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*) Not7 CTCE:

Conform pct. 120 al art. I din HOT8RÂREA nr. 955 din 8
septembrie 2010, publicat9 în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27
septembrie 2010, în cuprinsul normelor metodologice aprobate
prin Hot:rârea Guvernului nr. 1.425/2006, se înlocuiesc
urm;toarele sintagme:
a) sintagma "autoritatea de s<n=tate public>" se înlocuie?te
cu sintagma "direc@ia de sAnBtate publicC";
b) sintagma "Ministerul SDnEtFGii Publice" se înlocuieHte cu
sintagma "Ministerul SInJtKLii";
c) sintagma "Ministerul Muncii, SolidaritMNii Sociale Oi
Familiei" se înlocuiePte cu sintagma "Ministerul Muncii,
Familiei Qi ProtecRiei Sociale".
Prin HOTSRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014, publicatT în
MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 7 mai 2014 s-a reglementat
organizarea Ui funcVionarea Ministerului Ministerului Muncii,
Familiei, ProtecWiei Sociale Xi Persoanelor Vârstnice.

Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în
textul formei actualizate.

 

În temeiul art. 108 din Constitu ia României, republicat ,
i al art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea securit ii i
sntii în munc nr. 319/2006,
Guvernul României adopt prezenta hotrâre.

ARTICOL UNIC
Se aprob Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitii i sntii în munc nr. 319/2006, prev zute
în anexa care face parte integrant! din prezenta hot"râre.
PRIM-MINISTRU
C#LIN POPESCU-T$RICEANU
Contrasemneaz%:
--------------Ministrul muncii,
solidarit&'ii sociale
(i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul s)n*t+,ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol-escu
Ministrul integr.rii europene,
Anca Daniela Boagiu
Bucure/ti, 11 octombrie 2006.
Nr. 1.425.
ANEX0
NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii securit12ii 3i s4n5t67ii
în munc8 nr. 319/2006
CAP. I
Dispozi9ii generale
ART. 1
Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a
prevederilor Legii securit:;ii <i s=n>t?@ii în muncA nr.
319/2006, denumitB în continuare lege.
ART. 2

În înelesul prezentelor norme metodologice, termenii i
expresiile folosite au urmtoarea semnifica ie:
1. autorizare a funcionrii din punct de vedere al
securitii i s n t ii în munc - asumarea de ctre angajator
a responsabilitii privind legalitatea desfurrii activitii
din punct de vedere al securitii i sntii în munc;
2. serviciu intern de prevenire i protecie - totalitatea
resurselor materiale i umane alocate pentru efectuarea
activit!"ilor de prevenire #i protec$ie în întreprindere %i/sau
unitate;
3. comitet de securitate &i s'n(tate în munc) - organul
paritar constituit la nivelul angajatorului, în vederea
particip*rii +i consult,rii periodice în domeniul securit-.ii /i
s0n1t23ii în munc4, în conformitate cu art. 18 alin. (1)-(3) din
lege;
4. zone cu risc ridicat 5i specific - acele zone din cadrul
întreprinderii 6i/sau unit78ii în care au fost identificate
riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu
consecin9e grave, ireversibile, respectiv deces sau
invaliditate;
5. accident care produce incapacitate temporar: de munc;
(ITM) - accident care produce incapacitate temporar< de munc= de
cel pu>in 3 zile calendaristice consecutive, confirmat? prin
certificat medical sau, dup@ caz, prin alte documente medicale,
potrivit prevederilor legale;
-----------Pct. 5 al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din
HOTARÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicatB în MONITORUL
OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
6. accident care produce invaliditate (INV) - accident care
produce invaliditate confirmatC prin decizie de încadrare întrun grad de invaliditate, emisD de organele medicale în drept;
7. accident mortal (D) - accident în urma cEruia se produce
decesul accidentatului, confirmat imediat sau dupF un interval
de timp, în baza unui act medico-legal;
8. accident colectiv - accidentul în care au fost
accidentate cel puGin 3 persoane, în acelaHi timp Ii din
aceleaJi cauze, în cadrul aceluiaKi eveniment;
9. accident de muncL de circulaMie - accident survenit în
timpul circulaNiei pe drumurile publice sau generat de traficul
rutier, dacO persoana vPtQmatR se afla în îndeplinirea
îndatoririlor de serviciu;
10. accident de muncS de traseu:
a) accident survenit în timpul Ti pe traseul normal al
deplasUrii de la locul de muncV la domiciliu Wi invers Xi care a
antrenat vYtZmarea sau decesul;

b) accident survenit pe perioada pauzei reglementare de mas
în locuri organizate de angajator, pe traseul normal al
deplas rii de la locul de munc la locul unde ia masa i invers,
i care a antrenat vtmarea sau decesul;
c) accident care a antrenat vtmarea sau decesul, petrecut
pe traseul normal al deplas rii de la locul de munc la locul
unde î i încaseaz salariul i invers, dac acesta este
organizat de angajator în afara unitii;
-----------Lit. c) a pct. 10 al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al
art. I din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
11. accident în afara muncii - accident care nu îndeplinete
condiiile prevzute la art. 5 lit. g) i la art. 30 din lege;
12. invaliditate - pierdere parial sau total a
capacitii de munc, confirmat prin decizie de încadrare întrun grad de invaliditate, emis de organele medicale în drept;
13. invaliditate evident - pierdere a capacit!"ii de munc#
datorat$ unor v%t&m'ri evidente, cum ar fi un bra( smuls din
um)r, produse în urma unui eveniment, pân* la emiterea deciziei
de încadrare într-un grad de invaliditate de c+tre organele
medicale în drept;
14. intoxica,ie acut- profesional. - stare patologic/
ap0rut1 brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe
existente la locul de munc2;
15. îndatoriri de serviciu - sarcini profesionale stabilite
în: contractul individual de munc3, regulamentul intern sau
regulamentul de organizare 4i func5ionare, fi6a postului,
deciziile scrise, dispozi7iile scrise ori verbale ale
conduc8torului direct sau ale 9efilor ierarhici ai acestuia;
16. comunicare - procedura prin care angajatorul comunic:
producerea unui eveniment, de îndat;, autorit<=ilor prev>zute la
art. 27 alin. (1) din lege;
17. eviden?@ - mijloacele Ai modalitBCile de pDstrare a
informaEiilor referitoare la evenimentele produse;
18. cercetare a bolilor profesionale - procedurF efectuatG
în mod sistematic, cu scopul de a stabili caracterul de
profesionalitate a bolii semnalate;
19. semnalare a bolilor profesionale - procedurH prin care
se indicI pentru prima oarJ faptul cK o boalL ar putea fi
profesionalM;
20. raportare a bolilor profesionale - procedurN prin care
se transmit informaOii referitoare la bolile profesionale
declarate potrivit legii la Centrul naPional de coordonare
metodologicQ Ri informare privind bolile profesionale Si la

