INTRODUCERE

Prezentul ghid se adresează angajatorilor care desfăşoară activităţi în cadrul
cărora utilizează, produc sau distribuie agenţi chimici periculoşi.
Ghidul a fost elaborat în 2002 în cadrul proiectului de twinning Întărirea
capacităţii instituţionale a Inspecţiei Muncii, RO-IB-99-CO-01, pe care Inspecţia
Muncii l-a derulat în colaborare cu Autoritatea Mediului de Muncă din Suedia, şi
constituie un instrument pus la dispoziţia angajatorului pentru cunoaşterea şi
aplicarea legislaţiei în domeniu, propunând practici utilizate în ţările Uniunii
Europene în vederea reducerii expunerii lucrătorilor la agenţi chimici periculoşi la
locul de muncă.
2009
În jurul datei aderării României la Uniunea Europeană modificările
legislative s-au derulat cu rapiditate.
Pentru a permite în continuare valorificarea a datelor tehnice şi exemplelor
de bună practică pe care le cuprinde ghidul, s-a simţit nevoia împrospătării
prevederilor legislative cuprinse în acesta.
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Till den rumänska arbetsgruppen
Vi vill inledningsvis säga att vi är imponerade av hur hårt och bra Ni arbetat
för att på en så kort tid arbeta fram en guide för kemikaliekontroll!

Pentru grupul de lucru roman
Dorim să vă spunem că suntem impresionate de cât de bine şi de repede aţi
lucrat pentru a elabora un ghid pentru controlul substanţelor chimice într-un timp
atât de scurt.
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ABREVIERI
utilizate în cuprinsul ghidului

A

- Anexa

CNCAN

- Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

EIP

- Echipament individual de protecţie

HG

- Hotărâre de Guvern

ID

- Instrucţiuni Departamentale

L

- Lege

L 319/06

- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/20066

MIRA

- Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

MMSS

- Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

MSP

- Ministerul Sănătăţii Publice

NDPM-MICh/82

- Norme departamentale de Protecţia Muncii ale Ministerului
Industriei Chimice

NM

- Norme metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în
muncă

OM

- Ordin al ministrului

OUG

- Ordonanţa de urgenţă

PT ISCIR

- Prescripţii Tehnice ale Inspecţiei de Stat pentru Cazane şi
Instalaţii de Ridicat

R

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului

Utilizatorii trebuie să aibă în vedere că reglementările legislative sunt supuse periodic
revizuirii şi dacă doresc să consulte o referinţă, trebuie să se asigure că aceasta este ultima
versiune.
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Secţiunea 1
Managemetul securităţii
ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

Această secţiune prezintă obligaţiile care revin angajatorului
în asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă.
Deasemenea, enumără autorizaţiile şi permisele necesare
pentru desfăşurarea unei activităţi care implică riscuri
chimice.
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Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 asigură cadrul dezvoltării tuturor
activităţilor care au ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de
muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor şi a altor persoane
participante la procesul de muncă.

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, prin organele sale de specialitate centrale şi
teritoriale, organizează, coordonează şi controlează activitatea de securitate şi sănătate în muncă.

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse elaborează politici, programe şi
proiecte de acte normative în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi
urmăreşte aplicarea acestora. Deasemenea, elaborează metodologii, norme, standarde şi
indicatori privind securitatea şi sănătatea în muncă.
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse emite prevederi legislative
obligatorii privind igiena muncii şi avizează standarde şi acte normative, elaborate de alte
organe, care privesc sănătatea şi securitatea lucrătorilor.
Inspecţia Muncii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în
subordinea Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, asigură:
¾ controlul aplicării prevederilor legale referitoare la relaţiile de muncă, securitatea şi
sănătatea în muncă, la protecţia salariaţilor care lucrează în condiţii deosebite şi a
prevederilor legale referitoare la asigurările sociale;
¾ furnizarea de informaţii despre cele mai eficiente mijloace de respectare a legislaţiei
muncii;
¾ asistarea tehnică a angajatorilor şi a lucrătorilor, pentru prevenirea riscurilor
profesionale şi a conflictelor sociale.
Obiectivele activităţii de securitate şi sănătate în muncă la nivelul agenţilor economici
sunt:
¾ Identificarea şi eliminarea factorilor de risc la sursă;
¾ Evaluarea riscurilor care nu pot fi eliminate şi stabilirea măsurilor de contracarare a
acţiunii lor;
¾ Adaptarea muncii la om, în sensul amenajării locurilor de muncă, alegerii metodelor şi
procedeelor de lucru celor mai adecvate capacităţilor omului, conform principiilor
ergonomice.
La nivelul agenţilor economici, structura organizatorică a activităţii de securitate şi
sănătate în muncă este stabilită în funcţie de:
¾ dimensiunea acestuia;
¾ riscurile prezente la locul de muncă;
¾ modul de organizare teritorială a activităţii.
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă şi actele normative subsecvente stabilesc
obligaţiile angajatorului în asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor.
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1.1 OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI ÎN DOMENIUL
SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
În vederea asigurării unor condiţii adecvate de muncă şi pentru
prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorul are
obligaţia:

L 319/2006

L 319/2006
HG 1425/2006

1.1.1 Să organizeze activitatea cu respectarea ierarhiei principiilor
generale de prevenire. Aceasta presupune:
¾ Să adopte soluţii, din faza de concepţie şi execuţie a construcţiilor, a
echipamentelor tehnice, precum şi la elaborarea tehnologiilor, în
scopul eliminării sau diminuării riscurilor profesionale.
¾ Să implementeze măsuri de asigurare a securităţii şi sănătăţii
lucrătorilor, ţinând seama de următoarele principii:
- evitarea riscurilor;
- evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
- combaterea riscurilor la sursă;
- adaptarea muncii la om şi la progresul tehnic;
- înlocuirea pericolelor prin non-pericole sau pericole mai
mici;
- prioritatea măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile
de protecţie individuală.
1.1.2 Să organizeze activitatea de securitate şi sănătate în muncă şi să
desemneze persoanele responsabile cu îndeplinirea acestor sarcini.
Aceasta presupune:
¾ Să organizeze activitatea de securitate şi sănătate în muncă, comitetul
de securitate şi sănătate în muncă şi să supravegheze starea de
sănătate a lucrătorilor;
¾ Să desemneze persoanele cu atribuţii în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi să asigure resursele pentru instruirea, testarea,
formarea şi perfecţionarea lor;
¾ Să ţină cont de capacităţile lucrătorilor în ceea ce priveşte sănătatea şi
securitatea, ori de câte ori li se încredinţează sarcini;
¾ Să organizeze informarea şi instruirea lucrătorilor (v. Secţiunea 4);
¾ Să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor
prevăzute de legislaţia specifică (v. 1.2);
¾ Să asigure cadrul de consultare a lucrătorilor şi reprezentanţilor lor;
¾ Să angajeze numai persoanele care, în urma controlului medical şi a
verificării aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinilor de
muncă pe care urmează să le execute.
1.1.3 Să ţină seama de natura activităţilor, astfel:

L 319/2006
Art.7(3) lit. b)
şi 12(1) lit. a)
HG 1425/2006
Art. 105-107

¾ Să evalueze riscurile pentru fiecare loc de muncă;
¾ Să stabilească masurile de prevenire şi metodele de lucru care decurg
din evaluare;
¾ Să identifice, împreună cu organisme specializate, locurile de muncă cu
risc ridicat şi specific şi să stabilească măsurile de prevenire şi protecţie
organizatorice şi tehnice necesare;
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¾ Să identifice locurile de muncă unde pot apărea stări de pericol grav şi
iminent şi să stabilească măsuri de securitate necesare;

¾ Să elaboreze instrucţiuni proprii de securitate a muncii, care să
detalieze şi să particularizeze legislaţia specifică de securitate a muncii,
în raport cu activitatea care se desfăşoară;
¾ Să ţină evidenţa accidentelor de muncă, a bolilor profesionale, precum şi a
incidentelor periculoase.

Să desfăşoare activităţi cu caracter preventiv. Înainte ca ceva să
meargă rău, angajatorul trebuie să verifice:
¾ Aplicarea măsurilor, stabilite în urma evaluării riscurilor, în toate
activităţile unităţii, la toate nivelurile ierarhice;
¾ Funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de
protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de
captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în
procesele tehnologice;
¾ Cunoaşterea şi respectarea, de către toţi lucrătorii, a masurilor tehnice,
organizatorice şi igienico-sanitare stabilite, precum şi a normelor de
protecţie a muncii.

L319/2006
Art.5 lit. l)
HG
1425/2006
Art. 101-104
L 319/2006
Art. 13 lit. e)
HG
1425/2006
Art. 141

1.1.4

L319/2006
Art. 13 lit. b)
Art. 13 lit. l)

Art. 13 lit. f)

1.1.5 Să respecte obligaţiile faţă de inspectoratul teritorial de muncă:
¾ Să obţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei
muncii, înainte de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor
legale;

¾ Să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de către inspectorii
de muncă în timpul controlului sau al cercetării accidentelor de muncă;
¾ Să asigure realizarea măsurilor stabilite de inspectorii de muncă, cu
ocazia controalelor şi a cercetării accidentelor de muncă;
¾ Să desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, persoanele care
participă la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de muncă;
¾ Să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident de
muncă mortal sau colectiv, în afara cazurilor în care menţinerea acestei
stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa accidentaţilor sau a
altor lucrători;
¾ Să anunţe, imediat, producerea unor avarii tehnice, evenimente,
accidente de muncă la inspectoratul teritorial de muncă şi după caz la
organele de urmărire penală competente, potrivit legii.

L319/2006
Art. 13 lit. c)
HG
1425/2006
cap. II
L319/2006
Art. 13 lit.
m)
Art. 13 lit. n)
Art. 13 lit. o)
Art. 13 lit. p)

Art. 26 şi 2
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1.2 AUTORIZAŢII, AVIZE ŞI ALTE PERMISE

L 359/2004
OUG 44/2008
HG 1425/2006
L 126/1995
L 126/1995

L 85/1995

L 359/2004
OUG 44/2008

L 85/1995
L 85/1995

1.2.1 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, prin Inspecţia
Muncii, emite după caz:
¾ autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii – în
conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/202006;
o comercianţi persoane juridice
o comercianţi persoane fizice autorizate
o necomercianţi
¾ autorizaţie de funcţionare a depozitelor de materii explozive, împreună
cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) şi Direcţia
Generală a Poliţiei Judeţene şi a Municipiului Bucureşti;
¾ autorizaţie pentru producerea, prepararea, deţinerea, transportul sau
comercializarea obiectelor artizanale de distracţie pe bază de
amestecuri pirotehnice, împreună cu MIRA - Direcţia Generală a
Poliţiei Judeţene şi a Municipiului Bucureşti;
¾ înregistrarea utilizatorilor autorizaţi pentru folosirea produselor de uz
fitosanitar din grupele I şi a II-a de toxicitate de către inspectoratul
judeţean pentru protecţia plantelor şi carantină fitosanitară.
1.2.2 Autorizaţii emise de alte autorităţi:
¾ autorizare PSI – emisă de MIRA – Brigada de pompieri militari;
¾ autorizare sanitară de funcţionare – emisă de Ministerul Sănătăţii
Publice - Direcţia Generală de Sănătate Publică;
¾ autorizaţie sanitar – veterinară – emisă de Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor – Direcţia Sanitară Veterinară;
¾ autorizaţie de mediu – Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului –
Inspectoratul de Protecţia Mediului;
¾ certificat de omologare eliberat de Comisia Interministerială de
Omologare a Produselor de Uz Fitosanitar;
¾ autorizaţii de fabricare, import, comercializare şi/sau utilizare a
produselor de uz fitosanitar, eliberate de către inspectoratul judeţean
pentru protecţia plantelor şi carantină fitosanitară.
1.2.3 Aprobări emise pentru autorizarea meseriilor

L 319/2006

În cadrul unităţii, angajatorul are obligaţia de a lua măsuri pentru
autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor, prevăzute de legislaţia
specifică:

PT CR 9/2003

¾ Sudor - lucrul în instalaţii mecanice sub presiune şi de ridicat.

PT C1, C9/2003

¾ Fochist

PT C2/2003

¾ Laborant operator pentru tratarea apei în centrale termice.

PT R 1/2003
Anexele Z şi O

¾ Macaragiu, cei ce lucrează în toate sectoarele de activitate şi deservesc
instalaţiile de ridicat.

PT R 1-2003

¾ Legător de sarcină - cei ce lucrează în toate sectoarele de activitate şi
deservesc instalaţiile de ridicat şi dispozitivele auxiliare.
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¾ Artificier - pentru cei ce lucrează în industria minieră şi în alte sectoare de
activitate.
¾ Salvator - pentru unităţile cu pericol de emisii de gaze toxice şi/sau
explozive
¾ Motostivuitorist, electrostivuitorist şi conducător electrocar, pentru cei ce
lucrează în toate sectoarele de activitate în transportul intern.

L 126/1995
O 391/2007
PT R 3-2003

¾ Lucrător cu sursa radioactivă - conform Legii radioprotecţiei şi a
reglementarilor CNCAN.
¾ Personal atestat pentru controlul şi supravegherea produselor chimice
¾ Şofer atestat care efectuează transporturi de produse clasificate
periculoase
¾ Consilier de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile
navigabile interioare al mărfurilor periculoase
1.2.4. Aprobări emise pentru categorii de lucrări:
¾

HG
1408/2008
OM 640/2007
OM
1044/2003

Lucru cu foc deschis - Permis de lucru cu foc (v. Anexa 5.3)
OM 163/2007

1.3 SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A LUCRĂTORILOR

Supravegherea sănătăţii tuturor lucrătorilor şi, în special, a celor
expuşi la agenţi chimici în mediul de muncă, reprezintă obligaţia
angajatorului şi se realizează prin examen medical:
¾ la angajarea în muncă;
¾ de adaptare în muncă;
¾ periodic;
¾ la reluarea muncii.

HG 355/2007

Examenul medical la angajarea în muncă se face celor care îşi încep
activitatea la un nou loc de muncă, la solicitarea angajatorului, înainte de
orice proba practică, examen, concurs sau termen de încercare şi trebuie să
stabilească dacă starea de sănătate, aptitudinile fizice şi psihice ale viitorului
lucrător îi permit să desfăşoare activitatea la viitorul loc de muncă. Este
interzisă angajarea sau schimbarea locului de munca, a oricărui angajat, fără
aviz medical.
Examenul medical de adaptare, se efectuează în prima lună de la
angajare, pentru a confirma / infirma menţinerea sănătăţii şi capacităţii de
muncă în condiţiile specifice locului de muncă.

Examenul medical periodic se efectuează, cu frecvenţa stabilită de
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legislaţie sau de medicul specialist de medicina muncii, obligatoriu tuturor
lucrătorilor şi stabileşte dacă starea de sănătate a lucrătorului permite
continuarea activităţii la acelaşi loc de muncă.
Examenul medical la reluarea muncii se efectuează în termen de 7
zile de la reluarea muncii după o întrerupere a activităţii de minimum 90
zile pentru motive medicale, sau de 6 luni pentru orice alte motive, sau de
fiecare dată când medicul de medicina muncii consideră că este necesar, în
funcţie de natura bolii sa a accidentului pentru care persoana respectivă a
absentat.
Înregistrările medicale vor fi păstrate o perioadă cel puţin egală cu
durata medie de expunere-afectare a sănătăţii pentru fiecare categorie de
risc profesional. Angajatorul păstrează lista locurilor de muncă cu riscuri
profesionale şi concluzia examinării medicale (fişa de aptitudine), iar
cabinetul de medicina muncii păstrează dosarele medicale, fişele de
expunere la riscuri profesionale şi datele de morbiditate profesională.
Medicul de medicina muncii face recomandările necesare eliminării sau
reducerii riscului, inclusiv de transferare a lucrătorului la o activitate unde
nu există risc (schimbarea locului de muncă). Angajatorul este obligat să
respecte recomandările medicale ca urmare a examenelor efectuate pentru
supravegherea sănătăţii lucrătorilor.
Angajatorul este obligat să asigure fondurile şi condiţiile necesare
pentru efectuarea examenului medical la angajare, a examenului medical de
adaptare, a controlului medical periodic şi a examenului medical la reluarea
muncii.
1.4 OBLIGAŢIILE LUCRĂTORILOR

L 319/2006
Art. 22 şi 23

¾ să-şi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei de securitate şi
sănătate în muncii şi măsurile interne de aplicare a acestora.
¾ să-şi desfăşoare activitatea în aşa fel, încât să nu expună la pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât şi pe
celelalte persoane participante la procesul de muncă.
¾ să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă orice defecţiune
tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau
îmbolnăvire profesională.
¾ să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui
accident şi să informeze de îndată pe conducătorul locului de muncă.
¾ să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare,
corespunzător scopului pentru care i-a fost acordat.
Lucrătorii vor raporta imediat conducătorilor locurilor de muncă
orice îmbolnăvire sau accidentare care are legătură cu o substanţă chimică.
Chiar şi incidentele periculoase vor fi raportate.
Este important ca lucrătorul să raporteze şi unele stări de
indispoziţie, cum ar fi greaţă, cefalee (dureri de cap) sau oboseală, care pot
provoca dificultăţi în concentrare şi care pot conduce la creşterea riscurilor
de accidentare sau îmbolnăvire.

