care au un 
număr de cel puţin 50 de lucrători, inclusiv cu capital străin, care desfăşoară activităţi pe 
teritoriul României.
(2) Inspectorul de muncă poate impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate în 
muncă în unităţile cu un număr mai mic de 50 de lucrători în funcţie de natura activităţii şi de 
riscurile identificate.
(3) În cazul în care activitatea se desfăşoară în unităţi dispersate teritorial, se pot înfiinţa mai 
multe comitete de securitate şi sănătate în muncă; numărul acestora se stabileşte prin 
contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern ori regulamentul de 
organizare şi funcţionare.
(4) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie şi în cazul activităţilor care se 
desfăşoară temporar, respectiv cu o durată mai mare de 3 luni.
(5) În unităţile care au mai puţin de 50 de lucrători, unde nu s-a constituit comitet de 
securitate şi sănătate în muncă, atribuţiile acestuia revin reprezentanţilor lucrătorilor cu 
răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.
ART. 58 (1)Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este constituit din următorii membri:
a) angajator sau reprezentantul său legal;
b) reprezentanţi ai angajatorului cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă;
c) reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii 
lucrătorilor;
d) medicul de medicină a muncii.
(2) Numărul reprezentanţilor lucrătorilor este egal cu numărul format din angajator sau 
reprezentantul său legal şi reprezentanţii angajatorului.
(3) Lucrătorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire şi protecţie este 
secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă.



ART. 59 (1) Reprezentanţii lucrătorilor în comitetul de securitate şi sănătate în muncă vor fi aleşi pe o 

perioadă de 2 ani.

(2) În cazul în care unul sau mai mulţi reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul 

securităţii şi sănătăţii lucrătorilor se retrag din comitetul de securitate şi sănătate în muncă, aceştia vor fi 

înlocuiţi imediat prin alţi reprezentanţi aleşi.

ART. 60 (1) Modalitatea de desemnare a reprezentanţilor lucrătorilor în comitetele de securitate şi 

sănătate în muncă va fi stabilită prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul 

de organizare şi funcţionare.

(2) Reprezentanţii lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă vor fi desemnaţi de către 

lucrători dintre reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii 

lucrătorilor.

(3) Numărul minim al reprezentanţilor lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă se 

stabileşte în funcţie de numărul total al lucrătorilor din întreprindere/unitate, după cum urmează:

a) de la 10 la 100 de lucrători - 2 reprezentanţi;

b) de la 101 la 500 de lucrători - 3 reprezentanţi;

c) de la 501 la 1.000 de lucrători - 4 reprezentanţi;

d) de la 1.001 la 2.000 de lucrători - 5 reprezentanţi; ART. 61 (1) Angajatorul are obligaţia să 
acorde fiecărui reprezentant al lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă 
timpul necesar exercitării atribuţiilor specifice.
(2) Timpul alocat acestei activităţi va fi considerat timp de muncă şi va fi de cel puţin:
a) 2 ore pe lună în unităţile având un efectiv de până la 99 de lucrători;
b) 5 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 100 şi 299 de lucrători;
c) 10 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 300 şi 499 de lucrători;
d) 15 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 500 şi 1.499 de lucrători;



ART. 62 Angajatorul sau reprezentantul său legal este preşedintele comitetului de 
securitate şi sănătate în muncă.
ART. 63 Membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă se nominalizează prin 
decizie scrisă a preşedintelui acestuia, iar componenţa comitetului va fi adusă la 
cunoştinţă tuturor lucrătorilor.
ART. 64 (1) La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în muncă vor fi 
convocaţi să participe lucrătorii desemnaţi, reprezentanţii serviciului intern de 
prevenire şi protecţie şi, în cazul în care angajatorul a contractat unul sau mai multe 
servicii externe de prevenire şi protecţie, reprezentanţii acestora.
(2) La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în muncă pot participa 
inspectori de muncă.
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