Centrul Naional pentru Organizarea i Asigurarea Sistemului
Informa ional i Informatic în Domeniul Sntii Bucureti.
CAP. II
Autorizarea func ion rii din punct de vedere al securit
i sntii în munc

ii

ART. 3
În vederea asigurrii condiiilor de securitate i sntate
în munc i pentru prevenirea accidentelor i a bolilor
profesionale, angajatorii au obligaia s obin autorizaia de
func ionare din punct de vedere al securit!"ii #i s$n%t&'ii în
munc(, înainte de începerea oric)rei activit*+i.
ART. 4
Nu se autorizeaz,, potrivit prevederilor prezentelor norme
metodologice:
a) persoanele juridice pentru care autorizarea func-ion.rii,
inclusiv din punctul de vedere al securit/0ii 1i s2n3t45ii în
munc6, se efectueaz7 în temeiul Legii nr. 359/2004 privind
simplificarea formalit89ilor la înregistrarea în registrul
comer:ului a persoanelor fizice, asocia;iilor familiale <i
persoanelor juridice, înregistrarea fiscal= a acestora, precum
>i la autorizarea func?ion@rii persoanelor juridice, cu
modificArile Bi completCrile ulterioare;
b) persoanele fizice autorizate sD desfEFoare activitGHi
economice, întreprinderile individuale Ii întreprinderile
familiale pentru care procedura de înregistrare în registrul
comerJului Ki de autorizare a funcLionMrii este reglementatN de
OrdonanOa de urgenPQ a Guvernului nr. 44/2008 privind
desfRSurarea activitTUilor economice de cVtre persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale Wi întreprinderile
familiale, cu modificXrile ulterioare.
-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTYRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicatZ în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 5
Asumarea de c[tre angajator a responsabilit\]ii privind
legalitatea desf^_ur`rii activitabii din punct de vedere al
securitcdii ei sfngthiii în muncj se face pentru activitklile
care se desfmnoaro la sediul social, la sediile secundare sau în
afara acestora.
ART. 6
(1) În vederea autorizprii din punct de vedere al
securitqrii si stnutvwii în muncx, angajatorul are obligayia sz
depun{ la inspectoratul teritorial de munc| pe raza c}ruia î~i

desf oar activitatea o cerere, completat în dou exemplare
semnate în original de ctre angajator, conform modelului
prevzut în anexa nr. 1.
(2) Cererea prevzut la alin. (1) va fi înso it de
urm toarele acte:
a) copii de pe actele de înfiin are;
b) declara ia pe propria rspundere, conform modelului
prezentat în anexa nr. 2, din care rezult c pentru
activitile declarate sunt îndeplinite condiiile de
funcionare prevzute de legislaia specific în domeniul
securitii i sntii în munc.
(3) Pentru actele depuse în sus inerea cererii se va
completa opisul prezentat în anexa nr. 1.
ART. 7
În vederea autoriz!rii din punct de vedere al securit"#ii $i
s%n&t'(ii în munc), inspectoratele teritoriale de munc*
procedeaz+ dup, cum urmeaz-:
a) înregistreaz. cererile de autorizare a func/ion0rii din
punct de vedere al securit12ii 3i s4n5t67ii în munc8;
b) verific9 actele depuse în sus:inerea acestora, precum ;i
declara<ia pe propria r=spundere prev>zut? la art. 6;
c) completeaz@ Ai emit certificatul constatator, conform
modelului prezentat în anexa nr. 3;
d) asigurB evidenCa certificatelor constatatoare eliberate,
conform modelului prezentat în anexa nr. 4;
e) asigurD arhivarea documentaEiei în baza cFreia s-au emis
certificatele constatatoare.
ART. 8
Termenul de eliberare a certificatului constatator este de 5
zile lucrGtoare, calculat de la data înregistrHrii cererii.
ART. 9
Certificatul constatator, emis în baza declaraIiei pe
propria rJspundere, dK dreptul angajatorilor sL desfMNoare
activitOPile pentru care au obQinut certificatul.
ART. 10
(1) În cazul în care în cadrul controalelor se constatR
încSlcTri ale prevederilor legale din domeniul securitUVii Wi
sXnYtZ[ii în munc\, inspectorul de munc] poate dispune sistarea
activit^_ii `i, respectiv, poate propune inspectoratului
teritorial de munca înscrierea mbsurii sistare a activitcdii în
certificatul constatator.
(2) În baza propunerii inspectorului de munce, inspectoratul
teritorial de muncf consemneazg în certificatul constatator
mhsura sistirii activitjkii prevlzutm la alin. (1).
------------

Art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 11
(1) În situaia prev zut la art. 10, angajatorul poate
relua activitatea numai dup ce demonstreaz c a remediat
deficienele care au condus la sistarea activit ii i a ob inut
autorizarea conform art. 6.
(2) În situa ia prevzut la alin. (1), cererea va fi
însoit de certificatul constatator eliberat iniial, în
original.
(3) Inspectoratul teritorial de munc va meniona în
certificatul constatator data relurii activitii.
CAP. III
Servicii de prevenire

i protecie

SECIUNEA 1
Prevederi generale
ART. 12
Prezentul capitol stabilete cerinele minime pentru
activitile de prevenire a riscurilor profesionale din
întreprindere i/sau unitate i protec!ia lucr"torilor la locul
de munc#, cerin$ele minime de preg%tire în domeniul securit&'ii
(i s)n*t+,ii în munc-, organizarea activit./ilor de prevenire 0i
protec1ie în cadrul întreprinderii 2i/sau unit34ii, a
serviciilor externe de prevenire 5i protec6ie, stabilirea
criteriilor de evaluare 7i a procedurii de abilitare a
serviciilor externe, precum 8i reglementarea statutului de
reprezentant al lucr9torilor cu r:spunderi specifice în domeniul
securit;<ii =i s>n?t@Aii în muncB.
ART. 13
Angajatorul trebuie sC asigure planificarea, organizarea Di
mijloacele necesare activitEFii de prevenire Gi protecHie în
unitatea Ii/sau întreprinderea sa.
SECJIUNEA a 2-a
Organizarea activitKLilor de prevenire

