
TEMATICĂ DE CONTROL  
referitoare  la  expunerea lucr ătorilor la riscurile generate de  agen Ńii biologici 

Nr. crt. TEXT CerinŃă impusă de : 
1. A fost efectuat ă evaluarea riscurilor de accidentare şi îmboln ăvire 

profesional ă , Ńinând cont şi de prezen Ńa agen Ńilor biologici în 
activitatea desf ăşurat ă de c ătre angaja Ńi ? 

Art.8,9/HG 1092/2006 

2. Dacă nu este tehnic posibil ca expunerea lucr ătorilor la agen Ńi 
biologici s ă fie evitat ă , Ńinând seama de activitate şi de evaluarea 
riscurilor, angajatorul trebuie sa reduc ă riscul de expunere 
profesional ă la un nivel suficient de sc ăzut pentru a proteja adecvat 
sănătatea şi securitatea lucr ătorilor respectivi, prin aplicarea 
următoarelor m ăsuri: 
    a) limitarea, la un nivel cat mai sc ăzut posibil, a num ărului de 
lucr ători expusi sau care pot fi expusi; 
    b) conceperea proceselor de munca şi a m ăsurilor de control tehnic, 
astfel încât sa se evite sau sa se reduc ă la minimum diseminarea 
agenŃilor biologici la locul de munca; 
    c) m ăsuri de protec Ńie colectiv ă şi/sau m ăsuri de protec Ńie 
individual ă, atunci când expunerea nu poate fi evitata prin al te 
mijloace; 
    d) m ăsuri de igiena adecvate obiectivului de prevenire s au reducere 
a transferului ori diseminarii accidentale a unui a gent biologic în 
afar ă locului de munca; 
    e) utilizarea panourilor care semnalizeaza peri colul biologic, 
conform anexei nr. 2, şi a altor semne de avertizare relevante; 
    f) elaborarea unor planuri care sa fie puse în aplicare în caz de 
accidente ce implica prezenta agen Ńilor biologici; 
    g) dac ă este necesar şi tehnic posibil, detectarea în afar ă 
izolarii fizice primare a prezentei agen Ńilor biologici utiliza Ńi în 
procesul de munca; 
    h) utilizarea de mijloace ce permit colectarea,  depozitarea şi 
eliminarea de şeurilor în deplina securitate de c ătre lucr ători, dac ă 
este cazul, dup ă tratarea acestora, inclusiv utilizarea unor recipi ente 
sigure, u şor identificabile; 
    i) m ăsuri care sa permit ă manipularea şi transportul f ăr ă risc ale 
agenŃilor biologici la locul de munca.  

Art.12/HG 1092/2006 

3. Dacă rezultatele evalu ării riscurilor profesionale releva existenta 
unui risc pentru securitatea sau s ănătatea lucr ătorilor, angajatorul 

Art.13/HG 1092/2006 



poate sa pun ă la dispozi Ńia inspectorului de munca şi a medicului de 
medicina muncii, la cererea acestora, informa Ńii privind: 
    a) rezultatele evalu ării riscurilor profesionale; 
    b) activit ăŃile în cursul c ărora lucr ătorii au fost sau pot fi 
expusi la agen Ńi biologici; 
    c) num ărul de lucr ători expusi; 
    d) numele şi competenta persoanei responsabile cu s ănătatea şi 
securitatea la locul de munca; 
    e) m ăsurile de protec Ńie şi de prevenire luate, inclusiv procedeele 
şi metodele de lucru; 
    f) un plan de urgenta pentru protec Ńia lucr ătorilor impotriva 
expunerii la un agent biologic din grupa 3 sau 4, î n cazul unei 
defectari a izolarii fizice.  

4. Pentru toate activit ăŃile în care se utilizeaz ă agen Ńi biologici ce 
constituie un risc pentru s ănătatea şi securitatea lucr ătorilor, 
angajatorul este obligat sa ia urm ătoarele m ăsuri: 
    a) sa asigure condi Ńiile corespunz ătoare ca lucr ătorii sa nu 
serveasc ă masa şi sa nu bea în zonele de lucru unde exista riscul d e 
contaminare cu agen Ńi biologici; 
    b) sa furnizeze lucr ătorilor îmbr ăcăminte de protec Ńie adecvat ă sau 
alte tipuri de îmbr ăcăminte special ă adecvat ă; 
    c) sa asigure lucr ătorilor spa Ńii dotate cu instala Ńii igienico-
sanitare adecvate, care pot include solu Ńii/picaturi pentru ochi şi/sau 
substan Ńe antiseptice pentru piele; 
    d) sa aib ă în vedere ca echipamentul individual de protec Ńie sa 
fie: 
    1. a şezat corect într-un loc stabilit separat de celelal te haine; 
    2. verificat şi curatat, dac ă este posibil, înainte şi, în orice 
caz, dup ă fiecare utilizare; 
    3. reparat sau schimbat înaintea unei noi utili zări, în cazul în 
care prezint ă defectiuni; 
    e) sa stabileasc ă proceduri privind prelevarea, manipularea şi 
tratarea esantioanelor de origine uman ă sau animala.  