Ghidul angajatorului – reducerea expunerii lucrătorilor la agenţi chimici periculoşi la locul de muncă
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Secţiunea 2
AGENŢI CHIMICI PERICULOŞI

Această secţiune prezintă definirea agenţilor chimici
periculoşi, surse de identificare a acestora, limite de
expunere şi modalităţi de alegere a produselor.
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2.1 CE ESTE UN AGENT CHIMIC PERICULOS
Agentul chimic periculos este orice substanţă sau preparat care, datorită proprietăţilor
fizico-chimice, chimice sau toxicologice, şi modului de folosire sau prezenţei acestora la locul
de muncă, prezintă risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor.
La locul de muncă angajaţii pot fi expuşi la acţiunea agenţilor chimici periculoşi, fie
accidental (explozii, incendii, deteriorări de conducte sau rezervoare etc.), fie în mod curent în
timpul utilizării, manipulării sau transportului.
Agenţii chimici periculoşi pot provoca unul sau mai multe din următoarele efecte:
¾ intoxicaţii
¾ iritaţii

¾ arsuri
¾ leziuni

¾ incendii
¾ explozii

Unele îmbolnăviri, datorate expunerii la agenţi chimici periculoşi în mediul de muncă,
au loc rapid (intoxicaţii acute), altele apar după un timp lung de expunere (boli profesionale
cronice).
Exemple în acest sens :
Expunerea pe o durată mică la vapori de benzen produce dureri de cap, vâjâieli în
urechi, iar expunerea timp îndelungat poate provoca cancer;
Expunerea, o perioadă lungă la pulberi ce conţin crom hexavalent poate cauza leziuni
ale mucoaselor căilor respiratorii sau chiar cancer.
Agenţii chimici periculoşi pot fi întâlniţi
ca:
¾ materii prime;
¾ produse intermediare;
¾ produse finite;
¾ reziduuri.

Agenţii chimici periculoşi pot fi sub formă:
¾ solidă (pulberi, granule, fulgi, solzi etc.);
¾ lichidă (solvenţi organici, acizi, baze etc.);
¾ gaze sau vapori (clor, monoxid de carbon, vapori de solvenţi).

Ghidul angajatorului – reducerea expunerii lucrătorilor la agenţi chimici periculoşi la locul de muncă
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Poate fi afectat personalul care
lucrează:
¾ în secţiile de producţie;
¾ la ambalare;
¾ în depozite;
¾ la întreţinere;
¾ la curăţenie;
¾ subcontractanţi.

Efectul asupra personalului depinde de:
¾ agentul chimic periculos prezent;
¾ nivelul de expunere (concentraţia agentului chimic în mediul de muncă);
¾ timpul de expunere al lucrătorului.

Un agent chimic periculos poate provoca riscuri de îmbolnăvire profesională sau
accidente de muncă prin:
¾ proprietăţi toxicologice, spre exemplu, substanţele foarte toxice, toxice, nocive, corozive,
iritante, care provoacă alergii, substanţele, substanţele care provoacă cancer, sterilitate sau
malformaţii congenitale. În această categorie intră şi substanţele care pot provoca eczeme
în urma unui contact prelungit cu pielea. Concentraţiile mari de pulberi pot avea efecte
nocive la nivelul căilor respiratorii, chiar şi în cazurile în care compoziţia lor chimică nu
este clasificată drept periculoasă;
¾ temperatură ridicată şi/sau scăzută, spre exemplu, apa fierbinte şi aburul fierbinte sau
stropii de metal fierbinte care se pot forma;

¾ radioactivitate, spre exemplu, deşeurile radioactive, care necesită condiţii speciale de
securitate în muncă;
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¾ inflamabilitate, explozivitate, instabilitate, reactivitate etc.
¾ înlocuirea oxigenului din aer, spre exemplu, azotul care în principiu nu este periculos,
atunci când concentraţia sa depăşeşte proporţia naturală din aer, scade proporţia de oxigen
şi aerul respirat devine sufocant. Compoziţia aerului poate fi de asemenea modificată în
urma unor procese chimice sau biologice care consumă oxigen.

Exemple de agenţi chimici ce pot deveni periculoşi prin creşterea riscului de incendiu,
explozie sau altă reacţie chimică periculoasă:
o vaporii multor solvenţi organici se aprind uşor şi pot cauza explozii;
o hidrogenul acumulat în timpul încărcării acumulatorilor cu plumb, poate da naştere
unei atmosfere potenţial explozivă;
o anumite metale, de exemplu zincul, intrat în reacţie cu acizii în cazul unei acoperiri
galvanice conduce la formarea de hidrogen favorizează apariţia unei atmosfere potenţial
explozive;
o amestecul de pulberi de lemn şi aer din instalaţia de ventilaţie, poate fi aprins de o
scânteie produsă de o piatră sau un şurub care a pătruns în instalaţia de ventilaţie;
o vaporii de tricloretilena, în cazul sudurii, sau a altor lucrări la cald, pot forma fosgen, un
gaz foarte toxic;
o la sudarea materialelor inoxidabile se formează fum de sudură care conţine printre
altele crom şi nichel toxic.
Agenţi chimici periculoşi pot fi şi:


Substanţele care se afla pe suprafaţa unui material. Un exemplu în acest sens sunt
substanţele de combatere a dăunătorilor cu care sunt trataţi puieţii dintr-o pepinieră, care
pot provoca leziuni celor care se ocupă de manipularea acestora.



Substanţele care se află în interiorul unui material, expunându-i la riscuri pe cei
responsabili cu manipularea sau prelucrarea lor. De exemplu, substanţa cu care este
impregnat lemnul în procesul de prelucrare.



Substanţele chimice care în mod normal nu sunt periculoase dar, care în urma unor
transformări suferite în timpul procesului de producţie pot deveni periculoase.
Exemple în acest sens : pulberea rezultată în urma prelucrării blocurilor de piatră cu
concentraţie mare de cuarţ sau emanarea de gaze periculoase ca urmare a încălzirii unui
material plastic.

Ghidul angajatorului – reducerea expunerii lucrătorilor la agenţi chimici periculoşi la locul de muncă
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2.2

INFORMAŢII DESPRE AGENŢII CHIMICI PERICULOŞI PREZENŢI LA
LOCUL DE MUNCĂ

Pentru a obţine informaţii utile despre agenţii chimici periculoşi prezenţi în unitate,
este important ca angajatorul să parcurgă etapele prezentate în continuare:

2.2.1

Identificarea locurilor de muncă în care se folosesc sau din care pot rezulta agenţi
chimici periculoşi. În acest sens angajatorul:

¾ Verifică unde sunt folosiţi şi depozitaţi agenţii chimici periculoşi. Este recomandat să se
identifice locurile de muncă, grupurile de angajaţi expuşi şi modul de contaminare.

¾ Estimează ce substanţe periculoase pot rezulta în timpul unei faze tehnologice ca produse
intermediare, finite, reziduuri, deşeuri, emisii sau scăpări accidentale.
Exemplu:
Loc de muncă
Sudură
Operaţii de degresare

Substanţa periculoasă
- fum de sudură
- solvenţi organici

Mod de contaminare
- inhalare
- contact cu pielea şi/sau
inhalare

¾ Estimează agenţii chimici folosiţi sau rezultaţi în activităţile complementare. De exemplu,
în timpul întreţinerii sau reparaţiilor curente sau capitale, în timpul operaţiilor de
curăţenie sau cercetare.
¾ Estimează şi agenţii chimici care pot apare atunci când se repară o clădire.
De exemplu:
izolaţii de azbest,

emisia de fum
de la sudură.
16
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2.2.2 Strângerea informaţiilor asupra riscurilor chimice şi a mijloacelor de prevenire.
Pentru a obţine aceste informaţii angajatorul poate consulta:
¾
¾
¾
¾
¾

eticheta;
fişa cu date de securitate a agentului chimic;
medicul de medicina muncii;
alţi specialişti în domeniu;
internet.

a) Eticheta
Eticheta de pe ambalaje oferă informaţii scrise despre pericole şi avertismente, iar
fondul portocaliu al semnelor grafice arată că substanţa este periculoasă. Acest tip de etichetă
se aplică pe produsele utilizate, depozitate sau vândute.
Exemplu de etichetă:

F

Xn

TOLUEN
PERICULOS LA INHALARE
A se evita contactul cu ochii.
A nu se arunca la canalizare.
A se păstra departe de sursele de aprindere - Fumatul interzis.
A se lua măsuri de protecţie împotriva descărcărilor de electricitate
statică.
Conţine: toluen
203-625-9 marcaj CE
Numele, adresa şi numărul de telefon ale producătorului,
importatorului sau furnizorului

Eticheta pentru transport a fost concepută conform reglementării privind transportul
materialelor periculoase.
Trei exemple de etichete de transport:

Eticheta se aplică pe containere, rezervoare mobile şi alte mijloace utilizate pentru
transportul agenţilor chimici şi oferă informaţii despre riscurile legate de produsele transportate
prin pictograme aplicate în partea superioară a unui romb.
Ghidul angajatorului – reducerea expunerii lucrătorilor la agenţi chimici periculoşi la locul de muncă
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PRINCIPALELE TIPURI DE PERICOLE ŞI SIMBOLURILE LOR
Simbol grafic de
avertizare
T+

Foarte toxic
T

Toxic
Xn

Nociv
C

Coroziv
Xi

Iritant
F+

Extrem inflamabil
F

Foarte inflamabil
Inflamabil
E

Exploziv
O

Oxidant
<<N

Periculos pentru mediul
înconjurător
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Descrierea riscurilor
Foarte toxice - substanţele şi preparatele care
prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată în
cantităţi foarte mici pot cauza moartea sau
afecţiuni cronice ori acute ale sănătăţii;
Exemple: acid cianhidric, anhidridă arsenioasă,
Paration
Toxice - substanţele şi preparatele care prin
inhalare, ingestie sau penetrare cutanată în
cantităţi reduse pot cauza moartea sau afecţiuni
cronice ori acute ale sănătăţii;
Exemple: metanol, benzen, fenol
Nocive - substanţele şi preparatele care prin
inhalare, ingestie sau penetrare cutanată pot cauza
moartea sau afecţiuni cronice ori acute ale
sănătăţii;
Exemple: etilenglicol, xilen

Aceste substanţe pot provoca, în funcţie
de cantitate, efecte ireversibile după o
singură expunere, efecte grave asupra
sănătăţii după expunere repetată sau
prelungită, cât şi efecte mutagene
cancerigene sau teratogene prin
inhalare, înghiţire sau pătrundere prin
piele.
Unul din cele trei simboluri se poate
utiliza şi pentru substanţele şi preparatele
sensibilizante, cancerigene, mutagenice
sau toxice pentru reproducere.

Corozive - substanţele şi preparatele care în contact cu ţesuturile vii exercită o acţiune
distructivă asupra acestora din urmă;
Exemple: acid clorhidric cu concentraţie mai mare de 25 %, hidroxid de sodiu (soda caustica)
cu concentraţie peste 2 %.
Iritante - substanţele şi preparatele necorosive care prin contact imediat, prelungit sau repetat
cu pielea ori cu mucoasele pot cauza o inflamaţie; Pot provoca inflamaţia a tegumentelor,
mucoaselor, căilor respiratorii, alergii (substanţe sensibilizante), eczeme
Exemple: amoniac între 5 şi 10 %, acid clorhidric între 10 şi 25 %, acrilaţi
Extrem de inflamabile: substanţele şi preparatele chimice lichide cu un punct de aprindere
foarte scăzut şi cu un punct de fierbere scăzut, precum şi substanţele şi preparatele gazoase care
sunt inflamabile în contact cu aerul la temperatura şi la presiunea mediului ambiant; Se pot
aprinde sub acţiunea unei surse de energie (flacără, scânteie etc.) chiar la temperaturi sub
0oC Exemple: hidrogen, acetilena, eter etilic.
Foarte inflamabile: substanţele şi preparatele care pot să se încălzească şi apoi să se aprindă în
contact cu aerul la temperatura ambiantă, fără aport de energie; sau substanţele şi preparatele
solide care se pot aprinde cu uşurinţă după un scurt contact cu o sursă de aprindere şi care
continuă să ardă sau să se consume şi după îndepărtarea sursei; sau substanţele şi preparatele
lichide cu un punct de aprindere foarte scăzut; sau substanţele şi preparatele care în contact cu
apa sau cu aerul umed emană gaze foarte inflamabile în cantităţi periculoase;
Exemple: acetona, alcool etilic.
Inflamabile - substanţele şi preparatele lichide cu un punct de aprindere scăzut;
Pot să se aprindă sub acţiunea unei surse de energie (flacără, scânteie etc.)
Exemple: white-spirit.
Explozive: substanţele şi preparatele solide, lichide, păstoase sau gelatinoase, care pot să
reacţioneze exoterm în absenţa oxigenului din atmosferă, producând imediat emisii de gaze, şi
care, în condiţii de probă determinate, detonează, produc o deflagraţie rapidă sau sub efectul
căldurii explodează când sunt parţial închise; Pot exploda fie în prezenţa unei flăcări, fie
prin lovire sau frecare.
Exemple: nitroglicerină.
Oxidante: substanţele şi preparatele care în contact cu alte substanţe, în special cu cele
inflamabile, prezintă o reacţie puternic exotermă; Pot elibera oxigen, putând provoca sau
întreţine arderea substanţelor corozive.
Exemple: cloraţi, acid azotic peste 70 %, peroxizi.
Periculoase pentru mediul înconjurător - substanţele şi preparatele care, introduse în mediul
înconjurător, ar putea prezenta sau prezintă un risc imediat ori întârziat pentru unul sau mai
multe componente ale mediului înconjurător. Întrând în mediu, poate prezenta un pericol
imediat sau în timp pentru mediul acvatic, sol, atmosferă sau natură în general
Exemple:lindan
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b) Fişa cu date de securitate
Angajatorul trebuie să verifice dacă agenţii chimici periculoşi
achiziţionaţi sunt însoţiţi de fişa cu date de securitate a furnizorului,
importatorului sau distribuitorului.
Fişa cu date de securitate trebuie să ofere informaţii complete privind
riscurile şi mijloacele de protecţie şi trebuie să cuprindă cele 16 rubrici
prezentate mai jos.
Producătorii au obligaţia să întocmească fişa cu date de securitate şi să
o transmită utilizatorilor şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului care
are responsabilităţi referitoare la implementarea la nivel naţional a legislaţiei
privind substanţele şi preparatele periculoase.

R 1907/2006
art. 31 (6),
Anexa II
HG
1408/2008
L 349/2007

Fişa cu date de securitate
1. identificarea substanţei/preparatului şi a societăţii/întreprinderii;
2. identificarea pericolelor;
3. compoziţie/informaţii privind componenţii (ingredientele);
4. măsuri de primul ajutor;
5. măsuri în stingere a incendiilor;
6. măsuri în cazul pierderilor accidentale;
7. manipulare şi depozitare;
8. controlul expunerii / protecţia personală;
9. proprietăţile fizice şi chimice;
10. stabilitate şi reactivitate;
11. informaţii toxicologice;
12. informaţii ecologice;
13. consideraţii privind eliminarea;
14. informaţii privind transportul;
15. informaţii privind reglementarea;
16. alte informaţii.

Ghidul angajatorului – reducerea expunerii lucrătorilor la agenţi chimici periculoşi la locul de muncă
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c) Medicul de medicina muncii
HG 355/2007

Angajatorul poate solicita medicului de medicina muncii informaţii
referitoare la riscurile pe care le implică un anumit agent chimic periculos,
mijlocele de prevenire şi organizarea supravegherii stării de sănătate a
angajaţilor expuşi (v. Anexa 5.4).
d) Alţi specialişti în domeniu

HG 1408/2008
HG 172/1997

Angajatorul poate solicita de la Agenţia Naţională pentru Protecţia
Mediului o listă cu substanţele şi preparatele chimice periculoase existente
pe piaţă sau poate consulta Registrul Naţional al Substanţelor Potenţial
Toxice.
Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia
Muncii – Bucureşti a elaborat şi pune la dispoziţia angajatorilor fişe cu
date de securitate pentru peste 500 de substanţe şi preparate chimice.
e) Internet (v. anexa 5.9)

2.2.3 Organizarea transmiterii informaţiilor, privind agenţii chimici, către angajaţi
Un agent chimic periculos nu poate fi folosit înainte de a fi puse la dispoziţia angajaţilor informaţii scrise
privind riscurile produsului şi protecţia necesară.

În acest sens angajatorul:

¾ Întocmeşte şi afişează lista proprie cu agenţii chimici periculoşi. Se recomandă ca lista
să fie actualizată, specificându-se data ultimei modificări.
¾ Întocmeşte şi afişează instrucţiuni proprii de lucru corect şi în siguranţă specifice locului
de muncă, cu precizarea riscurilor şi mijloacelor de protecţie.
¾ Verifică etichetarea corespunzătoare a produselor chimice prezente la locul de muncă.
¾ Controlează dacă la locul de muncă, unde se produc sau utilizează agenţi chimici
periculoşi, există:
•
•

20

lista substanţelor chimice periculoase;
informaţii scrise privind riscurile, măsurile şi mijloacele de protecţie
adresate angajaţilor.
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2.3 VALORI LIMITĂ DE EXPUNERE PROFESIONALĂ PENTRU
AGENŢII CHIMICI
Agenţii chimici periculoşi prezenţi în mediul de muncă pot constitui
factori de risc adică pot provoca accidente de muncă şi/sau îmbolnăviri
profesional. Aceştia sunt denumiţi noxe profesionale.
Valorile limită naţionale pentru agenţii chimici periculoşi şi
pulberi în atmosfera locurilor de muncă, care în România au caracter
obligatoriu, trebuie reduse cât mai mult posibil, chiar atunci când
concentraţiile sunt sub valorile limită admise.
“Valoarea limită de expunere profesională” - dacă nu se
specifică altfel, reprezintă media ponderată cu timpul, pe o perioadă
determinată (durata unui schimb de muncă sau termen scurt -15 min.), a
concentraţiei agentului chimic în aer, la nivelul respirator al angajatului.