Mi protecNie

ART. 14
Organizarea activitOPilor de prevenire Qi protecRie este
realizatS de cTtre angajator, în urmUtoarele moduri:
a) prin asumarea de cVtre angajator, în condiWiile art. 9
alin. (4) din lege, a atribuXiilor pentru realizarea mYsurilor
prevZzute de lege;

b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucrtori pentru a
se ocupa de activit ile de prevenire i protecie;
c) prin înfiinarea unuia sau mai multor servicii interne de
prevenire i protecie;
-----------Lit. c) a art. 14 a fost modificat de pct. 5 al art. I din
HOT RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
d) prin apelarea la servicii externe de prevenire i
protec ie.
ART. 15
(1) Activit ile de prevenire i protecie desfurate prin
modalitile prevzute la art. 14 în cadrul întreprinderii
i/sau al unitii sunt urmtoarele:
1. identificarea pericolelor i evaluarea riscurilor pentru
fiecare component a sistemului de munc, respectiv executant,
sarcin de munc, mijloace de munc/ echipamente de munc !i
mediul de munc" pe locuri de munc#/posturi de lucru;
2. elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea $i actualizarea
planului de prevenire %i protec&ie;
-----------Pct. 2 al alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al
art. I din HOT'RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat( în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
3. elaborarea de instruc)iuni proprii pentru completarea
*i/sau aplicarea reglement+rilor de securitate ,i s-n.tate în
munc/, 0inând seama de particularit12ile activit34ilor 5i ale
unit67ii/întreprinderii, precum 8i ale locurilor de
munc9/posturilor de lucru, :i difuzarea acestora în
întreprindere ;i/sau unitate numai dup< ce au fost aprobate de
c=tre angajator;
-----------Pct. 3 al alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al
art. I din HOT>RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat? în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
4. propunerea atribu@iilor Ai rBspunderilor în domeniul
securitCDii Ei sFnGtHIii în muncJ, ce revin lucrKtorilor,
corespunzLtor funcMiilor exercitate, care se consemneazN în fiOa
postului, cu aprobarea angajatorului;
5. verificarea însuPirii Qi aplicRrii de cStre toTi
lucrUtorii a mVsurilor prevWzute în planul de prevenire Xi
protecYie, a instrucZiunilor proprii, precum [i a atribu\iilor
]i responsabilit^_ilor ce le revin în domeniul securit`aii bi
scndtefii în muncg stabilite prin fiha postului;

-----------Pct. 5 al alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al
art. I din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
6. întocmirea unui necesar de documentaii cu caracter
tehnic de informare i instruire a lucr torilor în domeniul
securitii i sn t ii în munc ;
7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire,
stabilirea, în scris, a periodicit ii instruirii adecvate
pentru fiecare loc de munc în instruciunile proprii,
asigurarea informrii i instruirii lucrtorilor în domeniul
securitii i sntii în munc i verificarea însuirii i
aplicrii de c tre lucr!tori a informa"iilor primite;
-----------Pct. 7 al alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al
art. I din HOT#RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat$ în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul
întreprinderii %i/sau unit&'ii;
9. asigurarea întocmirii planului de ac(iune în caz de
pericol grav )i iminent, conform prevederilor art. 101-107, *i
asigurarea ca to+i lucr,torii s- fie instrui.i pentru aplicarea
lui;
10. eviden/a zonelor cu risc ridicat 0i specific prev1zute
la art. 101-107;
11. stabilirea zonelor care necesit2 semnalizare de
securitate 3i s4n5tate în munc6, stabilirea tipului de
semnalizare necesar 7i amplasarea conform prevederilor Hot8rârii
Guvernului nr. 971/2006 privind cerin9ele minime pentru
semnalizarea de securitate :i/sau s;n<tate la locul de munc=;
12. eviden>a meseriilor ?i a profesiilor prev@zute de
legislaAia specificB, pentru care este necesarC autorizarea
exercitDrii lor;
13. evidenEa posturilor de lucru care necesitF examene
medicale suplimentare;
14. evidenGa posturilor de lucru care, la recomandarea
medicului de medicina muncii, necesitH testarea aptitudinilor
Ii/sau control psihologic periodic;
15. monitorizarea funcJionKrii sistemelor Li dispozitivelor
de protecMie, a aparaturii de mNsurO Pi control, precum Qi a
instalaRiilor de ventilare sau a altor instalaSii pentru
controlul noxelor în mediul de muncT;
16. verificarea stUrii de funcVionare a sistemelor de
alarmare, avertizare, semnalizare de urgenWX, precum Yi a
sistemelor de siguranZ[;

17. efectuarea controalelor interne la locurile de munc, cu
informarea, în scris, a angajatorului asupra deficienelor
constatate i asupra m surilor propuse pentru remedierea
acestora;
-----------Pct. 17 al alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6
al art. I din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
18. întocmirea rapoartelor i/sau a listelor prevzute de
hotrârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b)
din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibra ii, zgomot
i antiere temporare i mobile;
19. eviden a echipamentelor de munc i urmrirea ca
verificrile periodice i, dac este cazul, încercrile
periodice ale echipamentelor de munc s fie efectuate de
persoane competente, conform prevederilor din Hotrârea
Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinele minime de securitate
i sntate pentru utilizarea în munc de ctre lucrtori a
echipamentelor de munc;
20. identificarea echipamentelor individuale de protec ie
necesare pentru posturile de lucru din întreprindere !i
întocmirea necesarului de dotare a lucr"torilor cu echipament
individual de protec#ie, conform prevederilor Hot$rârii
Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerin%ele minime de securitate
&i s'n(tate pentru utilizarea de c)tre lucr*tori a
echipamentelor individuale de protec+ie la locul de munc,;
21. urm-rirea între.inerii, manipul/rii 0i depozit1rii
adecvate a echipamentelor individuale de protec2ie 3i a
înlocuirii lor la termenele stabilite, precum 4i în celelalte
situa5ii prev6zute de Hot7rârea Guvernului nr. 1.048/2006;
22. participarea la cercetarea evenimentelor conform
competen8elor prev9zute la art. 108-177;
23. întocmirea eviden:elor conform competen;elor prev<zute
la art. 108-177;
24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de munc=
suferite de lucr>torii din întreprindere ?i/sau unitate, în
conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
25. urm@rirea realizArii mBsurilor dispuse de cCtre
inspectorii de muncD, cu prilejul vizitelor de control Ei al
cercetFrii evenimentelor;
26. colaborarea cu lucrGtorii Hi/sau reprezentanIii
lucrJtorilor, serviciile externe de prevenire Ki protecLie,
medicul de medicina muncii, în vederea coordonMrii mNsurilor de
prevenire Oi protecPie;
27. colaborarea cu lucrQtorii desemnaRi/serviciile
interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaSia

