ANEXA
A. SANCTIUNI ĺN CAZUL NERESPECTǍRII LEGII 319/2006 PRIVIND
SECURITATEA ŞI SǍNǍTATEA ĺN MUNCǍ (extrase din HG 1425/2006 –
Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006)
ART. 37
(1) Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate şi sănătate în
munca de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se
creează un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de munca sau de
imbolnavire profesională, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de
la un an la 2 ani sau cu amenda.
(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a produs consecinţe deosebite, pedeapsa
este închisoarea de la un an la 3 ani sau amenda.
(3) Fapta prevăzută la alin. (1) săvârşită din culpa se pedepseşte cu închisoare
de la 3 luni la un an sau cu amenda, iar fapta prevăzută la alin. (2) săvârşită din culpa se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda.
ART. 38
(1) Nerespectarea de către orice persoana a obligaţiilor şi a măsurilor
stabilite cu privire la securitatea şi sănătatea în munca, dacă prin aceasta se
creează un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de munca sau de
imbolnavire profesională, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de
la un an la 2 ani sau cu amenda.
(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a produs consecinţe deosebite, pedeapsa
este închisoarea de la un an la 3 ani sau amenda.
(3) Dacă nerespectarea consta în repunerea în funcţiune a instalaţiilor, maşinilor
şi utilajelor, anterior eliminării tuturor deficienţelor pentru care s-a luat măsura opririi lor,
pedeapsa este închisoarea de la un an la 2 ani sau amenda.
(4) Faptele prevăzute la alin. (1) şi (3) săvârşite din culpa se pedepsesc cu
închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda, iar fapta prevăzută la alin. (2) săvârşită
din culpa se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda.
CAP. IX
Contravenţii
ART. 39
(1) Constituie contravenţii faptele săvârşite de angajatorii aflaţi în una dintre
situaţiile prevăzute de prezenta lege.
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 5.000 lei la 10.000
lei încălcarea dispoziţiilor art. 13 lit. b)sa întocmească un plan de prevenire şi
protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de alta natura, bazat pe
evaluarea riscurilor, pe care sa îl aplice corespunzător condiţiilor de munca specifice
unităţii; c) sa obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi
sănătăţii în munca, înainte de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale;,
p)sa nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau
colectiv, în afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori
ar periclita viata accidentatilor şi a altor persoane şi r) sa asigure echipamente
individuale de protecţie;

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei
încălcarea dispoziţiilor art. 13 lit. n) sa asigure realizarea măsurilor dispuse de
inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei
încălcarea dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. a) sa realizeze şi sa fie în posesia unei
evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în munca, inclusiv pentru acele
grupuri sensibile la riscuri specifice şi b) sa decidă asupra măsurilor de protecţie care
trebuie luate şi, după caz, asupra echipamentului de protecţie care trebuie utilizat;
art. 13 lit. a), d) sa stabilească pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi
răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca,
corespunzător funcţiilor exercitate; e) sa elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul
prezentei legi, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi
sănătate în munca, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de munca
aflate în responsabilitatea lor; f) sa asigure şi sa controleze cunoaşterea şi aplicarea
de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie
stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, prin
lucrătorii desemnaţi, prin propria competenta sau prin servicii externe; h) sa asigure
informarea fiecărei persoane, anterior angajării în munca, asupra riscurilor la care
aceasta este expusă la locul de munca, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de
protecţie necesare ; i) sa ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a
profesiilor prevăzute de legislaţia specifica; j) sa angajeze numai persoane care, în
urma examenului medical şi, după caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund
sarcinii de munca pe care urmează sa o execute şi sa asigure controlul medical
periodic şi, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării; k) sa ţină evidenta
zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. e); l) sa asigure
funcţionarea permanenta şi corecta a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a
aparaturii de măsura şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi
neutralizare a substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice; m)
sa prezinte documentele şi sa dea relaţiile solicitate de inspectorii de munca în timpul
controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor; şi o) sa desemneze, la solicitarea
inspectorului de munca, lucrătorii care sa participe la efectuarea controlului sau la
cercetarea evenimentelor;,art. 20- 1) Angajatorul trebuie sa asigure condiţii pentru ca
fiecare lucrator sa primească o instruire suficienta şi adecvată în domeniul
securităţii şi sănătăţii în munca, în special sub forma de informaţii şi instrucţiuni de
lucru, specifice locului de munca şi postului sau:
a) la angajare;
b) la schimbarea locului de munca sau la transfer;
art. 29 alin. (1) lit. a)
(1) Cercetarea evenimentelor este obligatorie şi se efectuează după cum
urmează:
a) de către angajator, în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară
de munca;
şi ale art. 32 alin. 2) Accidentul de munca înregistrat de angajator se raportează de
către acesta la inspectoratul teritorial de munca, precum şi la asigurator, potrivit legii.
(5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 3.500 lei la 7.000 lei
încălcarea dispoziţiilor art. 7 alin. (4)-(6)
(4) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, ţinând seama de natura
activităţilor din întreprindere şi/sau unitate, angajatorul are obligaţia:
a) sa evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la
alegerea echipamentelor de munca, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi
la amenajarea locurilor de munca;