HG 1218/2006

“Valoarea limită biologică a unui agent chimic” - reprezintă
concentraţia limită a agentului în mediul biologic corespunzător, a
metabolitului lui sau a indicatorului de efect.
“Valoarea limită admisibilă pentru pulberi “ - concentraţia de
pulberi la nivel respirator al angajatului, corespunzătoare unui schimb (o
determinare pe toată durata schimbului de lucru sau media ponderată cu
timpul a mai multor determinări corespunzătoare fazelor tehnologice).

-

În legislaţia specifică sunt prezentate:
valori limită obligatorii naţionale de expunere profesională ale
agenţilor chimici;
valori limită biologice;

-

valori limită naţionale de expunere profesională pentru agenţi
cancerigeni;

-

valori limită de expunere profesională pentru pulberi.

HG 1218/2006
Anexa 1
Anexa 2
HG 1093/2006
Anexa 3
HG 355/2007
Anexa 1, cap.III

Valorile limită de expunere profesională sunt utilizate în evaluarea
calităţii aerului la locul de muncă şi pot constitui un punct de plecare în
alegerea produsului, a metodei de lucru sau în dimensionarea dispozitivelor
de ventilaţie.
Metodele standardizate de măsurare şi evaluare a concentraţiilor
agenţilor chimici din aer la locul de muncă în legătură cu valorile limită de
expunere profesională se stabilesc în conformitate cu recomandările practice
elaborate de Comisia Europeană.

HG 1218/2006
Instrucţiuni
practice ale CE
[12]
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2.4 ALEGEREA PRODUSELOR ŞI A METODEI DE LUCRU
În alegerea produselor chimice periculoase trebuie să se ţină seama de toate riscurile de
îmbolnăvire sau accidentare ce pot apărea în utilizarea acestora, cu alte cuvinte nu se va ţine
cont doar de riscurile chimice.
Alegerea produselor presupune în principiu evaluarea riscurilor pe care le implică
diferitele alternative. Adeseori, posibilitatea de a alege dintre două substanţe chimice este
simplificată prin identificarea proprietăţilor care le diferenţiază şi evaluarea făcută pe baza
acestor proprietăţi.
Angajatorul trebuie să evite folosirea unui agent chimic periculos prin înlocuirea lui
cu un agent chimic sau un proces tehnologic care nu este periculos sau este mai puţin periculos
decât precedentul, pentru sănătatea şi securitatea angajaţilor.
Înlocuirea unui produs poate implica schimbarea modului de lucru. De aceea, este
importantă evaluarea riscurilor prezentate de combinaţia produs chimic-metodă de lucru şi
luarea în considerare şi a riscurilor cauzate de muncile monotone sau repetitive.

În orice situaţie angajatorul este obligat să evalueze riscurile profesionale.
Exemplu de situaţie când este importantă o evaluare produs chimic - metodă de lucru:
¾ riscurile de accidentare pot fi mai mari dacă o suprafaţă metalică este curăţată
mecanic (sablată), cu un agent chimic nepericulos (nisip), decât în cazul în care
este lustruită cu ajutorul unui agent chimic periculos, pentru ca în urma sablării
nisipul se transformă în pulbere de siliciu care poate provoca silicoze;
¾ într-un loc de muncă temporar sau într-un spaţiu închis se vor folosi pe cât posibil
produse solubile în apă sau produse cu conţinut scăzut de solvenţi organici.

În alegerea produsului trebuie luate în considerare şi alte riscuri decât acelea legate de
mediul de muncă, un exemplu în acest sens fiind riscurile privind mediul înconjurător.
Acumularea de reziduuri şi deversările pot polua mediul înconjurător.
Se recomandă ca fiecare angajator să-şi stabilească procedurile privind modul în
care va decurge achiziţionarea agenţilor chimici, din care să reiasă printre altele pe ce
documente se va baza decizia privind achiziţia.
Se recomandă efectuarea unei evaluări preliminare a riscurilor ce pot apărea în
utilizare, înainte de adoptarea unei hotărâri definitive privind achiziţia de substanţe.
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Secţiunea 3
RISCURI CHIMICE

Această secţiune prezintă o modalitate de evaluare a riscurilor
chimice şi unele măsuri de prevenire a acestora.
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3.1 EVALUAREA RISCURILOR (recomandare suedeză)

Înainte de începerea unei noi activităţi se va face o evaluare a riscurilor şi se vor lua măsurile
necesare de prevenire. Poate fi de asemenea necesară o evaluare continuă a riscurilor implicate
de activitatea aflată în desfăşurare. Evaluarea riscurilor va sta la baza deciziilor ce se vor
adopta cu privire la:
¾ Alegerea produsului, a metodei şi a utilajului de lucru.
¾ Măsurile ce urmează a fi adoptate pentru diminuare a riscurilor.
¾ Elaborarea instrucţiunilor de lucru şi de protecţia muncii.
¾ Instrumentarul şi procedurile de prim ajutor necesare.
Rezultatul evaluării riscurilor şi hotărârile privind măsurile de diminuare a riscurilor ce
urmează a fi adoptate vor fi consemnate în scris şi detaliate în funcţie de gravitatea riscurilor.
Evaluarea riscurilor va fi actualizată ori de câte ori se operează schimbări în activitatea unităţii
sau apar noi informaţii privind riscurile. Documentaţia va fi mereu adusă la zi, datată şi
semnată de angajator. Angajaţii expuşi vor fi ţinuţi la curent şi vor avea acces la documentaţie.
În evaluarea riscurilor chimice din mediul de muncă vor fi identificate substanţele chimice
periculoase care apar sau care pot apărea în activitate. În cazul depistării unor astfel de
substanţe, se va stabili dacă acestea pot cauza îmbolnăviri sau accidentări. În cazul în care se
suspectează faptul că activitatea respectivă are ca rezultat producerea de noxe, se va determina
gradul de expunere (v. Anexa 5.5).
În evaluarea riscurilor se va ţine cont de:
• Proprietăţile periculoase ale substanţelor chimice identificate, atât separat cât şi împreună.
• Informaţiile privind proprietăţile periculoase şi măsurile de prevenire necesare care intră în
obligaţiile furnizorului.
• Modalitatea de utilizare, echipamentul de lucru, volumul, presiunea şi temperatura, măsurile
de prevenire adoptate în ceea ce priveşte utilizarea substanţelor, precum şi particularităţile
activităţii în care apar agenţi chimici periculoase.
• Expunerea la agenţi chimici periculoşi; specificul, nivelul şi durata acesteia.
• Rapoarte privind probleme, cazuri de îmbolnăviri şi accidentări apărute în desfăşurarea
activităţii şi care au legătură cu existenţa acelor agenţi chimici.
• Concluziile care pot fi trase din controalele medicale efectuate.
Documentaţia care poate fi utilă include schiţe, registre privind accidentările şi incidentele
periculoase, regulamente de funcţionare elaborate anterior şi evaluări ale riscurilor.
Este recomandabil să se înceapă cu o evaluare de ansamblu a sectoarelor de activitate. Dacă se
stabileşte că este necesar să se facă o evaluare mai detaliată, se recomandă fracţionarea
activităţii desfăşurate în unitatea respectivă, apoi o evaluare a fiecărui faze tehnologice unde
apar agenţi chimici periculoşi. Exemple de astfel de activităţi: degresarea unor piese, vopsirea
acestora etc.
Pentru reuşita muncii de evaluare a riscurilor este decisiv ca fracţionarea activităţii să
funcţioneze în practică.
Într-o unitate în care riscurile chimice din mediul de muncă sunt reduse, de mică importanţă şi
uşor de depistat, inventarierea şi evaluarea acestora se pot face pentru fiecare spaţiu în parte în
timpul vizitei sau controlului pe care îl efectuează periodic responsabilul pe protecţia muncii
împreună cu angajatorul. Controlarea fiecărui spaţiu din unitate permite observarea cu atenţie
şi a unor activităţi colaterale, cum ar fi prepararea cafelei. Rezultatele evaluării se consemnează
într-un proces verbal.
În cazul unor sarcini de lucru despre care nu se ştie ce riscuri pot atrage după sine, este necesar
ca evaluarea să se facă înainte de demararea activităţii.
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Ce presupune evaluarea riscurilor? (v. Anexa 5.6)
Pentru a putea preîntâmpina riscurile şi a decide care dintre acestea au relevanţă pentru
sănătatea şi securitatea în muncă, este important să existe informaţii temeinice despre agenţii
chimici care pot apărea în procesul muncii. În multe cazuri, sarcina de evaluare a riscurilor
poate să i încredinţeze unui grup, ai cărui membrii au diferite competenţe. Grupul poate fi
format din conducătorii unităţilor, angajaţi, responsabilii cu protecţia muncii şi responsabilii cu
elaborarea şi dezvoltarea metodelor. Într-un grup în care nimeni nu a mai făcut o astfel de
evaluare a riscurilor, poate fi necesar sprijinul unui consultant sau al unui expert (de ex. o
persoană din cadrul cabinetului de medicină a muncii din unitate). În mod normal se impune şi
prezenţa responsabilului pentru materiale inflamabile şi explozive.
Este important ca toţi cei implicaţi să ştie clar ce anume trebuie să conţină evaluarea riscurilor
care urmează a fi făcută (dacă, de exemplu, depozitarea şi transportul substanţelor face sau nu
obiectul evaluării).
Dacă se face o evaluare a riscurilor din punct de vedere al activităţilor desfăşurate, este
important să se ştie clar ce presupun activităţile respective. În cazul unui mod simplu de
utilizare poate fi suficientă o trecere în revistă a substanţelor folosite şi a scopurilor în care
acestea sunt utilizate în activitatea respectivă. În alte cazuri este posibil să fie necesară o
descriere mai amănunţită a substanţelor în cauză, a reacţiilor în care acestea intră, a
compuşilor lor, a volumului, temperaturii şi presiunii, a metodelor, echipamentului, mijloacelor
/ dispozitivelor de încălzire şi răcire şi a altor factori relevanţi.
O parte a evaluării presupune inventarierea substanţelor ce se pot forma în urma reacţiilor
chimice. Trebuie să se aibă astfel în vedere posibila apariţie a substanţelor inflamabile, a
atmosferelor cu concentraţie mică de oxigen, a concentraţiilor de pulberi ce pot cauza explozii,
a gazelor, a fumului sau a pulberilor dăunătoare sănătăţii.
Informaţiile privind agentul chimic periculos
Fişa cu date de securitate reprezintă informaţiile – de la producător, importator sau cel care
lansează pe piaţă un agent chimic periculos – privind caracteristicile produsului din punct de
vedere al riscurilor pe care le implică şi al măsurilor de protecţie pe care le impune. Aceste
informaţii facilitează, în cazul folosirii respectivului produs în procesul muncii, adoptarea
măsurilor necesare pentru protejarea sănătăţii angajaţilor şi a mediului înconjurător, precum şi
pentru asigurarea securităţii în muncă.
Angajatorul este cel care decide dacă informaţiile primite de la furnizor sunt suficiente pentru
utilizarea în condiţii de siguranţă a respectivelor substanţe. Este posibil să fie necesar ca
angajatorul să solicite lămuriri suplimentare sau să facă el însuşi investigaţii. De exemplu:
¾ este important să se ştie dacă leziunile pe care expunerea la acea substanţă le poate
provoca apar imediat sau după un timp şi dacă acestea sunt mai mult sau mai puţin
grave;
¾ dacă prelucrarea materialelor conduce la apariţia unor substanţe chimice
periculoase, de exemplu ca urmare a încălzirii sau şlefuirii unei suprafeţe sau a unui
material, trebuie stabilit dacă materialul sau suprafaţa respectivă conţin vreun agent
chimic periculos care impune adoptarea unor măsuri de protecţie suplimentare.
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Proprietăţi inerente
Proprietăţile agenţilor chimici în stare naturală, în condiţii normale de temperatură şi presiune
reprezintă proprietăţile inerente. Un agent chimic poate fi:
¾ Periculos pentru sănătate în cazul inhalării.
¾ Periculos pentru sănătate în cazul contactului cu pielea sau ochii.
¾ Periculos pentru sănătate în cazul ingestiei.
¾ Inflamabil sau exploziv.
¾ Reactivitate chimică crescută.
Pentru a putea evalua proprietăţile periculoase ale unui agent chimic, trebuie să se cunoască
gradul de expunere în cazul utilizării acestuia.
Se recomandă să se stabilească pentru fiecare dintre proprietăţile periculoase ale unei substanţe
dacă modalitatea de utilizare poate constitui un risc real.
Se întâmplă adesea ca efectele dăunătoare cauzate de expunerea concomitentă la mai multe
substanţe să nu fie cunoscute. Reducerea expunerii la substanţe periculoase presupune luarea
tuturor măsurilor de protecţie posibile împotriva efectelor combinate necunoscute.
Inhalarea
Concentraţia unei substanţe în aerul de respirat depinde de proprietăţile acesteia, cum ar fi
volatilitatea sau tendinţa de transformare în pulberi, precum şi de alţi factori cum ar fi
cantitatea utilizată, temperatura, dacă utilizarea se face în spaţiu deschis, ventilaţia, suprafaţa
de evaporare şi formarea de aerosoli. Dacă la o evaluare de ansamblu se dovedeşte că folosirea
substanţei cauzează producerea de noxe, se vor face investigaţii mai detaliate. Pentru a se
asigura că expunerea este scăzută, se poate recurge la măsurători simple prin sondaj, cu fiole de
analiză. Dacă în urma investigaţiei se constată că există motive să se suspecteze depăşirea
valorilor limită de expunere profesională, se va măsura gradul de expunere.
Contactul cu pielea
În funcţie de cât de repede o substanţă acţionează în contact cu pielea, se stabileşte dacă există
riscul apariţiei unor leziuni ale pielii în timpul diferitelor etape din procesul muncii. Trebuie să
se ţină cont de faptul că efectul unei substanţe se poate accentua în cazul în care utilizarea
acesteia presupune încălzirea ei. În cazul utilizării unor substanţe care pot cauza probleme de
sănătate chiar şi în urma expunerii la cantităţi mici, este important să se aibă în vedere că pot
rămâne urme de substanţă chiar şi pe ambalaj.
Pericolul de incendiu
În cazul în care substanţa utilizată este inflamabilă, este important să se evalueze riscul de
aprindere din cauza producerii de scântei, a unei surse de foc etc. Încărcarea electrostatică şi
prelucrarea mecanică, pot conduce la producerea de scântei.
Reactivitatea
În cazul în care substanţa are o reactivitate chimică crescută, este extrem de important să se
verifice dacă modul de utilizare prestabilit nu creează condiţii pentru producerea unor reacţii
chimice periculoase.
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Exemplul de mai jos încearcă să arate o modalitate de evaluare a riscurilor apărute în
utilizarea unui produs fictiv folosit la degresarea pieselor de metal şi/sau sticlă şi prin urmare
nu constituie decât un model de întocmire a fişei de evaluare.
Căile de pătrundere / periculozitate
Inhalarea

l cu pielea

stia

olul de incendiu

acţii

Proprietăţi inerente Periculoasă dacă este
n cazul
inhalată. Poate cauza
contactului
afecţiuni acute şi cronice.
prelungit sau
repetat.

cazul
bilă.
ingestiei
unei
cantităţi
considerabi
le.

ţie periculoasă
în afara
riscului de
incendiu.
Distruge
anumite tipuri
de mase
plastice.

Riscuri la utilizare

sc de
ingestie.

esc decât sticla
şi / sau
metalul.

aximă în aer 200 ppm.
Determinările de noxe
indică o valoare a
concentraţiilor care
depăşeşte nivelul max.

e stropire.

este protejat împotriva
exploziilor.

Sunt necesare
măsuri pt.
înlăturarea
riscurilor?
Măsuri la utilizare

transferată într-un spaţiu
special amenajat cu
ventilaţie de proces.

trice şi utilajul electric
trebuie să fie protejate
împotriva exploziilor.
Pentru ca un lichid să
fie transferat utilajul
va fi legat la pământ.

Măsuri preventive

pentru căile respiratorii
datorită riscului de
degajări.

ciţii de stingere a
incendiilor.

