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Aspectele economice ale sanatatii si securitatii muncii 
 
 
Îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă prezintă importanţă nu numai din punctul 
de vedere uman, pentru a reduce suferinţele lucrătorilor, dar, de asemenea şi ca un 
mod de a asigura succesul şi durabilitatea întreprinderilor, printr-o dezvoltare 
economică mai bună pe termen lung. 

  
Un mediu de muncă de calitate înseamnă o afacere bună 
 
Deşi se depun eforturi considerabile, numărul accidentelor de muncă şi al bolilor 
profesionale rămâne ridicat, iar costurile pe care acestea le implică pentru societate, 
întreprinderi şi persoane este inacceptabil. 
Accidentele de muncă pot avea un impact financiar major, în special pentru 
întreprinderile mici. Unele costuri sunt evidente, de exemplu pierderile de producţie şi 
venituri, sau numărul de zile de lucru pierdute prin concedii medicale şi pot fi exprimate 
cu uşurinţă în termeni financiari. Cu toate acestea, o mare parte a consecinţelor 
accidentelor de muncă pe plan economic nu sunt vizibile imediat sau nu pot fi uşor 
cuantificate. 
Întreprinderile trebuie să cunoască nu numai aspectele legate de costurile pe care le 
implică accidentele de muncă, dar şi pe cele referitoare la beneficiile pe cere le poate 
aduce un management adecvat al securităţii şi sănătăţii în muncă. Studiile au arătat 
clar că un management eficient al securităţii şi sănătăţii în muncă este strâns legat de 
profitabilitate şi excelenţă în afaceri. Există un raport direct între un mediu de muncă 
bun şi o bună performanţă a întreprinderii. Studiile de caz, au arătat că investiţiile în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă contribuie la îmbunătăţirea 
performanţelor întreprinderilor. 
 
Ce beneficii poate aduce asigurarea unor bune condiţii de securitate şi sănătate 
în muncă? 

• Lucrătorii sănătoşi sunt mai productivi şi obţin produse de calitate superioară;  
• Un număr mai mic de accidente şi îmbolnăviri contribuie la reducerea 

absenteismului. Cu alte cuvinte, la costuri mai mici şi cu reducerea 
întreruperilor procesului de producţie;  

• Un echipament şi un mediu de muncă optimizate în funcţie de nevoile 
procesului de muncă şi menţinute în bună stare, contribuie la o mai bună 
productivitate şi calitate, precum şi la reducerea riscurilor pentru securitatea şi 
sănătatea lucrătorilor;  

• Mai puţine accidente şi îmbolnăviri înseamnă mai puţine daune şi mai puţine 
riscuri în termeni de responsabilitate.  

 
Responsabilitatea Socială a Întreprinderii (RSI) 
Element important de dezvoltare strategică şi sursă de inspiraţie, responsabilitatea 
socială a întreprinderilor (RSI) a devenit o prioritate importantă şi în creştere pentru 
întreprinderi, indiferent de dimensiunea şi tipul activităţii. Securitatea şi sănătatea în 
muncă (SSM) reprezintă o componentă esenţială a RSI şi această situaţie oferă 
managerilor şi specialiştilor în domeniul SSM o multitudine de posibilităţi şi provocări.  
 
Cercetări privind Stimulentele Economice 
Prin "stimulente economice", guvernele şi asigurătorii urmăresc stimularea 
întreprinderilor pentru a investi în securitate şi sănătate în muncă (SSM) făcând-o 
astfel mai atractivă, din punctul de vedere financiar. Acestea sunt considerate 
instrumente puternice care pot motiva şi conduce întreprinderile spre excelenţă în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin întărirea legăturii cu profitabilitatea. 

Ce sunt stimulentele economice? 
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Reglementările legislative, normele şi standardele, precum şi supravegherea punerii lor 
în aplicare prin controale la locurile de muncă, nu sunt singurele modalităţi utilizate 
pentru a determina întreprinderile să se preocupe de securitatea şi sănătatea 
personalului lor. Deseori sunt utilizate şi iniţiative sub denumirea de "legi dulci", precum 
şi alte instrumente faţă de cele legislative, cum sunt stimulentele economice care sunt, 
în general, puse în practică de guverne, administraţii publice sau asigurători, şi pot fi 
aplicate la nivel naţional, regional sau sectorial. Prin acestea se acordă avantaje 
financiare întreprinderilor şi organizaţiilor care îmbunătăţesc calitatea condiţiilor de 
muncă, constând în: 

• subvenţii, concesii şi oferte de finanţare de către stat  
• stimulente fiscale  
• contribuţii de asigurare variabile şi diferenţiate.  

Subvenţii, concesii şi oferte de finanţare de către stat 
Întreprinderile care îmbunătăţesc condiţiile de muncă beneficiază de ajutor financiar din 
partea statului sau de condiţii de finanţare favorabile (împrumuturi bancare, de 
exemplu). De exemplu: programele guvernamentale care încurajează întreprinderile să 
investească în echipamente care garantează securitatea sau în modele inovatoare de 
organizare a muncii (exemplul danez şi german). 
Stimulente fiscale 
Fiscalitatea poate fi adaptată astfel încât să influenţeze comportamentul 
întreprinderilor. De exemplu, poate fi utilizată oferta de reducere a impozitului pentru 
angajatorii care investesc în echipamente cu un nivel de securitate superior celui 
prevăzut prin legislaţie (exemplul olandez). 
Contribuţii de asigurare diferenţiate, variabile 
Stimulentele de acest tip vizează stabilirea unei legături directe între mărimea 
contribuţiei de asigurare plătite de întreprindere şi performanţa acesteia în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă. Calculul contribuţiilor poate lua în considerare expuneri 
din trecut, de exemplu pierderea auzului din cauza expunerii la zgomot pe durata mai 
multor ani, sau expuneri actuale, de exemplu expunerea la zgomot în întreprindere în 
prezent. În plus, modul de diferenţiere a contribuţiilor de asigurare poate fi mai mult sau 
mai puţin combinat, pe baza performanţelor SSM ale sectorului de activitate căruia îi 
aparţine întreprinderea şi/sau performanţelor proprii întreprinderii (exemplul englez şi 
francez). 
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Situatia intreprinderilor mici şi mijlocii din domeniul Construcţii 

 
Punct de plecare  
Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IMM) se confruntă cu toate riscurile din domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă specifice acestui sector de activitate periculos, dar 
poate nu au expertiza necesară “în interior” pentru a rezolva aceste probleme. Această 
brosura prezintă informaţii importante pentru eliminarea sau reducerea la minimum a 
riscurilor din acest sector, inclusiv conexiuni la resurse informative pe plan naţional şi 
European, unde sunt disponibile numeroase informaţii şi sfaturi pentru acest sector de 
activitate.  
Sectorul construcţiilor constituie unul din cele mai mari sectoare de activitate, cu o cifră 
de afaceri anuală de peste 900 miliarde Euro şi numărând, numai în cele 15 state 
membre ale UE, peste 12 milioane de angajaţi. Din nefericire, în acest sector se 
înregistrează cele mai slabe rezultate în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în 
muncă (SSM), din cadrul regiunii, aceasta fiind o problemă despre care se estimează 
că antrenează costuri de aproape 75 miliarde Euro pe an pentru întreprinderi şi pentru 
contribuabili, pentru a nu a mai menţiona suferinţa umană. Deşi, datorită cooperării 
strânse între angajatori, lucrători şi alţi factori, standardele SSM din acest sector de 
activitate au cunoscut îmbunătăţiri semnificative de-a lungul anilor, există încă mari 
posibilităţi de a le ameliora în continuare. 
Conform cifrelor oficiale, în UE, în sectorul constructiilor lucreaza aproape 13 
milioane de persoane, fiind posibil ca în realitate numarul acestora sa fie mai 
mare.  

• Cifra de afaceri anuala a sectorului constructiilor din UE este estimata la 902 
miliarde Euro.   

• Oficial, în sector lucreaza 12,7 milioane de angajati, echivalentul a 7,9% din 
totalul fortei de munca din UE.   

• Totusi, este posibil ca numarul real al acestora sa fie considerabil mai mare, 
deoarece se estimeaza ca o parte semnificativa a fortei de munca din 
constructii nu este declarata în sector. Conform Comisiei Europene, un procent 
situat între 7%-19% din toate activitatile desfasurate în cadrul UE nu sunt 
declarate, considerandu-se ca în sectorul constructiilor aceasta problema este 
deosebit de acuta.   

• 47% din totalul lucratorilor din sectorul constructiilor lucreaza în întreprinderi al 
caror personal nu depaseste 10 persoane (fata de media pe ansamblul UE, 
care este de 6%).  

 
Evaluarea riscurilor şi managementul SSM  
Evaluarea riscurilor constă într-o examinare atentă a ceea ce poate cauza o vătămare 
a persoanelor în procesul de muncă, astfel încât să puteţi decide dacă au fost luate 
suficiente măsuri de protecţie sau sunt necesare măsuri suplimentare pentru 
prevenirea oricărui prejudiciu. Scopul este de a evita orice vătămare sau afectare a 
sănătăţii.  
Evaluarea riscurilor implică identificarea pericolelor existente în orice întreprindere şi 
determinarea amplorii riscurilor existente, luând în considerare măsurile de precauţie 
existente. Rezultatele unei evaluări cuprinzătoare şi adecvate trebuie să ajute la 
stabilirea măsurilor de prevenire şi la selecţionarea celor mai potrivite bune practici. 
Evaluarea riscurilor joacă un rol important pentru protejarea voastră, a angajaţilor 
voştri, a celorlalţi lucrători din şantier, precum şi a publicului.  
Printr-o bună proiectare şi planificare a activităţii, riscurile pot fi evitate chiar înainte de 
începerea lucrului pe şantier. Prin alegerea corectă a echipamentelor şi materialelor, 
prin modul de planificare a lucrărilor din şantier, riscurile pot fi diminuate la minim, 
precum şi posibilitatea de accidentare sau reducerea expunerii personalului la 
pericole.  
Activitatile din sectorul constructiilor se considera a fi urmatoarele (lista non-
exhaustiva): 
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• Lucrari de constructii - montaj, inclusiv constructii tehnologice  
• Lucrari ce implica reparatii, modificari, conservare, curatenie si intretinere  
• Lucrari de fundatii, excavatii si constructii de tunele  
• Lucrari de demolare si decofrare, inclusiv dezasamblarea elementelor 

prefabricate  
• Renovare si restaurare, inclusiv lucrari de vopsitorie si decoratiuni, transformari 

sau montaj.  
Exemplele de prevenire a riscului pot, de asemenea, cuprinde: 

• Eliminarea riscurilor inainte de inceperea lucrarilor pe santier, de exemplu prin:  
o Bune practici de procurare a echipamentelor si materialelor  
o Procedee eficiente de ofertare  
o Actiuni de planificare si proiectare cu rezultate pozitive  

• Managementul eficient al riscurilor privind securitatea si sanatatea in munca pe 
santier, prin:  

o Actiuni noi dar si cu caracter inovator de evaluare a riscurilor  
o Reducerea riscurilor prin structurarea si planificarea lucrului  
o Instalatii si echipamente sau controlul de santier inovatoare, cum ar fi 

metode de inspectare eficienta a schelelor  
o Lucrul in parteneriat cu reprezentantii pentru probleme de securitate in 

munca de pe santier  
o Actiuni de prevenire vizand sanatatea in munca (de exemplu, sisteme 

de supraveghere sau de monitorizare a sanatatii, sau prevederea unor 
facilitati vizand confortul angajatilor)  

• Comunicarea eficienta a cunostintelor privind pericolele, riscurile precum si a 
solutiilor prin mijloace cum sunt metoda inductiva, instruirea si alte categorii de 
actiuni realizate de catre responsabilii pentru probleme de securitate in munca  

• Un management de succes in domeniul constructiilor si, respectiv, in cel 
imobiliar (de exemplu, acolo unde exista azbest) precum si cotrolul 
contractantilor.  

 
Cum se produc accidentele  
În sectorul construcţiilor, accidentele sunt foarte frecvente dar o mare parte dintre ele 
pot fi evitate. În cadrul acestui sector, accidentele mortale cele mai frecvente sunt 
cauzate prin cădere de la înălţime. Lucrătorii trebuie să lucreze în locuri de muncă 
sigure, la care pot să ajungă în condiţii de securitate, fără risc de cădere. Dacă nu aţi 
redus la minim riscul de cădere de la înălţime, înseamnă că nu aţi efectuat o evaluare 
a riscurilor corespunzătoare.  
Lucrul la înălţime prezintă şi un alt risc – căderea de obiecte. În primul rând trebuie 
luate măsuri de prevenire a accidentării din cauza căderii de obiecte, scule sau 
materiale cu care se lucrează la înălţime, iar lucrătorii de pe şantier trebuie să fie 
protejaţi prin purtarea căştii de protecţie.  
Materialele şi echipamentele utilizate deseori pe şantier pot cauza riscuri suplimentare. 
Numeroase decese au fost provocate prin strivire de către vehicule, sarcini mobile 
neasigurate corespunzător sau diferite echipamente. Şantierul de construcţii este un 
loc cu risc de răsturnare a vehiculelor şi accidentare gravă a conducătorilor acestora.  
Lucrările de excavaţii prezintă, de asemenea, riscuri, dacă nu sunt luate măsuri 
corespunzătoare de prevenire.  
Sectorul constructiilor prezinta una din cele mai îngrijoratoare statistici din UE sub 
raportul securitatii si sanatatii în munca  
Riscul de accidentare este mult mai ridicat decat media la nivelul UE  

• Incidenta relativa a accidentelor nesoldate cu deces este de 141 comparativ cu 
media pe sectorul industrial al UE care este de 100. Caderea de la înaltime, 
cum ar fi de pe schele, constituie una dintre cele mai grave probleme împreuna 
cu accidentele de transport atat catre cat si de la santier.   

• Aproximativ 850.000 de muncitori din constructii au suferit accidente soldate cu 
incapacitate de munca de peste 3 zile, la nivelul anului 1999, cu un regres de 
13 % în raport cu anul 1994.  
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• Aproximativ 1300 de muncitori sufera accidente mortale anual, reprezentand 
echivalentul a 13 angajati la fiecare 100 000 – mai mult decat dublu fata de 
media din celelalte sectoare industriale. Cercetarile au evidentiat faptul ca multe 
dintre accidentele mortale sau dintre accidente, în general, sunt determinate de 
luarea unor decizii de planificare înainte de începerea lucrarilor propriu zise de 
constructii.  

• Într-un numar de 10 tari în curs de aderare, se estimeaza ca, în sectorul 
constructiilor, se regasesc 20 % din totalul accidentelor de munca.  

Incidenta tulburarilor musculo-scheletare este semnificativ superioara mediei din 
UE  

• 48% dintre muncitorii din constructii semnaleaza dureri de spate (media pe UE: 
33%).  

• 36% reclama probleme musculare la nivelul cefei si umerilor (media pe UE: 
23%).  

• 28 % reclama probleme musculare la nivelul membrelor superioare (media pe 
UE: 13 %).  

• 23% semnaleaza probleme musculare la nivelul membrelor inferioare (media 
pe UE: 12%).  

Problemele respiratorii sunt larg raspandite si, nu în ultimul rand, din cauza 
azbestului  

• 600.000 dintre muncitorii din constructii sunt expusi la azbest, anual, acesta 
fiind un puternic agent cancerigen ce conduce la îmbolnaviri mortale cum sunt 
mezoteliomul si azbestoza. În cazul fumatorilor care inhaleaza azbest exista o 
probabilitate mult mai mare de a dezvolta un cancer pulmonar. În Marea 
Britanie mor, în fiecare an, aproximativ 750 de muncitori din sectorul 
constructiilor si, respectiv, întretinerii, din cauza îmbolnavirilor legate de 
prezenta azbestului. Se estimeaza o crestere considerabila a acestei cifre în 
urmatorii zece ani.   

• Tamplarii prezinta, de asemenea, un risc ridicat de a contracta cancer nazal ca 
rezultat al inhalarii pulberilor din lemn.  

• Pulberile rezultate ca urmare a taierii sau manipularii produselor pe baza de 
cristale de silice, cum ar fi, de exemplu, nisipul, pot conduce la silicoze.  

Solventii si alte substante periculoase cresc riscurile privind sanatatea 
angajatilor  

• Contactul frecvent cu substante lichide cum sunt uleiurile, rasinile si produsele 
pe baza de ciment ce contin crom VI sporesc extrem de mult probabilitatea 
aparitiei problemelor dermatologice. În timpul constructiei tunelului de sub 
Canalul Manecii (Eurotunelul), peste 1.134 de muncitori au fost diagnosticati cu 
dermatite profesionale.   

• Studiile efectuate au evidentiat un risc crescut de pensionare anticipata a 
zugravilor si lacuitorilor de pardoseli cauzat de asa-numitul “sindrom al 
solventului” (simptome neuro-psihice asociate expunerii excesive la solventi 
organici cum sunt, de exemplu, eterii de glicol si esterii). Aceste simptome pot 
include, de asemenea, pierderea memoriei, oboseala grava si alte probleme ale 
sistemului nervos central.  

Alte categorii de riscuri cu care se confrunta muncitorii din constructii  
• Contactul excesiv cu plumbul - de exemplu, la îndepartarea vopselelor pe baza 

de plumb si atunci cand se lucreaza cu conducte vechi din plumb – poate 
afecta sistemul nervos central conducand la ameteala, dureri de cap, stari de 
oboseala si alte simptome.  

• Nivelul ridicat de zgomot sporeste riscul aparitiei dificultatilor de auz. 
Aproximativ unul din cinci angajati din acest sector (17 %) este expus 
permanent la niveluri ridicate de zgomot în timp ce peste jumatate dintre 
acestia (53 %) sunt expusi la zgomot pe durata unei parti din timpul lor de 
lucru.(14)  

• Sindromul vibratiei brat-mana (HAVS) este curent întalnit printre angajatii care 
utilizeaza unelte manuale actionate mecanic, cum sunt perforatoarele si 
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ciocanele mecanice. În UE, 19% dintre angajatii din sectorul constructiilor sunt 
expusi în mod permanent la vibratii, iar 54% sunt expusi numai o parte din timp. 
(15)  

 
COSTURI ECONOMICE  
Standardele SSM necorespunzatoare din sectorul constructiilor pot costa în 
fiecare an Uniunea Europeana – si pe contribuabilii din cadrul acesteia – peste 
75 miliarde Euro în fiecare an. Adica circa 200 Euro pentru fiecare membru al 
populatiei acesteia.  
Cuantificarea costului datorat standardelor SSM necorespunzatoare din sectorul 
constructiilor este dificila, mai ales din cauza problemelor legate de estimarea marimii 
reale pe care o are acest sector, avand în vedere în special proportia potential 
semnificativa a angajatilor neînregistrati. Aceste incertitudini sunt agravate de faptul ca 
este probabil ca o proportie considerabila din problemele SSM sa nu fie raportate, 
deoarece multe din firme sunt de mici dimensiuni si ar putea functiona „în afara 
sistemului oficial”. Ca urmare, este foarte probabil ca orice evaluari ale costurilor sa 
subestimeze impactul financiar real:  

• Un studiu efectuat în Marea Britanie evalueaza costurile accidentelor si bolilor 
profesionale din sectorul constructiilor – incluzand, printre altele, costurile 
aferente întarzierilor, absenteismului si asigurarilor si îngrijirilor medicale – la 
8.5% din costurile proiectelor de investitii.  

• Plecand de la ipoteza ca estimarile din Marea Britanie ar fiind valabile pentru 
întreaga UE, unde se crede ca sectorul constructiilor valoreaza 902 miliarde 
Euro, aceasta ar conduce la un cost anual de aproape 75 miliarde Euro - 
respectiv aproape 200 Euro pentru fiecare persoana din populatia UE.  

• Deoarece, în majoritatea tarilor, proiectele din sectorul public reprezinta o parte 
importanta din costurile sectorului constructiilor, contribuabilii vor suporta o 
mare parte din aceste costuri.  
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SECURITATEA SI SANATATEA LUCRATORILOR 

 
 

Securitatea şi sănătatea lucrătorilor români sunt protejate în aceeaşi măsură 
ca şi cea a lucrătorilor europeni, din punct de vedere legislativ prin intrarea in 
vigoare a  Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, a Normelor metodologice 
de aplicare si a Hotararii de Guvern aparute in cursul anului 2006, ce transpun 
directivele specifice in domeniu. 

Legea nr. 319-legea securitatii si sanatatii in munca  transpune Directiva Cadru 
nr. 89/391/CEE si are ca scop ca scop instituirea de măsuri privind promovarea 
îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în munca a lucrătorilor. 

Astfel, au fost eliminate prevederile care erau în contradicţie cu legislaţia 
europeană în domeniu, precum: 
 metodologia de certificare a calităţii echipamentelor tehnice din punctul de vedere al 

securităţii muncii, care  constituia o barieră în calea liberei circulaţii a mărfurilor; 
 folosirea sintagmei „protecţia muncii” în locul celei europene „securitatea şi 

sănătatea muncii”; 
 sancţionarea contravenţională a angajaţilor; 
 participarea angajaţilor cu până la 50% la plata echipamentului individual de lucru. 

Având în vedere transformările de pe piaţa muncii, angajatorii au obligaţia să 
asigure protecţia specială a grupurilor sensibile (femei  gravide, lehuze sau care 
alăptează, tineri, persoane cu dizabilităţi), să asigure acelaşi nivel de protecţie 
persoanelor aflate în perioada de verificare a aptitudinilor profesionale în vederea 
angajării, persoanelor care prestează activităţi în folosul comunităţii sau activităţi în 
regim de voluntariat sau somerilor, pe durata participării la o formă de pregătire 
profesională. 

La redactarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă s-a ţinut seama de nivelul 
actual de conştientizare a angajatorului român faţă de importanţa activităţilor de 
prevenire şi protecţie. 

De asemenea, prin legea nr. 319/2006 a fost implementat principiul 
fundamental european în domeniu potrivit caruia  angajatorul răspunde de securitatea 
şi  sănătatea la locul de muncă:,, Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea 
şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de munca”. 

În cazul în care un angajator apelează la servicii externe, acesta nu este 
exonerat de responsabilităţile sale în acest domeniu. De asemenea, obligaţiile 
lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca nu aduc atingere principiului 
responsabilităţii angajatorului. 

În contextul  responsabilităţilor sale angajatorul are obligaţia sa ia măsurile 
necesare (APIA) pentru:  

 asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor; 
 prevenirea riscurilor profesionale; 
 informarea şi instruirea lucrătorilor; 
 asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi 

sănătăţii în munca. 
Angajatorul are obligaţia sa implementeze măsurile pe baza următoarelor 

principii generale de prevenire: 
    a) evitarea riscurilor - angajatorul trebuie sa urmareasca evitarea riscurilor: EMca, 
tehnologii, organizare 
    b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 
    c) combaterea riscurilor la sursa; 
    d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de 
munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca şi de producţie, în 
vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării 
efectelor acestora asupra sănătăţii; 
    e) adaptarea la progresul tehnic; 
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    f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce 
este mai puţin periculos; 
    g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprindă tehnologiile, 
organizarea muncii, condiţiile de munca, relaţiile sociale şi influenta factorilor din 
mediul de munca; 
    h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă fata de măsurile de 
protecţie individuală; 
    i) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor. Instruirea este o 
componenta principala a prevenirii si se doreste si trebuie sa fie finalitatea unui proces 
care incepe chiar inainte de angajarea in munca a lucratorilor (“sa asigure informarea 
fiecarei persoane, anterior angajarii,  informarea asupra riscurilor la care e expusa la 
locul de munca, asupra  masurilor si actiunilor de prevenire). 
 