e) sa ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific,
accesul sa fie permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au insusit
instrucţiunile adecvate.
(4) Dacă în întreprindere şi/sau unitate nu se pot organiza activităţile de
prevenire şi cele de protecţie din lipsa personalului competent, angajatorul trebuie
sa recurgă la servicii externe.
(5) În cazul în care angajatorul apelează la serviciile externe prevăzute la alin. (4),
acestea trebuie sa fie informate de către angajator asupra factorilor cunoscuţi ca au
efecte sau sunt susceptibili de a avea efecte asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi
trebuie sa aibă acces la informaţiile prevăzute la art. 16 alin. (2).
(1) Angajatorul are următoarele obligaţii:
a) sa informeze, cat mai curând posibil, toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expusi unui
pericol grav şi iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum şi despre
măsurile luate ori care trebuie sa fie luate pentru protecţia lor;
b) sa ia măsuri şi sa furnize instrucţiuni pentru a da lucrătorilor posibilitatea sa
oprească lucrul şi/sau sa părăsească imediat locul de munca şi sa se îndrepte spre o
zona sigura, în caz de pericol grav şi iminent;
alin. (1) şi (3), art. 13 lit. q) q) sa asigure echipamente de munca fără pericol pentru
securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
r) sa asigure echipamente individuale de protecţie;
s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării
sau al pierderii calităţilor de protecţie.
şi s) şi ale art. 27 alin. (1) Angajatorul are obligaţia sa comunice evenimentele, de
îndată, după cum urmează:
a) inspectoratelor teritoriale de munca, toate eveni-mentele asa cum sunt
definite la art. 5 lit. f);
b) asiguratorului, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de
munca şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, evenimentele
urmate de incapacitate temporară de munca, invaliditate sau deces, la confirmarea
acestora;
lit. a) şi b).
(6) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei
următoarele fapte:
a) încălcarea dispoziţiilor art. 10 alin. (1)
Angajatorul are următoarele obligaţii:
a) sa ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea
incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii
întreprinderii şi/sau unităţii, ţinând seama de alte persoane prezente;
b) sa stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea
ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare şi pompieri.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorul trebuie sa desemneze
lucrătorii care aplica măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de
evacuare a lucrătorilor.
(8) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei
următoarele fapte:
a) încălcarea dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. c) şi d),
(1) Angajatorul are următoarele obligaţii:
c) sa ţină evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de
munca mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor uşoare, a bolilor profesionale, a
incidentelor periculoase, precum şi a accidentelor de munca, astfel cum sunt definite la
art. 5 lit. g);

