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SECURITATEA ȘI
SĂNĂTATEA LA
LOCUL DE MUNCĂ
Prevenirea riscurilor și promovarea unor condiții mai sigure
și mai sănătoase la locul de muncă sunt esențiale nu numai pentru
a îmbunătăți calitatea locurilor de muncă și a condițiilor de lucru,
ci și pentru promovarea competitivității.
Menținerea unei bune stări de sănătate a lucrătorilor are un impact pozitiv
direct și măsurabil asupra productivității
și contribuie la îmbunătățirea sustenabilității sistemelor de securitate socială.
Prevenirea accidentelor de muncă sau a

bolilor profesionale grave și promovarea
sănătății angajaților pe parcursul întregii vieți profesionale, începând chiar cu
primul loc de muncă, este vitală pentru a
permite o perioadă de activitate cât mai
lungă[1].

Conform legislației române, „angajatorul
are obligația de a asigura securitatea și sănătatea
lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă”,
însă orice angajat, mai ales dacă este reprezentant
al unei organizații sindicale, are responsabilități
pentru păstrarea sănătății și securității colectivului
în care activează sau pe care îl reprezintă.
[1] Comunicare a Comisiei către Parlamentul european, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și
Comitetul Regiunilor referitoare la un cadru strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă
2014-2020, Bruxel, 2014
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Orice reprezentant sindical trebuie să aibă în vedere o serie
de aspecte, care ţin de o bună reprezentare a intereselor salariaților, precum:

Cunoașterea situației colectivului pe care îl reprezintă, din punct de vedere al condițiilor de muncă,
în vederea prevenirii accidentelor de muncă și a
îmbolnăvirilor profesionale;

Obligațiile părților (salariați și angajatori) conform
legislației pentru sănătate și securitate în muncă
și situații de urgență;

Regulile ce trebuie respectate la locul de muncă,
stipulate atât în Regulamentul Intern cât și în alte
documente proprii;

Pericolele în cazul folosirii substanțelor chimice,
a manipulării obiectelor grele sau periculoase, a
factorilor nocivi (poluare, zgomot etc.);

Participarea la investigarea accidentelor de
muncă.
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Ce poate afecta securitatea şi
sănătatea lucrătorilor?

La locul de muncă pot exista multe pericole şi/sau riscuri cauzate de diferiţi
factori de influenţă, care ar putea afecta sănătatea fizică şi psihică a lucrătorilor.

Factorii care pot influenţa sănătatea
fizică a lucrătorului derivă din:
•

Mediul de muncă (zgomot, vibraţii, microclimat, iluminat etc.).

•

Mijloacele de producţie (organe de maşini în mişcare, curent electric, agenţi chimici periculoşi – lacuri,
vopsele, solvenţi etc.).

•

Sarcina de muncă (efort fizic, poziţii de lucru forţate
sau vicioase, munca în schimburi, munca monotonă,
repetitivă şi/sau în condiţii de izolare etc.).

•

Acţiunile necorespunzătoare ale lucrătorului (nerespectarea instrucţiunilor de lucru, neutilizarea echipamentului individual de protecţie, deplasări/staţionări în zone periculoase etc.).
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În ultimul timp, lucrătorii se confruntă
cu tot mai mulţi factori ce le pot influenţa starea
psihică. Factorii care conduc la afecţiuni psihosomatice constituie un risc atunci când lucrătorul este expus pentru o perioadă mai lungă de
timp sau când acesta nu le poate face faţă. Aceşti
factori pot fi legaţi de:

Cerinţe mari la locul de muncă (ex.:
sistemul de management, stresul etc.)

Conflicte (ex.: cultura organizaţională,
hărţuirea morală şi sexuală, diferenţele
etnice etc.)

Tehnologia informaţiei
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Cum se evaluează locurile de muncă
din punct de vedere al securității și
sănătății?

Există mai multe metode de evaluare a unui loc de
muncă. Una dintre metodele avizate de Ministerul Muncii constă în întocmirea unui dosar de evaluare care cuprinde:

1

2
3
4

Descrierea locului de muncă și a elementelor procesului
de muncă, astfel:
•

executantul, încadrarea pe post, calificarea, experiența și autorizarea cerută;

•

mijloacele de muncă - echipamentele și
materialele utilizate;

•

sarcina de muncă - operațiile și activitățile executantului;

•

mediul de muncă - atelier de producție,
birou etc.;

Lista factorilor de risc pentru fiecare element în parte;

Lista cu consecințele asupra sănătății persoanelor expuse
la factorii de risc;

Fișa de evaluare a riscurilor (tabel cu punctaje) - evaluarea factorilor de risc în funcție de gravitatea acestora și de
probabilitatea producerii, stabilindu-se astfel o ierarhie a priorităților de aplicare a măsurilor de evitare a accidentelor de
muncă și îmbolnăvirilor profesionale;
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5

Planul de măsuri de prevenire și protecție;
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Fișa de măsuri propuse (individuale și colective),
comunicate și medicului de medicina muncii, care
ia în considerare riscurile profesionale în momentul
realizării examinării și reexaminării.

