
 

 

 

                                                                                  TEMATICA DE CONTROL 

            privind  coordonarea  activitǎţilor  de  prevenire  şi  protecţie  în  intreprinderile  în  care  îşi  desfaşoarǎ 

                                         activitatea  şi  lucrǎtori  din  alte  întreprinderi  şi/sau  lucrǎtori  independenţi 
 

Nr.crt.                                             TEXT CERINTA IMPUSĂ 

              DE 

SANCTIONABILĂ 

                DE 

CUANTUM 

AMENDĂ 

CONTRAVENŢ. 

    1 Angajatorii  au  urmatoarele  obligaţii: 

a)sǎ  coopereze  în  vederea  implementǎrii  prevederilor  privind   

securitatea  si  sǎnǎtatea  in  muncǎ, luând  în considerare  natura  

 activitǎţilor  

b)sǎ  îsi  coordoneze  acţiunile   în vederea  protecţiei  lucrǎtorilor   

şi  prevenirii  riscurilor  profesionale, luând  în  considerare  natura  

 activitǎţilor 

c)sa  se  informeze  reciproc  despre  riscurile  profesionale 

d)sa  informeze  lucrǎtorii  şi/sau  reprezentanţii  acestora  despre   

riscurile  profesionale     

L319/2006 

Art.7,alin.(5) 

L319/2006  

Art.39,alin.(5)  

3.500-7.000 

    2 Activitǎţile  de  prevenire  şi  protecţie  care  trebuie  desfaşurate  în 

cadrul  intreprinderilor  sunt  urmatoarele: 

-colaborarea  cu  lucrǎtorii  şi/sau  reprezentanţii  lucrǎtorilor, cu  

serviciile  externe  de  prevenire  şi  protecţie, cu  medicul  de  medi- 

cina  muncii,  în  vederea  coordonǎrii  mǎsurilor  de  prevenire  şi  

protecţie 

-colaborarea  cu  lucrǎtorii  desemnaţi / serviciile  interne/ serviciile 

 externe  ai /ale  altor  angajatori, în situaţia  în  care  mai  mulţi  an- 

gajatori  îşi  desfaşoarǎ  activitatea  în  acelaşi  loc  de  muncǎ 

-propunerea  de  clauze  privind  securitatea  si  sanǎtatea  în  mun- 

cǎ  la  încheierea  contractelor  de  prestǎri  servicii  cu  alţi  angaja- 

tori,  inclusiv  la  cele  încheiate  cu  angajatori  strǎini           

HG.1425/2006, 

modif.si compl.de 

HG.955/2010 

Art.15,alin(1) 

L319/2006 

Art.8 

L319/2006  

Art.39,alin.(5)  

3.500-7.000 



 

 

   3 Cerinţele  privind  instruirea  lucrǎtorilor  din  intreprinderile  din   

exterior  care  desfaşoarǎ  activitǎţi  pe  bazǎ  de  contract  de  pres- 

tǎri  de  servicii  sunt  urmǎtoarele: 

1) Pentru  lucrǎtorii  din  întreprinderi  şi/sau  unitǎţi  din  exterior,  

care  desfaşoarǎ  activitǎţi  pe  baza  de  contract  de  prestǎri  de   

servicii  în  întreprinderea  şi/sau  unitatea  unui  alt  angajator,  an- 

gajatorul  beneficiar  al  serviciilor  va asigura  instruirea  lucrǎtori- 

lor  privind  activitǎţile  specifice  intreprinderii  şi/sau  unitǎţii  res- 

pective, riscurile  pentru  securitatea  şi  sanatatea  în  muncǎ, şi mǎ- 

surile  şi  activitǎţile  de  prevenire  si  protecţie  la  nivelul  intre- 

prinderilor  şi/sau  unitǎţii,  în  general. 

2) Instruirea  prevazutǎ  la  alin.(1)  se consemneazǎ  în  fişa  de  in- 

struire   colectivǎ, conform  modelului  prezentat  în anexa  nr.12   

din  HG.1425/2006, modif. şi  compl. de  HG.955/2010. 

3) Fişa  de  instruire  colectivǎ  se  întocmeşte  în  douǎ  exemplare,  din  care  

un  exemplar  se  va  pǎstra  de  cǎtre  angajator/ lucrǎtor  desemnat/ 

serviciu  intern  de  prevenire  şi  protecţie  care  a  efectuat  

 instruirea  şi  un  exemplar  se  pastreazǎ  de  cǎtre  angajatorul  lu- 

crǎtorilor   instruiţi   sau,  în  cazul  vizitatorilor,  de  cǎtre  conducǎ- 

torul  grupului .      

   

   

 

HG.1425/2006 

modif.si compl.de 

HG.955/2010 

Art.82 

L 319/2006 

Art.20 alin.(3) 

L319/2006  

Art.39,alin.(4)  

4.000-8.000 

 