d) sa elaboreze pentru autorităţile competente şi în conformitate cu
reglementările legale rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucrătorii
săi.
(9) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 5.000 lei la
10.000 lei nerespectarea reglementărilor de securitate şi sănătate în munca
privind:
e) folosirea surselor de foc deschis şi fumatul la locurile de munca unde
acestea sunt interzise;
f) prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea,
întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi a echipamentelor electrice, precum şi
pentru prevenirea efectelor electricitatii statice şi ale descarcarilor atmosferice;
j) delimitarea, îngrădirea şi semnalizarea zonelor periculoase;
k) semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca;
l) asigurarea exploatării fără pericole a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau
lichefiate, a instalaţiilor mecanice sub presiune şi a celor de ridicat, a conductelor prin
care circula fluide sub presiune şi a altor asemenea echipamente de munca;
m) utilizarea, întreţinerea, revizia şi repararea periodică a echipamentelor de
munca;
n) asigurarea, marcarea şi întreţinerea căilor de acces şi de circulaţie;
o) asigurarea iluminatului de siguranta;
p) organizarea activităţii de păstrare, întreţinere şi denocivizare a echipamentului
individual de protecţie;
q) întocmirea documentelor de urmărire a parametrilor funcţionali ai echipamentelor
de munca şi a rapoartelor de serviciu pentru instalaţiile cu regim special de exploatare;
r) aplicarea metodelor de exploatare miniera, execuţia, exploatarea şi întreţinerea
lucrărilor miniere, realizarea şi funcţionarea sistemului de aeraj, corespunzător clasificarii
minelor din punctul de vedere al emanatiilor de gaze;
s) amenajarea locurilor de munca pentru lucrul la înălţime, în spaţii închise şi în
condiţii de izolare.
ART. 42
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la art. 39 alin. (2)-(9)
şi la art. 40 se fac de către inspectorii de munca.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la art. 39 alin. (6) lit.
b) şi alin. (8) lit. b) se fac şi de către inspectorii sanitari din cadrul Ministerului Sănătăţii
Publice şi al unităţilor subordonate.
(3) În caz de constatare a unei situaţii care se încadrează în prevederile art. 37 şi 38,
inspectorii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) vor sesiza de îndată organele de urmărire penală
competente, potrivit legii.

B. SANCTIUNI ĺN CAZUL NERESPECTǍRII LEGII 307/2006 PRIVIND
SITUA IILE DE URGENTǍ (Extrase din HG nr. 537/6 iunie 2007 privind
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a
incendiilor)
ART. 1
Constituie contravenţii la normele de prevenire şi stingere a incendiilor următoarele fapte
şi se sancţionează după cum urmează:

1. cu amendă de la 100 lei la 500 lei:
g) neasigurarea măsurilor corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor în timpul în
care activitatea normală este întreruptă;
2. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei:
e) lipsa planificării unor controale interne sau neexecutarea de controale interne
periodice în scopul depistării şi cunoaşterii oricăror stări de pericol care pot
favoriza producerea ori dezvoltarea incendiilor;
f) neparticiparea salariaţilor la exerciţii sau la aplicaţii tactice de apărare împotriva
incendiilor, organizate potrivit dispoziţiilor legale;
i) neexecutarea verificării, reparării şi curăţării periodice, cel puţin o dată pe an, a
coşurilor pentru evacuarea fumului, precum şi nerealizarea elementelor de izolare
termică a acestora;
k) fumatul în locurile cu pericol de incendiu, stabilite prin regulamente interne;
3. cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei:
a) neelaborarea ori netransmiterea, la cererea inspectoratului pentru situaţii de urgenţă
judeţean sau al municipiului Bucureşti, de către administratorul operatorului economic,
de către conducătorul instituţiei a fişei obiectivului , potrivit normelor generale de
apărare împotriva incendiilor;
b) neelaborarea, neaprobarea sau nedifuzarea deciziilor prin care se stabilesc
răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor, precum şi a documentelor
specifice, potrivit normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
c) neefectuarea, potrivit normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, a analizei
capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
d) nerealizarea de către administratorul operatorului economic ori de către
conducătorul instituţiei, potrivit normelor generale de apărare împotriva
incendiilor, a unui sistem operativ de observare şi anunţare a incendiului sau de
alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;
e) lăsarea în funcţiune a sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor şi echipamentelor tehnice,
aparatelor, maşinilor şi utilajelor fără supraveghere, atunci când instrucţiunile de utilizare
o interzic;
g) păstrarea sau depozitarea produselor şi substanţelor cu pericol de autoaprindere fără
luarea măsurilor de control şi de împiedicare a fenomenului de autoîncălzire ori de
aprindere spontană;
h) depozitarea, amplasarea, păstrarea produselor, materialelor şi substanţelor
combustibile sau inflamabile în apropierea surselor de căldură, fără a se asigura
măsurile de protecţie necesare evitării aprinderii acestora;
j) nedelimitarea, nemarcarea şi nedotarea locurilor special amenajate pentru
fumat, în condiţiile legii;
l) blocarea sau neîntreţinerea în bune condiţii a drumurilor, a platformelor şi a
căilor speciale de acces pentru autospeciale, utilaje şi alte mijloace, precum şi
pentru personalul de intervenţie în caz de incendiu;
m) blocarea accesului la instalaţiile, echipamentele, mijloacele şi accesoriile de
stingere a incendiilor;
n) neîntreţinerea de către cei în drept în bună stare de funcţionare a sistemelor de
decomprimare sau de etanşare la fum şi gaze fierbinţi, precum şi a elementelor de