Care sunt obligațiile
angajatorului în raport cu
securitatea și sănătatea în
muncă (SSM)?
Există un număr destul de mare de obligații pe care angajatorii trebuie să le
respecte, dintre care cele mai importante sunt:
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•

Să evalueze riscurile pentru securitate și sănătate
la toate locurile de muncă;

•

Să stabilească măsuri de protecție și să asigure
toate echipamentele de protecție necesare;

•

Să țină evidența accidentelor de muncă;

•

Să asigure supravegherea medicală a lucrătorilor;

•

Să ia măsurile necesare pentru acordarea primului
ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea salariaților;

•

Să consulte și să implice lucrătorii în procesul de
luare a deciziilor cu privire la securitatea și sănătatea în muncă;

•

Să informeze și să instruiască lucrătorii cu privire
la riscurile pentru securitatea și sănătatea lor și
măsurile de protecție și prevenire specifice locului
de muncă.

•

Să asigure resursele necesare pentru aplicarea
măsurilor de prevenire și protecție și să realizeze
instruirea necesară în domeniul ssm;

•

Să nominalizeze cel puțin o persoană responsabilă
cu aplicarea măsurilor de prevenire și protecție, cu
verificarea aplicării acestora și cu raportarea periodică, în scris, a problemelor și deficiențelor identificate;

•

Să ofere resurse de timp reprezentanților salariaților pentru formare în domeniul ssm, precum și
timp adecvat pentru a-și putea exercita atribuțiile,
fără diminuarea drepturilor salariale;

•

Să comunice reprezentanților salariaților deciziile
și măsurile de îmbunătățire a condițiilor de muncă,
precum și de eliminare sau reducere a factorilor de
risc;

•

Să se consulte cu lucrătorii sau cu reprezentanții
lor și să permită participarea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la SSM;

•

Să ofere reprezentanților salariaților informații privind: evaluarea riscurilor profesionale, deciziile sau
măsurile adoptate pentru evitarea sau reducerea
riscurilor și să le permită acestora să intervină în
rezolvarea problemelor care generează riscuri de
accidente și îmbolnăviri profesionale.
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Când este obligatorie
instruirea angajaților
în domeniul securității și
sănătății în muncă?

Angajatorul trebuie să asigure condiții pentru ca fiecare lucrător să primească
o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub forma de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului său:

La angajare
La schimbarea locului de muncă sau la transfer
La introducerea unui nou echipament de muncă
sau a unor modificări ale echipamentului existent
La introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru
La executarea unor lucrări speciale
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angajatorul
trebuie să asigure
condiții pentru ca
fiecare lucrător
să primească o
instruire suficientă
și adecvată în
domeniul securității
și sănătății în
muncă
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Cum este stabilit
reprezentantul
angajaților responsabil
cu SSM?

Reprezentantul angajaților cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă trebuie
să fie ales dintre lucrătorii unității, conform prevederilor contractului colectiv de muncă, a regulamentului intern sau a regulamentului de organizare și funcționare.
Aceleași documente stabilesc și numărul de reprezentanți pentru fiecare unitate, dar nu mai puțin de:

1 reprezentant

→

pentru unități cu 10-49 lucrători

2 reprezentanți

→

pentru unități cu 50-100 de lucrători

3 reprezentanți

→

pentru unități cu 101-500 de lucrători

4 reprezentanți →

pentru unități cu 1001-2000 de lucrători[1] etc.

