
 

 

ATRIBUŢIILE MEMBRILOR  
Comitetului de securitate şi sănătate în muncă 

 

Conform Ord. 187/1998: art.7 

- Aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă 

- Urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor 
necesare prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al 

îmbunătăţirii condiţilor de muncă. 
- Urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale 

privind securitatea şi sănătatea în muncă 

- Analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, 
existenţi la locurile de muncă. 

- Analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de 
muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. 

- Efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi 
îmbolnăvirilor profesionale. 

- Efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor 
de securitate şi sănătate în muncă. 

- Informează inspectoratele de protecţia muncii despre starea protecţiei 
muncii în propria unitate. 

- Realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri 
care vizează schimbări ale procesului de producţie (organizatorice, 

tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc..), cu implicaţii în 
domeniul protecţiei muncii. 

- Dezbate raportul, scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătate 
în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu 
privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost 
întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat precum şi programul 

de protecţie a muncii pentru anul următor: un exemplar din acest 
raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protecţie a muncii. 

- Verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a 
echipamentului individual de protecţie, ţinând seama de factorii de 

risc identificaţi. 
- Verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au 

suferit accidente de muncă ce au avut ca efect diminuarea capacităţii 
de muncă. 
 



ALTE ATRIBUTII: 

- asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în 

domeniul protecţiei muncii; 
- comitetul de securitate şi sănătate în muncă coordonează măsurile de 
securitate şi sănătate în muncă şi în cazul activităţilor care se 
desfăşoară temporar, cu o durată mai mare de 3 luni; 
- asigura angajatilor instructajul si protectia angajatilor sai in ceea ce 

priveste securitatea si sanatate in munca/P.S.I. si medicina muncii 

- asigură instructajul privind prevenirea, depistarea, dispensarizarea 
bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesie, precum şi 
menţinerea sănătăţii şi a capacităţii de muncă a lucrătorilor conform 
H.G.R. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor 
- propune/implementeaza măsurile necesare ce vizeaza în primul rând 
asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă a lucrătorilor, precum şi 
ameliorarea condiţiilor de muncă; 
- cerceteaza accidentele de muncă si consemneaza într-un proces-

verbal care să prevadă cauzele, împrejurările, normele de protecţie a 
muncii care nu au fost respectate, persoanele răspunzătoare de aceste 

nerespectări, sancţiunile aplicate, măsurile ce trebuie luate pentru 
prevenirea altor accidente şi înregistrarea accidentului; 
- evalueaza/implementeaza organizarea locurilor de munca in asa fel 

incat să garanteze securitatea şi sănătatea salariaţilor in conformitate 
cu circuitele functionale ale spitalului 

- organizeaza controlul permanent al stării materialelor, utilajelor şi 
substanţelor folosite în procesul muncii în scopul asigurării sănătăţii şi 
securităţii salariaţilor. 
- asigura condiţiile de acordare a primului ajutor în caz de accidente 
de muncă, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor, 
precum şi pentru evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de 
pericol iminent. 

- propune Mananagerului/Comitetului director ,sa se solicite să 
solicite organismelor competente, contra cost, analize şi expertize 
asupra unor produse, substanţe sau preparate considerate a fi 

periculoase, pentru a cunoaşte compoziţia acestora şi efectele pe care 
le-ar putea produce asupra organismului uman. 

- urmareste sa se asigure echipamentul de protecţie obligatoriu de 
către angajator, potrivit H.G. nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime 
de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a 
echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. 



- evalueaza si monitorizeaza sanatatea lucratorilor prin examinarea 

medical gratuită şi completă a salariaţilor, la cererea acestora, potrivit 

Hotărârii nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor care 
stabileşte cerinţele minime pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor 
faţă de riscurile pentru securitate şi sănătate, pentru prevenirea 
îmbolnăvirii lucrătorilor cu boli profesionale cauzate de agenţi nocivi 
chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici, caracteristici locului de 

muncă, precum şi a suprasolicitării diferitelor organe sau sisteme ale 
organismului în procesul de muncă. 
- asigura cadrul organizatoric pentru instruirea şi testarea salariaţilor, 
cu privire la normele şi instrucţiunile de protecţia muncii prin 
Comitetul de securitate si sanatate in munca si lucratori desemnati cu 

atributii 

- face instructajul si protectia angajatilor in ceea ce priveste 

securitatea si sanatate in munca/P.S.I. si medicina muncii 

- solicita investigaţii şi examene medicale de specialitate pentru 
locurile de muncă şi activităţile cu expunere la factori de risc 
profesional pe langa anamneza medicală profesională şi 
neprofesională , examenul clinic general si examenele medicale 
clinice şi paraclinice 

- ia măsurile necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii 
salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor 
profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în 
aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare 
acesteia. 

- evalueaza riscul pe categorii de locuri de muncă şi activităţi prestate. 
- asigura instructajul/ implementarea/respectarea/ aplicarea 

precauţiunilor universale prevăzute în Ordinul ministrului sanatatii 
916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 
control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare. 
- asigura respectarea principiilor Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005 
privind protecţia mediului, prin prevenirea şi controlul integrat al 
poluării prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru 
activităţile cu impact semnificativ asupra mediului 
 


