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Legea securitatii si sanatatii in munca cuprinde XI capitole, respectiv:
Cap.I Dispoziţii generale
Cap.II Domeniu de aplicare
Cap.III Obligaţiile angajatorilor
Cap.IV   Obligaţiile lucrătorilor
Cap.V Supravegherea sănătăţii
Cap.VI   Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor
Cap.VII  Grupuri sensibile la riscuri
Cap.VIII Infracţiuni
Cap.IX  Contravenţii
Cap.X Autorităţi competente şi instituţii cu atribuţii în domeniu
Cap.XI   Dispoziţii finale



Capitolul 1 precizează expres scopul legii,precum şi principiile generale
referitoare la: prevenirea riscurilor profesionale protecţia sănătăţii şi securitatea 
lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, 
participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor 
lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.

Capitolul 2 este consacrat domeniului de aplicare al legii şi definirii unor 
termenii specifici.

Capitolul 3 se ocupă de obligaţiile angajatorilor:
Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate 
aspectele legate de muncă.
În cazul în care un angajator apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat 
de responsabilităţile sale în acest domeniu.
Obligaţiile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu aduc 
atingere principiului responsabilităţii angajatorului.



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.

Angajatorul are obligaţia să urmărească adaptarea măsurilor de securitatea şi 
sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă, ţinând seama de 
modificarea condiţiilor, şi pentru îmbunătăţirea situaţiilor existente.



Angajatorul are obligaţia să implementeze măsurile de securitatea şi sănătatea 
lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă, pe baza următoarelor principii 
generale de prevenire:
- evitarea riscurilor;
- evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
- combaterea riscurilor la sursă;
- 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;
- adaptarea la progresul tehnic;
- înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este 
mai puţin periculos;
- dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, 
organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din 
mediul de muncă;
- adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de 
protecţie individuală;
- furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.



Ţinând seama de natura activităţilor din întreprindere şi/sau unitate, angajatorul are obligaţia:
- 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 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;
- să ia în considerare capacităţile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în 
muncă, atunci când îi încredinţează sarcini;
- 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;
- 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.



Alte obligaţii ale angajatorilor
- 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;
- să decidă asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate şi, după caz, asupra 
echipamentului de protecţie care trebuie utilizat;
- să ţină evidenţa 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);
să elaboreze pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale 
rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii săi.



În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor 
de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligaţii:
- să adopte, din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a echipamentelor de muncă, 
precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie, soluţii 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;
- să întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, 
organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător 
condiţiilor de muncă specifice unităţii;
- să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, 
înainte de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale;
- să stabilească pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate;
- să elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea şi/sau aplicarea 
reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi 
ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor;
- să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în 
planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă, prin lucrătorii desemnaţi, prin propria competenţă sau prin servicii externe;
- 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;
- 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 protecţie 
necesare;



- să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică;
- 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;
- să ţină evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. e);
- să asigure funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de 
măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive 
degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice;
- să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al 
efectuării cercetării evenimentelor;
- să asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al 
cercetării evenimentelor;
- să desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, lucrătorii care să participe la efectuarea controlului 
sau la cercetarea evenimentelor;
- să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de 
cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa accidentaţilor şi a altor 
persoane;
- să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
- să asigure echipamente individuale de protecţie;
- să acorde obligatoriu echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării sau al pierderii calităţilor 
de protecţie;
- alimentaţia de protecţie se acordă în mod obligatoriu şi gratuit persoanelor care lucrează în condiţii de 
muncă ce impun acest lucru şi se stabileşte prin contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de 
muncă;
- materialele igienico-sanitare se acordă în mod obligatoriu şi gratuit.



Capitolul 4 este destinat în obligaţiilor lucrătorilor
Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu 
instrucţiunile 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 acţiunile sau omisiunile sale în 
timpul procesului de muncă, în scopul realizării acestor obiectivelor, lucrătorii au următoarele obligaţii:
a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte 
mijloace de producţie;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună 
la locul destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor 
de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze 
corect aceste dispozitive;
d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive 
întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a 
sistemelor de protecţie;
e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria 
persoană;
f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă 
realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru 
protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite 
angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi 
sănătate, în domeniul său de activitate;
h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile 
de aplicare a acestora;
i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.



Capitolul 6 se ocupă de aspecte legate de comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea 
evenimentelor
Orice eveniment, va fi comunicat de îndată angajatorului, de către conducătorul locului de muncă sau de orice 
altă persoană care are cunoştinţă despre producerea acestuia.
Angajatorul are obligaţia să comunice evenimentele, de îndată, după cum urmează:
a) inspectoratelor teritoriale de muncă, 
b) asigurătorului, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, 
cu modificările şi completările ulterioare, evenimentele urmate de incapacitate temporară de muncă, 
invaliditate sau deces, la confirmarea acestora;
c) organelor de urmărire penală, după caz.

În cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice, în care printre victime sunt şi persoane aflate 
în îndeplinirea unor sarcini de serviciu, organele de poliţie rutieră competente vor trimite instituţiilor şi/sau 
persoanelor fizice/juridice, în termen de 5 zile de la data solicitării, un exemplar al procesului-verbal de 
cercetare la faţa locului.
Cercetarea evenimentelor este obligatorie şi se efectuează după cum urmează:
a) de către angajator, în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă;
b) de către inspectoratele teritoriale de muncă, în cazul evenimentelor care au produs invaliditate evidentă sau 
confirmată, deces, accidente colective, incidente periculoase, în cazul evenimentelor care au produs 
incapacitate temporară de muncă lucrătorilor la angajatorii persoane fizice, precum şi în situaţiile cu persoane 
date dispărute;
c) de către Inspecţia Muncii, în cazul accidentelor colective, generate de unele evenimente deosebite, precum 
avariile sau exploziile;
d) de către autorităţile de sănătate publică teritoriale, respectiv a municipiului Bucureşti, în cazul suspiciunilor 
de boală profesională şi a bolilor legate de profesiune.
Rezultatul cercetării evenimentului se va consemna într-un proces-verbal.



Capitolul 7 se referă la Grupuri sensibile la riscuri
Grupurile sensibile la riscuri specifice, cum ar fi: femeile gravide, lehuzele sau femeile 
care alăptează, tinerii, precum şi persoanele cu dizabilităţi, trebuie protejate împotriva 
pericolelor care le afectează în mod specific.
Angajatorii au obligaţia să amenajeze locurile de muncă ţinând seama de prezenţa 
grupurilor sensibile la riscuri specifice.



Capitolul 8 stabileşte Infracţiunile
Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate şi sănătate în muncă de către persoana 
care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol grav şi iminent de 
producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infracţiune şi 
se pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă.
Fapta săvârşită din culpă se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
Nerespectarea de către orice persoană a obligaţiilor şi a măsurilor stabilite cu privire la 
securitatea şi sănătatea în muncă, dacă prin aceasta se creează un pericol grav şi iminent de 
producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infracţiune şi 
se pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă.
Dacă nerespectarea constă în repunerea în funcţiune a instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor, 
anterior eliminării tuturor deficienţelor pentru care s-a luat măsura opririi lor, pedeapsa este 
închisoarea de la un an la 2 ani sau amendă.
Capitolul 9 se referă la Contravenţii

Capitolul 10 se referă la Autorităţi competente şi instituţii cu atribuţii în domeniu:
- Ministerul Muncii Familiei şi Egalităţii de Şanse 
- Ministerul Sănătăţii Publice 
- Inspecţia Muncii 
- Asigurătorul
- Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii 


