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1. 

Legea 319 din 2006 

Legea privind securitatea si sanatatea in munca 

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26 iulie 2006 

 

CAPITOLUL IV 
Obligatiile lucratorilor 

 

Art. 22. - Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu 

pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, 

astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat 

propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile 

sale in timpul procesului de munca. 

Art. 23. - (1) In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la Art. 22, 

lucratorii au urmatoarele obligatii: 

a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, 

echipamentele de transport si alte mijloace de productie; 

b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa 

il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; 

c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau 

inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, 

aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste 

dispozitive; 

d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de 

munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si 

sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie; 

e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoana; 

f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, 

pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre 



inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii 

lucratorilor; 

g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii 

desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si 

conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul 

sau de activitate; 

h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si 

sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora; 

i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. 

(2) Obligatiile prevazute la alin. (1) se aplica, dupa caz, si celorlalti participanti la 

procesul de munca, potrivit activitatilor pe care acestia le desfasoara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.   

LEGEA NR. 477 / 2004  

privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile 

publice,    

–   Cap.II – Norme generale de conduită professională a personalului  
contractual,  Art.7; 

 

ART. 7.  Loialitatea fata de autoritatile si institutiile publice  

(1) Personalul contractual are obligatia de a apara cu loialitate prestigiul autoritatii sau 

institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice 

act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.  

(2) Angajatilor contractuali le este interzis:  

a) sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea 

autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu politicile si 

strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;  

b) sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care 

autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea are calitatea de parte, 

daca nu sunt abilitati in acest sens;  

c) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele 

prevazute de lege;  

d) sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca aceasta 

dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea 

sau drepturile institutiei ori ale unor functionari publici sau angajati contractuali, 

precum si ale persoanelor fizice sau juridice;  

e) sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice, in vederea 

promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii ori 

institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.  

(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplica si dupa incetarea raportului de munca, 

pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene. 

(4) Prevederile prezentului cod de conduita nu pot fi interpretate ca o derogare de la 

obligatia legala a personalului contractual de a furniza informatii de interes public 

celor interesati, in conditiile legii.  

 

 

 

 

 