limitare a propagării focului ori de izolare termică din compunerea construcţiilor şi
instalaţiilor;
p) neefectuarea lucrărilor de întreţinere şi de reparare a mijloacelor tehnice de
apărare împotriva incendiilor, conform normelor tehnice specifice;
q) neafişarea şi neactualizarea, după caz, conform reglementărilor tehnice
specifice, a planurilor de intervenţie, a instrucţiunilor de apărare împotriva
incendiilor, a planurilor de depozitare, precum şi a planurilor de evacuare în caz
de incendiu;
r) arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale
combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor
pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;
t) reducerea dimensiunilor căilor de evacuare, încuierea ori blocarea uşilor sau a
altor căi destinate evacuării ori nefuncţionarea iluminatului de siguranţă;
u) nemontarea, deteriorarea sau neasigurarea vizibilităţii indicatoarelor de
securitate la incendiu;
4. cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei:
a) exploatarea sau utilizarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor şi echipamentelor
tehnice, aparatelor, maşinilor şi utilajelor de orice categorie în condiţii care creează risc
de incendiu, din cauza nerespectării instrucţiunilor de funcţionare sau de apărare
împotriva incendiilor;
b) folosirea mijloacelor prevăzute la lit. a) cu defecţiuni sau improvizaţii ori în
condiţii care nu asigură protecţia la foc faţă de materialele şi substanţele
combustibile din spaţiul în care sunt utilizate;
c) neorganizarea de către administratorul operatorului economic sau de către
conducătorul instituţiei ori persoana responsabilă a intervenţiei în caz de
incendiu;
d) neadoptarea de către cei în drept a instrucţiunilor de apărare împotriva
incendiilor la locul de muncă;
e) nereglementarea de către persoanele abilitate a modului de execuţie a lucrărilor
cu foc deschis;
i) neasigurarea punerii în aplicare a planurilor de intervenţie şi de evacuare a
persoanelor în caz de incendiu, precum şi neparticiparea la exerciţiile tactice de
intervenţie, organizate potrivit dispoziţiilor legale;
j) efectuarea reparaţiilor la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, la
instalaţiile de protecţie la incendii ori la autospeciale şi utilaje de intervenţie, fără luarea
măsurilor alternative de apărare împotriva incendiilor;
k) neorganizarea şi nedesfăşurarea de activităţi de instruire în domeniul apărării
împotriva incendiilor cu personalul angajat permanent ori temporar, precum şi cu
persoanele din afara operatorului economic sau instituţiei care au acces în locuri
cu risc de incendiu;
m) neîntocmirea registrului de control al sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare,
alarmare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor sau neprezentarea acestuia la
solicitarea organului de control;
5. cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei:
a) scoaterea din funcţiune sau dezafectarea mijloacelor tehnice de apărare
împotriva incendiilor în alte situaţii decât cele admise de reglementările tehnice
specifice ori neasigurarea funcţionării acestora la parametrii proiectaţi;

d) depăşirea nivelurilor riscului de incendiu sau a densităţii sarcinii termice
stabilite prin reglementări ori în documentaţiile tehnice de proiectare şi execuţie în
construcţiile publice civile, de producţie sau de depozitare;
e) împiedicarea în orice mod a personalului serviciilor profesioniste, voluntare sau
private pentru situaţii de urgenţă să îşi exercite drepturile şi obligaţiile legale în domeniul
apărării împotriva incendiilor.

