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ANEXA nr.1 

CAMPANIE DE CONTROL 
privind coordonarea activit ăŃilor de prevenire şi protec Ńie în întreprinderile în care î şi desf ăşoară 

activitatea şi lucr ători din alte întreprinderi şi/sau lucr ători independen Ńi 

Campania de control are în vedere obligaŃiile legale ale angajatorilor în situaŃia în care, 
în acelaşi loc de muncă îşi desfăşoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi şi/sau 
unităŃi.  

Potrivit art.7 alin.(5) al Legii nr.319/2006, acestor angajatori le revin o serie de obligaŃii: 
a) să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea şi 

igiena în muncă, luând în considerare natura activităŃilor; 
b) să îşi coordoneze acŃiunile în vederea protecŃiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor 

profesionale, luând în considerare natura activităŃilor; 
c) să se informeze reciproc despre riscurile profesionale; 
d) să informeze lucrătorii şi/sau reprezentanŃii acestora despre riscurile profesionale.  

ActivităŃi de prevenire şi protecŃie care trebuie desfăşurate în cadrul întreprinderilor 
potrivit articolului 15 alin.(1) al H.G. nr.1425/2006 modificată sunt şi următoarele: 

� colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanŃii lucrătorilor, cu serviciile externe de 
prevenire şi protecŃie, cu medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor 
de prevenire şi protecŃie; 

� colaborarea cu lucrătorii desemnaŃi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor 
angajatori, în situaŃia în care mai mulŃi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc 
de muncă; 

� propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea 
contractelor de prestări de servicii cu alŃi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu 
angajatori străini. 

De asemenea, articolul 82 din H.G. nr.1425/2006 modificată prevede cerinŃe privind 
instruirea lucrătorilor din întreprinderi din exterior care desfăşoară activităŃi pe bază de contract 
de prestări de servicii:  

(2) Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităŃi din exterior, care desfăşoară activităŃi pe 
bază de contract de prestări de servicii în întreprinderea şi/sau unitatea unui alt 
angajator, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrătorilor privind 
activităŃile specifice întreprinderii şi/sau unităŃii respective, riscurile pentru securitate şi 
sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităŃile de prevenire şi protecŃie la nivelul 
întreprinderilor şi/sau unităŃii, în general. 

(3) Instruirea prevăzută la alin. (2) se consemnează în fişa de instruire colectivă, conform 
modelului prezentat în anexa nr. 12 din H.G. nr.1425/2006 modificată. 

(4) Fişa de instruire colectivă se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se va 
păstra de către angajator/lucrător desemnat/serviciu intern de prevenire şi protecŃie care 
a efectuat instruirea şi un exemplar se păstrează de către angajatorul lucrătorilor instruiŃi 
sau, în cazul vizitatorilor, de către conducătorul grupului. 

ART. 136 
    (1) Accidentul de munca produs în timpul prestării unor servicii pe baza de contract, comanda 
sau alte forme legale încheiate în întreprinderea şi/sau unitatea unui angajator, alta decât cea la 
care este incadrata victima, se înregistrează potrivit clauzelor prevăzute în acest sens în 
documentele încheiate. 
    (2) În situaŃia în care documentul încheiat nu prevede clauze în acest sens, clauzele nu sunt 
suficient de acoperitoare pentru toate situaŃiile sau clauzele sunt contrare prevederilor 
prezentelor norme metodologice, accidentul de munca se înregistrează de către angajatorul 
răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităŃii care a avut ca urmare producerea 
accidentului. 
    (4) Accidentul de munca suferit de o persoana aflată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în 
întreprinderea şi/sau unitatea altui angajator se înregistrează de către angajatorul răspunzător 
de conducerea şi/sau de organizarea activităŃii care a avut ca urmare producerea accidentului. 

 