Ce poate merge prost?
Este de asemenea important să se prevadă dacă diferite evenimente pot avea consecinţe grave.
Prin evenimente se înţelege manevre greşite, scurgeri, vărsări accidentale, întreruperea
curentului electric sau defecţiuni ale unor piese ale utilajelor. În acest caz se poate porni de la
acea / acele proprietăţi periculoase ce pot cauza leziuni grave chiar şi la o simplă expunere sau
pot conduce la incendii sau explozii.
Este important să se aibă în vedere experienţele dobândite ca urmare a unor incidente
periculoase.
Evaluarea riscurilor
După identificarea unui număr de riscuri şi evaluarea probabilităţii ca acestea să producă
îmbolnăviri sau accidentări, se impune luarea de măsuri de protecţie pentru înlăturarea
riscurilor respective. Se va decide dacă procedura aleasă este atât de periculoasă încât
substanţa utilizata sau metoda de lucru trebuie schimbată. Valorile noxelor în timpul expunerii
se compară cu valorile limită de expunere.
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În mod normal consemnarea evaluării riscurilor şi a măsurilor adoptate trebuie să cuprindă
următoarele:
- o descriere a ceea ce s-a evaluat din punct de vedere al riscurilor,
- ce substanţe chimice periculoase au fost identificate,
- ce proprietăţi inerente periculoase au acestea,
- la ce grad de expunere sunt supuşi angajaţii,
- la ce riscuri pot conduce proprietăţile substanţei în timpul utilizării (atât în utilizarea
corecta cât şi în cazul unor manevre greşite),
- ce măsuri de diminuare a riscurilor au fost adoptate sau cazurile în care nu s-a considerat
necesară adoptarea unor măsuri.
Va fi anexată şi se va face referire la documentaţia care stă la baza evaluării riscurilor, de
exemplu prospecte şi protocoale întocmite în urma efectuării de determinări ale gradului de
expunere. Se recomandă de asemenea anexarea instrucţiunilor de lucru şi de protecţia muncii
elaborate.
Întocmirea unei documentaţii detaliate facilitează actualizarea evaluării riscurilor.
Nu este întotdeauna necesară identificarea compoziţiei chimice a unei substanţe periculoase. De
exemplu este suficient să se constate acumularea de pulberi rezultate în urma procesului de
şlefuire şi necesitatea dotării cu un dispozitiv de aspirare pentru evitarea expunerii.
Exemple de rubrici ce pot fi incluse în întocmirea documentelor de evaluare a riscurilor.

Evaluare a riscurilor privind: ________________________________
Participanţii la evaluare: ____________________________________________
Operaţiile evaluate: ___________________________

Substanţele chimice identificate şi proprietăţile lor periculoase
Substanţa 1: _____________________________________________________
Proprietăţi periculoase: ___________________________________________
Substanţa 2: _____________________________________________________
Proprietăţi periculoase: ___________________________________________

Expunerea în timpul diferitelor operaţii din procesul muncii
Noxe ___________________________________________________________
Contactul cu pielea ________________________________________________

Riscuri cauzate de proprietăţile periculoase enumerate mai sus
În procesul tehnologic __________________________________________
În stări de urgenţă ______________________________________

Măsuri adoptate
Data:

Semnătura angajatorului:
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3.2 MĂSURI DE PREVENIRE A RISCURILOR CHIMICE

L 319/2006
Art. 7(3)
HG 1218/2006
Art. 11(2), 19

Dacă agentul chimic periculos nu a putut fi eliminat în
totalitate prin modificarea tehnologiei sau reţetei

HG 1218/2006 Dacă agentul chimic periculos nu a putut fi înlocuit cu un agent chimic
mai puţin nociv (de ex. utilizarea produsului pulbere sub formă de
Art. 20(1)
granule, pastă sau soluţie)

HG 1218/2006
Art. 17, art.
20(3) lit. a) şi
b)

L 319/2006
Art. 7(3) lit. h)
HG 1218/2006
Art. 20(3) lit.
c)
L 319/2006
Art. 7(4)

Trebuie redusă expunerea la agentul chimic periculos prin:

¾
¾
¾
¾
¾

închiderea utilajelor în carcase în care se creează depresiune;

¾
¾
¾
¾

reducerea numărului de persoane expuse;

automatizarea procesului;
instalaţii de ventilare locală;
instalaţii de ventilare generală;
reducerea timpului de expunere a lucrătorului la factorul
nociv;
elaborarea instrucţiunilor de lucru si protecţie a muncii;
elaborarea procedurilor pentru cazuri de urgenta
informarea si instruirea lucrătorilor

În cazul în care măsurile de protecţie adoptate nu sunt suficiente, se
acordă echipament individual de protecţie

Trebuie verificat dacă măsurile introduse sunt eficiente şi dacă sunt
menţinute

Ghidul angajatorului – reducerea expunerii lucrătorilor la agenţi chimici periculoşi la locul de muncă

29

Secţiunea 3 Riscuri chimice
3.2.1 MĂSURI DE PREVENIRE IN PROCESUL TEHNOLOGIC
Echipamentul individual de protecţie (EIP) va fi întreţinut: curăţat,
spălat, reparat.

HG 1218/2006
Art. 10(1)

După fiecare întrebuinţare, în funcţie de caracteristicile procesului de
muncă şi ale mediului de muncă, echipamentele vor fi: desprăfuite, uscate,
denocivizate, dezinfectate, dezinsectizate, sterilizate etc. Se va evita astfel
răspândirea substanţelor chimice periculoase prin intermediul acestora.
Prin urmare, echipamentul de protecţie folosit în timpul utilizării
agenţilor chimici periculoase trebuie scos în timpul pauzelor sau înainte de
efectuarea unei alte activităţi.
EIP, în special cel pentru protecţia căilor respiratorii şi feţei pentru
persoanele expuse la vapori sau aerosoli, va fi adaptat la mărimea şi
contururile capului şi feţei purtătorului, pentru a asigura o etanşeitate
corespunzătoare. Persoanele care poartă barbă trebuie să poarte un astfel de
tip de EIP al cailor respiratorii care să asigure etanşeitatea.

In procesul tehnologic, angajaţii expuşi la agenţi chimici periculoşi
pot fi afectaţi prin:

¾

inhalare de pulberi, gaze sau vapori (de ex. expunerea la pulbere de
cadmiu poate provoca boli de plămâni sau rinichi);

¾

ingestie de prafuri, lichide (de ex. ingestia de săruri anorganice de
mercur poate provoca otrăvire cu mercur);

¾

contact cu pielea al unor solide, prafuri, lichide (unele substanţe pot
trece prin piele provocând îmbolnăviri sau afecţiuni ale pielii, de ex.
solvenţii organici produc dermatite de contact);

¾

arsuri sau loviri în urma incendiilor şi/sau exploziilor.
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a) Măsuri de prevenire a inhalării de agenţi chimici periculoşi
HG 1218/2006
Art. 22

Cunoaşterea concentraţiilor de gaze şi pulberi nocive în atmosfera
locurilor de muncă este prima fază în elaborarea unor măsuri concrete de
prevenire (instalaţii de ventilaţie, neutralizare etc.).
Instalaţiile trebuie să fie dotate, după caz, cu aparate portabile sau
instalaţii automate fixe de detecţie şi semnalizare.

L 319/2006
Art. 13 lit. l)
OM 393/2007
HG 1218/2006
Art. 20(3) lit. b)

Ventilarea naturală sau mecanică trebuie să asigure condiţii de
calitate a aerului: puritate, temperatură, umiditate şi viteză confortabilă a
curenţilor. Sistemul de ventilaţie trebuie bine întreţinut şi verificat în mod
regulat. Angajatorii vor elabora instrucţiuni speciale privind modul de
utilizare, întreţinere, supraveghere şi control al instalaţiilor de ventilare.
Transformarea, modificarea sau completarea instalaţiilor de ventilare se
vor face cu avizul scris al proiectantului de specialitate.
În cazul în care se constată că într-un spaţiu închis există riscul
lipsei de oxigen sau un alt risc care implică pericole pentru sănătate se
impune o aprobare scrisă (v. Anexele 5.2 şi 5.3) pentru ca angajaţii să-şi
poată desfăşura activitatea în spaţiul respectiv (v.3.2.2).

Obligaţii generale
În unităţile economice în care
există surse toxice potenţiale, se
dotează cu măşti de protecţie
întregul personal precum şi delegaţii,
subcontractanţii, practicanţii etc.

Protecţie obligatorie a
căilor respiratorii
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b) Măsuri de prevenire a contactului cu pielea şi ochii

Folosirea unor mijloace ajutătoare la manipularea agenţilor chimici
Instrucţiuni
periculoşi. În transferul unei substanţe dintr-un recipient în altul pot fi practice ale CE
folosite, de exemplu, pompe, dispozitive pentru înclinarea recipientelor etc.
[12]
Stropirea este accidentul cel mai des întâlnit în manipularea substanţelor
chimice.
Folosirea vizierei de protecţie, a mănuşilor de protecţie sau a
echipamentului de protecţie împotriva stropirii sunt exemple de măsuri care
pot reduce riscurile.

Este important să se folosească mănuşi, EIP pentru braţe, cizme,
şorţuri, salopete etc. din materiale rezistente la agenţii chimici utilizaţi.
O mănuşă ruptă sau care prezintă urme de substanţă în interior
presupune de multe ori un risc cel puţin la fel de mare de a provoca leziuni
ale pielii ca şi lipsa mănuşilor.

Instrucţiuni
practice ale
CE [12]
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Instrucţiuni Existenţa dispozitivelor de clătire: duş de urgenţă, robinet cu jet ascendent
practice ale CE sau chiuvetă, acolo unde există risc de contact cu pielea, stropire sau
[12] împrăştiere a unor agenţi chimici periculoşi, este absolut necesară.
Dispozitivul de care este nevoie depinde de agentul chimic utilizat şi de
modul de manipulare.
Pentru substanţele a căror îndepărtare necesită 15 minute de clătire în cazul
stropirii accidentale a ochilor, robinetul cu jet ascendent va fi dotat cu apă la
temperatură potrivită.

Curăţirea ochilor

Duş de securitate

Cei care utilizează agenţi chimici care provoacă leziuni ale pielii sau care
pot intra accidental în contact cu aceştia trebuie să respecte regulile de
igienă personală.
L 319/2006
Art. 15

Acordarea gratuită a materialelor igienico-sanitare angajaţilor este
reglementată prin lege. Cantităţile şi periodicitatea acordării acestora se
stabilesc prin contractul colectiv de muncă, la recomandarea medicului şi
ţinând cont de caracteristicile locurilor de muncă.
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c) Măsuri de prevenire a ingestiei
Nu sunt recomandate metodele de lucru prin care substanţe chimice
periculoase pot intra în contact cu gura. Măsuri de protecţie împotriva
stropirii şi o igienă atentă reduc de asemenea riscul de ingestie accidentală.
În acest scop, locurile de muncă vor fi asigurate cu dotări igienico -sanitare
(vestiar, sală de mese, spălător), în funcţie de necesităţile fiziologice ale
personalului şi de caracteristicile proceselor de muncă şi ale mediului de
muncă.

HG 1218/2006
Art. 17 lit. e)
Instrucţiunii
practice [12]

De exemplu, locurile de muncă unde se desfăşoară procese cum ar fi
prelucrarea plumbului, lucrul cu nitro şi amino derivaţi, mercur, alte metale
grele, pesticide etc., se prevăd cu vestiare pentru haine de stradă, duşuri,
vestiare pentru haine de protecţie şi de lucru, spălătoare.
Sunt interzise prepararea, consumarea sau păstrarea produselor
alimentare sau a băuturilor, fumatul sau aplicarea de produse cosmetice în
locurile unde se utilizează agenţi chimici periculoşi.

De asemenea, este interzisă păstrarea unei substanţe chimice
periculoase într-un ambalaj care în mod normal se utilizează pentru
păstrarea alimentelor sau într-un alt ambalaj asemănător.
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d) Măsuri de prevenire a riscurilor de incendiu şi/sau explozie

1

2

3

Explozia sau incendiul, nu poate avea loc decât dacă cele trei elemente ale triunghiului de foc
sunt reunite:
1. carburant (gaze şi vapori, pulberi, lichide);
2. comburant (oxigen, substanţe oxidante);
3. sursă de iniţiere (suprafaţă fierbinte, flacără, scântei de origine mecanică, scântei
electrice - curent electric sau electricitate statică etc.).

Măsurile de diminuare a riscurilor presupun:

•

•

Împiedicarea formării amestecurilor explozive;

•

Eliminarea surselor de iniţiere;

•

Măsuri de limitare a efectelor exploziilor şi incendiilor.

Împiedicarea formării amestecurilor explozive se realizează prin:
¾ utilizarea de gaz inert pentru scăderea proporţiei oxigenului;
¾ ventilaţie;
¾ depozitarea materialelor oxidante separat de materialele
combustibile;
¾ controlul depozitarii recipientelor butelie cu oxigen etc.
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•

Eliminarea surselor de iniţiere

Dacă prin măsurile organizatorice şi tehnologice nu s-a putut evita
acumularea unor substanţe inflamabile în aer, se vor folosi utilaje care
înlătură pericolul apariţiei unor surse de aprindere.
Se va prevedea aparatură electrică în construcţie antiexplozivă, cu
protecţie adecvată mediului de lucru, pentru prevenirea formării scânteilor ce
pot să apară datorită deficienţelor la instalaţia electrică.

HG 1218/2006
Art. 24 (2) lit. b)

HG 1058/2006
Anexa 2, Art.
2.4

Se interzice fumatul, lucrul cu foc deschis, existenta suprafeţelor
încinse etc. în halele şi instalaţiile unde se lucrează cu substanţe inflamabile.
•

Măsuri pentru prevenirea scânteilor de origine mecanică:
¾ utilizarea de unelte antiscântei;
¾ eliminarea particulelor metalice, utilizând captatoare magnetice;
¾ apă pulverizată la activităţile unde pot apărea scântei;
¾ interzicerea utilizării încălţămintei cu accesorii metalice;
¾ utilizarea de podele antiscântei.

Ghid ATEX
[15]

tru prevenirea formării scânteilor electrostatice este necesar:
¾ să se pună la pământ instalaţiile şi piesele în mişcare;
¾ să se capteze sarcinile electrice prin perii puse la pământ;
¾ să se menţină atmosfera la un anumit nivel de umiditate;
¾ să se evite îmbrăcămintea din fibre sintetice;
¾ să nu se transporte substanţe inflamabile în vase deschise sau din
materiale care se încarcă electrostatic,
¾ să nu se transporte aceste materiale cu electrocarul.

•

Măsuri de limitare a efectelor exploziilor şi incendiilor
¾ Distanţarea instalaţiilor periculoase de alte locuri de muncă, cu
condiţia păstrării libere a spaţiului dintre ele fără de care efectul
măsurii preconizate este anulat;
¾ Reducerea la minimum a cantităţilor de material periculos utilizat:
 fracţionarea instalaţiilor (mai multe linii de fabricaţie);
 depozitarea de substanţe inflamabile şi explozive în secţiile de
fabricaţie, în cantităţi necesare într-un schimb sau într-o zi de
lucru.
¾ Amplasarea în locuri potrivite a mijloacelor corespunzătoare de
combatere a incendiilor;
¾ Clădiri cu acoperiş sau pereţi în construcţie uşoară, din materiale
necombustibile etc.
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3.2.2 MĂSURI DE PREVENIRE LA ÎNTREŢINERE, REVIZII ŞI
REPARAŢII
HG 1218/2006
art. 14 (3), 15
HG 1093/2006
art.16

Pentru orice fel de intervenţie, revizie şi reparaţie la instalaţii,
maşini, utilaje etc., se va efectua evaluarea riscurilor şi se vor stabili
măsuri de prevenire şi protecţie cu sarcini precise, defalcate pe persoane şi
termene de execuţie.
De regulă, operaţiile de întreţinere, reviziile, reparaţiile şi
intervenţiile curente vor fi executate numai în baza instrucţiunilor proprii de
lucru corect şi sigur. Pentru intervenţiile accidentale, pentru care nu sunt
întocmite asemenea instrucţiuni, se vor stabili proceduri pentru cazuri de
urgenţă.

L319/2006
art.7 (5)
HG 1093/2006
art.8

Acolo unde sunt prezenţi la acelaşi loc de muncă lucrători din mai
multe întreprinderi, fiecare angajator trebuie să fie responsabil pentru toate
aspectele care îi revin în sarcină conform planului de securitate şi sănătate.

HG 300/2006

Înainte de predarea echipamentului tehnic (instalaţii, maşini, utilaje,
dispozitive ş.a.), conducătorul locului de muncă împreună cu conducătorul
serviciului mecanic, electric, AMA etc. trebuie să asigure toate măsurile
pentru evitarea accidentelor şi intoxicaţiilor (ex: oprirea şi răcirea utilajelor,
curăţarea şi ventilarea, determinarea noxelor, deconectarea, blindarea etc.)

HG 1093/2006
Anexa 2 pct. 1.2

La efectuarea lucrărilor de reparaţii, intervenţii, revizii etc., trebuie
să se stabilească un sistem de permise de lucru, care atestă realizarea
măsurilor de protecţie necesare efectuării, în condiţii de securitate, a unor
operaţii ce pot provoca accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale.

L 319/2006
Art. 7(4), lit. e)

Operaţiile prevăzute în permis se efectuează numai de personalul
de specialitate, stabilit pe tipuri de operaţii, specificat în permis şi instruit
şi/sau autorizat în acest scop.
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În timpul lucrului se vor repeta, la anumite intervale de timp, ce se
vor stabili de către fiecare unitate, determinările privind conţinutul de gaze
inflamabile, toxice, oxigen etc., pentru a stabili dacă nu cumva au apărut
condiţii noi care să prezinte pericol.

Pentru echipele de intervenţie permanente, se vor indica atât
măsurile de prevenire a accidentelor şi intoxicaţiilor, cât şi procedurile
pentru toate cazurile de urgenţă previzibile (v. 4.3).
Toate lucrările de reparaţii, construcţii montaj, completări, modificări
vor fi recepţionate de beneficiar atât din punct de vedere tehnic-tehnologic
cât şi din punct de vedere al securităţii muncii, precum şi dacă sunt în
conformitate cu documentaţia avizată de organismele competente.
Repunerea în funcţiune a echipamentelor de muncă este admisă
numai în următoarele condiţii:

• să existe toate autorizaţiile cerute de legislaţia în vigoare;
• să fie asigurate toate măsurile de protecţie şi igienă a muncii;
• să existe montate corect şi în bună stare de funcţionare, toate
dispozitivele, aparatele şi instalaţiile de protecţie;

• să fie instruit întregul personal;
• să existe afişate toate instrucţiunile de lucru şi de securitate a muncii;

•

să fi fost făcută recepţia instalaţiei, utilajului, aparatului, maşinii etc.

