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1  Reglementări și reguli de 
securitate

 1.1  Legislația de Siguranță & Sănătate

În activitatea dvs., este posibil să aveți de-a face cu legislația privind 
siguranța, sănătatea și mediul (SSM).

Pentru a promova o muncă sănătoasă și în condiții de siguranță, guvernul 
a elaborat legislația privind securitatea și sănătatea (legislația S&S). 
Legislația S&S acoperă următoarele domenii:

• Siguranță
• Sănătate
• Bunăstare

Legislația S&S se aplică:
• Toate locurile în care se desfășoară munca
• Angajatori
• Angajați 
• Angajați temporari
• Stagiați ( în practică)
• Voluntari

O parte din legislația S&S se referă la condițiile de muncă (Legea condițiilor 
de muncă). Legislația privind munca este împărțită în trei niveluri:

1. Legislația condițiilor de muncă
2. Decretul de muncă
3. Regulamentele cu privire la condițiile de muncă 
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 1.2  Inspectoratul SZW

Inspectoratului SZW (Inspectoratul de ajutor social și ocupare a forței de 
muncă) monitorizează aplicarea legislației pentru a semnaliza la timp 
locurile de munca în condiții precare, a îmbunătăți condițiile de muncă și 
pentru a putea preveni pe cat posibil accidentele.

Pe lângă monitorizarea respectării legislației S&S, Inspectoratul de ajutor 
Social și Ocuparea Forței de Muncă are următoarele drepturi:

• Efectuarea unei investigații în caz de accident
• Solicitați angajaților un buletin sau act de identitate valabil
• Stabiliți condițiile pentru modul în care legislația S&S trebuie să fie 

respectată
• De a întocmi un proces verbal în cazul în care se constata o încălcare 

a legii
• De a da un avertisment dacă angajatorii sau angajații nu respectă 

legile și reglementările atunci când desfășoară o muncă
• Oprirea lucrărilor dacă există un pericol grav pentru persoane

 1.3  Obligații angajator

Angajatorul este obligat să beneficieze de asistență specializată în 
domeniul prevenirii și protecției:

• Compania numește unul sau mai mulți experți (personal de prevenire)
• Dacă societatea/firma în sine nu are expertiza necesară, angajatorul 

acordă ajutor suplimentar din afara ( de exemplu, un serviciu de 
securitate și sănătate)
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 1.4  Obligațiile angajatului

 Un angajat are următoarea obligații:
• Asigurarea securității și sănătății personale și a altor persoane in 

apropiere
• Utilizarea corectă a echipamentului individual de protecție (EIP) 
• Utilizarea corectă a mașinilor, aparatelor, uneltelor, substanțelor 

periculoase, echipamentelor și mijloacelor de transport și alte 
resurse/mijloace

• Raportul incidentelor supraveghetorului direct
• Raportul pericolelor iminenete si grave cu risc ridicat pentru sănătatea 

și siguranța tuturor
• Să colaboreze cu angajatorul și persoana / serviciul de prevenire 

pentru a promova siguranța muncii și sănătății
• Să aducă o contribuție pozitivă la prevenirea accidentelor
• Să nu se facă vinovat de orice act de violență, hărțuire sau hărțuire 

sexuală la locul de muncă.
• Să urmeze cursuri de instruire, de pregatire și instrucțiuni
• Să nu schimbe sau elimine măsurile de securitate și folosițile în mod 

corespunzător

 1.5  Drepturile angajaților

Pe lângă sarcini/obligații, un angajat are și drepturi în conformitate cu 
legislația S&S. Acestea sunt:

• Dreptul la informație și instruire
• Dreptul la întreruperea activității sale în caz de pericol iminent și 

grav pentru oameni
• Dreptul la un mediu de muncă sigur și sănătos
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