Art.15/HG 1092/2006 

5. (1) Îmbr ăcămintea de lucru şi echipamentele de protec Ńie, inclusiv 
îmbr ăcămintea de protec Ńie prev ăzut ă la art. 15 lit. b), care pot fi 
contaminate de agen Ńi biologici, trebuie sa fie scoase atunci când 
lucr ătorul p ăr ăseşte zona de lucru şi trebuie p ăstrate separat de alta 
îmbr ăcăminte. 

Art.16/HG 1092/2006 



    (2) Angajatorul trebuie sa aib ă grija ca îmbr ăcămintea prev ăzut ă la 
alin. (1) şi echipamentul de protec Ńie sa fie dezinfectate şi curatate 
sau, la nevoie, distruse.  

6.     Angajatorul a luat m ăsurile corespunz ătoare pentru ca lucr ătorii 
şi/sau reprezentan Ńii acestora sa primeasc ă, sub forma de inform ări şi 
instructaj, o instruire suficienta şi adecvat ă, bazat ă pe toate 
informa Ńiile disponibile privind: 
    a) eventualele riscuri pentru s ănătate; 
    b) m ăsurile care trebuie luate pentru a evita expunerea;  
    c) prescrip Ńii aplicabile din domeniul igienei; 
    d) purtarea şi utilizarea echipamentelor şi imbracamintei de 
protec Ńie; 
    e) m ăsurile pe care lucr ătorii trebuie sa le ia în caz de 
evenimente şi/sau incidente periculoase, precum şi m ăsurile de 
prevenire a acestora.  

Art.18/HG 1092/2006 

7. Instruirea lucr ătorului a fost efectuat ă înainte de începerea unei 
activit ăŃi care implica contactul cu agen Ńi biologici, adaptat ă la 
apari Ńia unor noi riscuri sau în cazul evolu Ńiei riscurilor şi repetat ă 
periodic dac ă este necesar.  

Art.19/HG 1092/2006 

8. Angajatorul a asigurat la locul de munca instruc Ńiuni de securitate 
scrise ?  

Art.20/HG 1092/2006 

9. (1)  Angajatorul are lista lucr ătorilor expusi la agen Ńi biologici  
din grupele 3 şi/sau 4 care indica activitatea efectuat ă şi, atunci 
când este posibil, agentul biologic la care lucr ătorii au fost expusi 
şi, dup ă caz, datele referitoare la expuneri, la accidente şi 
incidente. 
2) Lista lucr ătorilor expusi la agen Ńi biologici din grupele 3 şi/sau 4 
este pastrata timp de cel pu Ńin 10 ani de la terminarea expunerii, 
conform prevederilor legisla Ńiei în vigoare. 
    (3) Lista este pastrata pe o perioada mai îndel ungat ă, care poate 
atinge 40 de ani de la ultima expunere cunoscut ă, în cazul expunerilor 
susceptibile sa antreneze infectii: 
    a) produse de agen Ńi biologici despre care se ştie ca pot provoca 
infectii persistente sau latente; 
    b) care, Ńinând seama de stadiul actual al cuno ştin Ńelor, nu pot fi 
diagnosticate înainte ca boala sa se declanseze, mu l Ńi ani mai târziu; 
    c) a c ăror perioada de incubatie prealabil ă declansarii bolii este 
deosebit de lung ă; 

Art.22/HG 1092/2006 



    d) care produc boli ce pot prezenta recrudescen ta dup ă un timp 
îndelungat, în ciuda tratamentului aplicat; 
    e) care pot lasa sechele grave pe termen lung. 
    (4) Medicul de medicina muncii, inspectorul de munca pe domeniul 
securit ăŃii şi s ănăt ăŃii în munca, precum şi orice alta persoana 
responsabil ă cu s ănătatea şi securitatea la locul de munca trebuie sa 
aib ă acces la lista prev ăzut ă la alin. (1).  

10. (1) Angajatorul a notificat în prealabil autorit ăŃii de s ănătate 
publica jude Ńene şi inspectoratului �erritorial de munca utilizarea 
pentru prima data a agen Ńilor biologici din grupele 2, 3 şi 4, cu cel 
puŃin 30 de zile înainte de începerea activit ăŃii. 

Art.23/HG 1092/2006 

11. Fiecare lucrator, expus riscurilor biologice este s upravegheat medical 
corespunz ător înainte de expunere profesional ă şi, în continuare, 
periodic. 

Art.24/HG 1092/2006 

12. În cazul în care se confirma ca un lucrator prezint ă o infectie şi/sau 
o boala care ar fi putut rezulta din expunerea la a genŃi biologici, 
medicul de medicina muncii sau serviciul de medicin a muncii aflat într-
o relatie contractual ă cu angajatorul trebuie sa propun ă şi celorlal Ńi 
lucr ători care au fost expusi în mod similar sa se supun ă supravegherii 
medicale; în acest caz angajatorul efectueaz ă o reevaluare a riscului 
de expunere. 

Art.25/HG 1092/2006 

                                                              Întocmit, 
                                                             Ing.BOMBI łĂ LENUłA 