Repunerea in funcţiune a instalaţiilor, maşinilor si utilajelor înainte
de a elimina deficientele, constituie infracţiune si se pedepseşte cu închisoare
de la 1 an la 2 ani sau cu amendă.

L 319/2006
Art. 28 (3)
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3.2.3 MĂSURI DE PREVENIRE LA AMBALARE ŞI MARCARE
Ambalajele de orice gen în care se depozitează substanţe chimice,
indiferent de scopul sau tipul de depozitare şi staţionare, vor fi închise.

HG 1408/2008
art. 7

HG 1408/2008
art. 7

HG 1408/2008
art. 7

HG 1408/2008
art. 7

HG 1408/2008
art. 7

Substanţele care prezintă riscuri de îmbolnăvire sau accidentare vor fi
ambalate astfel încât să se înlăture posibilitatea de sustragere sau
pierdere de conţinut prin manipulare, transport şi depozitate, în vederea
prevenirii intoxicaţiilor la om şi animale şi poluării mediului înconjurător.

Materialele din care sunt fabricate ambalajele şi dispozitivele de etanşare
trebuie să fie rezistente la atacul conţinutului sau să nu formeze compuşi
periculoşi cu acesta.
Ambalajele şi sistemele de închidere care se reînchid vor fi proiectate
astfel încât să se poată reînchide în mod repetat fără pierderi de conţinut.

Orice recipient, indiferent de capacitate, care conţine substanţe destinate
comercializării, pentru anumite categorii de pericol trebuie să fie prevăzut
cu dispozitiv de securitate pentru protecţia copilului şi să fie inscripţionat
cu însemne tactile de avertizare a pericolului pentru cei cu deficienţe de
vedere.

Ambalajul trebuie să fie închis iniţial cu un sigiliu a cărui violare să fie
vizibilă în momentul deschiderii ambalajului, iar sigiliul ireparabil distrus
odată cu prima deschidere.
apariţia unor leziuni la contactul cu pielea prin menţinerea exteriorului
ambalajelor şi recipientelor în stare de curăţenie.
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În mod normal, ambalajele care îndeplinesc acele standarde valabile în
transportul mărfurilor periculoase pot fi folosite şi pentru păstrarea
substanţelor pentru care au fost aprobate. În cazul transferării unei substanţe
într-un alt recipient decât ambalajul original, acel recipient trebuie să fie
corespunzător.

Ambalajele care conţin o substanţă chimică periculoasă trebuie inscripţionate
cu informaţiile necesare, astfel încât conţinutul lor şi riscurile pe care le
implică substanţa respectivă să poată fi identificate cu uşurinţă (v.2.2).

În cazul substanţelor si preparatelor chimice care nu sunt clasificate ca fiind
periculoase, marcajul se poate limita la datele (denumirea, simbolul,
abrevierea etc.) necesare pentru identificarea produsului sau poate lipsi dacă
au fost luate alte măsuri astfel încât conţinutul containerelor şi conductelor,
precum şi natura acestui conţinut să poată fi identificate clar.

HG
1408/2008

HG
1218/2006
Art. 21

În general, marcajul nu este considerat necesar în cazul manipulării de
scurtă durată a unui produs chimic periculos în recipientul de amestecare sau
cel de dozare, când este clar pentru toţi cei implicaţi în activitatea respectivă
ce anume conţine vasul.
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3.2.4 MĂSURI DE PREVENIRE LA DEPOZITARE
Instrucţiuni Pentru evitarea riscurilor de îmbolnăvire sau accidentare, substanţele
practice ale CE chimice periculoase trebuie păstrate în spaţii de depozitare special
[12] amenajate în acest scop, care nu permit împrăştierea substanţelor în caz
de vărsare sau împrăştiere accidentală. Poate fi necesară izolarea
recipientelor ce conţin substanţe inflamabile, reactive sau corosive
împotriva şocurilor.
Produsele chimice periculoase pentru sănătate vor fi depozitate astfel încât
să nu fie la îndemâna copiilor sau în apropierea produselor alimentare.
Produsele chimice deosebit de periculoase vor fi depozitate astfel încât nici
o persoană neautorizată să nu aibă acces la ele.
Este important să se facă o bună ventilare a acestor spaţii, iar gurile de
ventilaţie să fie amplasate corespunzător.
Ca şef de depozit trebuie nominalizată o persoană instruită astfel încât să
fie capabilă să identifice, evalueze, manevreze, depoziteze şi să ţină
evidenţa intrărilor şi ieşirilor agenţilor chimici periculoşi.
Substanţele incompatibile, care pot intra în reacţie, conducând
astfel la riscuri crescute, vor fi depozitate separat. În cazul în care anumite
substanţe vor fi depozitate în acelaşi loc, trebuie să se cunoască bine care
sunt riscurile pe care le implică, de exemplu dacă pot intra în reacţie
puternică una cu alta. Fişa cu date de securitate întocmită de furnizor
trebuie să conţină informaţii privind reacţiile pe care respectivul produs le
poate da cu alte substanţe.
Locurile de încărcare/descărcare şi depozitare a materialelor şi
lichidelor caustice, corozive, toxice vor fi dotate cu antidoturi, soluţii
neutralizante, precum şi cu surse de apă, duşuri de salvare.
Depozitarea în secţiile de producţie a materiilor prime, produselor
intermediare şi a altor materiale utilizate într-o zi se face în locuri special
destinate şi etichetate.

HG 971/2006
Anexa 1, pct.12

Toate depozitele şi încăperile în care se depozitează substanţe
toxice, precum şi perimetrele acestora stabilite de conducerea unităţii, vor
fi marcate cu indicatoare avertizoare.
Odată stabilite cerinţele de depozitare stabilite, acestea trebuie puse
în aplicare şi respectate.

HG 1218/2006
Art. 25

De asemenea, trebuie pregătite proceduri pentru cazuri de incendii
sau explozii şi/ sau proceduri pentru cazuri de împrăştieri de agenţi
chimici periculoşi.
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INCOMPATIBILITĂŢI LA DEPOZITARE
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Nu trebuie să fie depozitate împreună
Nu trebuie să fie depozitate împreună decât cu masuri de precauţie specifice
Pot fi depozitate împreună
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3.2.5 MĂSURI DE PREVENIRE LA TRANSPORT
Atunci când o substanţă chimică periculoasă este transferată sau
transportată este important să se ia măsuri de prevenire a vărsării
accidentale, stropirii sau degajării în atmosferă.
Mijloacele ajutătoare pentru operaţiile de încărcare, descărcare şi
transport (unelte, tărgi, cărucioare etc.) vor avea forma şi rezistenţa
stabilite în funcţie de felul şi greutatea materialului care se manipulează.
Materialele de construcţie ale mijloacelor de transport trebuie să
reziste la condiţiile de exploatare.
Materialele inflamabile se transportă numai cu mijloace în
construcţie antiexplozivă.

Pe fiecare mijloc de transport mobil trebuie să fie inscripţionate la
loc vizibil: numărul de înmatriculare intern, capacitatea maximă de
transport şi viteza maximă admisă.
Pentru electro şi motocare se recomandă viteza de circulaţie în
incintă de 12 km/h în afara încăperilor de lucru şi de 3-6 km/h, în funcţie
de lăţimea şi vizibilitatea căilor de acces, în încăperile de lucru.
La mersul înapoi şi la executarea unor manevre cu autovehiculele
în hale de lucru şi treceri înguste, se merge încet şi numai pilotat.
Electro şi motocarele sunt conduse numai de lucrători care au
vârsta de cel puţin 18 ani, special instruiţi şi autorizaţi de unitate (v.1.2). În
timpul exploatării, conducătorul este obligat să poarte asupra sa permisul
de conducere emis de unitate.
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Pentru transporturile rutiere în afara unităţii se aplică legislaţia
privind transportul mărfurilor periculoase. Expeditorul are obligaţia să decidă
dacă substanţele sau reziduurile chimice ce urmează a fi transportate constituie
mărfuri periculoase şi de a le clasifica în conformitate cu legislaţia în
domeniu. De asemenea, este responsabilitatea expeditorului ca marfa să fie
împachetată în ambalaje conform standardelor.

HG
1175/2007

Toţi cei care în cadrul activităţii pe care o desfăşoară efectuează
transporturi sau expediază mărfuri periculoase, vor avea unul sau mai mulţi
consilieri de securitate. In atribuţiile acestora intră acelea de a se asigura că
se respectă prevederile privind transportul mărfurilor periculoase, de a oferi
îndrumări privind activităţile care implică transporturi de mărfuri periculoase
şi de a se asigura că unitatea are un sistem şi metode lucru cu mărfurile
periculoase.

OM
1044/2003

Şoferul şi însoţitorul transportului trebuie să cunoască riscurile şi să fi
primit instrucţiuni privind modul în care trebuie să acţioneze în cazul în care
apar probleme: deteriorarea ambalajelor sau răspândirea agenţilor chimici.
Printre alte cerinţe se pot menţiona: inscripţionarea vehiculului, utilizarea
trusei de prim ajutor şi folosirea EIP în conformitate cu reglementările
existente privind transportul substanţelor periculoase.

OM
640/2007

Agenţii chimici periculoşi nu se vor transporta cu vehicule cu care se
transportă persoane, alimente sau materiale ce pot fi contaminate. In centrele
populate, este interzisă staţionarea vehiculelor care transportă substanţe toxice
ce pot emana gaze ori prezintă pericol de explozie.

Există prevederi internaţionale detaliate privind diferite tipuri de
transporturi: ADR pentru transporturi rutiere, RID pentru transporturi pe calea
ferată, IMDG pentru transporturi maritime, ICAO-TI pentru transporturi
aeriene.
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3.2.6 MĂSURI DE PREVENIRE LA GESTIONAREA
DEŞEURILOR
OUG 78/2000

Prin reziduuri se înţeleg aici atât reziduuri în stare solidă, cât şi
lichidă. Poate fi vorba de reziduuri de substanţe chimice periculoase sau de
materiale contaminate, cum ar fi vată impregnată cu substanţe, mănuşi de
protecţie utilizate, mijloace de decontaminare utilizate, precum şi ambalaje
care au fost folosite pentru păstrarea de agenţi chimici periculoşi.
Toate deşeurile trebuie îndepărtate de la locul de muncă.
Unităţile beneficiare trebuie să ia măsuri de neutralizare a
ambalajelor recuperabile sau nerecuperabile în aşa fel încât să împiedice
contaminarea.
Deşeurile nerecuperabile vor fi neutralizate sau distruse în
condiţiile stabilite prin prevederile legale de protecţie a mediului
înconjurător.

OUG 78/2000

Deşeurile recuperabile vor fi depozitate în locuri speciale,
respectându-se întocmai normele de depozitare în funcţie de caracterul lor
(toxice, caustice-corozive, inflamabile-explozibile etc.) ţinând seama de
incompatibilităţi.
Recipientele cu reziduuri trebuie etichetate, dacă aceste reziduuri
constituie substanţe chimice periculoase. În anumite cazuri trebuie marcate
chiar şi canalele şi filtrele din sistemul de ventilaţie.

OUG 78/2000

Manipularea reziduurilor care constituie substanţe chimice periculoase va
fi astfel planificată încât să se desfăşoare în condiţii de securitate.
În cazul în care nu se cunoaşte compoziţia reziduurilor, riscurile pe care le
pot provoca acestea sau căror substanţe le pot fi alăturate fără riscul de a
intra în reacţie, manipularea va fi astfel planificată încât angajaţii să fie
feriţi de riscurile ce pot fi prevăzute.

OUG 78/2000

Persoana care se ocupă de manipularea reziduurilor va primi toate
informaţiile necesare cu privire la compoziţia acestora şi riscurile pe care
le implică, pentru a-şi îndeplini sarcinile de lucru în condiţii de securitate.

OUG 78/2000

În cazul desfăşurării unor activităţi din care rezultă reziduuri periculoase
există anumite îndatoriri, cum ar fi aceea de a înregistra reziduurile
manipulate sau de a alege firme recunoscute pentru transportul şi
contractarea reziduurilor.
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3.3 SEMNALIZARE DE SECURITATE
Pentru a preveni producerea unor îmbolnăviri sau accidentări provocate de
agenţii chimici periculoşi, se vor amplasa semne însoţite de texte de
avertizare, în măsura în care acest lucru este necesar.

HG 971/2006

Numărul şi amplasamentul mijloacelor şi dispozitivelor de semnalizare
trebuie să fie în funcţie de gravitatea riscurilor sau pericolelor.
După caz, semnalizarea de securitate:
•

marchează echipamentul de prim ajutor sau dispozitivele de stingere a
incendiilor.

•

oferă lămuriri cu privire la interdicţiile şi îndatoririle prevăzute.

•

avertizează prezenţa unui pericol cauzat de o substanţă chimică
periculoasă.

•

marchează ieşirile de urgenţă.

Exemple:
Prim-ajutor
HG 971/2006

Interzisă stingerea cu apă
HG 971/2006

Materiale radioactive

HG 971/2006

Căi / Ieşiri de salvare

HG 971/2006
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HG 971/2006

Recipientele care conţin substanţe periculoase, ca şi conductele
vizibile care conţin sau prin care se transportă astfel de substanţe periculoase
trebuie să fie prevăzute cu etichete care să conţină o pictogramă sau un
simbol pe culoare de fond conform Prescripţiilor minime pentru
semnalizarea de securitate si /sau de sănătate la locul de muncă, normelor şi
standardelor în vigoare referitoare la culorile de identificare a conductelor.

HG 971/2006
Anexa 2 pct. 3.5
Anexa 4

Echipamentele pentru prevenirea şi stingerea incendiilor trebuie
identificate prin culoarea lor şi printr-un panou de localizare şi/sau prin
colorarea amplasamentului sau a intrărilor în incintele în care se găsesc.

HG 971/2006
Anexa 5

Semnalizarea riscurilor de lovire de obstacol, de cădere de obiecte
precum şi de persoane, se efectuează în interiorul zonelor construite ale
întreprinderii în care personalul angajat are acces în cursul activităţii sale,
prin intermediul culorii galben alternativ cu culoarea negru sau prin roşu
alternativ cu alb.

HG 971/2006
Anexa 5

Căile de circulaţie ale vehiculelor trebuie clar identificate prin benzi
continue având o culoare perfect vizibilă, de preferinţă alb sau galben, ţinând
cont de culoarea solului, atunci când destinaţia şi echipamentul încăperilor
impun acest lucru pentru protecţia lucrătorilor.

HG 971/2006
Anexa 6

Lumina emisă de un semnal trebuie să provoace un contrast luminos
potrivit mediului înconjurător, în funcţie de condiţiile de utilizare prevăzute,
fără să antreneze orbirea prin exces sau o proastă vizibilitate, prin
insuficienţa sa.

HG 971/2006
Anexa 7

Un semnal acustic trebuie să aibă următoarele caracteristici:
a) să aibă un nivel sonor net superior zgomotelor ambiante,
astfel încât să fie audibil, fără să fie excesiv sau dureros;
b) să fie uşor de recunoscut, ţinând cont în special de durata
impulsurilor, de separarea între impulsuri şi grupurile de
impulsuri, şi să fie uşor de distins, pe de o parte de alt semnal
acustic, iar pe de altă parte de zgomotele ambiante.

HG 971/2006
Anexa 7

Sunetul semnalului de evacuare trebuie să fie continuu.

HG 971/2006
Anexa 8

Comunicarea verbală se stabileşte între un vorbitor sau emitent şi unul
sau mai mulţi auditori, sub forma unui limbaj format din texte scurte, din
grupuri de cuvinte şi/sau cuvinte izolate, eventual codificate.
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Secţiunea 4
INSTRUIRE

Această secţiune prezintă modul cum se desfăşoară
instructajul introductiv general, la locul de muncă şi periodic,
instrucţiuni de lucru şi protecţia muncii şi proceduri în caz de
urgenţă.
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4.1 INFORMAREA ŞI INSTRUIREA ANGAJAŢILOR
Angajatorul trebuie:
¾
¾

Să informeze fiecare persoană, anterior angajării, asupra riscurilor la
care aceasta va fi expusă la locul de muncă, precum şi asupra
măsurilor de prevenire necesare;
Să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi
după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii
de muncă pe care urmează să o execute şi să asigure controlul
medical periodic ulterior angajării;

L 319/2006
Art.13 lit. h)
L 319/2006
Art.13 lit. j)

¾

Să ia măsuri ca toţi angajaţii să cunoască măsurile tehnice,
sanitare şi organizatorice stabilite, precum şi prevederile legale în
domeniul protecţiei muncii şi să controleze dacă le aplică;

L 319/2006
Art. 13 lit. f)

¾

Să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi
educării angajaţilor: afişe, filme, cărţi, broşuri, pliante, acte
normative, manuale, teste etc.;

L 319/2006
Art.13 lit. g)

¾

Să adopte măsuri corespunzătoare pentru ca numai lucrătorii care
au fost instruiţi adecvat să poată avea acces la locurile de muncă
unde există riscuri chimice.