OBLIGATII ANGAJATORI 
 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; 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; 

 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; 

 sa decidă asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate şi, după caz, asupra 
echipamentului de protecţie care trebuie utilizat; 

 să obţină autorizaţie de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi  
sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi; 

 să înfiinţeze şi să asigure funcţionarea Comitetului de securitate şi sănătate în 
muncă;  

 sa ia în considerare capacitatile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi 
sănătatea în munca, atunci când îi încredinţează sarcini; 

 sa asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii sa facă obiectul 
consultărilor cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte 
consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, determinate de alegerea 
echipamentelor, de condiţiile şi mediul de munca; 

 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; 

 sa ia măsurile necesare pentru: acordarea primului ajutor, stingerea 
incendiilor, evacuarea lucrătorilor; 

 sa decidă asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate şi, după caz, asupra 
echipamentului de protecţie care trebuie utilizat; 

 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); 

 sa elaboreze pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările 
legale rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucrătorii săi; 

 sa adopte, din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a 
echipamentelor de munca, precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie, 
soluţii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea şi sănătatea în 
munca, prin a căror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare 
şi de imbolnavire profesională a lucrătorilor; 

 sa stabilească pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le 
revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, corespunzător funcţiilor exercitate; 

 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; 
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 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; 

 sa ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii 
lucrătorilor, cum ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi 
sănătatea în munca; 

 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; 

 sa ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute 
de legislaţia specifica; 

 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; 

 sa ţină evidenta zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. 
e); 

 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; 

 sa prezinte documentele şi sa dea relaţiile solicitate de inspectorii de munca în 
timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor; 

 sa asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul 
vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor; 

 sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, lucrătorii care sa participe la 
efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor; 

 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; 

 sa asigure echipamente de munca fără pericol pentru securitatea şi sănătatea 
lucrătorilor; 

 sa asigure echipamente individuale de protecţie; 
 sa acorde obligatoriu echipament individual de protecţie nou, în cazul 
degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie. 

        Atunci când în acelaşi loc de munca isi desfăşoară activitatea lucrători din 
mai multe întreprinderi şi/sau unităţi, angajatorii acestora au următoarele obligaţii: 

 sa coopereze în vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sănătatea 
şi igiena în munca, luând în considerare natura activităţilor; 

 sa isi coordoneze acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii 
riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităţilor; 

 sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale; 
 sa informeze lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile 

profesionale. 
 

OBLIGAŢII LUCRĂTORI 
PRINCIPIU GENERAL: Fiecare lucrator trebuie sa isi desfăşoare activitatea, 

în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite 
din partea angajatorului, astfel încât sa nu expuna la pericol de accidentare sau 
imbolnavire profesională atât propria persoana, cat şi alte persoane care pot fi 
afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca. 

Lucrătorii au următoarele obligaţii: 
    a) sa utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, 
echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie; 
    b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după 
utilizare, sa îl înapoieze sau sa îl pună la locul destinat pentru păstrare; 



 11

    c) sa nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau 
înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, 
aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi sa utilizeze corect aceste 
dispozitive; 
    d) sa comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de 
munca despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea 
şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienta a sistemelor de protecţie; 
    e) sa aducă la cunostinta conducatorului locului de munca şi/sau angajatorului 
accidentele suferite de propria persoana; 
    f) sa coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cat este 
necesar, pentru a face posibila realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către 
inspectorii de munca şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii 
lucrătorilor; 
    g) sa coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii 
desemnaţi, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca şi 
condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul 
sau de activitate; 
    h) sa isi însuşească şi sa respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii 
şi sănătăţii în munca şi măsurile de aplicare a acestora; 
    i) sa dea relaţiile solicitate de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari. 
 

Normele metodologice reglementează, de asemenea, comunicarea şi 
cercetarea evenimentelor,înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a 
incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea şi raportarea bolilor 
profesionale. În acest sens, sunt prevăzute următoarele obiective principale: 

• stabilirea unui sistem coerent şi eficient de colectare a datelor; 
• validarea unor metode de comparare în vederea efectuării de analize 
statistice, pe diferite criterii; 
• asigurarea evidenţei prin care se înregistrează şi se conservă drepturile 
ce decurg dintr-un accident de muncă sau boală profesională; 
• stabilirea unor măsuri de prevenire şi profilactice pentru evitarea unor 
evenimente similare în viitor; 
• stabilirea unor proceduri similare la nivel naţional în gestionare 
problemelor privind accidentele de muncă şi bolile profesionale. 
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Cerinte minime de securitate si sanatate 
pentru santierele temporare sau mobile 

 
 

HG 300/2006 transpune Directiva Consiliului UE nr. 57/1992. 
Şantier temporar sau mobil (şantier) - orice şantier în care se desfăşoară lucrări de 
construcţii sau de inginerie civilă (lista neexhaustiva): 
    1. Lucrări care expun lucrătorii la riscul de a fi ingropati sub alunecări de teren, 
inghititi de terenuri mocirloase/ mlastinoase ori de a cădea de la înălţime, datorită 
naturii activităţii desfăşurate, procedeelor folosite sau mediului înconjurător al locului de 
munca 
    2. Lucrări în care expunerea la substanţe chimice sau biologice prezintă un risc 
particular pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor ori pentru care supravegherea 
sănătăţii lucrătorilor este o cerinta legală 
    3. Lucrări cu expunere la radiatii ionizante pentru care prevederile legale specifice 
obliga la delimitarea de zone controlate sau supravegheate 
    4. Lucrări în apropierea liniilor electrice de inalta tensiune 
    5. Lucrări care expun la risc de inec 
    6. Lucrări de puţuri, terasamente subterane şi tuneluri 
    7. Lucrări cu tuburi cu aer comprimat 
    8. Lucrări care implica folosirea de explozibili 
    9. Lucrări de montare şi demontare a elementelor prefabricate grele. 
 
Coordonatori în materie de securitate şi sănătate 
Coordonarea în materie de securitate şi sănătate trebuie sa fie organizată: 

 în faza de studiu,  
 în faza conceptie  
 în faza elaborare a proiectului,  
 pe perioada executării lucrărilor. 

 
1. Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării 
proiectului lucrării -orice persoana fizica sau juridică competenta, desemnată de 
către beneficiar şi/sau de către managerul de proiect pe durata elaborării proiectului. 
    Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării 
proiectului lucrării are următoarele atribuţii: 
    a) sa coordoneze aplicarea prevederilor reglementărilor de securitate şi sănătate în 
muncă; 
    b) sa elaboreze sau sa solicite sa se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de 
securitate şi sănătate, precizând regulile aplicabile şantierului respectiv şi ţinând 
seama de activităţile de exploatare care au loc în cadrul acestuia; 
    c) sa pregătească un dosar de intervenţii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrării, 
conţinând elementele utile în materie de securitate şi sănătate de care trebuie sa se 
ţină seama în cursul eventualelor lucrări ulterioare; 
    d) sa adapteze planul de securitate şi sănătate la fiecare modificare adusă 
proiectului; 
    e) sa transmită elementele planului de securitate şi sănătate tuturor celor cu 
responsabilităţi în domeniu; 
    f) sa deschidă un registru de coordonare şi sa-l completeze; 
    g) sa transmită planul de securitate şi sănătate, registrul de coordonare şi dosarul de 
intervenţii ulterioare beneficiarului şi/sau managerului de proiect şi coordonatorului în 
materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării; 
    h) sa participe la întrunirile organizate de beneficiar şi/sau de managerul de proiect; 
    i) sa stabilească, în colaborare cu beneficiarul şi/sau managerul de proiect, măsurile 
generale de securitate şi sănătate aplicabile şantierului; 
    j) sa armonizeze planurile proprii de securitate şi sănătate ale antreprenorilor cu 
planul de securitate şi sănătate al şantierului; 
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    k) sa organizeze coordonarea între proiectanţi; 
    l) sa ţină seama de toate eventualele interferente ale activităţilor de pe şantier. 
    Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării 
proiectului lucrării trebuie sa aibă competenta necesară exercitării funcţiei: 
    a) experienta profesională de minimum 5 ani în arhitectura, construcţii sau 
conducerea santierelor; 
    b) formare specifica de coordonator în materie de securitate şi sănătate, actualizată 
la fiecare 3 ani. 
 
    2.Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării 
- orice persoana fizica sau juridică desemnată de către beneficiarul lucrării şi/sau de 
către managerul de proiect pe durata realizării lucrării. 
    Atunci când beneficiarul sau managerul de proiect desemnează un coordonator în 
materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, altul decât cel desemnat 
pe perioada realizării proiectului, aceasta desemnare va avea loc înaintea începerii 
lucrărilor pe şantier. 
   Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării are 
următoarele atribuţii: 
    a) sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la 
alegerea soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrări 
sau faze de lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului 
necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru; 
    b) sa coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura ca 
angajatorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respecta principiile prevăzute de 
lege  într-un mod coerent şi responsabil, şi aplica planul de securitate şi sănătate; 
    c) sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de 
securitate şi sănătate şi ale dosarului de intervenţii ulterioare în funcţie de evoluţia 
lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite; 
    d) sa organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe 
şantier, şi coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea 
accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, 
informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă 
este cazul, informarea lucrătorilor independenţi; 
    e) sa coordoneze activităţile care urmăresc aplicarea corecta a instrucţiunilor de 
lucru şi de securitate a muncii; 
    f) sa ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aibă acces pe 
şantier; 
    g) sa stabilească, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile 
generale aplicabile şantierului; 
    h) sa ţină seama de toate interferentele activităţilor din perimetrul şantierului sau din 
vecinătatea acestuia; 
    i) sa stabilească, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor 
de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier; 
    j) sa efectueze vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, 
înainte ca aceştia sa redacteze planul propriu de securitate şi sănătate; 
    k) sa avizeze planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi 
modificările acestora. 
    Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării trebuie 
sa aibă competenta necesară exercitării funcţiei: 
    a) experienta profesională în construcţii sau în conducerea şantierului de minimum 5 
ani; 
    b) formare specifica de coordonator în materie de securitate şi sănătate, actualizată 
la fiecare 3 ani. 
 
    1.Planul de securitate şi sănătate trebuie: 
    a) sa precizeze cerinţele de securitate şi sănătate aplicabile pe şantier; 
    b) sa specifice riscurile care pot aparea; 
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    c) sa indice măsurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea 
riscurilor; 
    d) sa conţină măsuri specifice privind lucrările ce se execută. 
 
    Planul de securitate şi sănătate trebuie sa conţină cel puţin următoarele: 
    a) informaţii de ordin administrativ care privesc şantierul; 
    b) măsuri generale de organizare a şantierului stabilite de comun acord de către 
managerul de proiect şi coordonatorii în materie de securitate şi sănătate; 
    c) identificarea riscurilor şi descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri pentru 
securitatea şi sănătatea lucrătorilor; 
    d) măsuri specifice de securitate în munca pentru lucrările care prezintă riscuri; 
măsuri de protecţie colectivă şi individuală; 
    e) amenajarea şi organizarea şantierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, 
modalităţi de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de munca 
prevăzute de antreprenori şi subantreprenori pentru realizarea lucrărilor proprii; 
    f) măsuri de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate şi 
sănătate şi obligaţiile ce decurg din acestea; 
      Măsurile de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate şi 
sănătate şi obligaţiile ce decurg din acestea trebuie sa se refere, în special, la: 

 căile sau zonele de deplasare ori de circulaţie orizontale şi verticale; 
 condiţiile de manipulare a diverselor materiale, în particular, în ceea ce priveşte 

interferenta instalaţiilor de ridicat aflate pe şantier sau în vecinătatea acestuia; 
 limitarea manipulării manuale a sarcinilor; 
 delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, în mod 

deosebit dacă se depoziteaza materiale sau substanţe periculoase; 
 condiţiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deşeurilor şi a materialelor 

rezultate din daramari, demolări şi demontari; 
 condiţiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate; 
 utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă şi a instalaţiei electrice generale; 
 măsurile care privesc interactiunile de pe şantier. 

 
    g) obligaţii ce decurg din interferenta activităţilor care se desfăşoară în perimetrul 
şantierului şi în vecinătatea acestuia; 
    h) măsuri generale pentru asigurarea menţinerii şantierului în ordine şi în stare de 
curăţenie; 
    i) indicaţii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor şi 
măsurile de organizare luate în acest sens; 
    j) modalităţi de colaborare între antreprenori, subantreprenori şi lucrătorii 
independenţi privind securitatea şi sănătatea în munca. 

Planul de securitate şi sănătate trebuie sa se afle în permanenta pe şantier 
pentru a putea fi consultat, la cerere, de către inspectorii de munca, inspectorii 
sanitari, membrii comitetului de securitate şi sănătate în munca sau de 
reprezentanţii lucrătorilor, cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi 
sănătăţii. 
Planul de securitate şi sănătate trebuie sa fie păstrat de către managerul de 
proiect timp de 5 ani de la data recepţiei finale a lucrării. 
 
   2. Dosarul de intervenţii ulterioare trebuie sa cuprindă: 
    a) documentaţia de intervenţii ulterioare, cum ar fi planuri şi note tehnice; 
    b) prevederi şi informaţii utile pentru efectuarea interventiilor ulterioare în condiţii de 
securitate şi sănătate. 

 Dosarul de intervenţii ulterioare se întocmeşte încă din faza de proiectare a 
lucrării de către coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata 
elaborării proiectului lucrării sau de către proiectant, după caz. 
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 Dosarul de intervenţii ulterioare trebuie sa fie transmis coordonatorului în 
materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării, pe baza de 
proces-verbal care se ataşează la dosar. 

 După recepţia finala a lucrării dosarul de intervenţii ulterioare trebuie transmis 
beneficiarului pe baza unui proces-verbal care se ataşează la dosar. 

 
3. Registrul de coordonare cuprinde ansamblul de documente redactate de 

către coordonatorii în materie de securitate şi sănătate, informaţii privind 
evenimentele care au loc pe şantier, constatările efectuate şi deciziile luate. 
        Coordonatorii în materie de securitate şi sănătate trebuie sa consemneze în 
registrul de coordonare: 
    a) numele şi adresele antreprenorilor, subantreprenorilor şi data intervenţiei fiecăruia 
pe şantier; 
    b) lista cu efectivul lucrătorilor pe şantier şi durata prevăzută pentru efectuarea 
lucrărilor; 
    c) evenimentele importante care trebuie luate în considerare la realizarea proiectului, 
respectiv a lucrărilor, constatările şi deciziile adoptate; 
    d) observaţiile, informaţiile şi propunerile privind securitatea şi sănătatea în munca 
aduse la cunostinta beneficiarului, managerului de proiect sau celor care intervin pe 
şantier şi eventualele raspunsuri ale acestora; 
    e) observaţiile şi propunerile antreprenorilor şi subantreprenorilor privind securitatea 
şi sănătatea în munca; 
    f) abaterile de la prevederile planului de securitate şi sănătate; 
    g) rapoartele vizitelor de control pe şantier şi ale întrunirilor, dispoziţiile care 
trebuie transmise; 
    h) incidente şi accidente care au avut loc. 

 Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării 
proiectului lucrării trebuie sa transmită coordonatorului în materie de 
securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării registrul de coordonare, pe 
baza unui proces-verbal care va fi atasat la registru. 

 Coordonatorii în materie de securitate şi sănătate trebuie sa prezinte registrul 
de coordonare, la cerere, managerului de proiect, inspectorilor de munca şi 
inspectorilor sanitari. 

 Registrul de coordonare trebuie păstrat de către coordonatorul în materie 
de securitate şi sănătate timp de 5 ani de la data recepţiei finale a lucrării. 

 
4. Declaraţia prealabilă 

Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie sa întocmească o declaraţie 
prealabilă în următoarele situaţii: 
    a) durata lucrărilor este apreciată a fi mai mare de 30 de zile lucrătoare şi pe 
şantier lucrează simultan mai mult de 20 de lucrători; 
    b) volumul de mana de lucru estimat este mai mare de 500 de oameni-zi. 
CONŢINUTUL DECLARAŢIEI PREALABILE: 
    1. Data comunicării 
    2. Adresa exactă a şantierului 
    3. Beneficiarul (beneficiarii) lucrării (numele şi adresele) 
    4. Tipul lucrării 
    5. Managerul (managerii) de proiect (numele şi adresa) 
    6. Coordonatorul (coordonatorii) în materie de securitate şi sănătate pe durata 
elaborării proiectului lucrării (numele şi adresa) 
    7. Coordonatorul (coordonatorii) în materie de securitate şi sănătate pe durata 
realizării lucrării (numele şi adresa) 
    8. Data prevăzută pentru începerea lucrării 
    9. Durata estimativă a lucrărilor pe şantier 
    10. Numărul maxim estimat de lucrători pe şantier 
    11. Numărul de antreprenori/subantreprenori şi de lucrători independenţi prevăzut pe 
şantier 
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    12. Datele de identificare a antreprenorilor, subantreprenorilor şi/sau lucrătorilor 
independenţi deja selecţionaţi. 
 

 Declaraţia va fi comunicată inspectoratului teritorial de munca pe raza 
căruia se vor desfasura lucrările, cu cel puţin 30 de zile înainte de 
începerea acestora. 

 Textul declaraţiei prealabile trebuie sa fie afişat pe şantier, în loc vizibil, 
înainte de începerea lucrărilor. 

 Textul declaraţiei prealabile trebuie actualizat ori de câte ori au loc schimbări. 
 
 Obligaţiile angajatorilor 
    În vederea asigurării şi menţinerii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din şantier 
angajatorii au, în principal, următoarele obligaţii: 
    a) sa respecte obligaţiile generale ale angajatorilor în conformitate cu prevederile din 
legislaţia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE; 
    b) sa îndeplinească şi sa urmărească respectarea planului de securitate şi sănătate 
de către toţi lucrătorii din şantier; 
    c) sa ia măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor HG 300/2006; 
    d) sa ţină seama de indicaţiile coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate 
sau ale şefului de şantier şi sa le îndeplinească pe toată perioada execuţiei lucrărilor; 
    e) sa informeze lucrătorii independenţi cu privire la măsurile de securitate şi sănătate 
care trebuie aplicate pe şantier şi sa pună la dispoziţie acestora instrucţiuni adecvate; 
    f) sa redacteze planurile proprii de securitate şi sănătate şi sa le transmită 
coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate. 
     
Obligaţiile beneficiarului şi ale managerului de proiect 

• Beneficiar (investitor) - orice persoana fizica sau juridică pentru care se 
executa lucrarea şi care asigura fondurile necesare realizării acesteia; 

• Manager de proiect - orice persoana fizica sau juridică, autorizata în condiţiile 
legii şi desemnată de către beneficiar, insarcinata cu organizarea, planificarea, 
programarea şi controlul realizării lucrărilor pe şantier, fiind responsabilă de 
realizarea proiectului în condiţiile de calitate, costuri şi termene stabilite; 
   Atunci când un beneficiar sau un manager de proiect a desemnat unul ori mai mulţi 
coordonatori în materie de securitate, acesta nu va fi exonerat de răspunderile care îi 
revin în acest domeniu. 
        În vederea asigurării şi menţinerii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din şantier, 
managerul de proiect are, în principal, următoarele obligaţii: 
    a) sa aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de munca; 
    b) sa coopereze cu coordonatorii în materie de securitate şi sănătate în timpul 
fazelor de proiectare şi de realizare a lucrărilor; 
    c) sa ia în considerare observaţiile coordonatorilor în materie de securitate şi 
sănătate consemnate în registrul de coordonare; 
    d) sa stabilească măsurile generale de securitate şi sănătate aplicabile şantierului, 
consultandu-se cu coordonatorii în materie de securitate şi sănătate; 
    e) sa redacteze un document de colaborare practica cu coordonatorii în materie de 
securitate şi sănătate. 
 
Obligaţiile lucrătorilor independenţi 
Lucrator independent - orice persoana fizica autorizata care realizează o activitate 
profesională în mod independent şi îşi asuma contractual fata de beneficiar, 
antreprenor sau subantreprenor sarcina de a realiza pe şantier lucrări pentru care 
este autorizat; 
    În vederea menţinerii securităţii şi sănătăţii pe şantier, lucrătorii independenţi trebuie: 
    a) sa respecte, pe toată durata execuţiei lucrării, măsurile de securitate şi sănătate, 
în conformitate cu legislaţia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE 
    b) sa respecte dispoziţiile minime de securitate şi sănătate; 
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    c) sa-şi desfăşoare activitatea conform cerinţelor de securitate şi sănătate stabilite 
pentru şantierul respectiv; 
    d) sa participe la orice acţiune coordonata de prevenire a riscurilor de accidentare şi 
imbolnavire profesională pe şantier; 
    e) sa utilizeze echipamente de munca ce îndeplinesc condiţiile de securitate şi 
sănătate; 
    f) sa aleagă şi sa utilizeze echipamente individuale de protecţie conform riscurilor la 
care sunt expusi; 
    g) sa respecte indicaţiile şi sa îndeplinească instrucţiunile coordonatorilor în materie 
de securitate şi sănătate; 
    h) sa respecte prevederile planului de securitate şi sănătate. 
 
Principii generale aplicabile pe durata realizării lucrării 
        Pe toată durata realizării lucrării angajatorii şi lucrătorii independenţi trebuie sa 
respecte obligaţiile generale ce le revin în conformitate cu prevederile din legislaţia 
nationala care transpune Directiva 89/391/CEE, în special în ceea ce priveşte: 
    a) menţinerea şantierului în ordine şi într-o stare de curăţenie corespunzătoare; 
    b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, ţinând seama de condiţiile de acces 
la aceste posturi; 
    c) stabilirea căilor şi zonelor de acces sau de circulaţie; 
    d) manipularea în condiţii de siguranta a diverselor materiale; 
    e) întreţinerea, controlul înainte de punerea în funcţiune şi controlul periodic al 
echipamentelor de munca utilizate, în scopul eliminării defectiunilor care ar putea sa 
afecteze securitatea şi sănătatea lucrătorilor; 
    f) delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare şi inmagazinare a diverselor 
materiale, în special a materialelor sau substanţelor periculoase; 
    g) condiţiile de deplasare a materiilor şi materialelor periculoase utilizate; 
    h) stocarea, eliminarea sau evacuarea deşeurilor şi a materialelor rezultate din 
daramari, demolări şi demontari; 
    i) adaptarea, în funcţie de evoluţia şantierului, a duratei de execuţie efectivă stabilită 
pentru diferite tipuri de lucrări sau faze de lucru; 
    j) cooperarea dintre angajatori şi lucrătorii independenţi; 
    k) interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizează în cadrul sau în 
apropierea şantierului. 
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Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă 

referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de  
agenţi fizici (zgomot) 

 
 

Considerat mult timp ca o consecinţă inevitabilă a dezvoltării industriale, 
zgomotul face astăzi obiectul unor reglementări care vizează protecţia lucrătorilor 
impotriva riscurilor expunerii prelungite. 