Lucrătorii vor comunica în scris angajatorului lista nominală a reprezentanților responsabili cu SSM, care sunt obligați să parcurgă un program de pregătire
specific în domeniul SSM, cu o durată de minim 40 de ore, ce se finalizează cu diplomă
de participare.
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reprezentantul
angajaților cu
răspunderi
specifice în
domeniul
securității și
sănătății în muncă
trebuie să fie ales
dintre lucrătorii
unității
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Ce atribuții are reprezentantul organizației
sindicale/angajaților responsabil cu SSM?
Reprezentantul organizației sindicale are o serie de atribuții care trebuie duse
la îndeplinire, în vederea exercitării responsabilității de asigurare a securității și sănătății angajaților, astfel:

1

Să cunoască în detaliu documentul de evaluare a riscurilor profesionale, întocmit de către angajator și să
înțeleagă prevederile stipulate;

2

Să participe și să contribuie la identificarea factorilor de risc în vederea realizării evaluării și reevaluării
locului de muncă;

3

Să efectueze controale la locul de muncă și să verifice aplicarea măsurilor de prevenire și protecție,
precum și identificarea unor noi factori de risc;

4

Să aibă o relație directă cu angajații pentru a se putea informa de la aceștia, susținându-i în vederea
realizării plângerilor aferente SSM și care vor fi discutate
cu angajatorul;

5

Să le comunice angajaților faptul că: au dreptul la
informare și instruire cu privire la riscurile existente și la măsurile de prevenire și protecție, au obligația de
a respecta regulile stabilite pentru evitarea riscurilor și
au datoria să sesizeze apariția oricărei situații de pericol
etc.; de asemenea, trebuie avut în vedere faptul că, în situații de accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale, angajații au dreptul să refuze continuarea raporturilor
de muncă fără a putea fi sancționați.

6

Să apeleze la autoritățile competente, în cazul în
care măsurile adoptate și mijloacele utilizate de către angajator nu sunt suficiente pentru asigurarea SSM;
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Să-și prezinte observațiile inspectorilor de muncă și
inspectorilor sanitari, în timpul vizitelor de control.

Ce trebuie să cunoască reprezentantul
organizației sindicale responsabil cu SSM?
Reprezentantul organizației sindicale responsabil cu SSM trebuie să se asigure că atât angajații cât și
angajatorii cunosc măsurile de sănătate și securitate la
locul de muncă, că au la dispoziție toate mijloacele necesare pentru implementarea lor și că aceștia le aplică
întocmai, așa cum sunt acestea stipulate prin Regulamentul Intern sau Instrucțiunile SSM ale companiei.
De asemenea, acesta trebuie să cunoască și alte
aspecte, precum:
•

persoanele responsabile cu monitorizarea actelor
normative în domeniu, la nivel de companie, cum
sunt acestea puse în practică etc.;

•

lista documentelor care reglementează domeniul
SSM (ex. lista actelor normative, Regulamentul
intern, instrucțiunile proprii SSM, instrucțiunile
pentru situații de urgență etc.), precum și lista instrucțiunilor interne SSM specifice activităților și
locurilor de muncă din unitate;

•

modalitatea de informare a angajaților în legătură
cu obligațiile acestora în domeniul SSM.

Pentru a-și realiza activitatea, reprezentantul
organizației sindicale trebuie să solicite angajatorului
toate documentele necesare pentru o informare adecvată și să îi ceară acestuia respectarea reglementărilor
aplicabile la nivelul unității.
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Cum se pot implica lucrătorii în
probleme de securitate și sănătate
în muncă?
Modalitățile prin care lucrătorii pot avea un cuvânt de spus și se pot implica
includ:

14

•

semnalizarea problemelor și formularea de sugestii în cadrul reuniunilor, discuțiilor la nivel de echipă, sesiunilor de instruire, discuțiilor individuale cu
conducerea;

•

participarea la orice activități de consultare: sondaje, formulare de sugestii sau concursuri pe teme
de securitate;

•

implicarea în selecția echipamentului individual de
protecție;

•

participarea ca voluntar la activități în domeniul securității și sănătății în muncă, cum ar fi grupurile
de lucru;

•

raportarea accidentelor, a situațiilor în care accidentele au fost evitate înainte de a se produce sau
a oricăror alte situații pe care le consideră nesigure, nesănătoase sau obstructive, dar și propunerea
oricăror sugestii de îmbunătățire;

•

participarea la discuțiile cu reprezentantul salariaților și activitățile organizate de acesta; luarea în
considerare a posibilității de a deveni reprezentant
al lucrătorilor;

•

aplicarea cunoștințelor dobândite la instruire pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru.

Care este rolul reprezentanților
salariaților în probleme de
securitate și sănătate în muncă?
Reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și
sănătății în muncă sunt consultați, participă și pot desfășura următoarele activități:
•

colaborează cu angajatorul pentru îmbunătățirea
condițiilor de securitate și sănătate în muncă;

•

însoțesc echipa/persoana care efectuează evaluarea riscurilor;

•

ajută lucrătorii să conștientizeze necesitatea aplicării măsurilor de securitate și sănătate în muncă;

•

aduc la cunoștință angajatorului sau comitetului de
securitate și sănătate în muncă propunerile lucrătorilor referitoare la îmbunătățirea condițiilor de
muncă;

•

urmăresc realizarea măsurilor din planul de prevenire și protecție;

•

informează autoritățile competente asupra nerespectării prevederilor legale în domeniul securității
și sănătății în muncă.
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Cum sunt stabilite și aplicate
regulile în domeniul SSM?

