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                     Anexa nr. 9 

la Regulamentul privind modul de 

organizare a activit��ilor de protec�ie a 

lucr�torilor la locul de munc�  i

prevenire a riscurilor profesionale 

___________________________

______________________________
(denumirea unit��ii)

FI��
de eviden ! a zonelor cu risc profesional grav "i specific 

Nr.

d/o
Localizarea zonei  M�surile de prevenire 

   

   

           Anexa nr. 2 
la Hotărîrea Guvernului nr.95 
din 5 februarie 2009

REGULAMENTUL-CADRU 
de organizare şi funcţionare a comitetului 

pentru securitate şi sănătate în muncă

Capitolul I 
Organizarea comitetului pentru securitate şi 

sănătate în muncă
1. Comitetul pentru securitate şi sănătate în muncă (în 

continuare - comitet) asigură colaborarea angajatorului şi 
lucrătorilor în vederea indentificării măsurilor privind asigu-
rarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă.

2. Comitetul se constituie la iniţiativa oricărei dintre părţi,la iniţiativa oricărei dintre părţi,, 
pe principiul de paritate, din reprezentanţi ai angajatorului 
şi reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

3. În cazul în care unitatea are subdiviziuni dispersate 
teritorial, se pot înfiinţa mai multe comitete. 

4. Comitetul se constituie şi în cazul activităţilor care se 
desfăşoară temporar, cu o durată mai mare de 3 luni.

5. Lucrătorul desemnat sau reprezentantul serviciului 
intern de protecţie şi prevenire este secretar al comite-
tului.

6. Membrii comitetului vor fi desemnaţi pe un termen 
de 2 ani.

7. În cazul în care vreun membru se retrage din comitet, 
acesta va fi înlocuit printr-un alt reprezentant al părţii 
respective. 

8. Modalitatea de desemnare a reprezentanţilor angaja-
torului şi lucrătorilor în comitet va fi stabilită prin contractul 
colectiv de muncă sau regulamentul intern al unităţii. 

9. Reprezentanţii angajatorului şi lucrătorilor în comitet 
vor fi desemnaţi după cum urmează: 

a) de la 5 la 50 de lucrători – cîte 1 reprezentant;1 reprezentant; reprezentant;
b) de la 51 la 100 de lucrători – cîte 2 reprezentanţi;
c) de la 101 la 500 de lucrători – cîte 3 reprezentanţi;
e) de la 501 la 1.000 de lucrători – cîte 4 reprezen-

tanţi;
f) de la 1.001 la 2.000 de lucrători – cîte 5 reprezen-

tanţi;
g) de la 2.001 la 3.000 de lucrători – cîte 6 reprezen-

tanţi;
h) de la 3.001 la 4.000 de lucrători – cîte 7 reprezen-

tanţi;
i) peste 4.000 de lucrători – cîte 8 reprezentanţi.
10. Pentru o reflectare mai largă în deciziile comitetului a 

punctelor de vedere, a experienţei şi cunoştinţelor femeilor 
şi bărbaţilor ce lucrează, în componenţa acestuia vor fi 

desemnaţi atît femei, cît şi bărbaţi. 
11. Angajatorul are obligaţia să acorde fiecărui repre-

zentant al lucrătorilor în comitet timpul necesar exercitării 
atribuţiilor de membru în comitet. Timpul destinat acestei 
activităţi va fi considerat timp de muncă şi va fi de cel 
puţin:

a) 2 ore pe lună în unităţile cu un efectiv de pînă la 100 
de lucrători;

b) 5 ore pe lună în unităţile cu un efectiv între 101 şi 
300 de lucrători;

c) 10 ore pe lună în unităţile cu un efectiv între 301 şi 
500 de lucrători;

d) 15 ore pe lună în unităţile cu un efectiv între 501 şi 
1500 de lucrători;

e) 20 de ore pe lună în unităţile cu un efectiv de peste 
1500 lucrători.

12. Instruirea necesară exercitării atribuţiilor de membru 
în comitet trebuie să se realizeze în timpul programului de 
lucru şi din mijloacele financiare ale unităţii. 

13. Angajatorul sau reprezentantul său legal este preşe-
dinte al comitetului.

14. Componenţa nominală a comitetului se stabileşte 
prin decizia scrisă a preşedintelui acestuia, care se aduce 
la cunoştinţa tuturor lucrătorilor.

15. Membrii comitetului, în cazul unei activităţi nesatis-
făcătoare, pot fi rechemaţi, de către părţile pe care le 
reprezintă, pînă la expirarea mandatului, şi înlocuiţi cu alţi 
membri. 

16. La întrunirile comitetului vor fi convocaţi să participe 
lucrătorii desemnaţi/reprezentanţii serviciului intern de 
protecţie şi prevenire şi, în cazul în care angajatorul a 
contractat unul sau mai multe servicii externe de protecţie 
şi prevenire, reprezentanţii acestora. 

17. La întrunirile comitetului pot fi invitaţi să participe 
inspectorii de muncă.

Capitolul II 
Funcţionarea comitetului 

18. Comitetul îşi desfăşoară activitatea în baza regula-
mentului de funcţionare propriu, aprobat de preşedintele 
comitetului.

19. Angajatorul are obligaţia să asigure întrunirea 
comitetului cel puţin o dată pe trimestru şi ori de cîte ori 
este necesar.
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20. Ordinea de zi a fiecărei întruniri a comitetului este 
stabilită de către preşedinte şi este transmisă membrilor 
comitetului şi, după caz, serviciului extern de protecţie şi 
prevenire, cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru 
întrunire. 