Aceste reglementări sunt cuprinse în cadrul Directivei 2003/10/CE - privind 
cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor 
la riscurile generate de agenţi fizici (zgomot), care se articulează în jurul a două axe 
principale: 

1. Prevenirea riscului de expunere la zgomot  
2. Obligaţia angajatorilor de a evalua riscurile expunerii la zgomot, pentru a 

putea lua cele mai eficiente măsuri de protecţie a lucrătorilor expuşi. 
Directiva este transpusă în legislaţia românească  prin Hotărârea Guvernului nr. 

493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, intrată în vigoare la 1 septembrie 
2006. 

Descriere generală 
Prevederile hotărârii se aplica tuturor activităţilor în care lucrătorii sunt sau este 

posibil sa fie expusi, prin natura muncii lor, la riscuri generate de zgomot. 
Conform principiilor stabilite în HG 493/2006, odată cu începerea lucrului la 

locul de munca, managementul zgomotului trebuie să capete un caracter activ. Acesta 
poate fi privit ca un proces în patru faze : 

• Evaluarea riscurilor legate de zgomot  
• Eliminarea pe cât posibil a surselor de zgomot de la locul de muncă 
• Combaterea - adoptarea de măsuri pentru prevenirea expunerii, în condiţiile în 

care purtarea echipamentului individual de protecţie trebuie să constituie o ultimă 
soluţie 

• Revizuirea (verificarea) - pentru a se constata dacă s-au produs anumite 
schimbări în muncă, care trebuie urmate de adoptarea măsurilor de securitate în 
consecinţă. 

                  Evaluarea 
         Angajatorul trebuie sa detina o evaluare a riscurilor şi trebuie sa identifice 
măsurile care trebuie luate pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, în conformitate 
cu legislaţia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE (legea nr. 319/2006). 
         Evaluarea riscurilor trebuie sa fie înregistrată pe un suport adecvat care sa 
asigure păstrarea datelor. 
          Evaluarea riscurilor trebuie sa fie actualizată periodic şi ori de câte ori s-au 
produs modificări semnificative care pot sa conducă la expunerea lucrătorilor la zgomot 
sau atunci când rezultatele supravegherii sănătăţii fac necesar acest lucru. 
  Angajatorul are obligatia să evalueze şi, dacă este necesar, să măsoare 
nivelurile de zgomot la care sunt expuşi lucrătorii. La evaluarea riscului, 
angajatorul va tine seama de: 
(a) nivelul, tipul şi durata expunerii, inclusiv expunerea la zgomot cu caracter de 
impuls; 
(b) valorile limită de expunere şi valorile de expunere care declanşează acţiunea 
-valori de expunere superioare care declanşează acţiunea: LEX,8h = 85 dB(A)  
-valori de expunere inferioare care declanşează acţiunea: LEX,8h = 80 dB(A)  
(Atunci când se aplică valorile limită de expunere, determinarea expunerii efective a 
lucrătorului trebuie să ţină seama de atenuarea realizată de mijloacele individuale 
de protecţie auditivă purtate de lucrător. Valorile de expunere care declanşează 
acţiunea nu trebuie să ia în considerare efectul utilizării acestor mijloace de 
protecţie). 
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(c) orice impact asupra sănătăţii şi securităţii lucrătorilor care aparţin unor 
grupuri sensibile la riscuri specifice 
(d) efectele  asupra sănătăţii şi securităţii lucrătorilor rezultat din interacţiuni între 
zgomot şi substanţe ototoxice din mediul profesional şi între zgomot şi vibraţii 
(e) efectele  indirecte  asupra sănătăţii şi securităţii lucrătorilor rezultate din 
interacţiuni între zgomot şi semnalele de avertizare sau alte sunete care trebuie 
percepute  pentru a reduce riscul de accidente. Zgomotul poate să conducă la 
accidentare prin: 

• împiedicarea lucrătorilor de a auzi şi înţelege corect cuvintele şi semnalele din 
jur; 

• mascarea sunetului emis de un pericol iminent sau de semnalele de avertizare 
(de ex. semnalele de mers cu spatele ale anumitor vehicule); 

• distragerea atenţiei lucrătorilor, de ex. a conducătorilor auto; 
• contribuie la stresul în muncă, intensificând sarcina cognitivă şi mărind, de 

asemenea, probabilitatea de producere a erorilor. 
• în prezenţa zgomotului de fond, o indicaţie verbală poate fi incorect înţeleasă 

de un conducător sau un operator de instalaţie mobilă din cadrul unui şantier 
de construcţii, ceea ce poate conduce la un accident. 

(f) informaţii privind emisia de zgomot furnizate de producătorii echipamentelor 
de lucru în conformitate cu prevederile legale  
(g) existenţa unor echipamente de munca  alternative, proiectate pentru a reduce 
emisia de zgomot; 
(h) extinderea expunerii la zgomot peste orele de lucru normale, pe răspunderea 
angajatorului; 
(i) informaţii adecvate obţinute în urma supravegherii sănătăţii, inclusiv 
informaţii publicate, în măsura posibilului; 
(j) disponibilitatea mijloacelor de protecţie auditivă cu caracteristici de atenuare 
adecvate. 
 

Eliminarea 
Producerea zgomotului trebuie eliminată, oriunde este posibil. Aceasta se poate 

obţine prin schimbarea utilajelor, a tehnologiilor sau a metodelor de lucru.  
Acolo unde acest lucru nu este posibil, sau nu rezolvă integral problema, 

zgomotul va trebui combătut. 
      Combaterea 
Este acţiunea care presupune adoptarea unor măsuri pentru prevenirea 

expunerii prin care să se realizeze în ordine prioritară una din următoarele cerinţe: 
• combaterea zgomotului la sursă;  
• măsuri colective, de protecţie incluzând organizarea muncii; 
• mijloace individuale de protecţie a auzului. 

 
MASURI i n scopul evitării sau reducerii expunerii 
Reducerea acestor riscuri trebuie să se bazeze pe principiile generale de 

prevenire şi trebuie să ţină seama în special de: 
(a) alte metode de lucru care necesită mai puţină expunere la zgomot; 
(b) alegerea unor echipamente de lucru adecvate, având în vedere natura muncii, 
care să emită cel mai mic zgomot posibil, inclusiv posibilitatea de a pune la dispoziţia 
lucrătorilor echipamentul de lucru care respectă dispoziţiile comunitare, cu scopul sau 
cu efectul de a limita expunerea la zgomot; 
(c) proiectarea şi amenajarea locurilor de muncă şi a posturilor de lucru; 
(d) informarea şi formarea profesională adecvată a lucrătorilor, pentru ca aceştia 
să utilizeze echipamentele de munca în mod corect, în vederea reducerii la minim a 
expunerii lor la zgomot; 
reducerea zgomotului prin mijloace tehnice: 

o reducerea zgomotului aerian, de exemplu cu ajutorul ecranelor, carcaselor, 
căptuşelilor fonoabsorbante; 
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o reducerea zgomotului structural, de exemplu prin dispozitive de amortizare 
sau prin izolare; 

(f) programe adecvate de întreţinere a echipamentelor de munca, a locului de 
muncă şi a sistemelor de la locul de muncă; 
(g) organizarea muncii astfel încât să se reducă zgomotul: 

o limitarea duratei şi intensităţii expunerii; 
o programe de lucru adecvate, cu perioade suficiente de odihnă. 

 
Protecţia individuală 

1. Dacă riscurile generate de expunerea la zgomot nu pot fi prevenite prin alte 
mijloace, lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziţie şi aceştia trebuie să utilizeze 
mijloace individuale de protecţie auditivă, adecvate şi corect ajustate 
(a) atunci când expunerea la zgomot depăşeşte valorile de expunere inferioare care 
declanşează acţiunea, angajatorul trebuie să pună la dispoziţia lucrătorilor mijloace 
individuale de protecţie auditivă; 
(b) atunci când expunerea la zgomot atinge sau depăşeşte valorile de expunere 
superioare care declanşează acţiunea, trebuie să se utilizeze mijloacele individuale 
de protecţie auditivă; 
(c) mijloacele individuale de protecţie auditivă trebuie să fie alese astfel încât să 
elimine sau să reducă la minim riscurile pentru auz. 
2. Angajatorul trebuie să depună toate eforturile pentru a asigura purtarea mijloacelor 
individuale de protecţie auditivă şi răspunde de verificarea eficienţei măsurilor luate. 
 

Revizuirea - verificarea  
Pentru a se constata dacă s-au produs anumite schimbări în mediul de muncă, 

este necesar ca periodic să fie verificată eficacitatea măsurilor întreprinse. Orice 
abatere de la rezultatele scontate trebuie urmată de adoptarea în consecinţă a unor 
amendamente în cadrul evaluării şi al măsurilor de combatere. 

 
Informarea şi formarea lucrătorilor 
Un rol important  in eliminarea sau diminuarea consecinţelor datorate expunerii 

la zgomot îl reprezintă instruirea personalului, în special în ceea ce priveşte 
următoarele: 
    a) natura acestor riscuri; 
    b) măsurile luate, în aplicarea prezentei hotărâri, în vederea eliminării sau a reducerii 
la minimum a riscurilor generate de zgomot, inclusiv condiţiile în care se aplica aceste 
măsuri; 
    c) valorile limita de expunere şi valorile de expunere de la care se declanseaza 
acţiunea angajatorului privind securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, prevăzute la 
art. 5-7; 
    d) rezultatele evaluării şi masurarii zgomotului, efectuate în conformitate cu 
prevederile art. 8-16, însoţite de o explicaţie a semnificatiei acestora şi a riscurilor 
potenţiale; 
    e) folosirea corecta a mijloacelor de protecţie auditiva; 
    f) utilitatea şi metoda de depistare şi semnalare a simptomelor deteriorarii auzului; 
    g) condiţiile în care lucrătorii au dreptul la supravegherea sănătăţii şi scopul acestei 
supravegheri, în conformitate cu art. 30-33; 
    h) practicile profesionale sigure, în scopul reducerii la minimum a expunerii la 
zgomot. 

 
Semnalizarea spaţiilor zgomotoase 
Se refera la locurile sau amplasamentele de muncă unde expunerea sonoră 

zilnică suportată de un lucrător sau presiunea acustică de vârf sunt susceptibile de a 
depăşi nivelele de 85 dB(A). 

Este vorba de a pune în practică o informare referitoare la nivelul de zgomot 
care se află într-un loc special în cadrul întreprinderii şi la necesitatea de a purta 
echipamentele individuale de protecţie împotriva zgomotului .  
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Fig. 1 Semn care indică obligativitatea purtării echipamentelor individuale de protecţie 
împotriva zgomotului 

 
Când riscul de expunere la zgomot justifică acest lucru, angajatorul  poate 

merge până la reglementarea accesului la locurile de muncă.  
 

 
 

Fig.2  Intrarea interzisă persoanelor neautorizate 
 
Supravegherea sănătăţii 
Un alt aspect de care trebuie să se ţină cont este cel legat de controlul 

medical  atât la angajare cât şi periodic, şi supravegherea stării de sănătate a 
personalului angajat. 

Lucrătorul face obiectul unei supravegheri medicale ulterioare care are ca scop 
a diagnostica orice deficienţa auditivă indusă de zgomot pentru a asigura păstrarea 
funcţiei auditive.  

Această supraveghere medicală periodică a salariaţilor permite mai ales 
asigurarea că măsurile de prevenire tehnică colectivă şi protecţie individuală sunt 
eficiente. 

Supravegherea medicală periodică constă în examen medical anual, precum şi, 
dacă este cazul, în examene medicale la reluarea lucrului după o anumită pauză.  
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Cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate 

şi/sau de sănătate la locul de muncă 
 
 
  HG 971/2006 transpune Directiva Consiliului UE nr. 58/1992. 

Semnificatie termeni:  
     a) semnalizare de securitate şi/sau de sănătate - semnalizarea care se referă la 
un obiect, o activitate sau o situaţie determinată şi furnizează informaţii ori cerinţe 
referitoare la securitatea şi/sau sănătatea la locul de muncă, printr-un panou, o 
culoare, un semnal luminos ori acustic, o comunicare verbală sau un gest-semnal, 
după caz;  

b) semnal de interzicere - semnalul prin care se interzice un comportament care 
ar putea atrage sau cauza un pericol;  

c) semnal de avertizare - semnalul prin care se avertizează asupra unui risc 
sau unui pericol;  

d) semnal de obligativitate - semnalul prin care se indică adoptarea unui 
comportament specific; 

e) semnal de salvare sau de prim ajutor - semnalul prin care se dau indicaţii 
privind ieşirile de urgenţă ori mijloacele de prim ajutor sau de salvare; 

f) semnal de indicare - semnalul prin care se furnizează alte indicaţii decât cele 
prevăzute la lit. b)-e);  

g) panou - semnalul care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori 
şi a unui simbol sau a unei pictograme, furnizează o indicaţie specifică, a cărui 
vizibilitate este asigurată prin iluminare de intensitate suficientă;  

h) panou suplimentar - panoul utilizat împreună cu un panou descris la lit. g), 
care furnizează informaţii suplimentare; 

i) culoare de securitate - culoarea căreia îi este atribuită o semnificaţie 
specifică;  

j) simbol sau pictogramă - imaginea care descrie o situaţie sau indică un 
comportament specific şi care este utilizată pe un panou ori pe o suprafaţă luminoasă;  

k) semnal luminos - semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale 
transparente sau translucide, iluminate din interior ori din spate, astfel încât să se 
creeze o suprafaţă luminoasă;  

l) semnal acustic - semnalul sonor codificat, emis şi difuzat de un dispozitiv 
realizat în acest scop, fără folosirea vocii umane sau artificiale;  

m) comunicare verbală - mesajul verbal predeterminat, comunicat prin voce 
umană sau artificială;  

n) gest-semnal - mişcarea şi/sau poziţia braţelor şi/sau a mâinilor într-o formă 
codificată, având ca scop ghidarea persoanelor care efectuează manevre ce constituie 
un risc sau un pericol pentru lucrători.    
 

Obligaţii angajatori 
Obligaţii generale 

 Art. 6. Atunci când riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace 
tehnice de protecţie colectivă ori prin măsuri, metode sau procedee de organizare 
a muncii, angajatorul trebuie să prevadă semnalizarea de securitate şi/sau de 
sănătate la locul de muncă, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, şi să 
verifice existenţa acesteia.  
 

 Art. 7 Semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă trebuie 
să satisfacă cerinţele minime prevăzute în anexele nr. 1-9 din hotărâre. 

Informarea şi instruirea lucrătorilor 
 Art. 10.  

(1) Lucrătorilor trebuie să li se asigure o instruire corespunzătoare în ceea ce 
priveşte semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, în special 
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sub forma unor instrucţiuni precise, fără a aduce atingere art. 20 şi 21 din Legea nr. 
319/2006.  

(2) Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă semnificaţia semnalizării, 
mai ales a celei care conţine cuvinte, precum şi comportamentul general şi specific ce 
trebuie adoptat.  
 
Consultarea şi participarea lucrătorilor  

 Art. 11  Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor 
acestora în ceea ce priveşte aspectele reglementate de hotărâre trebuie să se 
realizeze în conformitate cu art. 18 din Legea nr. 319/2006.  

 
CERINŢE MINIME GENERALE privind semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate 
la locul de muncă  
Anexa la hotarare introduce cerinţe specifice privind semnalizările de securitate şi/sau 
de sănătate, descrie diferitele utilizări şi stabileşte regulile generale privind 
interşanjabilitatea şi complementaritatea acestora.  
Modalităţi de semnalizare: 

a) Semnalizare permanentă; 
b) Semnalizarea ocazională.  

 
a) Semnalizarea referitoare la o interdicţie, un avertisment sau o obligaţie, 

precum şi semnalizarea privind localizarea şi identificarea mijloacelor de salvare ori 
prim ajutor trebuie să se realizeze prin utilizarea panourilor permanente.  

Trebuie să se folosească panouri şi/sau o culoare de securitate pentru 
semnalizarea permanentă destinată localizării şi identificării materialelor şi 
echipamentelor de prevenire şi stingere a incendiilor.  

Locurile în care există risc de coliziune cu obstacole şi de cădere a persoanelor 
trebuie să fie semnalizate permanent cu o culoare de securitate şi/sau cu panouri.  

b) Când împrejurările o impun, trebuie să se folosească semnale luminoase, 
semnale acustice şi/sau comunicare verbală, ţinându-se seama de interşanjabilitatea şi 
combinaţiile prevăzute, pentru semnalizarea pericolelor, mobilizarea persoanelor 
pentru o acţiune specifică, precum şi pentru evacuarea de urgenţă a persoanelor.  
          Orientarea persoanelor care efectuează manevre ce presupun un risc sau un 
pericol trebuie să se realizeze, în funcţie de împrejurări, printr-un gest-semnal şi/sau 
prin comunicare verbală.  

 
Interşanjabilitatea şi combinarea semnalizărilor  
Dacă eficienţa este aceeaşi, se poate alege între următoarele:  

a) o culoare de securitate sau un panou, pentru a marca locurile cu obstacole ori 
denivelări;  
b) semnale luminoase, semnale acustice sau comunicare verbală;  
c) gesturi-semnal sau comunicare verbală.  

Pot fi utilizate împreună următoarele modalităţi de semnalizare:  
a) semnal luminos şi semnal acustic;  
b) semnal luminos şi comunicare verbală;  
c) gest-semnal şi comunicare verbală.  

Eficienţa semnalizării nu trebuie să fie afectată de: 
• prezenţa unei alte semnalizări sau a unei alte surse de emisie de acelaşi tip 

care afectează vizibilitatea ori audibilitatea, ceea ce implică, mai ales, 
următoarele:  
    a) evitarea amplasării unui număr excesiv de panouri la o distanţă prea mică 
unul faţă de celălalt;  
    b) a nu se utiliza concomitent două semnale luminoase care pot fi 
confundate;  
    c) a nu se utiliza un semnal luminos în apropierea altei surse luminoase 
asemănătoare;  
    d) a nu se folosi două semnale sonore concomitent;  
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    e) a nu se utiliza un semnal sonor dacă zgomotul din mediu este prea 
puternic.  

• designul deficitar, numărul insuficient, amplasamentul greşit, starea 
necorespunzătoare ori funcţionarea necorespunzătoare a mijloacelor sau 
dispozitivelor de semnalizare.  

 
Mijloacele şi dispozitivele de semnalizare trebuie, după caz, să fie curăţate, 

întreţinute, verificate, reparate periodic şi, dacă este necesar, înlocuite astfel încât să 
se asigure menţinerea calităţilor lor intrinseci şi/sau funcţionale.  

Numărul şi amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care 
trebuie instalate se stabilesc în funcţie de importanţa riscurilor, a pericolelor ori de zona 
care trebuie acoperită. 

Semnalizările care necesită o sursă de energie pentru funcţionare trebuie să fie 
prevăzute cu alimentare de rezervă, pentru cazul întreruperii alimentării cu energie, cu 
excepţia situaţiei în care riscul dispare odată cu întreruperea acesteia.   

Semnalul luminos sau acustic trebuie să fie reconectat imediat după fiecare 
utilizare.  
 
Culoare Semnificaţie sau scop Indicaţii şi precizări 

Semnal de interdicţie Atitudini periculoase 

Pericol-alarmă Stop, oprire, dispozitiv de 
oprire de urgenţă
Evacuare 

Roşu 

Materiale şi echipamente de 
prevenire şi stingere a incendiilor 

Identificare şi localizare 

Galben sau 
galben-oranj 

Semnal de avertizare Atenţie, precauţie
Verificare 

Albastru Semnal de obligaţie Comportament sau acţiune 
specifică 
Obligaţia purtării 
echipamentului individual de 
protecţie 

Semnal de salvare sau de prim ajutor Uşi, ieşiri, căi de acces, 
echipamente, posturi, încăperi 

Verde 

Situaţie de securitate Revenire la normal 

 
CERINŢE MINIME GENERALE privind panourile de semnalizare 
Panouri utilizate: 

• Panouri de interdicţie: 
- formă rotundă; 
- pictogramă neagră pe fond alb, margine şi bandă diagonală roşii (partea roşie 

trebuie să ocupe cel puţin 35% din suprafaţa panoului).  
 

fumatul interzis pericol electrocutare 
 

• Panouri de avertizare: 
- formă triunghiulară;  
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- pictogramă neagră pe fond galben, margine neagră (partea galbenă trebuie să 
acopere cel puţin 50% din suprafaţa panoului).  

 

substanta coroziva       pericol electric 
 

• Panouri de obligativitate: 
- formă rotundă; 
- pictogramă albă pe fond albastru (partea albastră trebuie să ocupe cel puţin 

50% din suprafaţa panoului).  

 protectia individuala impotriva caderii obligatorie 
protectia capului obligatorie 
 

• Panouri de salvare şi acordarea primului ajutor: 
- formă dreptunghiulară sau pătrată 
- pictogramă albă pe fond verde (partea verde trebuie să acopere cel puţin 50% 

din suprafaţa panoului).  
 

dus de securitate   cale si acces de evacuare 
 

• Panouri privind materialele sau echipamentele necesare pentru prevenirea şi 
stingerea incendiilor: 
- formă dreptunghiulară sau pătrată; 
- pictogramă albă pe fond roşu (partea roşie trebuie să acopere cel puţin 50% 

din suprafaţa panoului).  
 

stingator   hidrant 
 
CERINŢE MINIME privind: semnalizarea pe recipiente şi conducte 

• Recipientele pentru substanţe sau preparate periculoase utilizate la locul de 
muncă, recipientele utilizate pentru depozitarea acestora, precum şi conductele 
care sunt la vedere şi conţin ori transportă astfel de substanţe sau preparate 
periculoase trebuie să fie prevăzute cu etichete (pictograme sau simboluri pe 
fond colorat).  

• Etichetele pot fi:  
a) înlocuite cu panourile de avertizare prevăzute în anexa nr. 2, preluându-se aceeaşi 
pictogramă sau acelaşi simbol;  
b) completate cu informaţii suplimentare, ca de exemplu numele şi/sau formula 
substanţei sau ale preparatului periculos şi detalii privind riscul;  
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c) completate sau înlocuite cu panouri pentru transportul substanţelor sau preparatelor 
periculoase, în cazul transportului recipientelor la locul de muncă.  
 
CERINŢE MINIME privind identificarea şi localizarea echipamentelor destinate 
prevenirii şi stingerii incendiilor 

o  Echipamentele folosite la prevenirea şi stingerea incendiilor trebuie identificate 
prin utilizarea unei anumite culori pentru echipament şi prin amplasarea unui 
panou de localizare şi/sau prin utilizarea unei culori specifice pentru locul unde 
se află echipamentele respective ori punctele de acces la acestea. 

o Aceste echipamente se identifică prin culoarea roşie.  
o Suprafaţa roşie trebuie să fie suficient de mare pentru a permite identificarea 

rapidă a echipamentului. 
 
