
 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 186 din 10.07.2008 și HG 95 din 

05.02.2014, directorul fiecărei unități trebuie să asigure elaborarea instrucţiunilor de 

securitate şi sănătate în muncă, ţinînd seama de particularităţile activităţilor şi ale 

locurilor de muncă din unitate.  
 

Extras din Legea nr. 186 din 10.07.2008 

Articolul 13. Alte obligaţii ale angajatorului 

h) să asigure elaborarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă, în spiritul prezentei 

legi, pentru aplicarea actelor normative în domeniu, ţinînd seama de particularităţile 

activităţilor şi ale locurilor de muncă din unitate;   

 

Extras din Hotărîrea Guvernului   Nr. 95 din  05.02.2009 

Capitolul II 

Organizarea activităţilor de protecţie şi prevenire 
4. Activităţile de protecţie şi prevenire desfăşurate în cadrul unităţii sînt următoarele: 

  7) elaborarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinînd seama de 

particularităţile activităţilor desfăşurate şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru; 

    8) asigurarea fiecărui lucrător cu instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă, inclusiv cu 

instrucţiuni privind acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă; 

 

Capitolul XI 

Elaborarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă 

    76. Instrucţiunile se elaborează pentru toate ocupaţiile şi lucrările desfăşurate în unitate, 

ţinînd seama de particularităţile acestora şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi se 

perfectează conform anexei nr. 7 la prezentul Regulament. 

    77. Textul instrucţiunilor se va constitui din cerinţe laconice, distincte, care vor exclude 

interpretări diverse. Cerinţele instrucţiunilor vor fi expuse în consecutivitate conformă 

desfăşurării procesului de muncă şi vor fi formulate pe baza actelor normative de securitate şi 

sănătate în muncă, instrucţiunilor de utilizare a echipamentelor de lucru şi a echipamentelor 

de protecţie emise de producător, precum şi pe baza documentaţiei tehnologice.  

    78. Instrucţiunile vor fi reexaminate în următoarele cazuri: 

    1) la apariţia unor noi acte normative de securitate şi sănătate în muncă;  

    2) la modificarea procesului tehnologic, schimbarea condiţiilor de lucru, utilizarea 

echipamentelor de lucru noi; 

    3) la apariţia unor situaţii de avarie sau în urma unui accident de muncă produs din cauza 

imperfecţiunii instrucţiunilor. 

    79. Instrucţiunile se înregistrează într-un registru, conform anexei nr. 8 la prezentul 

Regulament, se multiplică într-un număr necesar şi se acordă muncitorilor. 