21. Secretarul comitetului convoacă în scris membrii 
comitetului cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii, 
indicînd locul, data şi ora întrunirii. 

22. La finele fiecărei întruniri secretarul comitetului 
întocmeşte un proces-verbal care va fi semnat de către 
membrii prezenţi. 

23. Comitetul este legal întrunit dacă sînt prezenţi cel 
puţin jumătate plus unu din numărul membrilor.

24. Comitetul ia decizii cu votul a cel puţin două treimi 
din numărul membrilor prezenţi.

25. Secretarul comitetului va afişa la un loc vizibil copiile 
procesului-verbal întocmit. 

Capitolul III
Atribuţiile comitetului

26. Comitetul are următoarele atribuţii de bază:
1) examinează şi face propuneri privind planul de 

protecţie şi prevenire;
2) monitorizează realizarea planului de protecţie şi 

prevenire, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării 
măsurilor stipulate în plan;

3) examinează chestiuni privind introducerea de noi 
tehnologii, alegerea echipamentelor de lucru, luînd în 
considerare eventualele consecinţe asupra securităţii şi 
sănătăţii în muncă, şi face propuneri în cazul constatării 
anumitor deficiente;

4) examinează chestiuni privind alegerea, cumpărarea, 
întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de lucru, a echipa-
mentelor de protecţie colectivă şi individuală;

5) analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin 
serviciului extern de protecţie şi prevenire;

6) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, 
ţinînd seama de prezenţa femeilor şi bărbaţilor, grupurilor femeilor şi bărbaţilor, grupurilorfemeilor şi bărbaţilor, grupurilor 
sensibile la riscuri specifice;

7) examinează cererile formulate de lucrători privind 
condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile 
lucrătorii desemnaţi;

8) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă 
actele normative de securitate şi sănătate în muncă, 
măsurile dispuse de inspectorul de muncă, precum şi modul 
în care este asigurată egalitatea între femei şi bărbaţi, în 
ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea lor la locul de 
muncă;

9) examinează propunerile lucrătorilor privind prevenirea 
riscurilor profesionale, precum şi privind îmbunătăţirea 
condiţiilor de muncă, şi propune introducerea acestora în 
planul de protecţie şi prevenire;

10) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă 
şi poate propune măsuri de prevenire a acestora;

11) efectuează verificări proprii privind aplicarea instruc-
ţiunilor de securitate şi sănătate în muncă, întocmind în 
acest sens rapoarte în scris;

12) examinează raportul scris, prezentat comitetului de 

către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire 
la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care 
au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, 
precum şi propunerile pentru planul de protecţie şi prevenire 
ce urmează a fi realizat în anul următor.

Capitolul IV 
Drepturile membrilor comitetului

27. Membrii comitetului sînt în drept:
1) să aibă acces liber la toate locurile de muncă/posturile 

de lucru;
2) să solicite şi să primească de la angajator informaţii 

despre situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă;
3) să ia în dezbateri, în şedinţele comitetului, rapoartele 

angajatorului despre îndeplinirea obligaţiilor acestuia în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

4) să facă propuneri la elaborarea planului de protecţie 
şi prevenire;

5) să solicite angajatorului sancţionarea disciplinară 
a lucrătorilor care încalcă dispoziţiile actelor legislative şi 
normative de securitate şi sănătate în muncă;

6) să propună stimularea lucrătorilor pentru participare 
în activităţi de securitate şi sănătate în muncă;

7) să sesizeze inspectoratul teritorial de muncă şi 
sindicatul respectiv despre încălcările actelor legislative 
şi normative de securitate şi sănătate în muncă, comise 
de către angajator sau de alte persoane cu funcţii de 
răspundere. 

Capitolul V 
Obligaţiile angajatorului referitoare la comitet

28. Angajatorul trebuie să furnizeze comitetului toate 
informaţiile necesare, pentru ca membrii acestuia să-şi 
poată da avizul în cunoştinţă de cauză.

29. Angajatorul trebuie să prezinte comitetului, cel puţin 
o dată pe an, un raport scris care va cuprinde situaţia securi-
tăţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse 
şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile 
pentru planul de protecţie şi prevenire ce urmează a fi 
realizate în anul următor.

30. Angajatorul trebuie să supună analizei comitetului 
documentaţia referitoare la caracteristicile echipamentelor 
de lucru, ale echipamentelor de protecţie colectivă şi indivi-
duală, în vederea selecţionării echipamentelor optime.

31. Angajatorul trebuie să informeze comitetul cu privire 
la evaluarea riscurilor profesionale, măsurile de protecţie 
şi prevenire atît la nivel de unitate, cît şi la nivel de loc de 
muncă şi tipuri de posturi de lucru, de acordare a primului 
ajutor în caz de accidentare în muncă, de prevenire şi 
stingere a incendiilor şi evacuare a lucrătorilor în cazul unui 
pericol grav şi imediat.

32. Angajatorul comunică comitetului punctul său de 
vedere sau al serviciului intern de protecţie şi prevenire/
serviciului extern de protecţie şi prevenire asupra plîngerilor 
lucrătorilor privind condiţiile de muncă. 

33. În cazul în care angajatorul nu ia în considerare 
propunerile comitetului, acesta trebuie să motiveze 
decizia sa în faţa comitetului. Motivaţia va fi consemnată 
în procesul-verbal al întrunirii comitetului. al întrunirii comitetului.al întrunirii comitetului.