în care mai muli angajatori îi desf oar activitatea în
acelai loc de munc;
28. urmrirea actualizrii planului de avertizare, a
planului de protec ie i prevenire i a planului de evacuare;
29. propunerea de sanc iuni i stimulente pentru lucrtori,
pe criteriul îndeplinirii obligaiilor i atribuiilor în
domeniul securitii i sntii în munc;
-----------Pct. 29 al alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6
al art. I din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
30. propunerea de clauze privind securitatea i sntatea în
munc la încheierea contractelor de prest ri de servicii cu al!i
angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori str"ini;
31. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru
desf#$urarea acestor activit%&i;
32. eviden'a echipamentelor, zonarea corespunz(toare,
asigurarea/urm)rirea ca verific*rile +i/sau încerc,rile
periodice ale echipamentelor de munc- s. fie efectuate la timp
/i de c0tre persoane competente ori alte activit12i necesare,
potrivit prevederilor Hot3rârii Guvernului nr. 1.058/2006
privind cerin4ele minime pentru îmbun5t67irea securit89ii :i
protec;ia s<n=t>?ii lucr@torilor care pot fi expuAi unui
potenBial risc datorat atmosferelor explozive;
-----------Pct. 32 al alin. (1) al art. 15 a fost introdus de pct. 7 al
art. I din HOTCRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicatD în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
33. alte activitEFi necesare/specifice asigurGrii
securitHIii Ji sKnLtMNii lucrOtorilor la locul de muncP.
-----------Pct. 33 al alin. (1) al art. 15 a fost introdus de pct. 7 al
art. I din HOTQRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicatR în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(2) ActivitSTile legate de supravegherea stUrii de sVnWtate
a lucrXtorilor se vor efectua în conformitate cu prevederile
art. 24 Yi 25 din lege.
(3) Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea Zi
s[n\tatea în munc] la nivelul întreprinderii ^i/sau unit_`ii,
inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice,
trebuie revizuita, cel pubin, în urmctoarele situadii:
a) ori de câte ori intervin schimberi sau modificfri în ceea
ce privegte tehnologia, echipamentele de munch, substaniele ori

preparatele chimice utilizate i amenajarea locurilor de
munc/posturilor de munc ;
b) dup producerea unui eveniment;
c) la constatarea omiterii unor riscuri sau la apariia unor
riscuri noi;
d) la utilizarea postului de lucru de ctre un lucrtor
aparinând grupurilor sensibile la riscuri specifice;
e) la executarea unor lucrri speciale.
-----------Alin. (3) al art. 15 a fost introdus de pct. 8 al art. I din
HOT RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 16
(1) În cazul întreprinderilor cu pân la 9 lucr tori
inclusiv, angajatorul poate efectua activit ile din domeniul
securitii i sntii în munc, dac se îndeplinesc cumulativ
urmtoarele condiii:
a) activitile desfurate în cadrul întreprinderii nu sunt
dintre cele prevzute în anexa nr. 5;
b) angajatorul îi desf !oar" activitatea profesional# în
mod efectiv $i cu regularitate în întreprindere %i/sau unitate;
c) angajatorul a urmat cel pu&in un program de preg'tire în
domeniul securit()ii *i s+n,t-.ii în munc/, cu o durat0 minim1
de 40 de ore 2i con3inutul prev4zut în anexa nr. 6 lit. A, fapt
care se atest5 printr-un document de absolvire a programului de
preg6tire.
(2) În situa7ia în care nu sunt îndeplinite condi8iile
prev9zute la alin. (1), angajatorul trebuie s: desemneze unul
sau mai mul;i lucr<tori ori poate organiza serviciul intern de
prevenire =i protec>ie ?i/sau poate s@ apeleze la servicii
externe, în condiAiile prezentelor norme metodologice.
(3) În cazul în care angajatorul/lucrBtorii
desemnaCi/serviciile interne de prevenire Di protecEie nu au
capacitFGile Hi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor
activitIJilor de prevenire Ki protecLie prevMzute la art. 15,
angajatorul trebuie sN apeleze la servicii externe pentru acele
activitOPi de prevenire Qi protecRie pe care nu le poate
desfSTura cu personalul propriu.
-----------Art. 16 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTURÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicatV în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 17
(1) În cazul întreprinderilor care au între 10 Wi 49 de
lucrXtori inclusiv, angajatorul poate efectua activitYZile din

domeniul securit ii i sntii în munc, dac se îndeplinesc
cumulativ urm toarele condi ii:
a) sunt respectate prevederile art. 16 alin. (1) lit. a)-c);
b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli
profesionale cu consecin e grave, ireversibile, respectiv deces
ori invaliditate.
(2) În situa ia în care nu sunt îndeplinite condi iile
prevzute la alin. (1), angajatorul trebuie s desemneze unul
sau mai muli lucrtori ori poate organiza unul sau mai multe
servicii interne de prevenire i protecie i/sau poate s
apeleze la servicii externe, în condiiile prezentelor norme
metodologice.
(3) În cazul în care angajatorul/lucrtorii
desemnai/serviciile interne de prevenire i protecie nu au
capacitile i aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor
activitilor de prevenire i protec!ie prev"zute la art. 15,
angajatorul trebuie s# apeleze la servicii externe pentru acele
activit$%i de prevenire &i protec'ie pe care nu le poate
desf()ura cu personalul propriu.
-----------Art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOT*RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat+ în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 18
(1) În cazul întreprinderilor ,i/sau unit-.ilor care au
între 50 /i 249 de lucr0tori, angajatorul trebuie s1 desemneze
unul sau mai mul2i lucr3tori ori s4 organizeze unul sau mai
multe servicii interne de prevenire 5i protec6ie pentru a se
ocupa de activit78ile de prevenire 9i protec:ie din cadrul
întreprinderii.
(2) În cazul întreprinderilor ;i/sau unit<=ilor prev>zute la
alin. (1) care desf?@oarA activitBCi dintre cele prevDzute în
anexa nr. 5, angajatorul trebuie sE organizeze unul sau mai
multe servicii interne de prevenire Fi protecGie.
(3) În cazul în care lucrHtorii desemnaIi, serviciile
interne de prevenire Ji protecKie nu au capacitLMile Ni
aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitOPilor de
prevenire Qi protecRie prevSzute la art. 15, angajatorul trebuie
sT apeleze la servicii externe pentru acele activitUVi de
prevenire Wi protecXie pe care nu le poate desfYZura cu
personalul propriu.
-----------Art. 18 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOT[RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat\ în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.