CERINŢE MINIME privind semnalizarea obstacolelor şi a locurilor periculoase şi pentru 
marcarea căilor de circulaţie  

• Marcarea locurilor cu risc de lovire de un obstacol şi de cădere a obiectelor şi 
persoanelor se face în interiorul zonelor construite ale întreprinderii, în care 
lucrătorii au acces în cursul activităţii lor, prin culoarea galbenă alternativ cu 
culoarea neagră sau culoarea roşie alternativ cu culoarea albă.  

• Dimensiunile marcajului trebuie să ţină seama de dimensiunile obstacolului sau 
ale locului periculos semnalat.  

• Benzile galben-negre sau roşu-albe trebuie să fie înclinate la circa 45 grade şi 
să aibă dimensiunile aproximativ egale.  

• Căile de circulaţie a vehiculelor trebuie marcate clar prin benzi continue, având 
o culoare perfect vizibilă, de preferinţă albă sau galbenă, ţinându-se seama de 
culoarea solului, în cazul în care destinaţia şi echipamentul încăperilor impun 
acest lucru pentru protecţia lucrătorilor.  

 
CERINŢE MINIME privind semnalele luminoase  

o Lumina emisă de un semnal trebuie să producă un contrast luminos adecvat 
mediului, în funcţie de condiţiile de utilizare prevăzute, fără să antreneze 
fenomenul de orbire, prin intensitate prea puternică, sau vizibilitate redusă, ca 
urmare a iluminării insuficiente.  

o Suprafaţa luminoasă care emite un semnal poate avea o culoare uniformă sau 
poate conţine o pictogramă pe un fond determinat. 

o Dacă un dispozitiv poate emite atât un semnal continuu, cât şi unul intermitent, 
semnalul intermitent va fi utilizat pentru a indica, în raport cu semnalul continuu, 
un nivel mai ridicat de pericol sau o urgenţă mai mare de intervenţie ori de 
acţiune solicitată sau impusă.  

o Durata fiecărui impuls luminos şi frecvenţa impulsurilor unui semnal luminos 
intermitent trebuie stabilite astfel încât:  
    a) să asigure o bună percepţie a mesajului;  
    b) să evite orice confuzie, atât între diferitele semnale luminoase, cât şi cu un 
semnal luminos continuu. 

 
CERINŢE MINIME privind semnalele acustice  

o Un semnal acustic trebuie:  
    a) să aibă un nivel sonor considerabil mai înalt faţă de zgomotul ambiant, astfel 
încât să poată fi auzit, fără să fie excesiv sau supărător;  
    b) să poată fi recunoscut uşor, în special după durata impulsurilor, distanţa 
dintre impulsuri sau grupuri de impulsuri, şi să poată fi diferenţiat uşor de orice alt 
semnal acustic şi de zgomotele ambientale.  
o Dacă un dispozitiv poate emite un semnal acustic atât cu frecvenţă variabilă, 

cât şi cu frecvenţă constantă, frecvenţa variabilă va fi utilizată pentru a indica, 
în raport cu frecvenţa constantă, un nivel mai ridicat de pericol, o urgenţă 
crescută de intervenţie sau o acţiune impusă/solicitată.  

o  Sunetul semnalului de evacuare trebuie să fie continuu.  
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CERINŢE MINIME privind comunicarea verbală  

 Comunicarea verbală se stabileşte între un vorbitor sau un emiţător şi unul ori 
mai mulţi auditori, sub forma unui limbaj format din texte scurte, grupuri de 
cuvinte şi/sau cuvinte izolate, eventual codificate.  

 Mesajele verbale trebuie să fie cât mai scurte, simple şi clare. 
 Calităţile de comunicare ale vorbitorului şi facultăţile auditive ale auditorilor 

trebuie să asigure o comunicare verbală sigură. 
 Comunicarea verbală poate fi directă, utilizând vocea umană, sau indirectă, 

prin voce umană ori artificială, difuzată prin oricare mijloc corespunzător.  
 Persoanele implicate trebuie să cunoască bine limbajul utilizat, pentru a putea 

pronunţa şi înţelege corect mesajul verbal şi pentru a adopta, în consecinţă, 
comportamentul corespunzător în domeniul securităţii şi/sau al sănătăţii.  

 
CERINŢE MINIME privind gesturile-semnal  

 Gesturile-semnal trebuie să fie precise, simple, ample, uşor de executat şi de 
înţeles şi bine diferenţiate de alte gesturi-semnal 

 Persoana care emite semnale, denumită agent de semnalizare, transmite 
instrucţiunile de manevră, utilizând gesturi-semnal, către persoana care 
recepţionează semnale, denumită operator.  

 Agentul de semnalizare trebuie să poată urmări vizual desfăşurarea 
manevrelor, fără a se afla în pericol din cauza acestora.  

 Responsabilităţile agentului de semnalizare sunt exclusiv direcţionarea 
manevrelor şi asigurarea securităţii lucrătorilor aflaţi în apropiere  

 Agentul de semnalizare trebuie să poată fi uşor recunoscut de către operator.  
 Agentul de semnalizare trebuie să poarte unul sau mai multe elemente de 

recunoaştere adecvate, de exemplu: vestă, cască, manşoane, banderole, 
palete.  

 Elementele de recunoaştere trebuie să fie viu colorate, de preferinţă toate de 
aceeaşi culoare, utilizată exclusiv de agentul de semnalizare  
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Cerinţe minime de securitate şi sănătate în munca 

pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor 
impotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici 

 
 

HG nr. 1218/2006 transpune următoarele directive europene: 
• Directiva 98/24/CE privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de 
expunerea lor la agenţi chimici în munca (a paisprezecea directiva specifica în sensul 
articolului 16 paragraful 1 al Directivei 89/391/CEE); 
• Directiva 91/322/CEE privind stabilirea valorilor limita cu caracter orientativ pentru 
aplicarea Directivei Consiliului 80/1107/CEE privind protecţia lucrătorilor impotriva 
riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici, fizici şi biologici în timpul lucrului; 
• Directiva 2000/39/CE de stabilire a primei liste de valori limita orientative ale expunerii 
profesionale în aplicarea Directivei Consiliului 98/24/CE privind protecţia sănătăţii şi 
securităţii lucrătorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici la locul 
de munca; 
• Directiva 2006/15/CE pentru stabilirea celei de a doua liste de valori limita orientative 
de expunere profesională în aplicarea Directivei Consiliului 98/24/CE şi pentru 
modificarea directivelor 91/322/CEE şi 2000/39/CE. 

 
Termeni utilizaţi: 
    1. agent chimic - orice element sau compus chimic, singur ori în amestec, în stare 
naturala sau fabricat, utilizat ori eliberat, inclusiv sub forma de deşeuri, prin orice 
activitate profesională, fie ca este produs intentionat sau nu, fie ca este introdus pe 
piata ori nu; 
    2. agent chimic periculos: 
    a) orice agent chimic care întruneşte criteriile de clasificare ca substanta periculoasa 
în conformitate cu anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a OUG 200/2000 
privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice 
periculoase, aprobate prin HG 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, fie ca 
acea substanta este clasificata în temeiul hotărârii menţionate sau nu, cu excepţia 
substanţelor care întrunesc numai criteriile de clasificare ca substanţe periculoase 
pentru mediu; 
    b) orice agent chimic care întruneşte criteriile de clasificare ca preparat periculos în 
sensul Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
preparatelor chimice periculoase, aprobate prin HG 92/2003, fie ca acel preparat este 
clasificat în temeiul hotărârii menţionate sau nu, cu excepţia acelor preparate care 
întrunesc numai criteriile de clasificare ca preparate periculoase pentru mediu; 
    c) orice agent chimic care, deşi nu întruneşte criteriile de clasificare ca fiind periculos 
în conformitate cu prevederile menţionate la lit. a) şi b), poate prezenta un risc pentru 
securitatea şi sănătatea lucrătorilor datorită proprietăţilor sale fizico-chimice, chimice 
sau toxicologice şi a modului în care este utilizat sau este prezent la locul de munca, 
inclusiv orice agent chimic căruia i s-a atribuit o valoare limita de expunere profesională 
potrivit prevederilor art. 6-10; 
    3. activitate care implica agenţi chimici - orice proces de munca în care sunt utilizaţi 
sau se intenţionează sa se utilizeze agenţi chimici, în orice proces, inclusiv producerea, 
manipularea, depozitarea, transportul ori eliminarea şi tratarea, sau orice asemenea 
proces de munca din care rezulta agenţi chimici; 
    4. valoare limita de expunere profesională - dacă nu se specifica altfel, limita mediei 
ponderate în funcţie de timp a concentratiei unui agent chimic în aerul zonei în care 
respira un lucrator, pentru o perioada de referinta specificată, pentru 8 ore sau pentru 
un termen scurt de maximum 15 minute; 
    5. valoare limita biologica - limita concentratiei, în mediul sau biologic de referinta, a 
unui agent chimic relevant, a metabolitului sau ori a unui indicator al efectului. 
         

Obligaţii angajatori 
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1. Determinarea şi evaluarea riscului implicat de agenţii chimici periculosi 
Angajatorul trebuie sa evalueze orice risc referitor la securitatea şi sănătatea 

lucrătorilor, care decurge din prezenta acestor agenţi chimici, luând în considerare: 
    a) proprietăţile lor periculoase; 
    b) informaţiile puse la dispoziţie de furnizor referitoare la securitatea şi sănătatea 
lucrătorilor, cum ar fi fişele tehnice de securitate, în conformitate cu prevederile HG 
490/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
    c) nivelul, tipul şi durata expunerii; 
    d) condiţiile în care se desfăşoară lucrul în prezenta unor astfel de agenţi, inclusiv 
cantităţile acestora; 
    e) valorile limita de expunere profesională sau valorile limita biologice naţionale; 
    f) efectul măsurilor preventive luate sau care urmează sa fie luate; 
    g) concluziile care rezulta în urma supravegherii stării de sănătate deja efectuate, 
atunci când sunt disponibile. 
            Angajatorul trebuie sa se afle în posesia unei evaluări a riscului, în conformitate 
cu art. 12 din Legea nr. 319/2006. 
 
2. Masuri specifice de protecţie şi prevenire- atunci când rezultatul evaluării 
indică risc redus 

Angajatorul este obligat sa ia măsuri de eliminare sau de reducere la minimum 
a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor în procesele de munca în care 
sunt implicaţi agenţi chimici periculosi, în special prin: 
    a) proiectarea şi organizarea sistemelor de lucru la locul de munca; 
    b) dotarea cu echipament corespunzător pentru lucrul cu agenţii chimici, elaborarea 
şi implementarea procedurilor de întreţinere, care sa asigure securitatea şi sănătatea 
lucrătorilor în procesul de munca; 
    c) reducerea la minimum a numărului de lucrători expusi sau care pot fi expusi; 
    d) reducerea la minimum a duratei şi intensitatii de expunere; 
    e) măsuri corespunzătoare de igiena; 
    f) reducerea cantităţii de agenţi chimici prezenţi la locul de munca la nivelul minim 
necesar pentru tipul de activitate respectiva; 
    g) proceduri adecvate de lucru care includ în special reglementări tehnice privind 
manipularea, depozitarea şi transportul în condiţii de siguranta la locul de munca ale 
agenţilor chimici periculosi şi ale deşeurilor care conţin asemenea agenţi chimici. 

h) elaborare/ utilizare ghiduri practice pentru aplicarea măsurilor de protecţie şi 
prevenire în vederea reducerii riscului. 
 
3. Masuri specifice de protecţie şi prevenire- atunci când rezultatul evaluării 
indică un risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor 

a) substituire 
b) proiectarea unor procese de munca şi control tehnic adecvate şi utilizarea 

echipamentelor şi materialelor potrivite, astfel încât sa se evite sau sa se reducă la 
minimum emiterea de agenţi chimici periculosi care pot prezenta un risc pentru 
siguranta şi sănătatea lucrătorilor la locul de munca; 

c) aplicarea unor măsuri de protecţie colectivă la sursa riscului, cum ar fi ventilatia 
adecvată şi măsurile potrivite de organizare; 

d) aplicarea unor măsuri de protecţie individuală, inclusiv asigurarea echipamentului 
individual de protecţie, dacă expunerea nu poate fi prevenita prin alte mijloace 

e) supraveghere a stării de sănătate 
f) prevederea de măsuri aplicabile în cazul producerii de accidente, incidente sau 

urgente 
 

INTERDICŢII 
1. Producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de munca a următorilor agenţi chimici 
(numai cu derogare, în anumite scopuri: cercetare, etc) 
         Denumire                                    Număr CAS 
    - benzen                                     71-43-2 
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    - 2 naftilamina şi derivatii săi            91-59-8 
    - 4 aminodifenili şi derivatii săi          92-67-1 
    - benzidina şi derivatii săi                 92-87-5 
    - 4 nitrodifenil                             92-93-3 
    - 3,4 benzpiren                              50-32-8 
    - bis-cloro-metil-eter                      542-88-1 
    - N-fenil-β naftilamina                     135-88-6 
    - N-nitrozodimetilamina                     62-75-9 
    - o-tolidina                                119-93-7 
2.  Întrebuinţarea carbonatului bazic de plumb - ceruza, a sulfatului de plumb şi a 
tuturor produselor conţinând aceşti pigmenti în orice lucrare de vopsitorie, cu excepţia 
vopsirii vagoanelor de cale ferată, a podurilor de cale ferată, a fundului dublu al 
vapoarelor, a picturii decorative. În aceste cazuri, carbonatul bazic de plumb, sulfatul de 
plumb şi produsele care conţin aceşti pigmenti vor fi utilizate sub forma de pasta sau de 
vopsea gata preparata. 
3. Vopsirea prin pulverizare cu oxid (miniu) de plumb. 
4. Munca tinerilor sub 18 ani sau a femeilor la lucrările de vopsit care comporta 
utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau miniului de plumb şi a 
tuturor produselor care conţin aceşti pigmenti. 
 

RĂSPUNDERI 
1. Încălcarea prevederilor hotărârii  atrage răspunderea disciplinară, administrativă, 
materială, civilă sau penală, după caz, potrivit Legii nr. 319/2006. 
2.  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de 
munca din cadrul Inspecţiei Muncii şi de către inspectorii de sănătate publica din cadrul 
Ministerului Sănătăţii. 
 
 

Protectia sanatatii si securitatii lucratorilor 
fata de riscurile datorate expunerii la azbest 

 
 
HG 1875/2005 transpune prevederile Directivei 83/477/CEE privind protecţia sănătăţii şi 
securităţii lucrătorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest, împreună cu toate 
modificările sale, respectiv Directiva 91/382/CEE, Directiva 98/24/CE şi Directiva 
2003/18/CE. 
 
DOMENIU DE APLICARE: activităţile în care lucrătorii sunt expusi sau sunt susceptibili 
de a fi expusi, în timpul desfăşurării activităţii, la pulberea degajata din azbest sau din 
materiale cu conţinut de azbest. 
Termenul azbest desemnează următorii silicati fibrosi: 
    a) actinolit de azbest CAS nr. 77536-66-4*); 
    b) grunerit (amosit) de azbest CAS nr. 12172-73-5*); 
    c) antofilit de azbest CAS nr. 77536-67-5*); 
    d) crizotil CAS nr. 12001-29-5*); 
    e) crocidolit CAS nr. 12001-28-4*); 
    f) tremolit de azbest CAS nr. 77536-68-6*). 
 
ACTIVITĂŢI INTERZISE 
1. Activităţi care expun lucrătorii la fibre de azbest în timpul: 
    a) extractiei azbestului; 
    b) fabricării şi prelucrării produselor din azbest; 
    c) fabricării şi prelucrării produselor cu conţinut de azbest adăugat în mod deliberat. 
Excepţie: activităţile de tratare şi eliminare a produselor provenite din demolarea şi 
îndepărtarea azbestului. 
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2. Aplicarea azbestului prin procedee de pulverizare (sprayere), precum şi activităţile 
care implica utilizarea unor materiale izolante sau fonoizolante de joasa densitate (< 
1g/cmc) cu conţinut de azbest. 
 

Obligaţii angajatori 
1. Să ia măsuri pentru ca nici un lucrator sa nu fie expus la o concentraţie de azbest în 
suspensie în aer mai mare de 0,1 fibre/cmc, masurata în raport cu o medie ponderată 
în timp pe o perioada de 8 ore (TWA). 
2. Evaluarea riscurilor 
2.1. Expunerea lucrătorului este sporadica şi de mica intensitate şi limita expunerii la 
azbest nu va fi depăşită în aerul din zona de activitate 
2.2. Există risc la expunerea lucrătorului  
- Înainte de începerea lucrărilor, angajatorul trebuie sa transmită o notificare 
inspectoratului teritorial de munca. 
Notificarea va conţine cel puţin: 
    a) o descriere succintă a amplasamentului şantierului; 
    b) o descriere succintă a tipului şi a cantităţilor de azbest utilizate sau manipulate. 
    c) o descriere succintă a activităţilor şi a procedeelor aplicate; 
    d) numărul de lucrători implicaţi; 
    e) data de începere a lucrărilor şi durata activităţii; 
    f) o descriere succintă a măsurilor luate pentru a se limita expunerea lucrătorilor la 
azbest. 
3. Reducerea expunerii lucrătorilor la pulberea provenită din azbest sau din materiale 
cu conţinut de azbest: 
-numărul lucrătorilor expusi sau care pot fi expusi la pulberea provenită din azbest sau 
din materiale cu conţinut de azbest trebuie sa fie cat mai mic posibil; 
- procesele de munca trebuie concepute astfel încât sa nu producă pulbere de azbest 
sau, dacă acest lucru se dovedeşte imposibil, sa nu se producă degajare de pulbere de 
azbest în aer; 
- toate construcţiile şi echipamentele implicate în tratarea azbestului trebuie sa poată fi 
curatate şi întreţinute cu regularitate şi eficacitate; 
- azbestul sau materialele care degaja pulbere de azbest sau conţin azbest trebuie 
depozitate şi transportate în ambalaje etanse adecvate; 
- deşeurile trebuie colectate şi indepartate de la locul de munca în cel mai scurt timp 
posibil, în ambalaje etanse adecvate, prevăzute cu etichete care sa indice ca acestea 
conţin azbest. 
- utilizarea echipamentului individual de protecţie respiratorie - dacă expunerea nu 
poate fi redusă prin alte mijloace 
- sa se prevadă pauze de lucru în timpul activităţilor care necesita purtarea unui 
echipament individual de protecţie respiratorie; 
- la lucrările de demolare, de  indepartare a azbestului, de reparare şi întreţinere, 
pentru care se estimeaza ca, în pofida utilizării măsurilor tehnice preventive de limitare 
a conţinutului de azbest în aer, valoarea limita va fi depăşită, angajatorul trebuie sa 
stabilească următoarele măsuri pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor pe durata 
acestor activităţi: 
    a) dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecţie respiratorie adecvat şi cu 
alte echipamente individuale de protecţie; 
    b) montarea panourilor de avertizare pentru a indica ca se estimeaza depăşirea 
valorii limita prevăzute; 
    c) împiedicarea răspândirii pulberii de azbest sau de materiale cu conţinut de azbest 
în afară construcţiei sau a zonei de lucru. 
    d) sa stabilească un plan de lucru înaintea începerii lucrărilor de demolare ori de 
îndepărtare a azbestului şi/sau a materialelor cu conţinut de azbest din clădiri, structuri, 
aparate, instalaţii şi vapoare. 

Planul trebuie sa prevadă următoarele măsuri pentru asigurarea securităţii şi 
sănătăţii lucrătorilor la locul de munca: 
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    - eliminarea azbestului şi/sau a materialelor cu conţinut de azbest înainte de 
aplicarea tehnicilor de demolare, cu excepţia cazului în care aceasta eliminare ar avea 
un risc mai mare pentru lucrători decât dacă azbestul şi/sau materialele cu conţinut de 
azbest ar fi lăsate acolo unde se afla; 
    - asigurarea, dacă este necesar, a echipamentului individual de protecţie 
    - verificarea absentei riscurilor datorate expunerii la azbest la locul de munca, după 
terminarea lucrărilor de îndepărtare a azbestului sau de demolare. 

Planul de lucru trebuie sa cuprindă informaţii privind: 
    a) natura şi durata probabila a lucrărilor; 
    b) locul unde se efectuează lucrările; 
    c) metodele aplicate atunci când lucrările presupun manipularea azbestului sau a 
materialelor cu conţinut de azbest; 
    d) caracteristicile echipamentelor utilizate pentru protecţia şi decontaminarea celor 
care efectuează lucrările; 
    e) metodele aplicate pentru protecţia altor persoane prezente la locul unde se 
efectuează lucrările sau în apropierea acestora. 

La solicitarea inspectoratului teritorial de munca şi a direcţiilor de sănătate 
publica judeţene, angajatorul trebuie sa transmită planul înainte de începerea lucrărilor, 
cu excepţia cazurilor de urgenta. 
- sa asigure o instruire adecvată pentru toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expusi la 
pulbere care conţine azbest. 
- locurile de munca în care se desfăşoară activităţile prevăzute în hotărâre trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
    a) sa fie clar delimitate şi marcate cu semne de avertizare; 
    b) sa fie accesibile numai lucrătorilor care au sarcini de munca în aceste zone; 
    c) sa constituie zone în care fumatul este interzis. 
- angajatorul trebuie sa ia măsuri adecvate pentru a amenaja: 
    a) zone în care lucrătorii sa manance şi sa bea, fără a exista riscul contaminarii cu 
pulbere de azbest; 
    b) instalaţii sanitare adecvate, inclusiv duşuri în cazul în care se efectuează operaţii 
în care se degaja pulbere de azbest. 
- să asigure informarea lucrătorilor;     
- să asigure supravegherea sănătăţii lucrătorilor. 
- să asigure evidenta lucrătorilor expuşi  (Registre de evidenţă - cu termen de păstrare: 
40 ani)  
 

RĂSPUNDERI 
1. Încălcarea prevederilor hotărârii atrage răspunderea disciplinară, administrativă, 
materială, civilă sau penală, după caz, potrivit Legii nr. 319/2006 
2.  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de 
munca din cadrul Inspecţiei Muncii şi de către inspectorii de sănătate publica din cadrul 
Ministerului Sănătăţii. 
 
 

Cerinte minime de securitate si sanatate pentru 
protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea 

la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca 
 
 
HG 1093/2006 transpune prevederile Directivei 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor 
impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de 
munca (a sasea directiva specifica în sensul art. 16 paragraful 1 din Directiva 
89/391/CEE). 
 
