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PREFAłĂ 
 

Legea securităŃii şi sănătăŃii în muncă nr.319/2006 prevede obligaŃia 
angajatorului de a asigura şi controla cunoaşterea şi respectarea de către toŃi 
lucrătorii a prevederilor legale în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă. 
Realizarea acestei obligaŃii se face prin lucrătorii desemnaŃi, prin propria 
competenŃă, în cazul în care angajatorul şi-a asumat atribuŃiile în domeniul 
securităŃii şi sănătăŃii în muncă, sau prin contractarea unui serviciu extern de 
prevenire şi protecŃie. 

În acelaşi timp, o organizaŃie care a implementat un sistem de 
management al securităŃii şi sănătăŃii în muncă pe baza standardului SR OHSAS 
18001:2008 trebuie să asigure evaluarea periodică a conformării cu cerinŃele 
legale şi cu alte cerinŃe la care organizaŃia subscrie. 

Fiind în primul rând o cerinŃă legală, evaluarea conformării cu cerinŃele 
legale este aplicabilă oricărui agent economic, indiferent de opŃiunea sa pentru 
implementarea unui sistem de management al securităŃii şi sănătăŃii în muncă. 

Îndeplinirea în mod real a acestor obligaŃii prevăzute atât de lege cât şi de 
standard necesită utilizarea unor instrumente de lucru care să asigure efectuarea 
în mod sistematic a evaluării, analizând toate componentele sistemului evaluat 
(organizaŃia în ansamblu, locurile de muncă sau posturile de lucru), luând în 
considerare toate cerinŃele legale aplicabile şi alte cerinŃe la care organizaŃia a 
subscris şi asigurând un grad de obiectivitate cât mai ridicat al acestei evaluări. 

De asemenea, obŃinerea în urma evaluării conformării a unor rezultate care 
să reflecte realitatea este condiŃionată, ca şi în cazul evaluării riscurilor de 
accidentare şi îmbolnăvire profesională, de competenŃa echipei care realizează 
această acŃiune. 

În cazul evaluării conformării, un nivel de competenŃă adecvat al echipei 
presupune, fără a se limita la acestea, cunoştinŃe privind legislaŃia în domeniul 
securităŃii şi sănătăŃii în muncă dar şi în domenii conexe, organizarea activităŃilor 
de prevenire şi protecŃie la nivelul întreprinderilor, structura şi conŃinutul minimal 
al documentelor care trebuie întocmite în cadrul acestor activităŃi, managementul 
general al organizaŃiilor şi sistemele de management aferente (în principal de 
securitate şi sănătate în muncă, dar şi al calităŃii şi de mediu). 



Pornind de la aceste consideraŃii, lucrarea de faŃă prezintă în capitolul 1 
sistemul legislativ al securităŃii şi sănătăŃii în muncă din Ńara noastră, modul de 
armonizare cu legislaŃia europeană în domeniu precum şi elemente de legislaŃie 
naŃională conexă. 

Capitolul al doilea  prezintă principalele aspecte privind organizarea 
activităŃilor de prevenire şi protecŃie la nivelul întreprinderilor, aşa cum rezultă din 
cerinŃele legale. 

Capitolul al treilea prezintă aspecte referitoare la elaborarea principalelor 
documentaŃii necesare desfăşurării activităŃii de prevenire şi protecŃie în cadrul 
organizaŃiilor. Astfel, sunt prezentate elemente teoretice şi cerinŃe legale dar şi 
exemple de elaborare pentru instrucŃiunile proprii de securitate şi sănătate în 
muncă (pentru activitatea de birou), planul de prevenire şi protecŃie şi tematicile 
de instruire. 

Capitolul al patrulea prezintă elementele de bază ale managementului 
securităŃii şi sănătăŃii în muncă: sistemul de muncă, sistemul de management al 
domeniului şi cel integrat şi paşii de urmat pentru implementarea unui sistem de 
management al securităŃii şi sănătăŃii în muncă. 

Capitolul al cincilea prezintă o metodă de evaluare a conformării cu 
cerinŃele legale şi cu alte cerinŃe la care organizaŃia subscrie, aplicabilă oricărei 
întreprinderi, indiferent de mărime, domeniul de activitate sau opŃiunea faŃă de 
implementarea unui sistem de management al securităŃii şi sănătăŃii în muncă. 
Metoda este compusă din liste de verificare formulate pe baza principalelor acte 
normative şi are un caracter deschis întrucât permite includerea în criteriile de 
evaluare şi a instrucŃiunilor proprii ale organizaŃiei sau a altor cerinŃe (cum ar fi, de 
exemplu, cerinŃe contractuale). De asemenea, în acest capitol este prezentată şi 
o aplicaŃie practică a metodei, în cazul unei organizaŃii de tip micro-întreprindere, 
cu activitate de birou. 

Lucrarea se adresează specialiştilor în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în 
muncă, auditorilor interni şi externi, angajatorilor precum şi tuturor celor care 
urmează diferite forme de pregătire în acest domeniu. 
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