L 319/2006
Art. 7(4) lit.
e)

INSTRUIREA angajaţilor se face în cadru organizat şi cuprinde trei faze:
¾ Instructajul introductiv general se face: noilor încadraţi în HG1425/2006
Art. 83-89
muncă; celor transferaţi de la o unitate la alta; celor veniţi în
unitate ca detaşaţi; elevilor şcolilor profesionale, liceelor
industriale şi studenţilor pentru practica profesională; persoanelor
aflate în unitate în perioada de probă în vederea angajării.
Durata instructajului introductiv general depinde de specificul
activităţii, complexitatea proceselor tehnologice, de gradul de
mecanizare şi automatizare şi de nivelul de pregătire al noilor
angajaţi. Nu va fi mai mică de 8 ore, cu excepţia delegaţilor.
În cadrul instructajului introductiv general se vor expune riscurile
de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii.
¾ Instructajul la locul de muncă se face după instructajul
HG 1425/2006
introductiv general şi are ca scop prezentarea riscurilor şi măsurilor
Art. 90-94
specifice locului de muncă unde a fost repartizată persoana
respectivă.
Durata instructajului la locul de muncă nu va fi mai mică de 8 ore repartizate
pe timpul perioadei de lucru de probă. Predarea se face pe baza
prevederilor normelor specifice de securitate a muncii, precum şi a
instrucţiunilor proprii, elaborate pentru locul de muncă la care va
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lucra persoana respectivă.
Instructajul la locul de muncă va cuprinde informaţii privind
riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice
locului de muncă pe baza unui material scris şi cu demonstraţii
practice. Este adesea necesar ca aceste informaţii să fie
comunicate angajaţilor în mod repetat.
HG 1425/2006
Art. 95-100

¾ Instructajul periodic se face de către conducătorul locului de
muncă, la un interval stabilit prin instrucţiuni proprii, dar nu mai
mare de 6 luni.
Pentru activităţile în cadrul cărora se manipulează agenţi chimici
periculoşi, se recomandă ca instructajul periodic să se facă
lunar.

HG 1218/2006
Art.30 (1)

Acolo unde sunt prezenţi agenţi chimici periculoşi la locul de
muncă, angajatorul trebuie să se asigure că angajaţilor şi/sau
reprezentanţilor lor le sunt puse la dispoziţie:

¾ datele privind riscurile referitoare la securitate şi
sănătate ce decurg din expunerea la agenţi chimici
periculoşi, şi în plus sunt informaţi ori de câte ori
intervine o schimbare majoră la locul de muncă, ceea
ce conduce la modificarea acestor date;
¾ informaţiile despre agenţii chimici periculoşi prezenţi la locul de
muncă, cum ar fi identificarea acestor agenţi, valorile limită de
expunere profesională şi alte prevederi legislative;
¾ instruirea şi informarea privind măsurile adecvate şi acţiunile ce
vor fi luate pentru protecţia lor şi a altor angajaţi la locul de
muncă;
¾ accesul la toate fişele cu date de securitate date de furnizor.
HG 1218/2006
Art.30 (2)

iar aceste informaţii sunt:
¾ furnizate într-un mod corespunzător rezultatului evaluării
riscului (de la comunicare orală la instruire individuală şi
instruire bazată pe suport scris, depinzând de natura şi gradul
riscului rezultat în urma evaluării riscului);
¾ actualizate, pentru a ţine seama de schimbările intervenite.
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Exemplu de tematică de instruire (model Suedia)
listă (nu acoperă toate categoriile de unităţi sau riscuri, ci este numai un exemplu al
problemelor care trebuie avute în vedere la informarea angajaţilor)
1. Informaţii privind riscurile şi măsurile de protecţie pe care le implică propria
sarcină de lucru şi care sunt etapele în efectuarea acesteia care pot presupune
riscuri.
2. Ce alte riscuri mai există la locul de muncă şi cum pot fi evitate?
3. Ce trebuie să aibă în vedere angajatul înainte de demararea unei noi sarcini de
lucru?
4. Proceduri privind modul în care vor fi comunicate instrucţiunile privind
utilizarea şi măsurile de protecţie.
5. Folosirea echipamentului individual de protecţie, unde se găseşte acesta, cum
trebuie întreţinut şi care sunt limitele lui.
6. Care este legislaţia în vigoare referitoare la utilizarea substanţelor chimice
periculoase, de exemplu valorile limită de expunere profesională.
7. Întocmirea şi păstrarea fişelor cu date de securitate ale produselor, a listelor de
substanţe chimice periculoase sau a instrucţiunilor de lucru şi protecţie a muncii.
8. Fişe cu date de securitate a produselor sau instrucţiuni de lucru şi protecţie a
muncii de actualitate, marcaje şi semnalizarea de securitate.
9. Diversele simboluri de marcaj.
10. Planul de evacuare şi cum se va proceda la auzirea semnalului de alarmă.
11. Măsuri speciale ce trebuie adoptate pentru a se evita creşterea numărului de
accidentări în caz de incident periculos sau accident (de exemplu: închiderea
robinetelor principale pentru gaz sau alte substanţe).
12. Folosirea stingătoarelor de incendiu şi a echipamentului de prim ajutor, precum
şi acordarea măsurilor de prim ajutor.
13. Ce alte proceduri trebuie respectate în controlul intern al substanţelor chimice?
(de exemplu: cele privind depozitarea substanţelor chimice periculoase)
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4.2 INSTRUCŢIUNI PROPRII
Prin instrucţiuni proprii de lucru corect şi în siguranţă se înţeleg:
¾
¾

L 319/2006
Art.7(3) lit. i)

instrucţiuni privind desfăşurarea în siguranţă a unei anumite
activităţi sau operaţii din procesul muncii precum şi
măsurile de prevenire şi protecţie, inclusiv folosirea echipamentului
individual de protecţie, necesare în diferite etape ale procesului
muncii.

Este obligaţia angajatorului de a pune la dispoziţia angajaţilor
instrucţiunile de care aceştia au nevoie.
În mod normal, în unităţile mari aceasta este obligaţia şefilor de
secţii, sector sau serviciu. Este important ca instrucţiunile să fie elaborate
de către o persoană care cunoaşte bine condiţiile de la locul de muncă şi
care are experienţă în activitatea respectivă.
Instrucţiunile proprii se verifică de serviciul de către securitate şi sănătate în
muncă, se aprobă de conducătorul întreprinderii şi se afişează la locurile de muncă.

Instrucţiunile de utilizare sau sugestiile legate de instrucţiunile
privind manipularea şi măsurile de protecţie venite din partea unei alte
persoane decât angajatorul (de exemplu furnizorul utilajului din dotare, o
organizaţie de branşă sau o altă companie) pot fi folosite în elaborarea
instrucţiunilor proprii de către angajator.
HG 1058/2006
Anexa 2, 1.2
L 319/2006
Art.13 lit. i)

În instrucţiunile proprii trebuie să se specifice acele sarcini de muncă
pentru efectuarea cărora este necesară obţinerea unor permise de lucru,
supravegherea activităţii şi/sau utilizarea unor lucrători instruiţi special
(autorizaţi). Este important ca măsurile incluse în respectivul permis să
fie adaptate la condiţiile de la faţa locului.
Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă vor fi
revizuite periodic (recomandabil la cel mult 2 ani) şi actualizate cu ocazia
oricăror modificări tehnice, tehnologice, schimbări de utilaje,
modernizări, completări etc.

L 319/2006
Art.13 lit. f)

De asemenea, este important să se verifice dacă aceste instrucţiuni
sunt respectate de către angajaţi. Multe accidentări ale angajaţilor
sezonieri – în special tineri – au drept cauză instrucţiuni insuficiente sau
neclare. Se recomandă citirea acestora cu glas tare înainte de fi puse la
dispoziţia angajaţilor.
Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă şi
schemele de funcţionare ale instalaţiilor respective trebuie să corespundă
instrucţiunilor de lucru, explicându-le pe acestea în sensul indicării
modului corect şi nepericulos de executare a fiecărei operaţii, manevre,
manipulare, control etc., astfel încât să se prevină orice accident sau
îmbolnăvire profesională; acestea vor cuprinde amănunţit toate măsurile
de prevenire la nivel de fabricaţie pentru fiecare utilaj sau instalaţie.
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Instrucţiunile privind manipularea substanţelor chimice periculoase şi măsurile de
protecţie necesare care vor fi puse la dispoziţia angajaţilor trebuie să folosească un limbaj pe care
aceştia să-l poată înţelege cu uşurinţă:
Ex:

Instrucţiuni proprii pentru instalaţia de vopsire cu pulberi în câmp electrostatic

Instrucţiuni de lucru
1. Se conectează blocul de comandă şi alimentare, prin intermediul bornei de împământare, la
piesă şi la centura de împământare cu un fir de cupru.
2. Se conectează blocul de comandă şi alimentare la reţea prin intermediul cablului de
alimentare.
3. Se conectează pistolul la blocul de comandă şi alimentare prin intermediul cablului de
alimentare al pistolului.
4. Pistolul se racordează la rezervorul de vopsea prin intermediul unui furtun de lungime
corespunzătoare.
5. Se conectează furtunul de aer comprimat.
6. Se conectează instalaţia la reţea.
7. …
Instrucţiuni proprii de securitate a muncii
1. În apropierea instalaţiei nu este permis
accesul persoanelor străine.
2. Intervenţiile se efectuează numai de
către personalul autorizat.
3. Nu este admisă pornirea instalaţiei decât
după ce toate protecţiile au fost
verificate.
4. Comanda de pornire-oprire a instalaţiei
se dă numai după ce piesa a fost
conectată la borna de împământare a
blocului de comandă şi alimentare şi la
centura de împământare a halei de
producţie.
5. ….
Emise la data de…( ziua-luna-anul) de către
………………
şef, secţia producţie chimică
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4.3
HG 1218/2006
Art. 25

PROCEDURI PENTRU CAZURI DE URGENŢĂ

Angajatorul are obligaţia să întocmească documentaţii tehnice
pentru executarea lucrărilor care necesită măsuri speciale de siguranţă. În
această categorie intră şi procedurile privind măsurile necesare pentru
protejarea lucrătorilor în cazul producerii unor accidente, incidente
periculoase sau a situaţiilor de urgenţă legate de utilizarea unor agenţi
chimici periculoşi.
¾
Se trec în revistă incidentele ce pot avea loc şi circumstanţele care
le pot provoca, de ex.: incendiu, explozie, degajări necontrolate de gaze şi
vapori, reacţii exoterme necontrolate, scurgeri sau împrăştieri de agenţi
chimici periculoşi.

L 319/2006
Art. 12
HG 1218/2006
Art. 13

Se evaluează riscurile şi consecinţele asupra lucrătorilor de la locul
respectiv de muncă şi din vecinătate şi se stabilesc măsurile ce se impun
pentru minimizarea efectelor fiecărui incident posibil.
Se evaluează îmbunătăţirile ce pot fi făcute pentru reducerea riscurilor şi ce
facilităţi sunt necesare pentru a limita un incident, de ex. prezenţa
extinctoarelor.
Odată stabilite măsurile, este necesar să se pregătească proceduri scrise
pentru cazurile de urgenţă identificate, care pot fi chiar foarte simple.
Procedurile pentru cazuri de urgenţă trebuie să precizeze:

4.1- ID
•
plan de
alarmare/87 [19] •

54

când şi cum trebuie să se dea alarma;
cine va fi responsabil până la sosirea serviciilor de urgenţă şi unde va fi
cartierul general al operaţiei; să fie asigurat accesul la telefon;

•

cine şi ce face în fiecare etapă de revenire la normal;

•

acţiunea imediată necesară pentru limitarea incidentului;

•

legătura cu serviciile de urgenţă şi alte autorităţi care ar fi necesar să se
implice;

•

furnizarea de informaţii serviciilor de urgenţă îndată ce ajung la locul
incidentului, de ex. informaţii despre substanţele implicate in incident;

•

împiedicarea accesului persoanelor a căror prezenţă nu este absolut
necesară;

•

stabilirea locurilor învecinate care ar putea fi afectate de incident;

•

evacuarea sau protejarea angajaţilor neimplicaţi în funcţie de tipul de
incident, de exemplu foc sau nor de gaze toxice;

•

numărarea angajaţilor, delegaţilor şi subcontractanţilor;
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•

scoaterea din funcţiune a echipamentului şi aducerea acestuia într-o stare
de siguranţă;

•

izolarea surselor de scurgeri sau degajări şi curăţarea lor printr-un
procedeu sigur;

•

accesul la înregistrări, adică la fişele cu datele de securitate, inventare, foi
de parametri, condici de prezenţă etc.;

•

trimiterea la spital a persoanelor vătămate însoţite de informaţii legate de
incident, de ex. fişele cu datele de securitate.

¾ Trebuie verificat periodic dacă fiecare lucrător ştie ce trebuie să facă,
în cazul în care:
•

aude sau vede alarma;

•

descoperă un început de incendiu, scurgeri, degajări etc;

•

descoperă o persoană accidentată;

•

se defectează o instalaţie importantă;

•

aparatele de măsură şi control indică o variaţie anormală a parametrilor
tehnologici etc.

¾
•

•
•

Personalul trebuie să facă şi exerciţii practice:
Trebuie să nu fie uitaţi:
o

operatorii care sunt liberi, în concediu sau bolnavi, salvatorii;

o

personalul de întreţinere şi subcontractanţii;

o

cei care lucrează numai în schimbul de noapte sau week-end-uri;

o nou angajaţii.
Trebuie să fie reinstruit întregul personal cu ocazia unor modificări de
utilaje/tehnologii, introducerii de noi tehnologii/procese etc.
Exerciţiile practice trebuie să fie realiste, adaptate locului de muncă şi să
includă orice EIP care ar fi necesar în caz de urgenţă, de ex. aparate de
respiraţie, costume antichimice etc.
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¾
•
•
•
•
•
¾

Există suficiente ieşiri;
Căile de evacuare sunt clar marcate şi libere (neobstrucţionate cu
diverse materiale);
Alarmele sunt testate periodic şi pot fi auzite în zgomotul de fond
normal;
Sunt disponibile suficiente extinctoare de tipuri adecvate pentru
incendiile incipiente;
Cei care sunt numiţi să folosească extinctoarele sunt instruiţi
corespunzător.
Primul ajutor

•

În locurile de muncă, instalaţii, ateliere, secţii cu pericol deosebit de
accidentare sau intoxicaţie profesională se organizează echipe de
salvatori special instruite pentru acordarea primului ajutor; numărul
de salvatori depinde de numărul de angajaţi, de factorii de risc
prezenţi la locul de muncă şi trebuie să acopere toate schimburile,
concediile medicale şi de odihnă;

•

În funcţie de pericolele de accidentare şi de intoxicare existente la
locurile de muncă respective, acestea vor fi dotate cu truse de prim
ajutor cu materiale şi medicamente;

•

Angajaţii trebuie să fie informaţi unde se află EIP, trusele de prim
ajutor şi cine sunt salvatorii sau persoanele desemnate cu acordarea
primului ajutor.

¾
L 319/2006
Art. 26-27

Trebuie să se verifice dacă:

Comunicarea accidentelor şi a altor evenimente

• Indiferent dacă întruneşte sau nu condiţiile unui accident de muncă,
angajatorul comunică de îndată inspectoratului teritorial de muncă
orice eveniment de muncă aşa cum este definit în art. 5 lit. f) din L
319/2006.
o

Indiferent dacă întruneşte sau nu condiţiile unui accident de muncă,
angajatorul anunţă organelor de urmărire penală, de îndată, accidentul
mortal, cel care produce vătămare gravă, cel colectiv, precum şi
incidentul periculos.
[
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Secţiunea 5

ANEXE

Această secţiune prezintă informaţii suplimentare privind
legislaţia, privind riscurile expunerii la unii agenţi chimici
periculoşi, modele de desfăşurare a evaluării riscurilor, de
permise de lucru etc.
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5.1 PROCEDURI DE CONTROL AL SUBSTANŢELOR CHIMICE (model Suedia)

Acolo unde sunt manipulate sau pot apărea agenţi chimici periculoşi, trebuie să existe proceduri
care presupun că:
¾ Sunt folosite metode adecvate de lucru.
¾ Utilajul din dotare este bine întreţinut.
¾ Se menţine curăţenie în incinta unităţii.
¾ Procesul muncii se desfăşoară în condiţii normale.
Aceste proceduri specifică persoanele care poartă răspunderea diferitelor sarcini de lucru, ce
presupune fiecare dintre aceste sarcini de lucru şi în ce moment va avea loc fiecare operaţie din
procesul muncii.
Procedurile privind controlul substanţelor chimice trebuie să includă, printre altele:
¾ Alegerea şi achiziţionarea produselor
¾ Evaluarea riscurilor şi planificarea unei manipulări noi sau modificate a substanţelor
chimice.
¾ Elaborarea de instrucţiuni privind manipularea şi măsurile de protecţie precum şi
instruirea angajaţilor.
¾ Luarea în primire a substanţelor chimice periculoase, depozitarea şi reambalarea
acestora.
¾ Instruirea la primirea unor sarcini noi de lucru.
¾ Întreţinerea utilajului din dotare şi a sistemului de ventilaţie.
¾ Manipularea deşeurilor.
¾ Curăţenia la locul de muncă şi strângerea substanţelor vărsate accidental.
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5.2 EXEMPLU DE PERMIS DE LUCRU ÎN SPAŢII ÎNCHISE
Secţia…………….
Atelierul / Instalaţia

Data………………
Nr…………………
PERMIS DE LUCRU

pentru:

INTERVENŢII ŞI REPARAŢII
INTRARE IN UTILAJE, REZERVOARE, CISTERNE
INTRARE IN SPATII ÎNCHISE (IZOLATE)
ACCES PENTRU VERIFICARE SI CONTROL

Denumirea lucrărilor………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Durata lucrărilor: de la data……………………………….… ora……………..……..până la data
……………………. ora…………………….
Locul de muncă …………………………………………………………………………………….
Coordonatorul lucrării………………………………………………………………………………
(numele si prenumele /meseria /funcţia)

NUMELE ŞI MESERIA MUNCITORILOR DIN ECHIPA DE LUCRU
1)………………………2)………………………3)………………………4)……………………
5)………………………6)………………………7)………………………8)……………………
MĂSURI DE PROTECŢIE PREALABILE ÎNCEPERII LUCRĂRILOR
Denumirea măsurilor de protecţie şi
Numele şi funcţia
Semnătura
prevenire
0

1. S-au blindat şi deconectat toate
conductele de admisie şi refulare
tehnologică.
2. Instalaţia, utilajul sau vasul a fost
golit, curăţat, spălat, purjat, răcit,
aerisit.
3. S-a întrerupt şi blocat alimentarea cu
energie electrică(şi termică).
4. S-au decuplat sistemele de acţionare
mecanică.
5. S-a constatat absenţa concentraţiilor
periculoase de gaze nocive la locul de
muncă; conţinutul de oxigen este peste
18 %.
6. S-a asigurat aerisirea (ventilaţia)
corespunzătoare.
7. S-a făcut instructajul specific de
protecţie a muncii întregului personal
care participă la lucrare

1

2

Şef formaţie tehnică
…………….
Şef formaţie tehnică
Electrician
…………………..
Coordonator echipă lucru
……………………..

