
ANEXA 1 LA FIȘA POSTULUI

Obligațiile lucrătorilor in domeniul securității și sănătății în muncă, 
conform Legii nr. 319/2006, cu modificări și completări ulterioare

Art. 22. - Fiecare lucrător trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate 
cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea 
angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau 
îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persone care pot fi 
afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

Art. 23. - (1) în mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 
22, lucrătorii au următoarele obligații:
a) să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, 
echipamentele de transport și alte mijloace de producție;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după 
utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea 
sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale 
mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor, și să utilizeze 
corect aceste dispozitive;
d) să comunice imediat angajatorului și/ sau lucrătorilor desemnați orice 
situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol 
pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a 
sistemelor de protecție;
e) să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau 
angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
f) să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât 
este necesar, pentru a face posibila realizarea oricăror măsuri sau cerințe 
dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția 
sănătății și securității lucrătorilor;
g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii 
desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă 
și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în 
domeniul său de activitate;
h) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul 
securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora;
i) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.

LUCRĂTOR DESEMNAT, AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ


