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                      INSTRUCŢIUNE  PROPRIE  DE  SECURITATE  ŞI  SĂNĂTATE  A  MUNCII
                              privind interzicerea completă a fumatului în instituţia SCMU Timisoara

Această instrucţiune se  aplică tuturor lucrătorilor angajaţi ai SCMU Timişoara.

1. Obiectul 
Stabilirea normei interne :
                 «In aceasta institutie fumatul este complet interzis
                   Amenda contravenţională este de la 100÷500lei sau efectuarea a 20 de ore de muncă
                           în folosul comunităţii, în cazul elevilor sau studenţilor contravenienţi »
care trebuie aplicată în toate locaţiile SCMU Timişoara.

2. Scopul
Informarea, instruirea  tuturor lucrătorilor  referitor la eliminarea /combaterea riscurilor de îmbolnăvire ca
urmare a consumului de produse din tutun respectiv îngrădirea fumatului pasiv .

3. Cadrul legal de referinţă
Prin alinierea legislaţiei româneşti la politica Comunităţii Europene referitor la interzicerea fumatului în spaţii
închise – in general şi cu precizări clare referitoare la interzicerea totală a fumatului in unităţile sanitare ,
există prevederi cuprinse în : 

- Legea 349 din 06.06.2002 modificată şi completată cu Ordonanţa 13/2003
- Ordonanţa 5 din 30 ianuarie 2008

4. Factori de risc 
   In sensul legii 349 /2002 , se analizează şi se iau măsuri de prevenire a factorilor de risc datoraţi consumului
direct / indirect  de : 

a) produse din tutun :produsele fabricate din tutun, total sau partial, in scopul fumatului,
   b)   tutun de mestecat - prelucrat, taiat sau maruntit, destinat consumului prin mestecare; 
   c)   tutun de prizat ; 

d) fumat se intelege inhalarea voluntara a fumului rezultat in urma arderii tutunului;
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e) fumatul pasiv se consideră de asemenea nociv.

      
5. Măsuri de securitatea şi sănătate în muncă  

5.1. Prevederi legale 
Conform : Legea 349 din 06.06.2002 modificată şi completată cu Ordonanţa 13/2003   

      -    Art. 3. alin (11) :  Se interzice complet fumatul în unităţile sanitare de stat şi private
- Art. 5.  Proprietarii sau managerii care administrează spaţiile publice în care este interzis

fumatul au obligaţia de a afişa la loc vizibil simboluri care interzic fumatul.
Conform Ordonanţei 5/2008 :

2.(4) Prevederile alin. (2- fumatul in spaţii amenajate special ) şi (3- baruri, discoteci etc) nu se aplica
spatiilor publice inchise al caror proprietar, manager sau conducator al institutiei stabileste si afiseaza
avertismentul: 

                                    «In aceasta cladire fumatul este complet interzis»,  sau
                                    «In aceasta institutie fumatul este complet interzis», sau
                                    «In aceasta unitate fumatul este complet interzis.» .

7.(71) Se interzice comercializarea produselor din tutun in unitatile economice situate in incinta si la o
distanta mai mica de 50 metri fata de orice punct de acces in spitale si unitati de invatamant, cu
exceptia unitatilor de invatamant superior. Distanta se va măsura pe lungimea drumului public." 

Unităţile care constată şi aplică contravenţiile :
Art. 13. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 10 se fac de către direcţiile
de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi de către direcţiile de sănătate publică
regionale în transporturi, prin Inspecţia Sanitară de Stat, şi de către reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor.
-   Contravenţii şi sancţiuni -Legea 349 / 2002 / Ordonanţa 13/2003 
Art. 10. ........
      a)   nerespectarea prevederilor Art. 3 alin. (1) şi (11) se sancţionează cu amendă contravenţională de la
1.000.000 lei la 5.000.000 lei sau cu efectuarea a 20 de ore de muncă în folosul comunităţii, în cazul elevilor
sau studenţilor contravenienţi, în condiţiile legii.
       b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (5) ……… se sancţionează cu amendă contravenţională de la
25.000.000 lei la 50.000.000 lei;

5.2. Prevederi SCMU Timişoara
      -    Conform legislaţiei în vigoare şi conform Regulamentului  intern fumatul este complet interzis în toate
locaţiile SCMU Timişoara .
      -    Angajaţii care nu respectă prevederile legale sunt direct responsabili  şi vor suporta conseciinţele în
cazul controalelor efectuate.

- Sanctiunile se aplica persoanelor fizice.
      -    Sanctiunile referitoare la neafişarea panourilor de interdicţie completă a fumatului si amenzile aferente
se penalizează persoanajuridică cu 2500÷5000 RON .de mai jos prevazute la art. 10 lit. b) si c) se aplica atat
persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice, dupa caz;” 

6. Dispozitii finale 
- Orice situaţie care necesită lămuriri speciale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă poate fi comunicată
Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie -compartimentului de protectia muncii din cadrul firmei.
- Prezenta instrucţiune va fi prelucrată cu toţi angajaţii SCMU Timisoara de către conducatorii direcţi ai
locurilor de muncă şi vor fi consemnate în mod obligatoriu în fişele individuale de instructaj, sub semnatură.
- Prelucrarea acestei instrucţiuni proprii este obligatorie pentru toţi conducătorii locurilor de muncă.
- Insuşirea prezentelor instrucţiuni este obligatorie pentru toţi angajaţii SCMU Timisoara.

SIPP
ing. Ştefănescu Carmen
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