…………………………
Şef formaţie tehnică
…………………………
Şef formaţie lucru
…………………………

…………….
Maistru
…………….
Maistru
………………..
B.A. Nr. ……../……..
B.A. Nr. ……../……..
B.A. Nr. ……../……..
B.A. Nr. ……../……..
Maistru
…………….
Maistru
…………….
Maistru
…………….
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0

1

2

8. S-a verificat starea corespunzătoare
Macaragiu
Maistru
a mijloacelor de ridicat ce vor fi
utilizate la lucrare.
……………………..
…………….
9. S-a verificat starea corespunzătoare
Coordonator lucrare
a mijloacelor de acces: schelă, scară,
platformă etc.
10. S-au acordat sculele, uneltele,
Şef formaţie
Maistru
agregatele corespunzătoare şi
echipamentul de protecţie specific
…………………….
…………………
pentru executarea lucrării.
11. S-a verificat capacitatea de lucru a
Şef formaţie
Maistru
personalului.
………………..
…………………
12. S-a verificat echiparea
Şef formaţie
Maistru
corespunzătoare a personalului.
………………..
…………………
13. S-a asigurat iluminatul la tensiune
Electrician
Maistru
redusă (25V).
……………….
…………………
14. S-au afişat şi plantat indicatoare de
Şef formaţie
avertizare şi interzicere
corespunzătoare.
………………….
15. S-a verificat starea corespunzătoare
a dispozitivelor de protecţie şi
mijloacelor de salvare.
16. Alte măsuri de protecţie specifice lucrării:
……………………………………………………………………………………………………
MĂSURILE PREVĂZUTE AU FOST REALIZATE INTEGRAL:
Maistru tehnolog ……………………………… şef formaţie lucru ………………………………
LUCRAREA POATE ÎNCEPE – EMITENT PERMIS: şef instalaţie (atelier) ………………….
………………………data ……………………….. ora …….. numele …………………………..
semnătura…………………..
SE APROBĂ: ……………………………………………………………………………………..
(data/secţia, serviciul, depozitul etc. /numele şef secţie, serviciu depozit / semnătura)

AM PRIMIT PERMISUL (coordonator lucrare) S-A RESTITUIT PERMISUL (şef instalaţie)
data ……………… semnătura ………………………………………….. atelier ……………….
data ……………… semnătura …………………………………………..
LUCRAREA (NU) CORESPUNDE DIN PUNCT DE VEDERE AL PROTECŢIEI MUNCII.
INSTALAŢI (NU) SE DĂ ÎN FUNCŢIUNE.
Şef instalaţie ……………………………….
PRELUNGIRI: TOATE MĂSURILE AU FOST RELUATE ŞI REVERIFICATE şi, în consecinţă, se
poate continua lucrul până în ziua de ……………………….. ora……………….
şef formaţie tehnologică …………………………………………………………………………
(semnătura)

şef formaţie executant …………………………………………………………………………
(semnătura)

SE APROBĂ PRELUNGIREA: Şef instalaţie (atelier)……………………………………………
data………………………………….
(semnătura)
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5.3 PERMIS DE LUCRU CU FOC (Anexa nr. 4 la Normele generale de apărare împotriva
incendiilor aprobate de OM 163/2007)
Unitatea emitentă ………………
PERMIS DE LUCRU CU FOC
Nr. ….. din ……
Se eliberează permis de lucru cu foc doamnei/domnului……………………………………………........., ajutat
de doamna/domnul
..........................................................................., care urmează să execute ……………………….........................
folosind…………………………la (în)………………………………………Lucrările încep la data de …………
ora…………, şi se încheie la data de ……………………, ora ……..................
Premergător, pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri:
1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrărilor şi din apropierea
acestuia, pe o rază de………… metri, astfel ................................................................................
............................................................................................................................................................................
.................................................................................
2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalaţiilor, prin:.........................................
............................................................................................................................................................................
3. Ventilarea spaţiilor în care se execută lucrările se realizează astfel: ................................................................
...........................................................................................................................................................................
4. Verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor acesteia, înlăturarea surselor de aprindere şi a condiţiilor care
favorizează producerea incendiilor şi a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă.
5. Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr..............din...................., eliberat de
........................................... (acolo unde este cazul).
6. Respectarea normelor de apărarea împotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru:
............................................................................................................................................................................
7. În zona de lucru asigură următoarele mijloace de stingere a incendiilor……………………………..
............................................................... ...........................................................................................................
8. Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condiţii de vânt.
9. Pe timpul lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către doamna / domnul ………………………….
10. Şeful serviciului public voluntar /privat pentru situaţii de urgenţă este anunţat despre începerea,
întreruperea şi încheierea lucrării.
11. Controlul măsurilor de apărare împotriva incendiilor se asigură de către doamna / domnul ……………..
............................................. ..............................................................................................................................
12. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către doamna / domnul ....................................................
…………………………………………….
13. Incendiul sau orice alt incident se va anunţa la..................................................... prin.....................................
14. Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiului ..................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
15. Personalul de execuţie, control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor de apărare împotriva
incendiului.
Responsabili
Nume şi prenume
Semnătura
lui în care se execută lucrările
ucrărilor cu foc
lic voluntar / privat pentru
situaţii de urgenţă
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INFORMAŢII DESPRE RISCURILE EXPUNERII LA UNELE PULBERI, METALE
SI SOLVENŢI ORGANICI – (model Suedia)

Substanţele periculoase cum ar fi anumite metale, tipuri de pulberi şi solvenţi organici pot intra în corp
prin inhalare sau ingestie. Pot de asemenea să intră în contact cu pielea şi uneori chiar să pătrundă prin aceasta.
Substanţele periculoase pot afecta diferite organe, cum ar fi plămânii, inima, ficatul, rinichii şi măduva osoasă.
Pot de asemenea cauza cancer, alergii sau malformaţii congenitale. Substanţele corosive cum ar fi acizii şi alcalii
pot cauza leziuni grave ale pielii sau pierderea vederii. Pot afecta de asemenea bronhiile, plămânii sau esofagul
atunci când sunt inhalate sau ingerate. Substanţele periculoase din mediul de muncă sunt în continuare cauza
multor decese şi îmbolnăviri. Cea mai bună modalitate de protecţie împotriva afecţiunilor cauzate de substanţe
periculoase este de a le împiedica să intre în contact cu organismul. Riscurile de afecţiuni cresc odată cu
cantitatea de substanţă periculoasă la care suntem expuşi.
Plumbul şi alte metale
Metalele pot pătrunde în corp în primul rând prin inhalarea fumurilor de metal sau prin ingestia (prin
nerespectarea regulilor de igienă la locul de muncă) a pulberilor de metal. Anumite metale se pot depune în timp
în diferite organe – spre exemplu la nivelul sistemului osos sau al rinichilor – astfel încât cantitatea de substanţă
din corp creşte pe parcursul perioadei de expunere în câmpul muncii.
Plumbul este un metal foarte toxic care trebuie înlocuit cu alte metale acolo unde acest lucru este posibil.
Plumbul absorbit în sânge, la nivelul plămânilor sau al intestinelor, se depune mai ales în sistemul osos, unde
poate rămâne timp de zeci de ani. Inhalarea sau ingestia unor cantităţi mari de plumb într-o perioadă scurtă
conduce la intoxicaţie acută. Simptoamele includ dureri colicative şi afecţiuni uşoare ale sistemului nervos, cum
ar fi cefalee şi iritabilitate. Expunerea la plumb pe termen lung conduce la afectarea sistemului nervos, a rinichilor
sau la apariţia anemiei. Fătul este foarte sensibil la plumb, motiv pentru care femeile gravide nu pot presta munci
care implică expunerea la plumb. Femeile cu vârste sub 50 de ani trebuie să fie protejate în mod special de
expunerea la plumb, având în vedere posibilitatea de a rămâne gravide.
Alte metale care pot cauza probleme de sănătate în câmpul muncii sunt cadmiul, mercurul, arsenul,
cromul, nichelul, manganul şi aluminiul. Acestea pot cauza afecţiuni pulmonare, mai ales prin inhalarea unor
concentraţii mari. În ceea ce priveşte arsenul şi anumiţi compuşi ai nichelului şi cromului există şi risc de cancer
pulmonar. Mercurul şi manganul afectează sistemul nervos, cadmiul şi mercurul afectează rinichii. Anumiţi
compuşi ai cromului şi ai nichelului cauzează alergii. Mercurul este foarte toxic pentru făt.
Solvenţii organici
Solvenţii organici importanţi care cauzează serioase probleme de sănătate în câmpul muncii sunt
benzenul, tricloretilena, metanolul, stirenul, toluenul, xilenul şi sulfura de carbon. Inhalarea vaporilor de solvenţi
organici conduce la absorbţia lor în sânge, afectând astfel sistemul nervos. Toţi solvenţii organici sus-menţionaţi,
cu excepţia tricloretilenei, pot avea drept cale de pătrundere şi pielea. Contactul solvenţilor organici cu pielea
poate cauza iritaţii ale pielii şi eczeme. Benzenul poate cauza anemie şi leucemie, tricloretilena poate cauza
afecţiuni ale ficatului iar sulfura de carbon arteroscleroză.
Bioxidul de siliciu (SiO2) şi alte pulberi
Inhalarea pulberilor care conţin bioxid de siliciu liber cristalin (cuarţ) poate implica riscul distrugerii
treptate a plămânilor – silicoză. De regulă silicoza se instalează la 10-30 de ani din momentul în care începe
expunerea la pulberi cu conţinut de cuarţ. Boala nu este vindecabilă iar în stadiu avansat ea conduce la slăbirea
inimii şi riscuri crescute de îmbolnăvire de tuberculoză.
Lucrul cu materiale care conţin azbest poate conduce la răspândirea pulberilor conţinând fibre de azbest.
Inhalarea fibrelor de azbest poate cauza modificări în primul rând la nivelul aparatului respirator. Boala numită
azbestoză presupune apariţia unor cicatrici la nivelul plămânilor şi reducerea funcţiei plămânilor până la
invaliditate sau deces. Inhalarea fibrelor de azbest creşte de asemenea riscul apariţiei cancerului pulmonar, mai
ales în cazul fumătorilor.
Pulberile de plastic pot cauza iritaţii oculare şi ale căilor respiratorii. Încălzirea plasticului şi a pulberilor
de plastic poate produce fum cu efecte iritante şi alergice (care poate cauza rinite sau astm). Răşinile din masele
plastice cauzează probleme alergice. Izocianaţii, care intră în compoziţia maselor plastice poliuretanice, pot cauza
astm. Răşinile epoxidice cauzează în primul rând eczeme, iar răşinile acrilice cauzează atât astm cât şi eczeme.
Pulberile de lemn sunt iritante pentru căile respiratorii şi pot cauza cancer al sinusurilor. Anumite
sortimente de lemn exotic pot cauza astm. Făina produce deseori astm. Lucrul cu pulberile textile, cum ar fi
bumbacul, poate cauza stări febrile şi tuse temporară. În cazul expunerilor pe termen lung există riscul reducerii
funcţiei pulmonare.
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5.5 GRAFIC DE DESFĂŞURARE A ETAPELOR DE EVALUARE A RISCURILOR

Aveţi substanţe
periculoase?
v.2.2.1

Mai gândiţi-vă o dată!

NU

DA

Aveţi suficiente
cunoştinţe privind
substanţele?
v.2.2.2

Listă de control
CUNOŞTINŢE

NU
ŞTIU

DA

Decideţi care dintre riscurile ce pot fi cauzate de
substanţe pot apărea în unitatea dvs.

Se face
manipularea astfel
încât riscurile să fie
prevenite?
v.3.2

Listă de control
MANIPULARE

NU
ŞTIU

DA
Oferiţi instrucţiuni clare privind manipularea şi
protecţia. Asiguraţi-vă că acestea sunt respectate.
v.4.2

Se fac suficiente pregătiri
în vederea eventualelor
accidente ţinând cont
de riscuri?
v.4.3

NU
ŞTIU

Listă de control
PREGĂTIRE ÎN VEDEREA UNOR
EVENTUALE ACCIDENTE

DA
Informaţi angajaţii cu privire la riscuri şi
proceduri.
v.4.1

Listă de control
INFORMARE
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LISTA DE CONTROL – (model Suedia)
Cunoştinţe
 Lista cu agenţii chimici periculoşi din unitate
 Fişe cu date de securitate
 Informaţii suplimentare de la furnizor, organizaţia de branşă sau din manuale
 Cerinţe impuse de legislaţia în domeniu: aprobări, măsurători, cursuri de instruire, aprobare
pentru desfăşurarea activităţii emisă de angajator
Manipulare
 Metoda de lucru
 Utilaj
 Spaţii
 Păstrarea ordinii
 Posibilităţi de spălare
 Ventilaţie
 Echipament individual de protecţie: îmbrăcăminte de protecţie, EIP pentru ochi, mănuşi şi EIP
pentru căile respiratorii
 Proceduri de manipulare a reziduurilor, marcarea reziduurilor, recipiente pentru păstrarea
reziduurilor
 Depozitare: ambalaje, spaţii de depozitare
Pregătiri în vederea unor eventuale accidente
Robinete cu jet ascendent (pentru ochi), duş de urgenţă
 Medii absorbante pentru substanţele vărsate accidental
 Echipament individual de protecţie pentru incidente periculoase sau scurgeri de substanţe
 Proceduri de folosire a semnalelor de alarmă
 Supraveghetori de protecţie
 Echipament de stingere a incendiilor
 Intervenţii de salvare şi acordare a primului ajutor
 Planul de evacuare
 Exerciţii


Informaţii
 Riscuri în diferite etape ale procesului muncii
 Riscuri în cazul producerii de incidente periculoase
 Marcajul substanţelor: proceduri, simboluri
 Pregătiri în vederea unor eventuale accidente
 Proceduri privind depozitarea substanţelor
 Proceduri de achiziţionare a substanţelor chimice
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5.6 CHECK-LIST PENTRU EVALUAREA RISCURILOR (model Suedia)
Check-list - Evaluare a riscurilor privind:
Următoarele manevre / operaţii din procesul muncii:
Substanţele chimice periculoase care apar în procesul muncii:
Substanţe utilizate / depozitate:
Substanţe care se formează în urma reacţiilor chimice:
Substanţa 1:
Pericole pentru sănătate la inhalare:
 Provoacă leziuni chiar şi în urma expunerilor de scurtă durată la cantităţi mici.
 Provoacă leziuni în urma expunerilor repetate sau de lungă durată la cantităţi mici.
 Provoacă leziuni în urma expunerilor la cantităţi mari.
 Substanţă foarte volatilă sau pulverulentă
 Substanţă moderat volatilă sau pulverulentă
 Substanţă care nu este volatilă sau pulverulentă
În care din etapele procesului muncii angajaţii pot fi expuşi la vapori sau pulberi?
Care este gradul expunerii în timpul diferitelor etape ale procesului muncii?
Este necesară măsurarea gradului de expunere?
Care sunt măsurile de protecţie necesare în timpul diferitelor etape ale procesului muncii?
Ce evenimente neprevăzute pot cauza apariţia de concentraţii mari de substanţe în aer?
Măsuri de întreţinere sau control pentru a evita producerea acestor evenimente?
Care sunt măsurile necesare pentru o bună pregătire în vederea unor eventuale accidente?
Pericole pentru sănătate la contactul cu pielea:
 Apar imediat leziuni ale ţesuturilor.
 Apar leziuni ale pielii dacă substanţa rămâne pe piele mai mult timp.
 Afecţiuni de lungă durată (de exemplu cancer sau alergii).
 Afecţiuni temporare (se vindecă în momentul în care expunerea încetează).
 Are pielea drept cale de intrare şi poate afecta alte organe.
În care etape ale procesului muncii angajaţii pot fi expuşi contactului substanţelor chimice cu pielea sau
stropirii?
Ce măsuri de protecţie sunt necesare în aceste cazuri?
Ce evenimente neprevăzute pot cauza stropirea sau împroşcarea cu substanţe chimice a angajaţilor?
Sunt asigurate întreţinerea / controlul pentru a se evita producerea acestor evenimente?
Pregătiri în vederea unor eventuale accidente?
Pericole pentru sănătate la ingestie:
 Poate cauza leziuni dacă urme de substanţă ajung în cavitatea bucală prin intermediul degetelor.
Este metoda de lucru aleasă astfel încât să se evite contactul cu pielea?
Este prevenită răspândirea substanţei în alte spaţii?
Sunt asigurate instalaţiile sanitare pentru spălare înaintea pauzelor şi vizită la toaletă?
 Cauzează leziuni în urma ingestiei unei cantităţi mari.
Nu se recomandă folosirea metodelor de lucru care prezintă risc de ingestie a unor substanţe.
Pericol de incendiu / explozie:
 Foarte sau extrem de inflamabil (temperatura de aprindere ‹21˚C ).
 Inflamabil (temperatura de aprindere 21-55˚C).
 Alte informaţii privind riscurile de incendii, reacţii chimice sau explozii.
Există risc de aprindere / reacţie chimică?
- Sursă de foc, suprafeţe încinse sau scântei?
- Alte circumstanţe care pot cauza reacţiile?
Ce modificări trebuie operate pentru a evita producerea de incendii / explozii?
Ce evenimente neprevăzute pot cauza incendii / explozii?
Sunt asigurate întreţinerea / controlul pentru a se evita producerea acestor evenimente?
Pregătiri în vederea unor eventuale accidente?
Alte proprietăţi periculoase:
 Poate reacţiona puternic cu alte substanţe sau în anumite condiţii (de exemplu căldură, radiaţii).
 Poate ataca diferite materiale.
Pot aceste proprietăţi să provoace riscuri în manipulare?
Ce modificări trebuie operate?
Evenimente neprevăzute care pot avea consecinţe periculoase?
Măsuri necesare pentru a se evita producerea acestor evenimente?
Pregătiri în vederea unor eventuale accidente?
Instrucţiuni întocmite de:
Data:
Semnătura, reprezentantul angajatorului
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5.7 LEGISLAŢIE