ART. 19
(1) În cazul întreprinderilor i/sau unit ilor care au
peste 250 de lucrtori, angajatorul trebuie s organizeze unul
sau mai multe servicii interne de prevenire i protecie.
(2) În cazul în care serviciile interne de prevenire i
protecie nu au capacit ile i aptitudinile necesare pentru
efectuarea tuturor activit ilor de prevenire i protecie
prevzute la art. 15, angajatorul trebuie s apeleze la unul sau
mai multe servicii externe pentru acele activiti de prevenire
i protecie pe care nu le poate desfura cu personalul
propriu.
-----------Art. 19 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
SECIUNEA a 3-a
Lucrtori desemnai
ART. 20
(1) Desemnarea nominal a lucrtorului/lucrtorilor pentru a
se ocupa de activit !ile de prevenire "i protec#ie se face prin
decizie scris$ a angajatorului.
(2) Angajatorul va desemna lucr%torul numai din rândul
lucr&torilor cu care are încheiat contract individual de munc'
cu norm( întreag).
(3) Angajatorul va consemna în fi*a postului activit+,ile de
prevenire -i protec.ie pe care lucr/torul desemnat are
capacitatea, timpul necesar 0i mijloacele adecvate s1 le
efectueze.
-----------Art. 20 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOT2RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat3 în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 21
Pentru a putea s4 desf56oare activit78ile de prevenire 9i
protec:ie, lucr;torul desemnat trebuie s< îndeplineasc= cel
pu>in cerin?ele minime de preg@tire în domeniul securitABii Ci
sDnEtFGii în muncH, potrivit prevederilor art. 49.
-----------Art. 21 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTIRÂREA
nr. 1.242 din 14 decembrie 2011, publicatJ în MONITORUL OFICIAL
nr. 925 din 27 decembrie 2011.
ART. 22

(1) Angajatorul va stabili numrul de lucr tori desemnai în
funcie de mrimea întreprinderii i/sau unitii i/sau
riscurile la care sunt expu i lucr torii, precum i de
distribu ia acestora în cadrul întreprinderii i/sau unitii.
(2) Angajatorul trebuie s asigure mijloacele adecvate i
timpul necesar pentru ca lucrtorii desemnai s poat desfura
activitile de prevenire i protecie conform fiei postului.
SECIUNEA a 4-a
Serviciile interne de prevenire

i protecie

ART. 23
(1) Serviciul intern de prevenire i protec!ie trebuie s"
fie format din lucr#tori care îndeplinesc cel pu$in cerin%ele
prev&zute la art. 49 'i, dup( caz, al)i lucr*tori.
-----------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art. I
din HOT+RÂREA nr. 1.242 din 14 decembrie 2011, publicat, în
MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.
(2) Conduc-torul serviciului intern de prevenire .i
protec/ie trebuie s0 îndeplineasc1 cerin2ele prev3zute la art.
50.
-----------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art. I
din HOT4RÂREA nr. 1.242 din 14 decembrie 2011, publicat5 în
MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.
(3) Începând cu data de 1 iulie 2011, serviciul intern de
prevenire 6i protec7ie trebuie s8 fie format din lucr9tori care
au contract individual de munc: cu norm; întreag< încheiat cu
angajatorul.
-----------Art. 23 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOT=RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat> în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 24
(1) Serviciul intern de prevenire ?i protec@ie se
organizeazA în subordinea directB a angajatorului ca o structurC
distinctD.
(2) LucrEtorii din cadrul serviciului intern de prevenire Fi
protecGie trebuie sH desfIJoare numai activitKLi de prevenire Mi
protecNie Oi cel mult activitPQi complementare cum ar fi:
prevenirea Ri stingerea incendiilor Si protecTia mediului.
(3) Angajatorul va consemna în regulamentul intern sau în
regulamentul de organizare Ui funcVionare activitWXile de

prevenire i protecie pentru efectuarea crora serviciul intern
de prevenire i protecie are capacitate i mijloace adecvate.
ART. 25
Serviciul intern de prevenire i protecie trebuie s aib
la dispozi ie resursele materiale i umane necesare pentru
îndeplinirea activit ilor de prevenire i protecie desfurate
în întreprindere.
ART. 26
(1) Angajatorul va stabili structura serviciului intern de
prevenire i protecie în funcie de mrimea întreprinderii
i/sau unitii i/sau riscurile la care sunt expui lucrtorii,
precum i de distribuia acestora în cadrul întreprinderii
i/sau unit ii.
(2) Angajatorul trebuie s! asigure mijloacele adecvate
pentru ca serviciul intern de prevenire "i protec#ie s$ poat%
desf&'ura activit()ile specifice.
(3) Când angajatorul î*i desf+,oar- activitatea în mai multe
puncte de lucru, serviciul de prevenire .i protec/ie trebuie s0
fie organizat astfel încât s1 se asigure în mod corespunz2tor
desf34urarea activit56ilor specifice.
(4) În situa7ia în care activitatea de prevenire 8i
protec9ie este asigurat: prin mai multe servicii interne,
acestea vor ac;iona coordonat pentru asigurarea eficien<ei
activit=>ii.
ART. 27
Serviciul intern de prevenire ?i protec@ie poate sA asigure
Bi supravegherea sCnDtEFii lucrGtorilor, dacH dispune de
personal cu capacitate profesionalI Ji de mijloace materiale
adecvate, în condiKiile legii.
-----------Art. 27 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTLRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicatM în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
SECNIUNEA a 5-a
Servicii externe de prevenire

Oi protecPie

ART. 28
Serviciul extern de prevenire Qi protecRie asigurS, pe bazT
de contract, activitUVile de prevenire Wi protecXie în domeniu.
ART. 29
Angajatorul apeleazY la serviciile externe, cu respectarea
prevederilor art. 18 alin. (3) lit. d) din lege.
ART. 30
Serviciul extern trebuie sZ aib[ acces la toate informa\iile
necesare desf]^ur_rii activit`aii de prevenire bi proteccie.
ART. 31