Termeni utilizaţi : 
- agent cancerigen: 
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    a) o substanta care corespunde criteriilor de clasificare în categoria 1 sau 2 de agenţi 
cancerigeni, astfel cum sunt prevăzute la anexa nr. 1 la Normele metodologice de 
aplicare a OUG 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi 
preparatelor chimice periculoase, aprobate prin HG 490/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    b) un preparat compus din una sau mai multe substanţe prevăzute la lit. a), atunci 
când concentratia uneia sau a mai multor astfel de substanţe corespunde cerinţelor 
impuse în materie de limite de concentraţie pentru clasificarea unui preparat în 
categoria 1 sau 2 de agenţi cancerigeni, astfel cum sunt prevăzute fie în anexa nr. 2 la 
Normele metodologice de aplicare a OUG 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi 
ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin HG 
490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, fie în anexa nr. 1 la Normele 
metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice 
periculoase, aprobate prin HG 92/2003, atunci când substanta sau substantele nu 
figurează în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a OUG 200/2000 privind 
clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi reparatelor chimice periculoase, 
aprobate prin HG 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu au 
prevăzute în aceasta limite de concentraţie. 
 

OBLIGAŢII ANGAJATORI 
1. Evaluare risc (în funcţie de  natura, gradul şi durata de expunere a lucrătorilor) 
2.  Stabilire de măsuri, pe baza urmatoarelor PRINCIPII: 
- sa reducă utilizarea unui agent cancerigen sau mutagen la locul de munca, dacă este 
posibil din punct de vedere tehnic, în special prin înlocuirea sa; 
- sa ia măsuri ca agentul cancerigen sau mutagen sa fie, atât cat este posibil din punct 
de vedere tehnic, produs ori utilizat într-un sistem închis; 
- sa asigure condiţii pentru ca expunerea lucrătorilor sa fie redusă la nivelul cel mai 
scăzut posibil din punct de vedere tehnic. 
MĂSURI: 
    a) limitarea cantităţilor agentului cancerigen sau mutagen la locul de munca; 
    b) limitarea numărului de lucrători expusi sau susceptibil a fi expusi, la nivelul cel mai 
scăzut posibil; 
    c) proiectarea unui proces de munca şi a unor măsuri tehnice de control prin care sa 
se evite sau sa se reducă la minimum degajarea de agenţi cancerigeni sau mutageni la 
locul de munca; 
    d) evacuarea agenţilor cancerigeni sau mutageni la sursa, prin ventilaţie adecvată, 
locală (exhaustare) sau generală, şi compatibila cu necesitatea de a proteja sănătatea 
umană şi mediul înconjurător; 
    e) utilizarea metodelor de măsurare adecvate existente pentru agenţii cancerigeni 
sau mutageni, în special pentru detectarea din timp a expunerilor anormale rezultate 
dintr-un eveniment neprevăzut sau dintr-un accident; 
    f) aplicarea unor proceduri şi metode de munca adecvate; 
    g) asigurarea măsurilor de protecţie colectivă şi/sau, în cazul în care expunerea nu 
poate fi evitata prin alte mijloace, a măsurilor de protecţie individuală; 
    h) aplicarea unor măsuri de igiena, în special curatarea cu regularitate a pardoselilor, 
pereţilor şi a altor suprafeţe; 
    i) informarea lucrătorilor; 
    j) delimitarea zonelor de risc şi utilizarea unor indicatoare de securitate adecvate, 
inclusiv a indicatorului "Fumatul interzis", în zonele în care lucrătorii sunt sau pot fi 
expusi la agenţi cancerigeni sau mutageni; 
    k) elaborarea unor planuri de măsuri pentru situaţiile de urgenta în care ar putea sa 
se producă expuneri anormal de ridicate; 
    l) asigurarea unor mijloace care sa permită depozitarea, manipularea şi transportul 
fără risc al agenţilor cancerigeni sau mutageni, în special prin utilizarea de recipiente 
ermetice şi etichetate clar şi vizibil; 
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    m) asigurarea unor mijloace care sa permită colectarea, depozitarea şi evacuarea în 
siguranta a deşeurilor de către lucrători, inclusiv utilizarea recipientelor ermetice şi 
etichetate clar şi vizibil. 
3. INFORMAREA AUTORITĂŢILOR COMPETENTE 
-Inspectoratul teritorial de muncă 
-Autoritatea de sănătate publică judeţeană 
Informarea trebuie să cuprindă: 
    a) activităţile desfăşurate şi/sau procedeele industriale folosite, inclusiv motivele 
pentru care se utilizează agenţi cancerigeni sau mutageni; 
    b) cantităţile fabricate sau utilizate de substanţe ori preparate care conţin agenţi 
cancerigeni sau mutageni; 
    c) numărul lucrătorilor expusi; 
    d) măsurile de prevenire luate; 
    e) tipul echipamentului de protecţie utilizat; 
    f) natura şi gradul expunerii; 
    g) cazurile de înlocuire a agenţilor cancerigeni sau mutageni. 
4. In cazul producerii unor incidente ce ar putea antrena o expunere anormală a 
lucrătorilor: 
    a) sa dispună ca în zona afectată sa lucreze numai lucrătorii care sunt indispensabili 
pentru executarea reparaţiilor sau a altor lucrări necesare; 
    b) sa doteze lucrătorii implicaţi cu echipament individual de protecţie, inclusiv cu 
echipament pentru protecţia respiratorie; expunerea nu trebuie sa fie permanenta şi 
trebuie limitată la strictul necesar pentru fiecare lucrator; 
    c) sa nu permită ca lucrători neprotejati sa lucreze în zona afectată; 
    d) sa pună la dispoziţie lucrătorilor implicaţi echipament individual de protecţie, 
inclusiv echipament pentru protecţia respiratorie; 
    e) delimitarea clara şi semnalizarea zonelor. 
5. MĂSURI DE IGIENA ŞI DE PROTECŢIE INDIVIDUALĂ 
a) lucrătorii nu mananca, nu beau şi nu fumeaza în zonele de lucru în care exista riscul 
contaminarii cu agenţi cancerigeni sau mutageni; 
b) lucrătorii sunt dotati cu echipament individual de protecţie adecvat sau alt 
echipament special adecvat; 
c) sunt prevăzute locuri special amenajate pentru depozitarea separată a 
echipamentului individual de protecţie sau a echipamentului special, pe de o parte, de 
îmbrăcămintea de strada, pe de alta parte; 
d) lucrătorii au la dispoziţie grupuri sanitare şi duşuri, suficiente şi adecvate; 
e) echipamentul individual de protecţie este depozitat corect în locuri bine stabilite şi 
este verificat şi curatat dacă este posibil înainte şi obligatoriu după fiecare utilizare; 
f) echipamentul individual de protecţie cu deficiente este reparat sau înlocuit înainte de 
următoarea utilizare. 
6. INFORMAREA, INSTRUIREA, CONSULTAREA ŞI PARTICIPAREA 
LUCRĂTORILOR 
    a) riscurile potenţiale pentru sănătate, inclusiv riscurile suplimentare cauzate de 
consumul de tutun; 
    b) măsurile care trebuie luate pentru prevenirea expunerii; 
    c) cerinţele de igiena; 
    d) purtarea şi utilizarea echipamentului individual de protecţie; 
    e) măsurile pe care trebuie sa le ia lucrătorii, în special personalul de intervenţie, în 
cazul producerii unor incidente şi pentru prevenirea incidentelor. 
7. SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A LUCRĂTORILOR 
    a) înainte de expunerea sa la acţiunea agenţilor cancerigeni şi/sau mutageni, cat şi: 
    b) la intervale de timp regulate, după expunerea sa la acţiunea agenţilor cancerigeni 
şi/sau mutageni. 
8. PĂSTRAREA DOSARELOR MEDICALE 
-sa păstreze o lista nominală actualizată a lucrătorilor implicaţi în activităţile ce  
evidenţiază un risc pentru sănătatea sau securitatea lor; 
- lista şi dosarul medical trebuie păstrate cel puţin 40 de ani de la încetarea expunerii. 
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Cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea 

lucratorilor la riscurile generate de vibratii 
 
 
HG 1876/2005 transpune Directiva 2002/44/CE privind cerinţele minime de securitate 
şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţi fizici 
(vibratii). 
 
Termeni utilizaţi: 
    a) vibratie transmisă sistemului mana-braţ - vibratia mecanică, în cazul în care este 
transmisă sistemului uman mana-braţ, care generează riscuri pentru sănătatea şi 
securitatea lucrătorilor, în special afecţiuni vasculare, leziuni osoase sau articulare, 
afecţiuni neurologice sau musculare; 
    b) vibratie transmisă întregului corp - vibratia mecanică, în cazul în care este 
transmisă întregului corp, care generează riscuri pentru sănătatea şi securitatea 
lucrătorilor, în special lombalgie şi traumatisme ale coloanei vertebrale. 
    c) Pentru vibratiile transmise sistemului mana-braţ: 
    -valoarea limita de expunere zilnica profesională, calculată pentru o perioada de 
referinta de 8 ore, este de 5 m/s²; 
    - valoarea expunerii zilnice de la care se declanseaza acţiunea, calculată pentru o 
perioada de referinta de 8 ore, este de 2,5 m/s². 
    d) Pentru vibratiile transmise întregului corp: 
     - valoarea limita de expunere zilnica profesională, calculată la o perioada de 
referinta de 8 ore, trebuie sa fie de 1,15 m/s² sau sa aibă o valoare a dozei de vibratii 
de 21 m/s^1,75 ; 
      - valoarea expunerii zilnice de la care se declanseaza acţiunea, calculată la o 
perioada de referinta de 8 ore, trebuie sa fie de 0,5 m/s² sau sa aibă o valoare a dozei 
de vibratii de 9,1 m/s^1,75 . 
 

OBLIGAŢII ANGAJATORI 
1.  Stabilirea şi evaluarea riscurilor 
Elemente de referinţă: 
    a) nivelul, tipul şi durata expunerii, inclusiv orice expunere la vibratii intermitente sau 
la socuri repetate; 
    b) valorile limita ale expunerii şi valorile de expunere de la care se declanseaza 
acţiunea,  
    c) orice efecte asupra sănătăţii şi securităţii lucrătorilor expusi la riscuri deosebite; 
    d) orice efecte indirecte asupra securităţii lucrătorilor, care rezulta din interactiunile 
dintre vibratiile mecanice şi locul de munca sau alte echipamente de lucru; 
    e) informaţiile furnizate de producătorii echipamentelor de munca, potrivit legislaţiei 
în vigoare; 
    f) existenta echipamentelor similare, proiectate astfel încât sa reducă nivelurile de 
expunere la vibratiile mecanice; 
    g) prelungirea expunerii la vibratii transmise întregului corp în afară programului de 
lucru normal, sub responsabilitatea angajatorului; 
    h) condiţiile de munca specifice, cum ar fi temperaturile scăzute; 
    i) informaţiile corespunzătoare obţinute din supravegherea sănătăţii, inclusiv 
informaţiile publicate, în măsura în care este posibil. 
2. Evitarea sau reducerea expunerii 

- Riscurile care decurg din expunerea la vibratiile mecanice trebuie sa fie eliminate la 
sursa. 

- Program de măsuri tehnice şi/sau organizatorice menite sa reducă la minimum 
expunerea la vibratii mecanice şi riscurile legate de aceasta, ţinând seama în special 
de: 
    a) alte metode de lucru care implica o expunere mai scăzută la vibratii mecanice; 
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    b) alegerea echipamentelor de munca adecvate, proiectate corespunzător din punct 
de vedere ergonomic, care sa producă cele mai putine vibratii posibile, ţinând seama 
de activitatea pentru care sunt destinate; 
    c) furnizarea de echipamente auxiliare care reduc riscul leziunilor provocate de 
vibratii, cum ar fi scaunele care atenuează efectiv vibratia întregului corp şi manerele 
care reduc vibratiile transmise sistemului mana-braţ; 
    d) programe corespunzătoare de întreţinere pentru echipamentele de munca, locul 
de munca şi sistemele de la locul de munca; 
    e) proiectarea şi amplasarea locurilor de munca şi a posturilor de lucru; 
    f) informarea şi formarea adecvată a lucrătorilor în vederea utilizării corecte şi sigure 
a echipamentelor de munca, pentru a le reduce la minimum expunerea la vibratiile 
mecanice; 
    g) limitarea duratei şi intensitatii expunerii; 
    h) programe de lucru corespunzătoare cu perioade de odihna adecvate; 
    i) furnizarea de îmbrăcăminte pentru protejarea impotriva frigului şi umezelii a 
lucrătorilor expusi. 
3. Informarea şi formarea lucrătorilor: 
    a) măsurile luate în aplicarea hotărârii pentru a elimina sau reduce la minimum 
riscurile datorate vibratiilor mecanice; 
    b) valorile limita ale expunerii şi valori de expunere de la care se declanseaza 
acţiunea; 
    c) rezultatele evaluărilor şi ale masurarilor vibratiilor mecanice efectuate     
    d) leziunile care ar putea fi produse de echipamentele de lucru utilizate; 
    e) cum şi de ce trebuie detectate şi raportate semnele de leziune; 
    f) condiţiile în care lucrătorii au dreptul la supravegherea sănătăţii; 
    g) practici de lucru sigure pentru minimizarea expunerii la vibratii mecanice. 
4. Consultarea şi participarea lucrătorilor 
5. Supravegherea sănătăţii 
 
OBSERVAŢII:     
    (1) Echipamentele de munca ce au fost sau sunt puse la dispoziţia lucrătorilor 
înainte de data de 1 iulie 2007 şi care nu permit respectarea valorilor limita ale 
expunerii, ţinându-se seama de ultimele progrese tehnice şi/sau de măsurile 
organizatorice luate, pot fi utilizate pana la data de 1 iulie 2010. 
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) echipamentele de munca utilizate în 
agricultura şi silvicultura 
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Cerinte minime de securitate si sanatate 

pentru utilizarea de catre lucratori a 
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca 

 
 
HG 1048/2006 transpune Directiva 89/656/CEE privind cerinţele minime de securitate 
şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecţie 
la locul de munca [a 3-a directiva specifica în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 
89/391/CEE].  
 

Termeni: 
EIP - orice echipament destinat sa fie purtat sau ţinut de lucrator pentru a-l proteja 
impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa îi pună în pericol securitatea şi 
sănătatea la locul de munca, precum şi orice element suplimentar sau accesoriu 
proiectat în acest scop. 
 

OBLIGATII ANGAJATORI 
• sa asigure echipamente individuale de protecţie 
• sa acorde obligatoriu echipament individual de protecţie nou, în cazul 

degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie 
Exceptii: 

• îmbrăcămintea de lucru şi uniformele obişnuite care nu sunt proiectate în mod 
special pentru a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorului; 

• echipamentul folosit de serviciile de urgenta şi salvare; 
• echipamentul individual de protecţie purtat sau folosit de armata, poliţie ori de 

alte instituţii de ordine publica; 
• echipamentul individual de protecţie pentru mijloace de transport rutier; 
• echipamentul sportiv; 
• echipamentul de autoaparare sau de descurajare; 
• dispozitivele portabile pentru detectarea şi semnalizarea riscurilor şi 

factorilor nocivi. 
 

EIP trebuie utilizat atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient 
prin: 

- mijloacele tehnice de protecţie colectivă   
- măsurile, metodele sau procedurile de organizare a muncii. 

Echipamentul individual de protecţie trebuie sa respecte prevederile HG 
115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor 
individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piata, cu 
modificările ulterioare. 

Clasificare EIP: 
I. EIP de conceptie simpla 

II. EIP ce nu sunt incluse in categoria I si III 
III. EIP de conceptie complexa 

I. Utilizatorul poate evalua singur nivelul de protectie impotriva riscurilor, ale caror 
efecte pot fi identificate in timp si se manifesta treptat) 
Această categorie cuprinde exclusiv EIP destinate protejării utilizatorilor împotriva: 
- acţiunilor mecanice cu efecte superficiale (mănuşi de grădinărit, degetare, etc.), 
- produselor de curăţare cu acţiune slabă şi cu efecte uşor reversibile (mănuşi de 
protecţie împotriva soluţiilor detergente diluate, etc.), 
- riscurilor care decurg din manipularea unor piese fierbinţi care nu expun utilizatorul la 
temperaturi de peste 50 °C sau la impacturi periculoase (mănuşi, şorţuri de uz 
profesional, etc.), 
- agenţilor atmosferici care nu sunt nici excepţionali şi nici extremi (pălărie, 
îmbrăcăminte de sezon, încălţăminte, etc), 
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- impacturi şi vibraţii minore care nu afectează zonele vitale ale corpului şi ale căror 
efecte nu provoacă leziuni ireversibile (căşti de protecţie uşoare, mănuşi, încălţăminte 
uşoară, etc.), 
- luminii solare (ochelari de soare). 
II. Destinate protectiei impotriva pericolelor mortale sau care pot afecta grav si 
ireversibil sanatatea. Utilizatorul nu poate identifica la timp efectele imediate. 
Această categorie include exclusiv: 
- dispozitivele de protecţie respiratorie cu filtrare destinate protecţiei împotriva 
aerosolilor solizi şi lichizi sau gazelor iritante, periculoase, toxice sau radiotoxice, 
- dispozitivele de protecţie respiratorie complet izolate faţă de atmosferă, inclusiv cele 
utilizate pentru scufundări, 
- EIP care nu oferă decât o protecţie limitată împotriva atacurilor chimice sau împotriva 
radiaţiilor ionizante, 
- echipamentele de intervenţie în medii cu temperaturi înalte, ale căror efecte sunt 
comparabile cu cele ale unei temperaturi atmosferice de cel puţin 100 °C, cu sau fără 
radiaţii infraroşii, flame sau proiecţii de cantităţi mari de materiale în fuziune, 
- echipamentele de intervenţie în medii cu temperaturi scăzute, ale căror efecte sunt 
comparabile cu cele ale unei temperaturi atmosferice de cel puţin – 50 °C, 
- EIP pentru protecţia împotriva căderilor de la înălţime, 
- EIP împotriva riscurilor electrice şi tensiunilor periculoase sau celor utilizate ca 
izolant împotriva tensiunilor înalte, 
- căştile de protecţie şi vizierele destinate motocicliştilor. 

Categorii de certificare: 
• CATEGORIA I - declaraţie de conformitate datã de producãtor pe propria 
rãspundere 
• CATEGORIA II - declaraţie de conformitate datã de producãtor, dupã ce un 
organism notificat a emis un certificat de conformitate prin examinare CE de tip 
pentru fiecare model de EIP 
• CATEGORIA III - declaraţie de conformitate datã de producãtor, dupã ce un 
organism notificat a emis un certificat de conformitate prin examinare CE de tip 
pentru fiecare model de EIP şi dupã ce un organism notificat (fie acelaşi care a emis 
certificatul de conformitate prin examinare CE de tip, fie altul) a efectuat controlul 
calitãţii producţiei de EIP. 

 
Orice echipament individual de protecţie trebuie sa îndeplinească 

următoarele CONDIŢII:  
• sa fie corespunzător pentru riscurile implicate, fără sa conducă el însuşi la un 

risc mărit; 
• sa corespundă condiţiilor existente la locul de munca; 
• sa ia în considerare cerinţele ergonomice şi starea sănătăţii lucrătorului; 
• sa se potriveasca persoanei care îl poarta, după toate ajustarile necesare. 

În cazul în care prezenta unor riscuri multiple impune purtarea simultană a mai multor 
echipamente individuale de protecţie, aceste echipamente trebuie sa fie compatibile 
şi sa isi păstreze eficacitatea în raport cu riscul/riscurile respectiv/respective. 

Condiţiile de utilizare a echipamentului individual de protecţie, în special 
durata purtării, sunt determinate în funcţie de: 

• gravitatea riscului, 
• frecventa expunerii la risc,  
• caracteristicile postului de lucru al fiecărui lucrator  
• performanta echipamentului individual de protecţie. 

Echipamentul individual de protecţie este, în principiu, destinat purtării de către o 
singura persoana. 
Dacă împrejurările impun purtarea echipamentului individual de protecţie de către mai 
multe persoane, se iau măsuri corespunzătoare pentru a se asigura ca aceasta 
utilizare nu creează diferiţilor utilizatori nicio problema de sănătate sau de igiena. 
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În cadrul întreprinderii şi/sau unităţii trebuie sa se furnizeze şi sa fie 
disponibile informaţii adecvate privind fiecare echipament individual de protecţie 

Echipamentul individual de protecţie se distribuie gratuit de angajator, care 
asigura buna sa funcţionare şi o stare de igiena satisfăcătoare prin intermediul 
întreţinerii, repararii şi inlocuirilor necesare. 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei poate stabili dispoziţii pe 
baza cărora sa se impună ca lucrătorul sa contribuie la costul unui anumit 
echipament individual de protecţie, în situaţiile în care utilizarea echipamentului 
nu este exclusiv pentru locul de munca. 

Angajatorul informează mai întâi lucrătorul despre riscurile impotriva cărora 
îl protejeaza purtarea echipamentului individual de protecţie. Angajatorul asigura 
instruirea lucrătorului şi, dacă este cazul, organizează antrenamente pentru modul 
de purtare a echipamentului individual de protecţie. 

Echipamentul individual de protecţie poate fi utilizat numai în scopurile 
specificate şi în conformitate cu fişa de instrucţiuni, cu excepţia împrejurărilor 
specifice şi excepţionale. Instrucţiunile trebuie sa fie pe înţelesul lucrătorilor. 

Înainte de a alege echipamentul individual de protecţie, angajatorul trebuie sa 
evalueze dacă echipamentul individual de protecţie pe care intenţionează sa îl 
folosească îndeplineşte cerinţele HG 115/2006 si corespunde conditiilor existente, 
starii sanatatii lucratorului-cerinte ergonomice, adaptat conformatiei lucratorului 

Evaluarea riscurilor: 
a) analiza şi evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace; 
b) definirea caracteristicilor pe care trebuie sa le posede echipamentul 
individual de protecţie pentru a fi eficace impotriva riscurilor prevăzute la lit. a), 
luându-se în considerare orice riscuri pe care le poate crea echipamentul în sine; 
c) compararea caracteristicilor echipamentului individual de protecţie disponibil 
cu caracteristicile prevăzute la lit. b). 

EVALUAREA este revizuită în funcţie de modificările aduse oricărui element al 
echipamentului individual de protecţie. 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei stabileşte: 
• reguli generale pentru utilizarea echipamentului individual de protecţie 

şi/sau  
• reguli care reglementează cazurile şi situaţiile în care angajatorul 

trebuie sa furnizeze echipamentul individual de protecţie, luând în 
considerare reglementările tehnice romane care transpun legislaţia 
comunitara privind libera circulaţie a acestui echipament. 

Aceste reguli indica, în special, împrejurările sau situaţiile de risc în care este 
necesară utilizarea echipamentului individual de protecţie, fără a aduce atingere 
prioritatii care trebuie sa se acorde mijloacelor de protecţie colectivă. 

Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor 
Lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora sunt informati cu privire la toate măsurile ce 

trebuie luate în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, atunci când 
aceştia utilizează echipamente individuale de protecţie la locul de munca. 

Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora cu privire la 
problemele la care se face referire în prezenta hotărâre, inclusiv în anexele la 
aceasta, se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 
319/2006. 

