
TEMATICĂ DE CONTROL  
referitoare la expunerea lucr ătorilor la riscurile generate de utilizarea agentil or chimici 

Nr. 
crt. 

TEXT CerinŃă impusă de : 

1. Societatea de Ńine produse chimice ? 
Dacă da , ce tip de produse ? 

 

2. Angajatorul a evaluat orice risc referitor la secur itatea şi s ănătatea 
lucr ătorilor, care decurge din prezenta acestor agen Ńi chimici, luând în 
considerare: 
    a) propriet ăŃile lor periculoase; 
    b) informa Ńiile puse la dispozi Ńie de furnizor referitoare la 
securitatea şi s ănătatea lucr ătorilor, cum ar fi fi şele tehnice de 
securitate, în conformitate cu prevederile Hot ărârii Guvernului nr. 
490/2002 , cu modific ările şi complet ările ulterioare; 
    c) nivelul, tipul şi durata expunerii; 
    d) condi Ńiile în care se desf ăşoar ă lucrul în prezenta unor astfel de 
agenŃi, inclusiv cantit ăŃile acestora; 
    e) valorile limita de expunere profesional ă sau valorile limita 
biologice na Ńionale; 
    f) efectul m ăsurilor preventive luate sau care urmeaz ă sa fie luate; 
    g) concluziile care rezulta în urma supravegher ii st ării de s ănătate 
deja efectuate, atunci când sunt disponibile.  

Art.12 al 2/HG 1218/2006 

3.     Angajatorul a luat m ăsuri de eliminare sau de reducere la minimum a 
riscurilor pentru securitatea şi s ănătatea lucr ătorilor în procesele de 
munca în care sunt implica Ńi agen Ńi chimici periculosi, în special prin: 
    a) proiectarea şi organizarea sistemelor de lucru la locul de munca ; 
    b) dotarea cu echipament corespunz ător pentru lucrul cu agen Ńii 
chimici, elaborarea şi implementarea procedurilor de între Ńinere, care sa 
asigure securitatea şi s ănătatea lucr ătorilor în procesul de munca; 
    c) reducerea la minimum a num ărului de lucr ători expusi sau care pot 
fi expusi; 
    d) reducerea la minimum a duratei şi intensitatii de expunere; 
    e) m ăsuri corespunz ătoare de igiena; 
    f) reducerea cantit ăŃii de agen Ńi chimici prezen Ńi la locul de munca 
la nivelul minim necesar pentru tipul de activitate  respectiva; 
    g) proceduri adecvate de lucru care includ în s pecial reglement ări 
tehnice privind manipularea, depozitarea şi transportul în condi Ńii de 

Art.17/HG 1218/2006 



siguranta la locul de munca ale agen Ńilor chimici periculosi şi ale 
deşeurilor care con Ńin asemenea agen Ńi chimici.  

4.     Angajatorul s-a asigurat ca riscul pentru secur itatea şi s ănătatea 
lucr ătorilor cauzat de prezenta la locul de munca a unui  agent chimic 
periculos este eliminat sau redus la minimum?  

 
Art.19/HG 1218/2006 

5. Când tipul activit ăŃii nu permite eliminarea riscului prin 
substituire,angajatorul a asigurat urm ătoarele m ăsuri : 

a)  proiectarea unor procese de munca şi control tehnic adecvate şi  
utilizarea echipamentelor şi materialelor potrivite, astfel încât sa se 
evite sau sa se reduc ă la minimum emiterea de agen Ńi chimici periculosi 
care pot prezenta un risc pentru siguranta şi s ănătatea lucr ătorilor la 
locul de munca; 

b)  aplicarea unor m ăsuri de protec Ńie colectiv ă la sursa riscului, cum  
ar fi ventilatia adecvat ă şi m ăsurile potrivite de organizare; 

c)  aplicarea unor m ăsuri de protec Ńie individual ă, inclusiv asigurarea 
echipamentului individual de protec Ńie, dac ă expunerea nu poate fi 
prevenita prin alte mijloace.  

Art.20/HG 1218/2006 

6. Angajatorul a luat m ăsurile tehnice şi/sau organizatorice potrivite cu 
natura opera Ńiunii, inclusiv depozitarea, manipularea şi separarea 
agenŃilor chimici incompatibili, asigurând protec Ńia lucr ătorilor 
impotriva riscurilor care decurg din propriet ăŃile fizico-chimice ale 
agenŃilor chimici?  

Art.24 al 1/HG 1218/2006 

7. (1) Angajatorul a asigurat disponibilitatea informa Ńiilor cu privire la 
măsurile aplicabile în caz de urgenta, care implica a genŃi chimici 
periculosi. 
(2) Serviciile interne şi externe competente în caz de accident şi 
urgenta au acces la informa Ńiile prev ăzute la alin. (1). 
(3) Informa Ńiile prev ăzute la alin. (1) includ: 
    a) notificarea prealabil ă a pericolelor legate de activitatea 
profesional ă; 
    b) m ăsurile de identificare a pericolelor; 
    c) m ăsurile de precautie şi procedurile pertinente, astfel încât 
serviciile de urgenta sa isi poat ă pregati propriile proceduri de 
interven Ńie şi m ăsuri de precautie; şi 
    d) toate informa Ńiile disponibile cu privire la pericolele concrete 
care apar sau pot aparea atunci când se produce un accident ori o 
situa Ńie de urgenta; 
    e) informa Ńii despre m ăsurile de aplicare a acestui articol.  

Art.29 al 1/HG 1218/2006 



8.     (1) Cu respectarea prevederilor art. 18, 22 şi 23 din Legea nr. 
319/2006 , angajatorul s-a asigurat ca lucr ătorilor sau reprezentan Ńilor 
acestora li se furnizeaz ă: 
    a) datele ob Ńinute în baza prevederilor art. 12-16 şi informa Ńii 
suplimentare ori de câte ori schimb ări majore la locul de munca determina 
o modificare a acestor date; 
    b) informa Ńii despre agen Ńii chimici periculosi prezen Ńi la locul de 
munca, cum ar fi denumirea acestor agen Ńi, riscurile pentru securitate şi 
sănătate, valorile limita de expunere profesional ă, şi prevederi legale; 
    c) instruire şi informare privind precautiile necesare şi ac Ńiunile 
ce trebuie întreprinse pentru a se proteja pe ei în şi şi şi pe al Ńi 
lucr ători la locul de munca; 
    d) acces la orice fi şa tehnica de securitate, asigurat de c ătre 
furnizor în conformitate cu cap. VIII din Normele m etodologice privind 
clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, 
aprobate prin Hot ărârea Guvernului nr. 92/2003 . 
    (2) Angajatorul se asigura ca informa Ńia transmis ă lucr ătorilor sau 
reprezentan Ńilor acestora este: 
    a) furnizat ă într-un mod potrivit cu rezultatul evalu ării de risc 
prev ăzute la art. 12-16. Acesta poate merge de la comuni care orala pana 
la instruirea şi preg ătirea individual ă sus Ńinute cu informa Ńii scrise, 
în func Ńie de natura şi gradul de risc indicate de evaluarea cerut ă de 
dispozi Ńiile alin. (1); 
    b) actualizat ă astfel încât sa Ńin ă cont de modificarea condi Ńiilor.  

Art.30 al 1/HG 1218/2006 

9. Este asigurat ă supravegherea st ării de s ănătate a lucr ătorilor ? Art.25 al 2/Legea nr.319/2006 a ssm 
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