Serviciul extern de prevenire i protecie trebuie s
îndeplineasc urmtoarele cerine:
a) s dispun de personal cu capacitate profesional
adecvat
i de mijloacele materiale necesare pentru a- i
desf ura activitatea;
b) s fie abilitat de Comisia de abilitare a serviciilor
externe de prevenire i protecie i de avizare a
documentaiilor cu caracter tehnic de informare i instruire în
domeniul securitii i sntii în munc, în conformitate cu
procedura stabilit la art. 35-45.
ART. 32
(1) Serviciul extern de prevenire i protecie trebuie s
fie format din lucr tori care îndeplinesc cel pu!in cerin"ele
prev#zute la art. 49 $i, dup% caz, al&i lucr'tori.
-----------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 3 al art. I
din HOT(RÂREA nr. 1.242 din 14 decembrie 2011, publicat) în
MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.
(2) Conduc*torul serviciului extern de prevenire +i
protec,ie trebuie s- îndeplineasc. cerin/ele prev0zute la art.
50.
-----------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 3 al art. I
din HOT1RÂREA nr. 1.242 din 14 decembrie 2011, publicat2 în
MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.
(3) În cazul în care serviciul extern de prevenire 3i
protec4ie este format dintr-o singur5 persoan6, aceasta trebuie
s7 îndeplineasc8 cerin9ele prev:zute la art. 50.
-----------Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de pct. 3 al art. I
din HOT;RÂREA nr. 1.242 din 14 decembrie 2011, publicat< în
MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.
(4) Începând cu data de 1 iulie 2011, o persoan= poate s>
ocupe func?ia de conduc@tor la un singur serviciu extern de
prevenire Ai protecBie.
-----------Art. 32 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTCRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicatD în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 33
(1) Contractul încheiat între angajator Ei serviciul extern
de prevenire Fi protecGie trebuie sH cuprindI Ji urmKtoarele:

a) activit ile de prevenire i protecie care vor fi
desfurate de ctre fiecare serviciu extern de prevenire i
protecie;
b) modul de colaborare cu lucr torii desemna i/serviciile
interne i/sau cu alte servicii externe de prevenire i
protec ie;
c) clauze privind soluionarea litigiilor aprute între
pri.
(2) Serviciile externe de prevenire i protecie au
obligaia s pun la dispoziia beneficiarilor de servicii
informaiile prevzute la art. 26 i 27 din Ordonana de urgen
a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a
prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii în
România, aprobat cu modific ri !i complet"ri prin Legea nr.
68/2010.
-----------Art. 33 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOT#RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat$ în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 34
(1) Serviciul extern de prevenire %i protec&ie trebuie s'
întocmeasc( un raport de activitate semestrial, potrivit
modelului prev)zut în anexa nr. 10.
(2) Raportul trebuie înaintat, în termen de 15 zile de la
încheierea semestrului, inspectoratului teritorial de munc* pe
raza c+ruia serviciul extern de prevenire ,i protec-ie î.i are
sediul social.
-----------Art. 34 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOT/RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat0 în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
SEC1IUNEA a 6-a
Abilitarea serviciilor externe de prevenire

2i protec3ie

ART. 35
Abilitarea serviciilor externe de prevenire 4i protec5ie se
efectueaz6 conform procedurii prev7zute de prezenta sec8iune,
elaborat9 cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b)
:i alin. (5), precum ;i prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e)
din lege.
ART. 36
(1) Serviciile externe de prevenire <i protec=ie pot s> î?i
desf@Aoare activitatea numai dacB sunt în posesia unui
certificat de abilitare a serviciului extern de prevenire Ci
protecDie, denumit în continuare certificat de abilitare, emis

de comisia prevzut la alin. (2), sau în condiiile art. 45^145^4.
(2) În cadrul fiecrui inspectorat teritorial de munc,
respectiv al municipiului Bucureti, prin ordin al ministrului
muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor vârstnice,
se constituie o comisie de abilitare a serviciilor externe de
prevenire i protec ie i de avizare a documenta iilor cu
caracter tehnic de informare i instruire în domeniul
securit ii i sntii în munc, denumit în continuare
Comisia de abilitare i avizare.
(3) Membrii Comisiei de abilitare i avizare prevzute la
alin. (2) sunt:
a) reprezentantul conducerii din cadrul inspectoratului
teritorial de munc - preedinte;
b) reprezentantul nominalizat al comisiei de autorizare
judeene sau a municipiului Bucureti, înfiinat de Consiliul
Naional de Formare Profesional a Adul!ilor;
c) reprezentantul teritorial al asigur"torului pentru
accidente de munc# $i boli profesionale.
(4) Secretariatul Comisiei de abilitare %i avizare este
asigurat de persoane din cadrul inspectoratului teritorial de
munc&, numite de c'tre conducerea acestuia.
(5) Atribu(iile secretariatului Comisiei de abilitare )i
avizare se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei,
protec*iei sociale +i persoanelor vârstnice.
(6) Secretariatul Comisiei de abilitare ,i avizare asigur-:
a) cooperarea administrativ. cu celelalte autorit/0i din
statele membre ale Uniunii Europene sau Spa1iului Economic
European, prin intermediul sistemului de informare al pie2ei
interne (IMI), în numele Comisiei de abilitare 3i avizare,
potrivit prevederilor legale;
b) verificarea legalit45ii documentelor eliberate de
autorit67i competente din alte state membre, depuse în vederea
abilit8rii, aviz9rii sau notific:rii, dup; caz, prin IMI,
potrivit prevederilor legale, în cazul în care Comisia de
abilitare <i avizare consider= c> este necesar.
-----------Art. 36 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOT?RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat@ în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
Art. 36 a fost modificat de lit. c) a pct. 120 al art. I din
HOTARÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicatB în MONITORUL
OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010, prin înlocuirea
sintagmei "Ministerul Muncii, SolidaritCDii Sociale Ei Familiei"
cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei Fi ProtecGiei Sociale".
ART. 37