 
LISTA ORIENTATIVA ŞI NEEXHAUSTIVA A 

ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECŢIE 
    Protecţia capului: 
    - casti de protecţie pentru utilizare în industrie (mine, santiere de lucrări publice, alte 
ramuri industriale); 
    - acoperamant uşor pentru protecţia scalpului (caschete, bonete, plase de par, cu 
sau fără cozoroc); 
    - acoperamant pentru cap (bonete, caschete, palarii etc. din material textil, material 
textil tratat etc.). 
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    Protecţia impotriva zgomotului: 
    - antifoane interne şi alte dispozitive similare; 
    - casti antifonice (care acoperă tot capul); 
    - antifoane externe care pot fi montate pe casti de protecţie industriale; 
    - antifoane externe cu receptor de joasa frecventa incorporat; 
    - antifoane cu comunicare audio. 
    Protecţia ochilor şi a fetei: 
    - ochelari cu brate; 
    - ochelari-masca; 
    - ochelari-masca impotriva radiatiilor X, ochelari-masca impotriva radiatiilor laser, 
ochelari-masca impotriva radiatiilor ultraviolete, infrarosii, vizibile; 
    - ecrane faciale (viziere); 
    - masti şi casti pentru sudura cu arc (masti de mana, masti cu fixare pe cap sau 
masti care pot fi montate pe casti de protecţie). 
    Protecţia respiratorie: 
    - aparate filtrante impotriva pulberilor, gazelor şi pulberilor radioactive; 
    - aparate de protecţie respiratorie izolante cu aductie de aer; 
    - aparate de protecţie respiratorie cu masca de sudura detasabila; 
    - aparate şi dispozitive pentru scufundare; 
    - costume pentru scufundare. 
    Protecţia mainii şi bratului: 
    - manusi care asigura protecţie: 
    * impotriva agresiunilor mecanice (intepaturi, taieturi, vibratii etc.); 
    * impotriva substanţelor chimice; 
    * pentru electricieni şi impotriva caldurii; 
    - manusi cu un deget; 
    - degetare; 
    - manecute; 
    - manseta de protecţie a incheieturii mainii pentru munci grele; 
    - mitene (manusi fără degete); 
    - manusi de protecţie. 
    Protecţia picioarelor şi a gambelor: 
    - pantofi, bocanci, cizme semiinalte şi cizme de securitate; 
    - incaltaminte la care se pot scoate rapid sireturile sau carligele; 
    - incaltaminte cu bombeu suplimentar de protecţie; 
    - incaltaminte şi supraincaltari cu talpi rezistente de caldura; 
    - incaltaminte, cizme şi supraincaltari rezistente la caldura; 
    - incaltaminte, cizme şi supraincaltari termoizolante; 
    - incaltaminte, cizme şi supraincaltari impotriva vibratiilor; 
    - incaltaminte, cizme şi supraincaltari antistatice; 
    - incaltaminte, cizme şi supraincaltari electroizolante; 
    - cizme pentru lucrătorii cu ferastraie cu lant; 
    - saboti; 
    - genunchiere; 
    - glezniere detasabile; 
    - ghetre; 
    - talpi detasabile (rezistente la caldura, perforare sau transpiratie); 
    - crampoane detasabile pentru gheaţa, zapada sau podele alunecoase. 
    Protecţia pielii: 
    - creme de protecţie/unguente. 
    Protecţia trunchiului şi a abdomenului: 
    - veste, jachete şi sorturi de protecţie impotriva agresiunilor mecanice (intepare, 
tăiere, stropi de metal topit etc.); 
    - veste, jachete şi sorturi de protecţie impotriva substanţelor chimice; 
    - veste cu sistem de încălzire; 
    - veste de salvare; 
    - sorturi de protecţie impotriva radiatiilor X; 
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    - centuri lomboabdominale. 
    Protecţia întregului corp 
    Echipament proiectat pentru a preveni caderile: 
    - echipament de prevenire a caderilor (echipament complet cu toate accesoriile 
necesare); 
    - echipament de franare cu absorbire a energiei cinetice (echipament complet cu 
toate accesoriile necesare); 
    - dispozitive de sustinere a corpului (centuri de securitate). 
    Îmbrăcăminte de protecţie: 
    - îmbrăcăminte pentru lucru "de securitate" (doua piese şi combinezoane); 
    - îmbrăcăminte de protecţie impotriva agresiunilor mecanice (intepare, tăiere etc.); 
    - îmbrăcăminte de protecţie impotriva substanţelor chimice; 
    - îmbrăcăminte de protecţie impotriva proiectiilor de metal topit şi a radiatiilor 
infrarosii; 
    - îmbrăcăminte de protecţie rezistenta la caldura; 
    - îmbrăcăminte termoizolanta; 
    - îmbrăcăminte de protecţie impotriva contaminarii radioactive; 
    - îmbrăcăminte de protecţie impotriva pulberilor; 
    - îmbrăcăminte de protecţie impotriva gazelor; 
    - îmbrăcăminte şi accesorii (banderole, manusi etc.) de semnalizare fluorescente, 
reflectorizante; 
    - paturi de protecţie. 
 

LISTA ORIENTATIVA ŞI NEEXHAUSTIVA 
A ACTIVITĂŢILOR ŞISECTOARELOR DE ACTIVITATE 

CARE POT NECESITA UTILIZAREA 
DE ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECŢIE (extras) 

 
    1. Protecţia capului (protecţia craniului) 
    Casti de protecţie: 
    - lucrări de construcţii, în special activitate pe, sub sau în apropierea schelelor şi 
locurilor de munca la înălţime, la operaţii de montare şi demontare a cofrajelor, de 
asamblare şi instalare, activitate desfasurata pe schele şi de demolări; 
    - lucrări de poduri metalice, construcţii metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri 
hidraulice de metal, furnale, otelarii şi laminoare, containere mari, conducte mari, 
cazane şi centrale electrice; 
    - lucrări în fose, santuri, puţuri şi galerii; 
    - terasamente şi lucrări în piatra; 
    - lucrări în subteran, cariere, excavari la suprafata, halde; 
    - lucrări cu unelte de impuscat bolturi; 
    - lucrări cu explozivi; 
    - lucrări în vecinătatea lifturilor, dispozitivelor de ridicare, macaralelor şi a 
transportoarelor; 
    - lucrări la cuptoare industriale, containere, maşini, silozuri, buncare şi conducte; 
    - lucrări de construcţii navale. 
    2. Protecţia picioarelor 
    Incaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie: 
    - lucrări de construcţii, civile şi rutiere; 
    - lucrări pe schele; 
    - lucrări de demolare; 
    - lucrări de construcţii în beton şi plăci prefabricate, care presupun montarea şi 
demontarea cofrajelor; 
    - lucrări pe santiere şi în spaţii de depozitare; 
    - lucrări pe acoperisuri. 
    Incaltaminte de securitate fără talpa antiperforatie: 
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    - lucrări pe poduri metalice, construcţii metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri 
hidraulice de metal, furnale, otelarii şi laminoare, containere mari, conducte mari, 
cazane şi centrale electrice; 
    - construcţia de cuptoare, instalaţii de încălzire şi ventilare şi lucrări de asamblare de 
metale; 
    - lucrări de transformare şi întreţinere. 
    Incaltaminte de securitate cu toc sau talpa ortopedica şi insertie antiperforatie: 
    - lucrări pe acoperisuri. 
    Incaltaminte de securitate care se poate dezechipa uşor: 
    - acolo unde exista riscul penetrarii de substanţe incandescente. 
    3. Protecţia ochilor sau a fetei 
    Ochelari de protecţie, viziere şi ecrane faciale: 
    - lucrări de sudura, polizare şi debitare; 
    - lucrări de gaurire şi gravare; 
    - lucrări de tăiere şi prelucrare a pietrei; 
    - lucrări cu unelte de impuscat bolturi; 
    - utilizarea de maşini a căror funcţionare se bazează pe îndepărtarea spanului în 
cazul prelucrării de materiale care produc span; 
    - lucrări cu soluţii acide şi alcaline, dezinfectanti şi produse de curatare corozive; 
    - utilizarea de dispozitive cu jet lichid; 
    - lucrări cu şi în apropierea materialelor incandescente; 
    - lucrări cu caldura radianta; 
    - lucrări cu laser. 
    4. Protecţia respiratorie 
    Semimasti/Aparate de protecţie respiratorie: 
    - lucrări în containere, spaţii inguste şi cuptoare industriale alimentate cu gaz, în 
cazul în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este 
insuficienta; 
    - vopsirea prin pulverizare fără ventilaţie corespunzătoare; 
    - lucrări în puţuri, canale şi alte spaţii subterane ale sistemului de canalizare; 
    - lucrări în instalaţii de răcire în care exista riscul scurgerii agentului de refrigerare. 
    5. Protecţia auzului 
    Antifoane: 
    - lucrări cu dispozitive pneumatice. 
    6. Protecţia corpului, bratelor şi mainilor 
    Îmbrăcăminte de protecţie: 
    - lucrări cu acizi şi soluţii caustice, dezinfectanti şi substanţe de curatare corozive; 
    - lucrări cu produse din sticla plata. 
    Imbracaminte de protecţie greu inflamabila: 
    - lucrări de sudura în spaţii inguste. 
    Sorturi din piele: 
    - lucrări de sudura; 
    - lucrări de forjare. 
    Manusi: 
    - lucrări de sudura; 
    - manipularea de obiecte cu muchii ascutite, dar nu la utilizarea maşinilor care 
prezintă riscul ca manusa sa fie prinsă; 
    - lucrări neprotejate cu acizi şi soluţii caustice. 
    Manusi din impletitura metalică: 
    - schimbarea cutitelor la maşinile de tăiat. 
    7. Îmbrăcăminte de protecţie impotriva intemperiilor: 
    - lucrări în aer liber pe ploaie şi vreme rece. 
    8. Îmbrăcăminte reflectorizanta: 
    - lucrări în locuri în care lucrătorii trebuie sa poată fi observati la timp. 
    9. Centuri de securitate: 
    - lucrări pe schele; 
    - asamblarea de piese prefabricate; 
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    - lucrări pe stâlpi. 
    10. Franghii de securitate: 
    - lucrări în cabine de macarale amplasate la mare înălţime; 
    - lucrări în cabine de stivuitoare şi elevatoare amplasate la mare înălţime în 
depozite; 
    - lucrări în partea superioară a turnurilor de sonda; 
    - lucrări în puţuri şi canalizari. 
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TABEL 
PENTRU EVALUAREA RISCURILOR ÎN VEDEREA 

SELECTIONARII ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECŢIE 
RISCURI 

                   ├─────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────┤ 
                   │FIZICE                                   │CHIMICE              │BIOLOGICE  │ 
                   ├──────────────┬───────┬────┬────────┬────┼────────┬───────┬────┼──┬──┬──┬──┤ 
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  a) Caderi de la înălţime 
  b) Lovituri, taieturi, impact, strivire 
  c) Intepaturi, taieturi, zgarieturi 
  d) Vibratii 
  e) Alunecare, cadere la acelaşi nivel 
  f) Caldura, foc 
  g) Frig 
  h) Neionizante 
  i) Ionizante 

  j) Pulberi, fibre 
  k) Fum 
  l) Ceata 
  m) Imersii 
  n) Improscare, stropire 
  o) Bacterii patogene 
  p) Virusi patogeni 
  r) Ciuperci generatoare de micoze 
  s) Antigeni biologici nemicrobieni
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Securitate ºi sãnãtate în muncã pe ºantierele de construcþii de mici dimensiuni
Activitatea din domeniul construcþiilor este
riscantã, în condiþiile în care circa 13 din
100.000 de lucrãtori ai acestui sector sunt
victime ale unor accidente mortale, prin
comparaþie cu media unor asemenea acci-
dente la nivelul tuturor sectoarelor de ac-
tivitate, în general, care este de 5 la
100.000 (1) . De asemenea, munca în con-
strucþii îi expune pe lucrãtori la o gamã am-

plã de probleme de sãnãtate: de la azbestozã la afecþiuni dorsale;
de la sindromul vibraþiilor mânã-braþ la arsuri cauzate de ciment.
Prezenta fiºã informativã oferã sfaturi privind aspectele fundamen-
tale ale asigurãrii securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã în domeniul con-
strucþiilor, fãrã a se putea însã constitui într-un ghid detaliat. În
cazul în care simþiþi nevoia de a obþine consultanþã suplimentarã,
vã recomandãm sã contactaþi autoritatea competentã de inspecþie
sau alte instituþii relevante din þara Dvs., înainte de a începe lucrul.

Înainte de a începe lucrul pe ºantier

Managementul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã în domeniul con-
strucþiilor trebuie efectuat înaintea, în timpul ºi ulterior fazei de
construcþie. Este mai ieftin ºi mai simplu ca þinerea sub control a
riscurilor pentru lucrãtorii din construcþii sã se realizeze înainte de
începerea lucrului pe ºantier, de exemplu prin: 

aplicarea unei politici adecvate de achiziþii de maºini ºi
echipamente tehnice (de exemplu, prin cumpãrarea unor unelte
mecanizate caracterizate prin emisii reduse de zgomot ºi vibraþii);  
specificarea cerinþelor privind securitatea ºi sãnãtatea în muncã,
în caietele de sarcini pentru contractanþi (respectând cerinþele
minime cuprinse în legislaþia naþionalã);   
planificarea procesului de muncã astfel încât sã fie redus la minim
numãrul lucrãtorilor ce ar putea suferi vãtãmãri (de exemplu,
programarea operaþiilor generatoare de zgomot în perioadele în
care numai un numãr minim de lucrãtori pot fi supuºi riscului de
expunere);
iniþierea activitãþilor de þinere sub control înainte de a se ajunge
la faza de lucru în ºantier (de exemplu, prin activitãþi de
planificare, instruire, organizare de ºantier ºi întreþinere); 
adoptarea unor proceduri de consultare efectivã ºi de participare
a lucrãtorilor la activitãþile de SSM;
asigurarea instruirii tuturor persoanelor implicate, inclusiv a
managerilor, astfel încât sã fie în mãsurã sã-ºi desfãºoare
activitatea fãrã riscuri pentru sãnãtatea ºi securitatea proprie, sau
a celorlalþi lucrãtori.

Management în ºantier

Angajatorii ºi ºefii de lucrãri trebuie sã coopereze pentru a asigura
securitatea ºi sãnãtatea lucrãtorilor. Acest obiectiv poate fi realizat
prin:

evitarea riscurilor pentru toþi lucrãtorii;
evaluarea acelor riscuri care nu pot fi evitate;
combaterea riscurilor la sursã;
utilizarea mãsurilor colective pentru protecþia lucrãtorilor;
utilizarea mãsurilor individuale de protecþie, acolo unde nu existã
alte alternative;

stabilirea unor proceduri pentru situaþii de urgenþã;
informarea lucrãtorilor în privinþa riscurilor existente ºi a mãsurilor
pentru þinerea sub control a acestora;
asigurarea unei instruiri corespunzãtoare. 

În cadrul procesului de evaluare a acelor riscuri care nu pot fi
evitate, trebuie sã se identifice:

pericolele potenþiale (riscuri);
persoanele care ar putea fi vãtãmate ºi gravitatea eventualei
vãtãmãri;
probabilitatea ca respectiva vãtãmare sã aibã loc;
acþiunile necesare pentru eliminarea sau reducerea riscului pentru
lucrãtori;
acþiunile care trebuie adoptate cu prioritate.

Trebuie adoptate mãsuri de þinere sub control ºi efectuate verificãri
care sã asigure atât eficacitatea respectivelor mãsuri, cât ºi res-
pectarea cerinþelor legale.

Consultarea lucrãtorilor

Consultarea lucrãtorilor în legãturã cu mãsurile privind securitatea
ºi sãnãtatea în muncã este nu numai o cerinþã legalã, ci ºi o cale efi-
cientã pentru a asigura implicarea lucrãtorilor în aplicarea proce-
durilor de SSM ºi în îmbunãtãþirea acestora. Lucrãtorii trebuie con-
sultaþi atât în legãturã cu mãsurile privind securitatea ºi sãnãtatea
în muncã, cât ºi înainte de introducerea de tehnologii ºi produse
noi.

Mai multe informaþii

Prezenta fiºã informativã a fost întocmitã pentru sprijinirea Sãp-
tãmânii Europene 2004 pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã.
Pe site-ul http://ew2004.osha.eu.int sunt disponibile ºi alte
fiºe informative din aceastã serie precum ºi mai multe informaþii
privind sectorul construcþiilor. Aceastã serie este actualizatã în
mod continuu. Informaþii în legãturã cu legislaþia UE privind se-
curitatea ºi  sãnãtatea în muncã pot f i  gãsite la adresa 
http://europe.osha.eu.int/legislation/.

Principalele pericole ºi riscuri
Pe un ºantier de construcþii existã multe cãi de producere a
unor accidente mortale, vãtãmãri corporale sau îmbolnãviri
profesionale, care includ: 

cãderea de la înãlþime;
implicarea într-un accident de autovehicul;
electrocutarea;
îngroparea în cursul executãrii unei sãpãturi;
lovirea produsã de un material aflat în cãdere;
inhalarea de fibre de azbest;
suferirea unei afecþiuni dorsale, provocatã de manipularea
unor materiale grele;
contactul cu substanþe periculoase;
suferirea unei pierderi a auzului, cauzatã de zgomotul
puternic.
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(1) Eurostat, Statistici puse în evidenþã - Populaþie ºi condiþii sociale, Tema 3, 16/2001
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Lista de verificare pentru acþiunea de prevenire

Substanþele periculoase din ºantier sunt depozitate ºi utilizate în
mod corespunzãtor?
Sunt adoptate mãsuri corespunzãtoare de protecþie pentru a
preveni sau reduce expunerea la pulberi (de exemplu, pulberi de
lemn, ciment, dioxid de siliciu)?
Existã azbest pe ºantier?
Toate persoanele de pe ºantier poartã cascã ºi încãlþãminte de
protecþie?
Existã metode de þinere sub control a riscurilor, altele decât
utilizarea echipamentului individual de protecþie?
Echipamentul individual de protecþie este purtat de toþi
lucrãtorii?
Existã marcaje CE ºi etichete corespunzãtoare la toate instala-
þiile, maºinile ºi echipamentele (incluzând echipamentul indi-
vidual de protecþie) ?
ªantierul este împrejmuit astfel încât sã nu fie permis accesul
publicului ?
Au fost adoptate mãsuri pentru protecþia persoanelor din public
(cum sunt persoanele care trec pe lângã ºantier)?
Este asigurat accesul în siguranþã al fiecãrui angajat cãtre locul
sãu de muncã ºi lucrul în condiþii de securitate la respectivul loc
de muncã? De exemplu, accesul pe schelãrii se face în condiþii
de securitate?
Au fost instalate semnalizãri corespunzãtoare (de exemplu,
pentru cãile de circulaþie, personalul autorizat)?
Sunt asigurate curãþenia, iluminatul ºi organizarea ºantierului?
Sunt asigurate suficiente dotãri sociale pentru lucrãtori?
Au fost prevãzute dotãri corespunzãtoare privind paza
împotriva incendiilor (de exemplu: stingãtoare de incendiu, cãi
de evacuare)?
Existã suficiente dotãri de prim-ajutor?
Circuitele electrice existente (subterane sau aeriene) sunt
marcate pentru a fi identificate ºi existã sisteme de intervenþie
asupra acestora?
Circulaþia vehiculelor ºi cea a persoanelor sunt separate?
Conducãtorii vehiculelor ºi operatorii instalaþiilor sunt instruiþi în
mod corespunzãtor ºi, acolo unde acest lucru este necesar,
autorizaþi?
Întreþinerea cãilor de circulaþie este efectuatã astfel încât sã se
asigure securitatea traficului?
Este asigurat spaþiul corespunzãtor în jurul vehiculelor
pivotante?
Mijloacele de securitate aferente maºinilor (cum sunt semnalele
acustice, protectorii) sunt în stare de funcþionare?
Instalarea ºi verificarea ascensoarelor ºi mont-ºarjelor au fost
efectuate în mod corespunzãtor, de persoane competente?
Echipamentele ºi utilajele de lucru sunt întreþinute astfel încât sã
funcþioneze în condiþii de securitate?
Operaþiile de montare, modificare ºi demontare a schelelor sunt
executate de persoane competente?

Sunt efectuate verificãri ale stãrii schelelor, atât în mod periodic,
cât ºi dupã apariþia unor fenomene meteorologice nefavorabile
(cum sunt vânturile puternice)?
S-au luat mãsuri pentru evitarea cãderii de la înãlþime a
lucrãtorilor ºi obiectelor?
A fost eliminatã manipularea manualã, oriunde acest lucru este
posibil (de exemplu, prin util izarea unor echipamente
mecanizate)?
Livrarea materialelor se efectueazã, pe cât posibil, la astfel de
dimensiuni ºi greutãþi încât sã se reducã riscul de afectare a
coloanei vertebrale?
Lucrãtorii au fost instruiþi ºi antrenaþi pentru ridicarea de
greutãþi în condiþii de securitate?
S-a efectuat o evaluare în scopul reducerii riscului de afecþiuni
legate de profesie ale membrelor superioare (de exemplu, la
armarea ºi turnarea betonului, la sudurã sau la vopsire)?
S-au adoptat toate mãsurile pentru reducerea expunerii la
zgomot ºi vibraþii?
Existã prevederi pentru efectuarea controlului medical, acolo
unde acest lucru este necesar?
S-a asigurat protecþia împotriva cãderii de la înãlþime, în toate
locurile unde acest lucru este necesar?
Sunt identificate în mod clar acoperiºurile ºi elementele de
acoperiº fragile (cum sunt luminatoarele)?
Golurile care prezintã pericol de cãdere sunt protejate cu capace
clar marcate ºi bine fixate, astfel încât sã se previnã cãderile ?
Au fost prevãzute mijloace mai sigure decât scãrile pentru
efectuarea unor operaþii (de exemplu, utilizarea echipamentelor
mobile care permit accesul)?
S-a asigurat sprijinirea corespunzãtoare a pereþilor sãpãturilor
sau executarea acestora într-un asemenea mod încât riscul de
surpare sã fie redus la minim?
Sunt adoptate mãsuri de protecþie pentru a opri cãderea
vehiculelor sau persoanelor în sãpãturi ?
Existã o persoanã competentã care inspecteazã cu regularitate
sãpãturile?

Agenþia Europeanã pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao, Spania

Tel. (34) 944 79 43 60, fax (34) 944 79 43 83
information@osha.eu.int

Lista de verificare

Prezenta listã cuprinde o serie de întrebãri legate de pericolele care existã în mod
obiºnuit pe ºantierele de construcþii de mici dimensiuni. Aceastã listã poate fi utiliza-
tã ca punct de plecare pentru identificarea pericolelor de pe ºantier, dar nu se poate
substitui unei evaluãri complete a riscurilor, întrucât o astfel de listã scurtã de verifi-
care nu poate acoperi toate riscurile (2).

(2) Pentru o listã a cerinþelor minime privind securitatea ºi sãnãtatea în muncã pe ºantierele de construcþii, a se consulta Directiva Consiliului 92/57/EEC din
24 iunie 1992 privind cerinþele minime de securitate ºi sãnãtate care se aplicã pe ºantierele temporare sau mobile.
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Munca în condiþii de securitate pe acoperiºuri
Activitãþile efectuate pe aco-
periºuri pot fi periculoase, ºi de
aceea este esenþial sã li se aplice
standarde ridicate de securitate
în muncã, indiferent de durata
acestor activitãþi. Prezenta fiºã
informativã cuprinde reco-
mandãri legate de aspectele fun-
damentale referitoare la munca
în condiþi i  de securitate pe
acoperiºuri, fãrã a se putea însã

constitui într-un ghid detaliat. În cazul în care simþiþi nevoia de a
obþine consultanþã suplimentarã, vã recomandãm sã contactaþi au-
toritatea competentã de inspecþie sau alte instituþii relevante din
þara Dvs., înaintea începerii lucrului.