Regulile SSM specifice la nivel de unitate sunt
stipulate atât prin regulamentul intern, cât și prin instrucțiunile SSM proprii.
Regulamentul intern se elaborează cu consultarea reprezentanților angajaților, preluând prevederile
specifice din Codul Muncii. Reprezentantul organizației
sindicale responsabil cu SSM poate participa la aceste
consultări, în calitate de reprezentant al angajaților.
Reprezentantul organizației sindicale responsabil cu SSM poate participa, în calitate de observator, la
instruirile din domeniu, care se fac pentru personalul
SSM.

Cum se constituie Bugetul de
cheltuieli pentru securitate și
sănătate la locul de muncă?
Acest buget se bazează pe măsurile prevăzute în
Planul de prevenire și protecție, document revizuit și avizat de reprezentanții salariaților responsabili cu SSM și
aprobat de conducerea unității. Resursele financiare necesare pentru realizarea acestor măsuri sunt stabilite
prin intermediul Bugetului de cheltuieli pentru sănătate și
securitate la locul de muncă - care prevede dotarea salariaților cu echipamente individuale de protecție, pentru
fiecare persoană și fiecare loc de muncă.
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În acest sens, se va întocmi un Necesar intern de
echipamente individuale de protecție, care va cuprinde următoarele informații:

•

sortimentele și tipurile de echipamente individuale de protecție;

•

cantitățile necesare (în funcție de numărul de
persoane);

•

durata de utilizare recomandată;

•

resursele financiare necesare pentru achiziționarea acestora.

Cheltuielile pentru achiziționarea echipamentelor
individuale de protecție sunt suportate integral de către
angajator. Reprezentantul salariaților cu atribuții SSM
se poate implica în alegerea corectă a echipamentelor
de protecție, alături de angajator.
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Ce reprezintă Comitetul de
securitate și sănătate în muncă?

Comitetul de securitate și sănătate în muncă
se constituie obligatoriu la nivelul fiecărei unități care
desfășoară activități pe teritoriul României și care are
minim 50 de angajați, având scopul de a asigura implicarea salariaților în elaborarea și aplicarea deciziilor în
domeniul protecției muncii.
În cazul în care, într-o unitate cu mai puțin de 50
de angajați, condițiile de muncă sunt foarte grele sau
periculoase, inspectorul de muncă poate solicita înființarea unui astfel de comitet chiar și pentru mai puțini
angajați.
În cazul în care activitatea se desfășoară în unități dispersate teritorial, este posibilă înființarea mai
multor CSSM, acest aspect fiind stabilit prin contractul
colectiv de muncă.
În cazul unităților cu mai puțin de 50 de angajați
unde nu se impune constituirea unui CSSM, responsabilitățile sunt preluate de către responsabilul cu protecția
muncii, numit de către angajator.
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Cum se organizează Comitetele de
securitate și sănătate în muncă?

Comitetul de securitate și sănătate în muncă
se constituie conform celor menționate mai sus, pentru orice tip de activități cu o durată care depășește 3
luni. La întrunirile CSSM participă lucrătorii desemnați,
reprezentanții serviciului intern de prevenire și protecție și, dacă este cazul, serviciile externe de prevenire și
protecție subcontractate, precum și inspectori de muncă.
CSSM este constituit din următorii membri:

•

Angajator sau reprezentantul său
legal;

•

Reprezentanții angajatorului cu atribuții în domeniul ssm;

•

Reprezentanții angajaților cu atribuții specifice în domeniul SSM (în
număr egal cu angajatorul/reprezentantul său legal + reprezentanții
angajatorului), aleși pe o perioadă de
2 ani;

•

Medicul de medicina muncii.
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Ce este accidentul
de muncă?

Accidentul de muncă este vătămarea violentă a organismului, precum și intoxicația acută
profesională, care au loc în timpul procesului de
muncă sau în îndeplinirea sarcinilor de serviciu și
care provoacă incapacitate temporară de muncă de
cel puțin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces.
De asemenea, accident de muncă este și accidentul care a avut loc în timpul și pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu
și invers precum și accidentul cauzat de activități
care nu au legătură cu procesul muncii, dacă are
loc la sediul angajatorului în timpul programului de
muncă și nu se datorează vinei exclusive a accidentatului.