(1) În vederea abilitrii pentru activit ile de prevenire
i protecie prevzute la art. 15, solicitanii vor transmite un
dosar care va cuprinde urmtoarele documente:

a) cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire
i protec ie, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8;
b) opisul documentelor din dosar;
c) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul
comer ului, care s con in codul CAEN corespunztor activitii
pentru care se abiliteaz, i, dup caz, copie de pe actul
constitutiv;
d) lista cu personalul care va desfura activiti în
domeniul securitii i sntii în munc;
e) copii ale documentelor care atest preg!tirea
profesional" #i nivelul de preg$tire, potrivit prevederilor art.
31 %i 32, a personalului care va desf&'ura activit()i în
domeniul securit*+ii ,i s-n.t/0ii în munc1;
f) curriculum vitae pentru personalul care va desf23ura
activit45ile de prevenire 6i protec7ie;
g) copii ale documentelor care atest8 vechimea de cel pu9in
5 ani în domeniul securit:;ii <i s=n>t?@ii în muncA, pentru
conducBtorul serviciului extern de prevenire Ci protecDie;
h) memoriu de prezentare, din care sE rezulte mijloacele
materiale Fi resursele umane de care dispun;
i) copii ale deciziei de numire Gi contractului individual
de muncH, pe perioadI nedeterminatJ, pentru conducKtorul
serviciului extern de prevenire Li protecMie;
j) copii ale contractelor individuale de muncN ale
personalului de execuOie din serviciul extern de prevenire Pi
protecQie;
k) declaraRii ale personalului serviciului extern de
prevenire Si protecTie privind pUstrarea confidenVialitWXii, în
timpul Yi dupZ încetarea desf[\ur]rii activit^_ilor de prevenire
`i protecaie, asupra informabiilor la care are acces.
(2) Se excepteazc de la prevederile alin. (1) lit. e)
dosarele depuse de solicitandii care au lucrat cel puein 5 ani
în compartimentele cu atribufii în domeniul securitghii ii
sjnktlmii în muncn din cadrul Ministerului Muncii, Familiei,
Protecoiei Sociale pi Persoanelor Vârstnice, Inspecqiei Muncii,
inspectoratelor teritoriale de muncr, Casei Nasionale de Pensii
ti Alte Drepturi de Asigururi Sociale vi caselor teritoriale de
pensii, precum wi din cadrul instituxiilor similare din statele
membre ale Uniunii Europene sau Spayiului Economic European zi
care, la data depunerii dosarului în vederea abilit{rii, nu mai
sunt în activitate în aceste institu|ii.
(3) Dovada îndeplinirii cerin}elor prev~zute de prezentul
articol poate fi fcut i prin documente eliberate de o
autoritate competent dintr-un alt stat membru al Uniunii

Europene sau din Spaiul Economic European, întocmite într-un
scop echivalent sau din care s reias c sunt îndeplinite
cerinele respective, prezentate în copie certificat de ctre
solicitant i însoite de o traducere neoficial în limba
român .
(4) Memoriul de prezentare prev zut la alin. (1) lit. h)
trebuie s con in, cel puin, informaii cu privire la:
a) sediu social;
b) baza tehnico-material;
c) activitile de prevenire i protecie prevzute la art.
15 pe care intenioneaz s le desfoare.
-----------Art. 37 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 38
(1) Solicitantul trebuie s transmit dosarul prev zut la
art. 37, prin po!t", cu confirmare de primire, cu cel pu#in 10
zile înainte de data întrunirii Comisiei de abilitare $i
avizare.
(2) Cererile se înregistreaz% în ordinea primirii lor.
(3) Procedurile &i formalit'(ile legate de procesarea
cererilor vor respecta prevederile art.12 din Ordonan)a de
urgen*+ a Guvernului nr. 49/2009, aprobat, cu modific-ri .i
complet/ri prin Legea nr. 68/2010.
-----------Art. 38 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOT0RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat1 în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 39
(1) Comisia de abilitare 2i avizare î3i desf45oar6
activitatea în baza propriului regulament de organizare 7i
func8ionare, aprobat de pre9edintele acesteia.
(2) Comisia de abilitare :i avizare are urm;toarele
obliga<ii:
a) s= afi>eze data întrunirii la sediul s?u, pe pagina
proprie de internet sau în presa local@, cu cel puAin 15 zile
înainte;
b) sB se întruneascC cel puDin o datE pe trimestru, în
funcFie de numGrul de dosare primite;
c) sH analizeze dosarele solicitanIilor cu respectarea
prevederilor art. 37 Ji 42;
d) sK analizeze cazurile prevLzute la art. 41-44 Mi sN
decidO în consecinPQ;

e) s elibereze certificatele de abilitare, potrivit
modelului prev zut în anexa nr. 9, pentru solicitanii care
îndeplinesc condiiile prevzute de prezentele norme
metodologice pentru serviciile externe de prevenire i
protecie;
f) s restituie solicitanilor, prin po t , dosarele care nu
con in toate documentele prev zute la art. 37 i s motiveze
aceast decizie;
g) s transmit titularilor, prin pot, cu confirmare de
primire, în termen de 10 zile de la data întrunirii Comisiei de
abilitare i avizare, certificatele de abilitare emise;
h) s in evidena certificatelor de abilitare emise i s
arhiveze dosarele în baza crora s-au emis;
i) s întocmeasc Lista serviciilor externe de prevenire i
protecie abilitate, precum i a celor c!rora li s-a retras
certificatul de abilitare "i s# transmit$ aceast% list& la
Inspec'ia Muncii;
j) s( în)tiin*eze serviciile externe de prevenire +i
protec,ie care fac obiectul prevederilor art. 45^1-45^4 -i care
au notificat Comisia de abilitare .i avizare /i s0 asigure
înscrierea acestor servicii în listele respective;
k) s1 asigure, prin secretariat, cooperarea administrativ2
cu celelalte autorit34i din statele membre ale Uniunii Europene
sau ale Spa5iului Economic European, prin intermediul IMI,
potrivit prevederilor legale;
l) s6 verifice, prin secretariat, legalitatea documentelor
eliberate de autorit78i competente din alte state membre, depuse
în vederea autoriz9rii sau notific:rii, dup; caz, prin IMI,
potrivit prevederilor legale, în cazul în care este necesar.
-----------Art. 39 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOT<RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat= în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 40
(1) Solicitantul c>ruia nu i s-a acordat abilitarea are
dreptul, în termen de 30 de zile de la data primirii
în?tiin@Arii, sB facC contestaDie la Comisia de contestaEii
constituitF în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, ProtecGiei
Sociale Hi Persoanelor Vârstnice.
-----------Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de pct. 24 al art. I
din HOTIRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicatJ în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(2) RKspunsul la contestaLie va fi transmis prin poMtN în
termen de 30 de zile.