Mãsuri de prevenire în munca pe acoperiºuri

Lucrarea este necesarã?

Cea mai bunã metodã pentru a preveni o cãdere de pe acoperiº
sau prin acoperiº este aceea de a evita urcatul pe acesta. În cazul
în care este necesar sã se efectueze o anumitã lucrare, trebuie sã
ne întrebãm dacã aceasta nu poate fi executatã fãrã a fi necesar ur-
catul pe acoperiº, iar în cazul unui rãspuns negativ la respectiva în-
trebare, sã studiem modalitatea prin care durata lucrului pe
acoperiº poate fi redusã. De exemplu, poate fi posibil ca secþiuni de
acoperiº sã fie parþial asamblate la sol, în scopul reducerii la minim
a duratei de lucru la înãlþime. 

Înainte de începerea lucrãrilor

Înainte de începerea lucrãrilor, trebuie efectuatã o evaluare a
riscurilor asociate tuturor lucrãrilor executate pe acoperiº. Trebuie
asigurate echipamentele necesare ºi implementate mãsuri de pre-
venire ºi sisteme de lucru adecvate, iar lucrãtorilor trebuie sã li se
facã instruirea  corespunzãtoare ºi sã li se dea dispoziþii clare. Toate
activitãþile care se desfãºoarã pe acoperiº, inclusiv cele de scurtã
duratã (respectiv cele a cãror duratã este mai curând de ordinul
minutelor decât al orelor), trebuie planificate cu grijã, pentru a re-
duce la minim riscurile pentru lucrãtori. 

Prevenirea cãderii de la înãlþime

Acolo unde existã riscul de cãdere de la înãlþime, în timpul lucrului
pe acoperiº sau în timpul accesului pe ºi de pe acesta, trebuie
adoptate mãsuri corespunzãtoare de prevenire. Înainte de a se re-
curge la mãsuri de protecþie individualã, trebuie adoptate mãsuri
colective de protecþie împotriva riscurilor de cãdere de la înãlþime,
bazate pe rezultatele evaluãrii riscurilor. Orice mijloc de protecþie
prevãzut în scopul prevenirii cãderii de la înãlþime (cum ar fi o
balustradã) trebuie sã fie îndeajuns de rezistent pentru a preveni
sau opri cãderile ºi a împiedica accidentarea lucrãtorilor.

Mãsurile de prevenire a cãderii trebuie sã fie luate înainte de
începerea lucrului la  înãlþime ºi menþinute pânã la sfârºitul
respectivelor lucrãri. În cursul lucrului pe acoperiº trebuie luate în
considerare efectele condiþiilor meteorologice, întrucât apariþia
gheþii, a umezelii sau vântului pot mãri semnificativ riscul de cãdere
a persoanelor sau materialelor. 

Cãderea materialelor

Cãderea de la înãlþime a materialelor poate provoca accidente
mortale. De aceea, de pe un acoperiº nu trebuie aruncat nimic.
Adoptaþi urmãtoarele mãsuri:

utilizaþi jgheaburi-tobogan închise pentru evacuarea deºeurilor,
sau coborâþi materialul cu ajutorul unor mijloace de ridicat;
nu lãsaþi sã se acumuleze material care ar putea sã cadã de la
înãlþime;
preveniþi accesul persoanelor în zonele periculoase de sub sau de
lângã lucrãrile ce se desfãºoarã pe acoperiºuri;
utilizaþi plase de reþinere a sfãrâmãturilor, cãi pietonale acoperite
sau alte mãsuri similare de prevenire a vãtãmãrilor cauzate de
cãderea materialelor;
acolo unde este posibil, evitaþi aducerea unor obiecte de mari
dimensiuni ºi greutãþi pe acoperiºuri;
asiguraþi-vã cã toate materialele sunt corect stocate, în special pe
timp de vânt.

Instruire

Pentru a munci în condiþii de securitate, lucrãtorii implicaþi în activi-
tãþi desfãºurate pe acoperiºuri trebuie sã dispunã de cunoºtinþe,
calificare ºi experienþã corespunzãtoare. Lucrãtorii trebuie instruiþi
pentru a recunoaºte riscurile, a înþelege sistemele adecvate de lu-
cru ºi a dobândi competenþa ºi deprinderile cerute de executarea
respectivelor lucrãri, cum ar fi montarea balustradelor, operarea
unei platforme mobile de acces, instalarea  ºi utilizarea sistemelor
complexe de oprire a cãderilor de la înãlþime (centuri de siguranþã
complexe ºi componente specifice). 

Tipuri de acoperiºuri

Acoperiºuri plate

Lucrul pe acoperiºurile plate implicã riscuri ridicate. Persoanele pot
cãdea:

de pe marginea unui acoperiº a cãrui execuþie s-a încheiat;
de pe o margine a unei porþiuni aflate în lucru;
prin deschideri, rosturi sau luminatoare fragile de acoperiº.

În cursul lucrului pe acoperiºuri plate, acolo unde existã riscul cã-
derii de la înãlþime, este necesarã adoptarea de mãsuri de preve-
nire. La marginea acoperiºului, în dreptul deschiderilor ºi punctelor
de acces pe acoperiº, precum ºi în locurile unde existã luminatoare
fragile de acoperiº, pot fi necesare mãsuri de protecþie. 

Acoperiºuri înclinate

De pe acoperiºurile înclinate, persoanele pot cãdea:

de pe streºini;
prin alunecarea de pe acoperiº ºi apoi peste streaºinã;
prin acoperiº, cãtre interior;
pe la zidurile de fronton.

Balustradele trebuie sã fie suficient de rezistente pentru a reþine
persoanele aflate în cãdere. Cu cât panta este mai lungã ºi
înclinarea este mai pronunþatã, cu atât balustrada trebuie sã fie
mai rezistentã. Platformele de lucru acþionate mecanic pot sã se
constituie în locuri de muncã în condiþii de securitate, ca alternativã
la lucrul efectuat direct pe acoperiº. Acestea îºi pot dovedi utilitatea
mai ales pentru lucrãrile de scurtã duratã ºi în timpul demolãrilor,
acolo unde în planul acoperiºului se creeazã întreruperi. 

Trebuie asigurate atât cãi de acces ºi evacuare, cât ºi locuri de
muncã în condiþii de securitate. Întrucât nu se poate pãºi în condiþii
de securitate peste plãcile de ardezie ºi þigle, poate fi necesarã
amplasarea de scãri de acoperiº sau alt echipament similar. 
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Acoperiºuri fragile

Materialele fragile sunt acelea care nu pot rezista la greutatea unei
persoane ºi a oricãror încãrcãri care li se aplicã. Multe ansambluri
de acoperiº sunt, sau pot deveni, fragile. Azbocimentul, fibra de
sticlã ºi, în general, materialele plastice, pot deveni fragile prin îm-
bãtrânire, în timp ce foile de tablã pot rugini. Pe acoperiºurile in-
corect reparate, este posibil ca tablele sã nu fie fixate în mod cores-
punzãtor. Acoperiºurile pot avea zone fragile care nu sunt imediat
identificabile (cum sunt luminatoarele), sau pot fi temporar fragile,
în special în cursul lucrãrilor de construcþie. 

Un acoperiº fragil nu este un loc de muncã sigur ºi nu trebuie per-
mis accesul la acesta fãrã aplicarea unor mãsuri de prevenire co-
respunzãtoare. 

Acoperiºuri industriale

Lucrul pe acoperiºuri industriale, cu deschideri mari, prezintã riscuri
de cãdere:

de pe marginea acoperiºului;
prin goluri rãmase libere în acoperiºul parþial executat;
prin panourile de cãptuºire;
pe la rosturi, acolo unde acestea nu pot fi evitate sau protejate;
de pe ºarpantã, cum ar fi atunci când se depãºeºte capacitatea
portantã a învelitorii;
prin luminatoare sau învelitori fragile ori fixate provizoriu.

O bunã planificare poate reduce în mod semnificativ riscurile
asociate activitãþilor de realizare a acoperiºurilor industriale. În
acest sens, elementele cheie sunt:

Reducerea necesitãþii de deplasare a lucrãtorilor pe acoperiº, prin:

utilizarea platformelor de încãrcare;
asigurarea aprovizionãrii, la timpul ºi locul potrivit, a tablelor
corespunzãtoare, pe mãsura necesitãþilor de montaj; 
amenajarea unor puncte de acces amplasate convenabil în
raport cu poziþia de lucru.

Reducerea la minim a posibilitãþii cãderilor de la înãlþime, fiind
preferabil sã asiguraþi locuri de muncã în condiþii de securitate,
mai curând decât sã vã bazaþi pe echipamentul de oprire a
cãderilor de la înãlþime. 

Lucrul pe acoperiºuri existente

Acest tip de activitate include inspectarea, întreþinerea ºi curãþarea,
precum ºi renovarea, decopertarea ºi demontarea. În activitãþile de
inspectare ºi curãþare sunt adesea implicaþi nespecialiºti, cum sunt
personalul de curãþenie, de pazã sau de administraþie. Astfel de ac-
tivitãþi nu trebuie desfãºurate fãrã realizarea unei evaluãri adecvate
a riscurilor, urmatã de planificare, mãsuri de prevenire ºi suprave-
ghere corespunzãtoare a acestora.

Atunci când planificaþi repararea, renovarea sau demontarea unor
acoperiºuri, luaþi în considerare modul în care materialul de

acoperire va fi îndepãrtat de pe acoperiº ºi depozitat. În timpul pro-
cesului de demontare sunt necesare mijloace de protecþie împotri-
va cãderii de la înãlþime a lucrãtorilor. Este esenþial sã se adopte un
sistem de lucru sigur la demolarea sau demontarea acoperiºurilor
ºi a materialelor  din componenþa acestora.

Legislaþie

Principalele directive UE referitoare la lucrul pe acoperiº sunt:

Directiva Consiliului 89/391/EEC din 12 iunie 1989  privind
punerea în aplicare de mãsuri pentru promovarea îmbunãtãþirii
securitãþii ºi sãnãtãþii lucrãtorilor la locul de muncã;
Directiva Consiliului 92/57/EEC din 24 iunie 1992 privind cerinþele
minime de securitate ºi sãnãtate care se aplicã pe ºantierele
temporare sau mobile;
Directiva 2001/45/EC a Parlamentului European ºi a Consiliului
din 27 iunie 2001, care aduce amendamente Directivei
Consiliului 89/655/EEC, privind cerinþele minime de securitate ºi
sãnãtate pentru utilizarea de cãtre lucrãtori a echipamentelor
tehnice la locul de muncã.

Directivele europene stabilesc standarde minimale pentru
securitatea ºi sãnãtatea în muncã, ºi sunt transpuse în legislaþia
naþionalã a  tuturor Statelor Membre. Legislaþia naþionalã poate sã
prevadã ºi standarde mai ridicate, astfel încât este necesar sã
consultaþi autoritãþile competente din þara Dvs. în aceastã privinþã. 

Alte informaþii

Prezenta fiºã informativã a fost întocmitã pentru sprijinirea Sãp-
tãmânii Europene 2004 pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã. Pe
site-ul http://ew2004.osha.eu.int sunt disponibile ºi alte fiºe infor-
mative din aceastã serie precum ºi mai multe informaþii privind sec-
torul construcþiilor. Aceastã serie este actualizatã în mod continuu. In-
formaþii în legãturã cu legislaþia UE privind securitatea ºi sãnãtatea în
muncã pot fi gãsite la adresa http://europe.osha.eu.int/
legislation/.

Agenþia Europeanã pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao, Spania

Tel. (34) 944 79 43 60, fax (34) 944 79 43 83
information@osha.eu.int

Planificarea activitãþii pe acoperiºuri vechi
Activitatea pe acoperiºurile vechi necesitã o planificare rigu-
roasã, întrucât este necesar :

sã se identifice pãrþile fragile ale acoperiºului;
sã se identifice mãsurile de prevenire;
sã se þinã legãtura cu clientul (acolo unde acest lucru este
necesar);
sã se efectueze, în unele cazuri, o verificare a structurii
construcþiei; ºi, în toate cazurile
sã se efectueze o evaluare a riscurilor.

Consultãri

Consultarea angajaþilor constituie o cerinþã. Utilizarea
cunoºtinþelor acestora contribuie la identificarea pericolelor ºi
implementarea soluþiilor. Angajaþii trebuie consultaþi în legã-
turã cu mãsurile privind securitatea ºi sãnãtatea în muncã, pre-
cum ºi înainte de introducerea unor noi tehnologii sau produse.
Aceastã consultare contribuie la asigurarea implicãrii lucrãto-
rilor atât în procedurile privind securitatea ºi sãnãtatea în
muncã, precum ºi în îmbunãtãþirea acestora.
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Managementul zgomotului în construcþii
Expunerea la zgomote puternice, la locul de
muncã, poate cauza vãtãmãri ireversibile ale
auzului ºi accidente de muncã, putând toto-
datã sã se constituie într-un factor care con-
tribuie la apariþia altor probleme de sãnãtate.
Prezenta fiºã informativã reprezintã o intro-
ducere în problematica managementului
zgomotului în construcþii, atât înainte cât ºi în
cursul lucrului pe ºantier.

Zgomotul în construcþii

În domeniul construcþiilor existã multe activitãþi care presupun lu-
crul în condiþii de zgomot. În acest sens, lucrãtorii pot fi expuºi nu
numai zgomotului produs de propria activitate, ci ºi zgomotului
ambiental, sau de fond, provenind de la alte activitãþi din ºantier.
Câteva din cele mai importante surse de zgomot în construcþii
sunt:

uneltele cu impact (cum sunt perforatoarele de beton);
utilizarea explozibililor (cum sunt detonarea încãrcãturilor
explozive sau uneltele cu cartuº exploziv);
echipamentele acþionate pneumatic;
motoarele cu ardere internã.

Managementul zgomotului - înainte de  începerea
lucrului în ºantier

Planificaþi-vã mãsurile de combatere a zgomotului în urmãtoarele
faze:

proiectare   -  eliminaþi sau minimizaþi activitãþile care genereazã
zgomot;
organizare - planificaþi modul de gestionare a ºantierului ºi de
þinere sub control a riscurilor;
contractare -  asiguraþi respectarea cerinþelor legale de cãtre
contractanþi;
construcþie -  evaluaþi riscurile, eliminaþi-le sau þineþi-le sub
control, ºi revizuiþi evaluarea.

Înainte de începerea lucrului în ºantier:

implementaþi o politicã de procurare (cumpãrare sau închiriere) a
utilajelor ºi echipamentelor tehnice care sã þinã seama de cerinþa
emisiei reduse de zgomot;
stabiliþi, în cadrul caietelor de sarcini, cerinþele privind nivelul
zgomotului (respectând, ca un minim de cerinþe, pe cele care
decurg din legislaþia naþionalã);
planificaþi procesul de muncã astfel încât expunerea lucrãtorilor la
zgomot sã fie minimizatã;
implementaþi un program de combatere a acþiunii zgomotului (de
exemplu, prin planificare, instruire, organizare de ºantier,
configurare a ºantierului, activitãþi de întreþinere).

Directivele stabilesc standardele minimale privind securitatea ºi
sãnãtatea în muncã. Este indicat sã consultaþi autoritatea de
control din þara Dvs., întrucât legislaþia naþionalã poate impune
standarde mai ridicate în aceastã privinþã. Elemente relevante se
pot regãsi ºi în alte directive (1). De asemenea, existã ºi standarde
armonizate (de exemplu, cele privind mãsurarea emisiilor de
zgomot).

Managementul zgomotului pe ºantier

Odatã cu începerea lucrului pe ºantier, managementul zgomotului
trebuie sã capete un caracter activ. Acesta poate fi privit ca un pro-
ces în patru faze:

Evaluarea - riscurile legate de zgomot trebuie evaluate de o
persoanã competentã.
Eliminarea - îndepãrtarea surselor de zgomot din ºantier.
Combaterea - adoptarea de mãsuri pentru prevenirea expunerii,
în condiþiile în care purtarea echipamentului individual de
protecþie trebuie sã constituie o ultimã soluþie. 
Revizuirea - verificarea, pentru a se constata dacã s-au produs
anumite schimbãri în muncã, care trebuie urmate de adoptarea
în consecinþã a unor amendamente în cadrul evaluãrii ºi al
mãsurilor de combatere.

Evaluarea

Expunerea lucrãtorilor la zgomot trebuie evaluatã, punându-se ac-
cent pe urmãtoarele aspecte:

lucrãtorii ºi expunerea acestora, incluzând:
nivelul, tipul ºi durata expunerii, inclusiv orice expunere la
zgomot cu caracter de impuls sau de impact, precum ºi
eventualitatea apartenenþei lucrãtorului la un grup de risc
particular;
acolo unde acest lucru este posibil, efectele asupra sãnãtãþii ºi
securitãþii lucrãtorilor rezultând din interacþiunea dintre
zgomot ºi vibraþii, precum ºi dintre zgomot ºi substanþe
ototoxice (substanþe care pot vãtãma urechea) utilizate în
scopuri profesionale;
riscurile pentru securitatea ºi sãnãtatea lucrãtorilor rezultând
din punerea acestora în situaþia de a nu putea percepe
semnalele acustice de avertizare sau de alarmare;
prelungirea expunerii la zgomot peste programul normal de
lucru, pentru care rãspunderea revine angajatorului;

cunoºtinþe ºi informaþii tehnice, incluzând:
informaþiile privind emisia de zgomot, puse la dispoziþie de
producãtorii echipamentelor tehnice;
existenþa unor echipamente alternative, astfel proiectate
încât sã reducã emisia de zgomot;
informaþii relevante privind controlul medical;
disponibilitatea unor dispozitive adecvate pentru protecþia
auzului.

Eliminarea zgomotului

Producerea zgomotului trebuie eliminatã, oriunde este posibil.
Aceasta se poate obþine prin schimbarea metodei de construcþie
sau de lucru. Acolo unde acest lucru nu este posibil, zgomotul va
trebui combãtut.

Combatere

Protecþia lucrãtorilor faþã de zgomot, prin utilizarea unor mãsuri
tehnico-organizatorice, presupune trei paºi:

combaterea zgomotului la sursã;
mãsuri colective, incluzând organizarea muncii;
mijloace individuale de protecþie a auzului.

Legislaþie relevantã
Directiva Consiliului 89/391/EEC din 12 iunie 1989  privind
punerea în aplicare de mãsuri pentru promovarea îmbunãtãþirii
securitãþii ºi sãnãtãþii lucrãtorilor la locul de muncã 
Directiva 2003/10/EC a Parlamentului European ºi a Consiliului
din 6 februarie 2003  privind cerinþele minime de securitate ºi
sãnãtate în legãturã cu riscurile generate de agenþi fizici
(zgomot)
Directiva Consiliului 89/656/EEC din 30 noiembrie 1989
privind cerinþele minime de securitate ºi sãnãtate pentru
utilizarea de cãtre lucrãtori a echipamentelor individuale de
protecþie la locul de muncã.
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(1) De exemplu, Directiva 98/37/EC a Parlamentului European ºi a Consiliului din 22 iunie 1998 privind  armonizarea prevederilor  legislative din Statele
Membre, referitoare la maºini.
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Combaterea zgomotului la sursã

Aceste mãsuri de combatere includ:

utilizarea unui utilaj care emite mai puþin zgomot;
evitarea impactului metalului pe metal;
atenuarea zgomotului sau izolarea componentelor care vibreazã;
amplasarea de atenuatoare de zgomot;
efectuarea întreþinerii preventive: pe mãsurã ce piesele
componente se uzeazã, nivelul de zgomot poate creºte.

Mãsuri colective de combatere a zgomotului

În plus faþã de paºii descriºi anterior, pot fi întreprinse diverse acþi-
uni pentru reducerea expunerii la zgomot a tuturor persoanelor
susceptibile de o asemenea expunere. Pe ºantierele unde sunt
prezenþi mai mulþi contractanþi, este esenþial ca aceºtia sã menþinã
permanent legãtura dintre ei. Mãsurile colective includ:

izolarea procedurilor care implicã emisie de zgomot ºi
restricþionarea accesului în zonele zgomotoase;
atenuarea propagãrii zgomotului aerian, prin utilizarea de incinte
ºi ecrane fonoizolante;
utilizarea de materiale fonoabsorbante, pentru reducerea
sunetelor reflectate;
combaterea zgomotului ºi a vibraþiilor care se propagã prin sol,
prin utilizarea unor mãsuri de amortizare (dale flotante) ;
organizarea lucrului în aºa fel încât timpul petrecut în zonele
zgomotoase sã fie limitat;
planificarea activitãþilor producãtoare de zgomot, astfel încât
desfãºurarea acestora sã afecteze  un numãr cât mai mic de
lucrãtori;
implementarea unor programe de lucru prin care se þine sub
control expunerea la zgomot.

Mijloace individuale de protecþie a auzului

Mijloacele individuale de protecþie a auzului trebuie utilizate ca ul-
timã soluþie. Atunci când sunt utilizate, trebuie respectate urmã-
toarele principii:

antifoanele trebuie purtate efectiv, iar utilizarea acestora trebuie
impusã ºi urmãritã;
antifoanele trebuie sã fie adecvate atât genului de activitate, cât
ºi tipului ºi nivelului de zgomot, ºi sã fie compatibile cu restul
echipamentului de protecþie;

lucrãtorilor trebuie sã li se asigure posibilitatea de a alege, dintre
diferite antifoane corespunzãtoare,  pe cel mai confortabil;
trebuie asiguratã instruirea  privind modul de utilizare, pãstrare ºi
întreþinere a  antifoanelor.

Revizuire

Pe ºantierele de construcþii, specificul muncii se schimbã în mod
frecvent. Revedeþi adesea evaluarea riscurilor ºi aduceþi, în mod
corespunzãtor, amendamente privind mãsurile pentru combaterea
zgomotului.

Instruire

Instruirea are un rol important în combaterea zgomotului. Perso-
nalul care trebuie sã beneficieze de instruire este format din:

cei care efectueazã evaluarea zgomotului;
cei care redacteazã cererile de oferte, pentru a se asigura cã
acþiunea de combatere a zgomotului este avutã în vedere de
contractanþi;
manageri, astfel încât aceºtia sã-ºi îndeplineascã sarcinile privind
controlul ºi þinerea evidenþelor;
lucrãtori,  care trebuie sã cunoascã cum ºi de ce trebuie sã
utilizeze echipamentul de lucru, precum ºi mãsurile de
combatere, în vederea minimizãrii expunerii la zgomot.

Instruirea trebuie sã aibã un caracter cât mai specific cu putinþã.
Lucrãtorii din industria construcþiilor sunt adesea policalificaþi,
utilizând multe unelte diferite. Ei trebuie sã ºtie cum sã minimizeze
expunerea lor la zgomotul provenit de la fiecare dintre acestea. O
atenþie specialã trebuie acordatã lucrãtorilor noi.

