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OBLIGATIILE LUCRATORILOR
Art.

1

În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 22, lucrătorii
au următoarele obligaţii:
2
a) să utilizeze corect aparatura, substanţele periculoase, 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 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;
d) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoană;
e) 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;
f ) 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;
g) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
h) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
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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.
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Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, şi celorlalţi participanţi la
procesul de muncă, potrivit activităţilor pe care aceştia le desfăşoară.

Comunicarea evenimentelor
Art.

(1)

Orice eveniment va ﬁ comunicat conform prevederilor art. 26 şi art. 27 alin. (1)
din lege.

(2)

Dacă printre victimele evenimentului se aﬂă şi lucrători ai altor angajatori,
evenimentul va ﬁ comunicat şi angajatorilor acestora de către angajatorul la
care s-a produs evenimentul.

(3)

Evenimentul produs în condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. d) şi e) din lege,
dacă a avut loc în afara întreprinderii şi/sau unităţii şi nu a avut nicio legătură cu
aceasta, va ﬁ comunicat inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia s-a
produs, de către orice persoană care are cunoştinţă despre producerea
evenimentului.

(1)

Angajatorul va lua măsurile necesare pentru a nu se modiﬁca starea de fapt
rezultată din producerea evenimentului, până la primirea acordului din partea
organelor care efectuează cercetarea, cu excepţia cazurilor în care menţinerea
acestei stări ar genera producerea altor evenimente, ar agrava starea
accidentaţilor sau ar pune în pericol viaţa lucrătorilor şi a celorlalţi participanţi la
procesul muncii.

(2)

În situaţia în care este necesar să se modiﬁce starea de fapt rezultată din
producerea evenimentului, se vor face, după posibilităţi, schiţe sau fotograﬁi ale
locului unde s-a produs, se vor identiﬁca şi se vor ridica orice obiecte care conţin
sau poartă o urmă a evenimentului; obiectele vor ﬁ predate organelor care
efectuează cercetarea şi vor constitui probe în cercetarea evenimentului.

(3)

Pentru orice modiﬁcare a stării de fapt rezultată din producerea evenimentului,
angajatorul sau reprezentantul său legal va consemna pe propria răspundere,
într-un proces-verbal, toate modiﬁcările efectuate după producerea
evenimentului.
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conform IPSSM intocmit de inspectorul ssm si avizat de conducerea unitatii