Utilizatorii trebuie să aibă în vedere că reglementările legislative sunt supuse periodic la revizuiri şi,
dacă doresc să consulte o referinţă, trebuie să se asigure că aceasta este ultima versiune.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Constituţia României - adoptată în şedinţa Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991,
M.O. nr.233/1991, actualizată
L nr. 53/2003 - Codul Muncii, M.O. nr. 72/2003, cu modificările ulterioare
Legea nr. 108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii,
M.O. nr. 283/21.06. 1999, cu modificările ulterioare
H.G. nr.767/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei
Muncii, M.O. nr. 464/1999, cu modificările ulterioare
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, M.O. nr. 646/2006
HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii securităţii
şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, M.O. nr. 845/2006
HG nr. 1218/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru asigurarea protecţiei
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lucrătorilor la agenţi chimici în muncă,
M.O. nr. 845/2006
HG nr. 1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia
sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive,
M.O. nr. 737/2006
HG nr. 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate
expunerii la azbest, M.O. nr. 64/2006
L nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, M.O. nr. 298/1995, cu modificările
ulterioare
HG nr. 1025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de
muncă în condiţii speciale, M.O. nr. 645/2003
HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor
chimice periculoase, M.O. nr. 813/2008
O nr. 1610/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor
transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL,
M.O. nr. 266/2007
O nr. 321/2006 privind aprobarea Normativului pentru asigurarea îndeplinirii cerinţelor
privind siguranţă în exploatare şi securitatea la incendiu pentru instalaţiile care produc sau
utilizează acetilenă, M.O. nr. 484/2006
O nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, M.O.
nr. 216/2007
L nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, M.O.
nr.635/2003
STAS 8589/70 – Culori convenţionale pentru identificarea conductelor care transportă fluide
în instalaţii terestre şi navale
L nr. 481/2004 privind protecţia civilă, M.O. nr. 1094/2004
O. nr. 610/2005 privind procedura de omologare a ambalajelor destinate transportului rutier al
substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, M.O. nr. 1047/2005
HG nr. 621/2006 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, M.O. nr.
639/2005
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HG nr. 971/2006 privind cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate
la locul de muncă, M.O. nr.683/2006
HG nr.1048/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către
lucrători a echipamente individuale de protecţie la locul de muncă, M.O. nr. 683/2006
HG nr.1051/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru manipularea
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare,
M.O. nr. 713/2006
HG nr. 1091/2006 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă,
M.O. nr. 739/2006
HG nr. 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru
protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau
mutageni în muncă, M.O. nr. 757/2006
HG nr. 1146/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă
de către lucrători a echipamente de muncă, M.O. nr. 815/2006
OUG nr. 96/2003 Privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, M.O. nr. 750/2003
HG nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor în muncă, M.O. nr. 473/2007
HG nr. 355/2007 Privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, M.O. nr. 332/2007
O nr. 803/ 2001 privind aprobarea unor indicatori de expunere şi/sau de efect biologic
relevanţi pentru stabilirea răspunsului specific al organismului la factori de risc de
îmbolnăvire profesionala, M.O. nr. 811/2001
O nr. 391/2007 pentru aprobarea Normativului privind organizarea activităţii de intervenţie şi
salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi / sau explozive,
M.O. nr. 408/2007
O nr. 392/2007 privind aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind prevenirea
exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi
întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive”, indicativ
NEx 01-06, M.O. nr. 411/2007
O nr. 393/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind organizarea
activităţii de verificare a instalaţiilor de ventilare care funcţionează la unităţi industriale cu
pericol potenţial de formare a atmosferelor explozive şi / sau toxice”, indicativ NVIV – 0106, M.O. nr. 408/2007
OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, M.O. nr. 283/2000
HG nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe
şi preparate chimice periculoase, M.O. nr. 502/2007
HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate
substanţe periculoase, M.O. nr. 539/2007
HG nr. 803/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului
(CEE nr. 793/93 din 23 martie 1993 privind evaluarea şi controlul riscurilor substanţelor
existente şi a regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.488/94 din 28 iunie 1994 privind stabilirea
principiilor de evaluare a riscurilor pentru om şi mediu a substanţelor existente în
conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 793/93, M.O. nr. 548/2007
HG nr. 172/1997 pentru înfiinţarea Registrului Naţional al Substanţelor Chimice potenţial
toxice şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, M.O. nr. 85/1997
OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, M.O. nr. 1196/2005
HG nr. 50/1999 privind marcarea buteliilor de sticlă refolosibile, utilizate pentru ambalarea
substanţelor şi produselor periculoase, M.O. nr. 52/1999
HG nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, M.O. nr. 852/2005
OUG nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, M.O. nr. 1039/2006
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L nr. 85/1995 pentru aprobarea OUG nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea si
utilizarea produselor de uz fitosanitar, pentru combaterea bolilor, dăunătorilor si buruienilor
in agricultura şi silvicultura, M.O. nr. 18/1995
O nr. 6/1995 privind stabilirea conţinutului formularelor-tip – certificate, autorizaţii şi cereri –
prevăzute la art. 38 din OG nr. 4/1995, M.O. nr.18/1995
O nr. 396/2002 privind interzicerea utilizării pe teritoriul României a produselor de uz
fitosanitar conţinând anumite substanţe active, M.O. nr. 829/2002
HG nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de
mărfuri periculoase în România, M.O. nr. 696/2007
O nr. 640/2007 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a
conducătorilor auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase, M.O. nr. 570/2007
O nr. 1044/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea
profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru transport rutier, feroviar sau pe
căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase, M.O. nr. 35/2004
HG nr. 300/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru şantiere temporare
sau mobile, M.O. nr. 252/2006
O nr. 242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator
în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării
pentru şantiere temporare ori mobile, M.O. 234/2007
O nr. 427/2002 privind componenţa trusei de prim ajutor, M.O. nr. 531/2002
R nr. 1907/2006/CE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea
substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice,
de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al
Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei.
R nr. 273/2004/CE privind precursorii de droguri
HG nr. 351/2005 (*actualizată*) privind aprobarea Programului de eliminare treptata a
evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, M.O. nr. 428/2005
HG nr. 305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului
European si al Consiliului nr. 304/2003 privind exportul si importul produşilor chimici
periculoşi, M.O. nr. 226/2007
R nr. 304/2003/CE privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 063 din 6 martie 2003
O nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în
domeniul situaţiilor de urgenţă, M.O. nr. 599/2005
HG nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe
şi preparate chimice periculoase, M.O. nr. 236/2003
R nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 dec. 2008 privind
clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de
abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Versiunea în limba română se poate descărca de la
adresa http://eur_lex.europa.eu/ro/index.htm/.
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5.9 Adrese de internet
Nr.
crt.
3

http://www.mmssf.ro

4

http://www.inspectiamuncii.ro

Ministerul Muncii,
Familiei şi Egalităţii
de Şanse
Inspecţia Muncii

5

www.inspectiamuncii.ro/ssmimm

Inspecţia Muncii

6

www.ispb.ro

7

www.inpm.ro

8

www.protectiamuncii.ro

9

http://www.insemex.ro/proceduri.ht
m

Institutul de Sănătate
Publică Bucureşti
Institutul Naţional de
Cercetare Dezvoltare
pentru Protecţia
Muncii
Punctul focal român
al Agenţiei Europene
pentru securitate şi
sănătate în muncă
Institutul Naţional de
Cercetare Dezvoltare pentru
Securitate Minieră şi
Protecţie
Antiexplozivă

10

www.anspcp.ro

Agenţia naţională
pentru substanţe şi
preparate chimice
periculoase

11

http://www.igsu.ro

12

http://www.ssminfo.ro

Inspectoratul General
pentru Situaţii de
Urgenţă
SSM InfoPress

13

www.ier.ro

14
15
16

www.acgih.org/home.htm

17
18

www.inrs.fr
http://osha.eu.int

19

http://ec.europa.eu/employment_soci
al/health_safety

20

http://europa.eu.int/index-en.htm

Ministerul Angajării
şi Solidarităţii din
Franţa
INRS, Franţa
Agenţia Europeană
pentru SSM de la
Bilbao, Spania
Comisia Europeană,
securitate şi sănătate
în muncă
UE

21

www.iarc.fr

Centrul internaţional

Adresa

www.sante-securite-travail.gouv.fr

Cui aparţine

Institutul European
Român
SUA

Detalii
Str. Dem. I. Dobrescu 2, sect.1,
Bucureşti; tel. 315.65.63, fax. 312.27.68
Str. Matei Voievod 14, sect. 2, Bucureşti;
tel./fax 302.70.33
Conţine ghiduri şi materiale informative
Conţine un ghid de evaluare a riscurilor
profesionale în IMM-uri şi materiale
specifice diverse
Str. Dr. Leonte 1-3, 76256, Bucureşti; tel.
638.4010
B-dul Ghencea nr. 35A, sect. 6,
Bucureşti, tel. 314.43.85, 313.17.20,
313.17.26, 313.17.29
B-dul Ghencea nr. 35A, sect. 6,
Bucureşti, tel. 310.18.09
Conţine mai multe pagini web
Petroşani, str. G-ral Vasile Milea, nr.3234, jud. Hunedoara, tel.: 04 / 0254
.541.621/ 541.622,
fax: 04 / 0254 .546.277,
email: insemex insemex.ro
Conţine procedurile de aplicare a O nr.
391, 392 şi 393/2007
Str. Mendeleev, sect. 1 Bucureşti, tel.
316.79.97
Conţine: legislaţia specifică, română, liste
de substanţe şi ghiduri de găsire a
informaţiilor despre substanţe

Tel. / fax 031.801.69.77, 031.401.97.29,
0788.421.300, 0767.360.754,
0788.761.628
Legislaţia europeană în limba română
Lista cu valori limită de praguri

Informaţii de reglementare a substanţelor
(legislaţia curentă, anterioară şi în fază de
proiect)

Ghidul angajatorului – reducerea expunerii lucrătorilor la agenţi chimici periculoşi la locul de muncă

71

Secţiunea 5 Anexe
de Cercetare a
Cancerului
22

www.ilpi.com/msds/index.html

23

http://toxnet.nlm.nih.gov

24
25

www.ncbi.nlm.nih.gov
www.who.int/dsa/cat97/zehc1.htm

26

http://ecb.jrc.it/existing-chemicals

27
28

http://ecb.jrc.it/new-chemicals
http://ecb.jrc.it/No-Longer Polymers

29

http://ecb.jrc.it/classification&labelli
ng

-„-

30

http://www.unece.org/trans/danger/d
anger.htm

Comisia Economică a
ONU pentru Europa

31

http://www.icao.int

Organizaţia
Internaţională pentru
Aviaţie Civilă

32
33

http://www.imo.org
http://www.bgvv.de/datenbanken

34

http://ww.hvbg.de/d/bia/fac/zesp/zes
p.htm

35

www-organik.chemie.uniwuerzburg.de

36

http://ntp-server.niehs.nih.gov/Main
Pages/Chem-HS.html

37

http://physchem.ox.ac.uk/MSDS/

38

www.ChemFinder.com

39

www.CAS.org

Chemical Abstracts
Service

40

www.iupac.org

Uniunea
Internaţională de
Chimie Pură şi
Aplicată

41

http://www.europarl.eu.int/home/def
ault_en.htm
http://ecb.jrc.it

42

Biblioteca Naţională
de Medicină din SUA

OIM

Biroul european al
chimicalelor
-„-„-

Asociaţia
Profesională din
Germania

Departamentul de
Chimie al
Universităţii din
Oxford, Anglia
Cambridge Soft
Corporation

Mai multe site-uri interesante care permit
accesul la FDS
Baze de date detaliate, de exemplu:
ChemIDplus:
sinonime, formule structurale, proprietăţi
periculoase.
Bază de date medicale (SUA)
Monografii despre substanţe: proprietăţile
fizico-chimice şi despre expunere,
precum şi informaţii comprehensive
referitoare la toxicitate, ecotoxicitate şi de
comportare în mediu
Inventar EINECS
Inventar ELINCS
Listă NLP substanţe care nu mai sunt
considerate polimeri
“Lista substanţelor periculoase”, Anexa I
la D 67/548/EEC (corespondenta Anexei
2 la HG nr. 490/2002))
Informaţii despre reglementările
transportului mărfurilor periculoase pe căi
rutiere.
Instrucţiuni Tehnice pentru Transportul în
condiţii de Securitate al Mărfurilor
Periculoase pe calea Aerului
Codul IMDG
Informaţii de bază despre chimicale; clic
pe CIVS sau ICSC
Sistemul de informaţii despre substanţele
periculoase GESTIS, inclusiv sfaturi
despre existenţă şi utilizare
Instrucţiuni operaţionale, disponibile
numai sub formă de rezumate;
nedetaliate, dar uşor de utilizat
Conţine date ale Programului Naţional de
Toxicologie al SUA, inclusiv
recomandări despre manipularea
chimicalelor şi echipamentul de protecţie.

Oferă informaţii complexe, diverse, atât
gratuite cât şi contra cost despre
chimicale.
Permite printre multe informaţii oferite
identificarea substanţelor şi a numerelor
CAS.
IUPAC deţine prima versiune a unui
sistem internaţional de identificare InChI,
disponibil la www.iupac.org/inchi.
Informaţii despre substanţele periculoase

Biroul European
pentru Chimicale,
Italia

Date şi proceduri de evaluare
substanţelor periculoase. Conţine:
- Biocide
- Clasificare şi etichetare
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Secţiunea 5 Anexe
- Liste: substanţe periculoase, existente,
EINECS, substanţe noi etc.
- Baza de date de clasificare a
Inspectoratului Suedez pentru
Chimicale
- Export – Import
- Metode de testare
- REACH, noua politică a chimicalelor,
43

www.cefic.org/Home

Consiliul European
pentru Industrie
Chimică CEFIC

44

www.ccinfoweb.ccohs.ca

45

www.epa.gov/ecotox

46

www.easidatabase.com

47

www.merck.de/english/services/che
mdat/english/index.htm

48

www.acros.be

49

www.sigmaaldrich.com

50

www.unece.org/trans/danger/publi/a
dr/adr_ehtml

Diviziei pentru
transporturi a CEEONU

51

echa.europa.eu/home_ro.asp

Comisia Europeană

Agenţia pentru
Protecţia Mediului
din SUA
EaSI a Royal
Haskoning Olanda

Compania de
chimicale Merck,
Germania
Compania de
chimicale Acros ,
Belgia

Biblioteca virtuală a industriei chimice
europene
Baze de date pentru substanţe (proprietăţi
fizico-chimice, toxicologice şi fişe cu
date de securitate (MSDS)).
Bazele de date pentru substanţe cu date
de ecotoxicologie: baze de date acvatice
şi terestre
Bază de date pentru substanţe, inventar şi
liste de reglementare ale Uniunii
Europene (UE):
• Inventar şi Liste ale UE (EINECS/
ELINCS/ NLP/ Lista substanţelor
periculoase etc.);
• Listele pentru transportul mărfurilor
periculoase (ADR/RID/ADN);
• Date fizico-chimice, (eco)toxicologice;
• Biblioteca de toxicologie.
Fişe cu date de securitate europene, în
mai multe limbi - sursă gratuită.
Fişe cu date de securitate europene în
limba engleză - gratuite.
Fişe cu date de securitate europene în
limba engleză- gratuite
Lista substanţelor clasificate ca fiind
periculoase la transport este prezentată în
tabelul A din cap. 3.2 al ADR. Conţine
aproximativ 3.300 de substanţe şi produse
clasificate
Comisia Europeană pentru Produse
Chimice
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