Control medical ºi monitorizare

Lucrãtorii au dreptul la control medical adecvat (2). Acolo unde con-
trolul medical include testarea audiometricã preventivã, existã anu-
mite cerinþe specifice privind pãstrarea evidenþelor medicale indi-
viduale ºi punerea informaþiilor la dispoziþia lucrãtorului.
Cunoºtinþele rezultate din procedura de control trebuie utilizate
pentru revizuirea  evaluãrii riscurilor ºi a mãsurilor de combatere. 

Alte informaþii

Prezenta fiºã informativã a fost elaboratã pentru sprijinirea Sãp-
tãmânii Europene 2004 pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã. Pe
site-ul http://ew2004.osha.eu.int sunt disponibile ºi alte fiºe in-
formative din aceastã serie precum ºi mai multe informaþii privind
sectorul construcþiilor. Aceastã serie este actualizatã în mod con-
tinuu. Informaþii în legãturã cu legislaþia UE privind securitatea ºi
sãnãtatea în muncã pot fi gãsite la adresa http://
europe.osha.eu.int/legislation/.

Implicaþi-i pe lucrãtori

Lucrãtorii de pe ºantier cunosc adesea problemele specifice
legate de zgomot, precum ºi posibilele soluþii. Angajaþii ºi
reprezentanþii acestora trebuie consultaþi atât în cadrul proce-
durii de evaluare, cât ºi al discuþiilor privind modul de imple-
mentare a mãsurilor de þinere sub control. 

Agenþia Europeanã pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao, Spania

Tel. (34) 944 79 43 60, fax (34) 944 79 43 83
information@osha.eu.int

(2) În circumstanþele specificate de legislaþia naþionalã, în contextul Directivei-cadru 89/391/EEC ºi Directivei 2003/10/EC privind zgomotul.
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Azbestul în sectorul construcþiilor
Introducere

Toþi lucrãtorii din construcþii, în-
treþinere ºi curãþenie sunt
potenþial supuºi riscului de ex-
punere la azbest. Prezenta fiºã in-
formativã explicã ce este azbestul,
care sunt efectele acestuia asupra
sãnãtãþii, cine este expus acestui risc
ºi locurile în care acesta poate fi în-
tâlnit. Fiºa informativã prezintã une-

le bune practici esenþiale, fãrã a se putea însã constitui într-un ghid
detaliat. În cazul în care suspectaþi cã puteþi fi expuºi la azbest la
locul Dvs. de muncã, vã recomandãm sã vã adresaþi autoritãþii pen-
tru exercitarea controlului aplicãrii legislaþiei sau altor organisme
competente din þara Dvs.

Ce este azbestul?

Azbestul este denumirea comunã pentru un grup de substanþe
minerale. Fibrele de azbest sunt foarte rezistente la cãldurã ºi dura-
bile ºi au fost utilizate, timp de mulþi ani, la:

materiale termoizolante, cum sunt înveliºuri ºi straturi de
protecþie;
materiale textile, hârtie ºi plãci „ignifugate";
garnituri de ambreiaj ºi de frânã;
produse din azbociment;
materiale electroizolante;
echipamente individuale de protecþie.

Deºi, în prezent, utilizarea azbestului este practic interzisã în
Uniunea Europeanã, acesta se mai gãseºte încã rãspândit în diverse
locuri. Din aceastã cauzã, expunerea la azbest este încã posibilã.

Efectele expunerii la azbest asupra sãnãtãþii

Inhalarea fibrelor de azbest poate avea efecte grave asupra
sãnãtãþii, incluzând azbestoza, cancerul pulmonar ºi mezoteliomul.
Nu se cunoaºte un nivel de expunere la azbest care sã poatã fi con-
siderat inofensiv. Cu cât eºti expus mai mult, cu atât riscul de
apariþie a unei maladii legate de azbest este mai mare. Intervalul de
timp dintre expunerea la azbest ºi primele semne de boalã poate
ajunge pânã la 30 de ani. Efectele expunerii din trecut sunt acum
evidente.

În Marea Britanie, aproximativ 3.000 de persoane mor în fiecare
an din cauza bolilor cauzate de expunerea la azbest din trecut,
prevãzându-se o creºtere a acestei cifre la aproape 10.000, pânã
în anul 2010 (1). Din aceste 3.000 de persoane, circa 25% au lucrat
la un moment dat în activitãþi de construcþii sau de întreþinere;

În Suedia, numãrul deceselor cauzate de efectele întârziate ale
expunerii la azbest (cazuri de mezoteliom pleural) este mai ridicat
decât numãrul total de accidente de muncã mortale (2). 

Faptul cã fumatul poate provoca cancer pulmonar este bine
cunoscut, dar trebuie precizat cã riscul apariþiei cancerului
pulmonar creºte mult în cazul fumãtorilor care sunt expuºi ºi la
azbest. Pe de altã parte, probabilitatea ca un fumãtor care

inhaleazã azbest sã contracteze un cancer pulmonar este de 50 de
ori mai ridicatã, comparativ cu un nefumãtor care nu a fost expus
la azbest. 

Informaþii esenþiale

Dacã lucraþi în activitãþi de construcþii, întreþinere sau curãþenie,
puteþi fi confruntaþi cu riscul expunerii la azbest. Locurile tipice
unde poate fi gãsit azbestul sunt:

pereþi (ca panouri izolatoare în pereþi despãrþitori);
straturi de acoperire ºi vopsele texturate;
dale de pardosealã;
pardoseli acoperite cu linoleum;
boilere cu izolaþie termicã;
izolaþia de pe structuri de construcþii din oþel;
tubulatura de ventilaþie;
plafoane (ca bariere anti-foc în plafoanele false);
plãci de plafon;
uºi;
instalaþii electrice;
sisteme de încãlzire (ca izolaþie termicã la conducte, radiatoare ºi
boilere);
acoperiºuri (în special sub formã de produse din azbociment);
dale de acoperiº;
faþade de clãdiri, incluzând elemente ale scurgerii pluviale, scafe
ºi protecþii;
conducte de apã ºi canalizare;
robineþi, flanºe ºi garnituri, care pot fi încadrate sau etanºate cu
azbest;
cisterne, cadre de fereastrã, cãptuºealã din hârtie cu azbest, etc.

Înainte de a începe lucrul, întrebaþi dacã au fost efectuate
determinãri privind existenþa azbestului. Pânã la dovada contrarã,
este recomandabil sã plecaþi de la premisa cã azbestul este prezent.
În cazul în care suspectaþi cã azbestul poate fi prezent, este indicat
sã opriþi lucrul ºi sã cereþi sfatul specialistului. Amintiþi-vã cã nu
trebuie sã îndepãrtaþi niciodatã materialele cu conþinut de azbest,
fãrã sã dispuneþi de aprobarea ºi instruirea corespunzãtoare. 

ISSN 1681-2123

(1) http://www.hse.gov.uk/asbestos/index.htm
(2) http://se.osha.eu.int/statistics/osharapp.pdf

Profesii care presupun riscuri

instalatori apã-canal;
instalatori încãlzire;
electricieni;
tâmplari;
montatori de covoare, ºi montatori ale altor straturi de finisare
a pardoselii;
lãcãtuºi (ajustori);
personal de întreþinere, inclusiv personal ºi paznici
contractuali;
montatori de învelitori/acoperiºuri;
personal de curãþenie;
alte profesii care presupun acces în plafoanele false, în spatele
panourilor ºi în alte zone "ascunse" similare.
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Acoperiºuri cu azbest

Acoperiºurile cu azbociment sunt deseori fragile. Asiguraþi-vã în-
totdeauna cã atât lucrul la locul Dvs. de muncã, cât ºi accesul cãtre
acesta pot fi efectuate în condiþii de securitate. Unele acoperiºuri
din azbociment pot avea o izolaþie suplimentarã din azbest, apli-
catã pe partea de dedesubt (denumitã uneori azbest ventuzã).
Aceastã izolaþie poate fi desprinsã, friabilã. În cazul în care con-
stataþi existenþa acestui material, lucrãtorii trebuie evacuaþi imediat
din zonã  ºi trebuie sã se solicite intervenþia unor specialiºti. Nu tre-
buie fãcutã nici o încercare de îndepãrtare a respectivului material.

Atunci când nu sunteþi siguri, porniþi de la premisa cã respectivul
material este azbest. Dacã azbestul este prezent în asemenea
clãdiri, trebuie sã luaþi mãsurile necesare pentru prevenirea ex-
punerii, care pot include:

evaluarea riscurilor de expunere la azbest;
planificarea modului în care veþi administra materialele care
conþin azbest, punerea în aplicare a planului ºi revizuirea cu
regularitate a acestuia;
pãstrarea evidenþei actualizate a locurilor unde se aflã azbestul
(înregistrarea atât a tipului, cât ºi a amplasamentului respectivelor
materiale);
furnizarea tuturor informaþiilor relevante antreprenorilor
însãrcinaþi cu construcþia, întreþinerea ºi curãþenia, înainte ca
aceºtia sã înceapã lucrul pe ºantier. 

Legislaþie

În materie de azbest existã multe acte normative europene, care
sunt transpuse în legislaþia naþionalã. De asemenea, Statele Mem-
bre pot impune propriile cerinþe legislative suplimentare, astfel
încât este necesar sã verificaþi cerinþele pertinente la autori-
tatea competentã pentru controlul aplicãrii legislaþiei.

Legislaþia europeanã a vizat interzicerea utilizãrii azbestului ºi sta-
bilirea de norme stricte pentru protecþia lucrãtorilor, atunci când
aceºtia pot fi supuºi expunerii. Unele din directivele cele mai rele-
vante sunt urmãtoarele:

Directiva Consiliului 89/391/EEC din 12 iunie 1989  privind
punerea în aplicare de mãsuri pentru promovarea îmbunãtãþirii
securitãþii ºi sãnãtãþii lucrãtorilor la locul de muncã 

Directiva Consiliului 90/394/EEC din 28 iunie 1990 privind
protecþia lucrãtorilor la locul de muncã împotriva riscurilor legate
de expunerea la agenþi cancerigeni 

Directiva Consiliului 98/24/EC din 7 aprilie 1998 privind protecþia
sãnãtãþii ºi securitãþii  lucrãtorilor la locul de muncã împotriva
riscurilor legate de agenþii chimici 

Directiva Consiliului 83/477/EEC din 19 septembrie 1983, privind
protecþia lucrãtorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la
azbest la locul muncã, modificatã de Directiva Consiliului
91/382/EEC, din 25 iunie 1991, ºi amendatã prin Directiva
Consiliului 98/24/EC din 7 aprilie 1998 ºi Directiva 2003/18/EC a
Parlamentului European ºi a Consiliului, din 27 martie 2003.

Informaþii suplimentare

Prezenta fiºã informativã a fost realizatã pentru a sprijini Sãptãmâ-
na Europeanã 2004 pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã. Pe
site-ul http://ew2004.osha.eu.int sunt disponibile ºi  alte fiºe in-
formative din aceastã serie, precum ºi alte informaþii privind sec-
torul construcþiilor. Aceastã sursã este actualizatã ºi dezvoltatã în
mod continuu. Informaþii în legãturã cu legislaþia UE privind secu-
ritatea ºi sãnãtatea în muncã pot fi gãsite la adresa http://
europe.osha.eu.int/legislation/ . Alte fiºe informative privind
substanþele periculoase, precum ºi o gamã amplã de alte subiecte
legate de securitatea ºi sãnãtatea în muncã pot fi descãrcate de pe
site-ul http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets .

Agenþia Europeanã pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao, Spania

Tel. (34) 944 79 43 60, fax (34) 944 79 43 83
information@osha.eu.int

În cazul în care administraþi sau controlaþi o clãdire, este nece-
sar sã vã informaþi în privinþa eventualei prezenþe a azbestului
în clãdirea Dvs. Acest lucru poate fi determinat prin:

consultarea planurilor clãdirii;
examinarea documentelor pãstrate de la lucrãri
premergãtoare (cum ar fi facturile constructorilor);
efectuarea unei inspecþii de cãtre Dvs. (dar fãrã prelevarea de
probe);
consultarea altor persoane, cum sunt arhitecþi, experþi,
reprezentanþi pentru securitatea în muncã ºi angajaþi, care
sunt în mãsurã sã ofere mai multe informaþii;
angajarea unei persoane competente pentru a expertiza
clãdirea.
Prelevarea probelor trebuie efectuatã numai de persoane
instruite.
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Inventory of socioeconomic costs of work accidents
Introduction

Improvement of health and safety at work can bring economic
benefits for companies, workers and society as a whole. Accidents
and occupational diseases can give rise to heavy costs to companies.
For small companies particularly, occupational accidents can have a
major financial impact. But it can be difficult to convince employers
and decision-makers of the profitability of safer and healthier
working conditions. An effective way can be to make financial or
economic estimations and give a realistic overview of the total costs
of accidents, and the benefits of preventing accidents. Total costs
and benefits will include both obvious and hidden costs, together
with the costs that can easily be quantified and those that can only
be expressed in qualitative terms.

Costs and benefits for whom?

Work accidents are a burden for many parties. Companies often do
not bear the full costs of occupational diseases, occupational injuries
or work-related illnesses. Accidents also lead to costs for other
companies, individual workers and for society as a whole. For
instance, the company may not cover health-care costs for workers,
or disability pensions may be borne by collective funds.

Source: Krüger, 1997 (1)

In many countries regulations exist that somehow bring back the
costs to the company or person who caused the costs (so-called cost
internalisation). This may function as an economic incentive to
prevent future injuries or diseases (Table 1).
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(1) Krüger, W., ‘Ökonomische Anreize-Möglichkeiten und Probleme eines modernen Arbeitsschutzsystems’, Neue Ansätze zur Kosten-Nutzen-Analyse des Arbeits-
und Gesundheitsschutzes, Dortmund/Berlin, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 1997, pp. 26–37.

Table 1. Principles for internalising costs of accidents to companies.
Method of cost internalisation Principle or examples

Liabilities Workers or insurance companies can claim damages due to occupational injuries or diseases

Legal sanctions, fines Labour inspectorate can give financial penalties, demand improvements or temporarily stop production

Differentiation in premiums Insurance companies or public funds adjust premiums for increased risk of accidents, occupational injuries
and diseases. Premiums may also be adjusted according to past performance 

Payment of sick leave Obligation to (partly) pay wages during period of sick leave or disability

Market regulation Attractiveness for new personnel, advantages in obtaining government orders 
Improvement of the ‘accident rating’ for subcontractor in case of call tenders 
Effects of company image

Prevention of accidents has more benefits than only reducing
damages

Preventing work accidents, occupational injuries and diseases not
only reduces costs, but also contributes to improving company
performance. Occupational safety and health can affect company
performance in many ways, for instance:

• healthy workers are more productive and can produce at a higher
quality;

• less work-related accidents and diseases lead to less sick leave. In
turn this results in lower costs and less disruption of the
production processes;

• equipment and a working environment that is optimised to the
needs of the working process and that are well maintained lead
to higher productivity, better quality and less health and safety
risks;

• reduction of injuries and illnesses means less damages and lower
risks for liabilities.

Occupational
accidents and

diseases

Other
companiesWorkers

Occupational
safety and health

services

Insurance
companies

Company
(employer,

management)
Health-care

system

CustomersPublic or
collective funds

Shareholders

Worker’s
families

Workers

Investments,
management
activities,
training

Better
productivity,
efficiency, quality,
company image,
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Less accidents,
damages,
liabilities,
legal costs,
absenteeism
medical costs

Safety
and health
measures

Safety
and health

performance

Company
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Less disruption
of work process.

Better fit to
the work processes.
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personnel.
Improvement

of skills.

Less health and
safety risks.

Better opportunities
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Table 2. Overview of variables directly related to costs of injuries and illnesses at individual level.
Variable Description How to obtain money value

Health Hospitalisation (bed-days) Expenditures for health care that are 
Other medical care, such as non-hospital treatment, medicines. not compensated by insurance or employers
Permanent disability (numbers, age of patient) 
Non-medical (e.g. vocational) rehabilitation, house conversions

Quality of life Life expectancy, healthy life expectancy Willingness to accept, willingness to pay 
Quality adjusted life years (QALY) Height of claims and compensations
Disability adjusted life years (DALY)

Grief and suffering For victims, but also for relatives and friends No reliable method available

Present income losses Loss in income from present and  second job Reduction in present income, loss of wages

Loss of potential future earnings Also including the second job Differences between total expected future income
and total compensation or pensions 

Expenses that are not covered Examples are costs for transportation, visits to hospitals, Sum of all other expenses for a victim and 
by insurances or compensations costs arising from fatalities such as funerals his/her family (that are not compensated)

Table 3. Overview of variables directly related to costs of injuries and illnesses at the level of society as a whole.
Variable Description How to obtain money value

Health-related costs

Health Hospitalisation (bed-days) Actual expenditures on medical 
Other medical care, such as non-hospital treatment, treatment and rehabilitation
medicines. Permanent disability (numbers, age of patient) 
Non-medical (e.g vocational) rehabilitation, house conversions

Fatalities (numbers, age of patient) Willingness to pay or willingness to accept

Quality of life Life expectancy, healthy life expectancy Willingness to pay or willingness to 
Quality adjusted life years (QALY) accept. Total amount of indemnities and 
Disability adjusted life years (DALY) compensations

Grief and suffering For victims, but also for relatives and friends Willingness to pay or willingness to accept. Total
amount of indemnities and compensations

Present production losses Lost earnings due to sick leave, absenteeism and disability Total lost earning during period of absence

Loss of potential future Lost earnings during whole period of permanent Sum of lost income during expected disability 
earnings and production disability period, in which both the income and the period 

are estimated on statistical data

No health-related costs and damages

Administration of sickness absence, etc. Total wages spent on the activity

Damaged equipment (by accidents) Replacement costs, market prices

Lost production due to incapacity of Market price of lost production
personnel and production downtime

Inventory of cost factors

The best way to obtain good insight into the costs of work accidents
is to make an economic assessment. This can be done at different
levels, namely:

(1) at the level of the individual worker;
(2) at company level; 
(3) at the level of society as a whole.

There is no ultimate list of cost factors to be included in an
assessment. However, a minimum set of cost factors has emerged
from practice and theory. Additions or modifications are to be made
depending on the purpose of the assessment, the structure of social
security in a country and so on. Constructing the list of cost factors
is one of the key activities in any economic appraisal. Tables 2 and 3

offer an inventory of cost factors that can be used as a starting point
for assessments at the individual level and at society level (2).

It takes a few steps to estimate the cost effects of a work accident.
Some effects of accidents can easily be expressed in money.
However, effects like fatalities, sick leave and turnover require some
further elaboration. The outcomes should support decision-making,
but also the process of making such an assessment is important from
the learning point of view.

Be aware that the outcomes of economic analyses are much
influenced by the underlying assumptions and the scope of the
assessment. The cost factors and calculation principles should
be adjusted according to the national practice of each country.

(2) The Agency’s fact sheet presents a model for assessing costs of accidents at company level. (See the chapter ’Further information available from the Agency’)

Further information available from the Agency

The full report ‘Inventory of socioeconomic costs of work accidents’
is available in English on the Agency’s web site at http://agency.osha.
eu.int/publications/reports/ where it can be downloaded free of
charge.

More information is available on the Agency’s fact sheet ‘Economic
appraisal of preventing work accidents at company level’. The fact
sheet is available in all EU languages at http://agency.osha.eu.
int/publications/factsheets/.

The magazine ‘Health and safety at work — A question of costs and
benefits?’ (Issue 1) provides various articles on the topic written by

the specialists. The magazine is available at http://agency.osha.eu.
int/publications/magazine/.

The report ‘Economic impact of occupational safety and health in
the Member States of the European Union’ provides an overview of
how economic factors are related to the formulation of occupational
safety and health policy in the Member States. The report is available
at http://agency.osha.eu.int/publications/reports/.

Links to further information on accident prevention can be found on
the Agency web site at http://europe.osha.eu.int/good_practice/
risks/accident_prevention/.

This fact sheet is available in all EU languages at http://agency.osha.
eu.int/publications/factsheets/.
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LEGISLATIE SPECIFICA 
 
 
1. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 
2. Hotarare de Guvern nr. 1425/2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii 319/2006 
3. Hotarare de Guvern nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de 
munca 

4. Hotarare de Guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate 
pentru santierele temporare sau mobile 

5. Ordin 242/2007 al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei pentru aprobarea 
Regulamentului privind formarea specifica de coordonator in materie de 
securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii 
pentru santiere temporare ori mobile 

6. Hotarare de Guvern nr. 493/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate 
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot 

7. Hotărâre de Guvern nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de 
securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă 

8. Hotarare de Guvern nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 
sănătate pentru locul de muncă 

9. Hotărâre de Guvern nr.1218/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la 
agenţi chimici în muncă 

10.  Hotarare de Guvern nr. 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii 
lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest 

11.  Hotarare de Guvern nr. 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor 
legate de expunerea la agenţi biologici in muncă 

12.  Hotarare de Guvern nr. 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate 
şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la 
agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă 

13.  Hotarare de Guvern nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si 
sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de 
protectie la locul de munca 

14.  Hotărâre de Guvern nr.1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 
sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă 

15.  Hotarare de Guvern nr. 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si 
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii 

16.  Hotărâre de Guvern nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 
sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru 
lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare 
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Informaţii disponibile pe CD-ul ce insoteste aceasta brosura: 
 
Ghiduri practice  
In limba romana 
 
• GHID DE BUNE PRACTICI PRIVIND COORDONAREA SECURITATII SI 

SANATATII - Directiva 92/57/CEE privind securitatea si sanatatea pe santierele de 
constructii temporare sau mobile (ghid 1) 

• GHID DE BUNE PRACTICI PRIVIND COORDONAREA SECURITĂŢII ŞI 
SĂNĂTĂŢII ÎN SECTORUL CONSTRUCŢIILOR (ghid 2) 

• APLICAŢII ŞI PRIVIRE ASUPRA ŞANTIERULUI (ghid 3) 
• Ghid pentru clasificarea pe categorii de certificare a echipamentelor individuale de 

protectie (ghid 4) 
• Instrument pentru evaluarea riscurilor (partile I si II) 
• Instrument pentru evaluarea riscurilor (partile III si IV) 
 
 
In limba engleza 
 
Risk assessment tool 
“Noise at work” 
Control the risks from hand-arm vibration 
Guide to good practice on hand-arm vibration 
Control back-pain risks from whole-body vibration 
Guide to good practice on whole-body vibration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material editat de: 
Camera de Comert si Industrie Valcea 
Str. Regina Maria, nr. 7, 240151 Ramnicu Valcea 
Tel 0350-401680, fax 0350-401690, e-mail ccivl@ccivl.ro, www.ccivl.ro 
 
in cadrul Programului PHARE 2004 – Componenta 2 “Adoptarea si implementarea 
acquis-ului comunitar” 
prin proiectul “Sanatatea si protectia lucratorilor – o cale catre aderarea Romaniei 
la Uniunea Europeana” 
 
Ramnicu Valcea, aprilie 2007 
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Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii 
Europene. 