Ce sunt bolile
profesionale?
Conform Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, bolile
profesionale sunt afecțiunile care se produc ca urmare a exercitării unei
meserii sau profesii, cauzate de factori nocivi fizici, chimici sau biologici
specifici locului de muncă, precum și de suprasolicitarea diferitelor organe
sau sisteme ale organismului în procesul de muncă. Conform legii, afecțiunile suferite de elevi și studenți în timpul efectuării instruirii practice sunt, de
asemenea, boli profesionale.
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Cum pot fi prevenite
accidentele de muncă și
îmbolnăvirile profesionale?
Pentru a se implica eficient în prevenirea și
combaterea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor
profesionale, reprezentantul organizației sindicale responsabil cu sănătatea și securitatea în muncă trebuie să
parcurgă câteva etape:

1

Identificarea factorilor de risc profesional pentru
fiecare categorie de angajați pe care îi reprezintă,
precum și evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire. Acesta trebuie să aibă o bună imagine a locurilor de muncă și să comunice cu angajații pentru a putea
cunoaște părerea acestora. Reevaluarea condițiilor de
muncă și a riscurilor aferente se face periodic, mai ales
dacă condițiile de muncă se schimbă sau dacă apar factori noi de risc.

2

Elaborarea propunerilor pentru măsurile de prevenire și protecție pentru prevenirea accidentelor
și îmbolnăvirilor profesionale, aceste măsuri putând fi
tehnice, organizatorice sau igienico-sanitare.

3

Analizarea, avizarea și aprobarea măsurilor de
prevenire și protecție care vor deveni parte din
Planul de prevenire și protecție. Odată stabilite, aceste măsuri trebuie prioritizate și, de asemenea, trebuie
identificate resursele financiare pentru implementarea
lor (bugetul de cheltuieli pentru securitate și sănătate
în muncă).
21

Care sunt obligațiile
angajatorului în cazul unui
accident de muncă?
Angajatorul este obligat să declare accidentele de muncă și îmbolnăvirile profesionale către
ITM, iar în anumite cazuri și asiguratorilor și organelor penale. Declararea accidentului de muncă nu
poate avea în niciun caz repercusiuni negative asupra accidentatului. Nedeclararea accidentului de
muncă poate să îl priveze pe cel afectat de dreptul
de a primi îngrijirea medicală corespunzătoare și
de drepturile ulterioare ce decurg din asigurare.

Cum se procedează în cazul
unui accident de muncă?
În cazul unui accident de muncă, conducerea
unității dispune cercetarea accidentului prin numirea unei comisii de cercetare. Cercetarea accidentului de muncă presupune întocmirea unui dosar care
conține: decizia de numire a comisiei, nota de constatare, declarațiile persoanelor implicate, dovezi
privind instruirea în domeniul SSM (ex. fișa individuală de instruire), procesul verbal de cercetare.
Atunci când sunt desemnați conform procedurilor legale, reprezentanții salariaților au dreptul
să participe la efectuarea cercetării și pot solicita
accesul la dosarele de cercetare.
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Care este legislația relevantă din
domeniul securității și sănătății la
locul de muncă?
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale republicată, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 355/ 2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor,
cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 557/2007 privind completarea măsurilor destinate să
promoveze îmbunătățirea securității și sănătății la locul de muncă pentru salariații încadrați în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată și
pentru salariații temporari încadrați la agenți de muncă temporară
Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii securității si sănătății în muncă nr.319/2006, cu
modificările și completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr.1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă.
Hotărârea Guvernului nr.1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă
Hotărârea Guvernului nr.1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.
Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea
de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă.

Relațiile dintre sănătatea în muncă și competitivitate sunt mult mai complexe
decât o simplă problemă de costuri. Lipsa calității muncii este exprimată prin pierderea capacității de producție – zeci de mii de zile lucrătoare pierdute din cauza accidentelor sau problemelor de sănătate și plăți compensatorii și beneficii care cântăresc
greu în bugetul companiilor.
Un mediu de muncă sănătos are un efect benefic asupra performanței și competitivității. Pentru crearea acestuia trebuie implicați toți actorii sociali: autoritățile
publice, partenerii sociali, companiile, firmele de asigurări publice și private etc.
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Surse on-line
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•

www.mmuncii.ro

•

https://www.inspectiamuncii.ro/securitatea-si-sanatatea-in-munca1

•

https://osha.europa.eu/ro/themes/good-osh-is-good-for-business
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