ART. 41
(1) Certificatul de abilitare se retrage de ctre Comisia de
abilitare i avizare care l-a eliberat dac solicitantul nu a
depus dou rapoarte semestriale consecutive, în termen, la
inspectoratul teritorial de munc.
(2) Dreptul de prestare a serviciilor de ctre prestatorii
crora li se retrage certificatul de abilitare se consider c
înceteaz la data primirii în tiin rii c certificatul a fost
retras, transmis de Comisia de abilitare i avizare din cadrul
inspectoratului teritorial de munc la care sunt luai în
eviden.
(3) Serviciul extern de prevenire i protecie cruia i s-a
retras certificatul de abilitare în condiiile prezentelor norme
metodologice are dreptul s solicite abilitarea dup o perioad
minim de un an de la data prevzut la alin. (2).
-----------Art. 41 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 42
(1) Reînnoirea certificatului de abilitare se face la
modificarea uneia/unora dintre condi iile în baza c!rora a fost
emis.
(2) Modific"rile prev#zute la alin. (1) sunt urm$toarele: a)
schimbarea formei juridice de organizare a serviciului extern de
prevenire %i protec&ie abilitat, potrivit Legii nr. 31/1990
privind societ'(ile comerciale, republicat), cu modific*rile +i
complet,rile ulterioare;
b) schimbarea denumirii/numelui serviciului extern de
prevenire -i protec.ie abilitat;
c) schimbarea sediului social;
d) schimbarea conduc/torului serviciului extern de prevenire
0i protec1ie abilitat.
(3) Modific2rile prev3zute la alin. (2) trebuie s4 fie
comunicate Comisiei de abilitare 5i avizare potrivit art. 43.
(4) În situa6ia în care serviciile externe de protec7ie 8i
prevenire nu mai îndeplinesc condi9iile de abilitare, nu au
comunicat modific:rile prev;zute la alin. (2) <i nu au solicitat
reînnoirea certificatului de abilitare în termenul prev=zut la
art. 43, înceteaz> valabilitatea certificatului de abilitare.
(5) Serviciile externe de prevenire ?i protec@ie abilitate
pot informa Comisia de abilitare Ai avizare cu privire la
schimbBrile prevCzute la alin. (2), inclusiv prin intermediul
punctului de contact unic electronic (PCU electronic).
(6) DupD analizarea modificErilor prevFzute la alin. (2),
Comisia de abilitare Gi avizare emite noul certificat de

abilitare, în condiiile prevzute de prezentele norme
metodologice i cu respectarea art. 12 din Ordonan a de urgen
a Guvernului nr. 49/2009, aprobat cu modificri i complet ri
prin Legea nr. 68/2010.
(7) În situa ia în care serviciul extern de prevenire i
protec ie nu mai îndepline te condiiile de abilitare prevzute
de prezentele norme metodologice, Comisia de abilitare i
avizare retrage certificatul de abilitare în cauz.
-----------Art. 42 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 43
Pentru reînnoirea certificatului de abilitare, prevzut la
art. 42, în maximum 10 zile lucrtoare de la modificarea uneia
sau mai multor condiii iniiale, solicitantul va depune
urmtoarele documente la secretariatul Comisiei de abilitare i
avizare:
a) cerere de reînnoire potrivit modelului prezentat în anexa
nr. 8A, care s conin lista modificrilor survenite;
b) documentele care atest modific rile survenite.
-----------Art. 43 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOT!RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat" în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 44
(1) Inspectoratele teritoriale de munc# verific$ respectarea
de c%tre serviciile externe de prevenire &i protec'ie a
condi(iilor în baza c)rora a fost emis certificatul de abilitare
*i propun, în scris, Comisiei de abilitare +i avizare, dac, este
cazul, retragerea certificatului.
(2) Comisia de abilitare -i avizare analizeaz. argumentele
aduse în sus/inerea propunerii de retragere a certificatului de
abilitare 0i, pe baza acestora, poate retrage certificatul.
(3) Comisia de abilitare 1i avizare comunic2 titularului
retragerea certificatului de abilitare 3i motiva4ia, în
condi5iile prev6zute de Ordonan7a de urgen89 a Guvernului nr.
49/2009, aprobat: cu modific;ri <i complet=ri prin Legea nr.
68/2010.
(4) Titularul certificatului de abilitare retras poate face
contesta>ie la Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale
@i Persoanelor Vârstnice, în termen de 30 de zile de la data
primirii comunicArii cu privire la retragere.
(5) RBspunsul la contestaCie va fi transmis prin poDtE, cu
confirmare de primire, în termen de 30 de zile.

-----------Art. 44 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 45
Lista serviciilor externe de prevenire i protecie
abilitate, precum i a celor crora li s-a retras certificatul
de abilitare se afieaz i se actualizeaz pe pagina de
internet a Inspec iei Muncii.
-----------Art. 45 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOT RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
SEC IUNEA a 6^1-a
Prevederi specifice referitoare la libera circulaie a
serviciilor externe de prevenire i protecie
-----------Seciunea a 6^1-a din Cap III a fost introdus de pct. 30 al
art. I din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 45^1
(1) Persoanele fizice i juridice stabilite într-un stat
membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European
care au fost supuse în aceste state unei proceduri similare
celei de abilitare pot presta servicii de prevenire i protecie
pe teritoriul României, fr a fi abilitate potrivit prezentelor
norme metodologice, în urmtoarele moduri:
a) permanent;
b) temporar sau ocazional.
(2) Persoanele fizice i juridice stabilite în alt stat
membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European
care nu au fost supuse în aceste state unei proceduri similare
celei de abilitare pot presta servicii de prevenire i protecie
pe teritoriul României doar dac sunt abilitate potrivit
prezentelor norme metodologice.
-----------Art. 45^1 a fost introdus de pct. 30 al art. I din HOT!RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat" în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 45^2
(1) Persoanele fizice #i juridice prev$zute la art. 45^1 pot
presta pe teritoriul României activit%&ile de prevenire 'i
protec(ie men)ionate la art. 15 numai dup* notificarea

prealabil a Comisiei de abilitare i avizare din cadrul
inspectoratului teritorial de munc pe raza cruia îi
desfoar activitatea sau îi au sediul, dup caz.
(2) Începerea prest rii activit ii acestor servicii externe
este condi ionat de notificarea prevzut la alin. (1) i, în
cazul prevzut la art. 45^1 alin. (1) lit. a), de transmiterea,
împreun cu formularul de notificare, a urmtoarelor documente:
a) actul de înregistrare la oficiul registrului comerului,
în copie;
b) autorizaia/atestatul/certificatul emis/emis într-un alt
stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic
European, în copie certificat de deintor i în traducere
neoficial;
c) lista cu personalul care deine certificate de competen
profesional! corespunz"toare, semnat# $i %tampilat& de persoana
autorizat';
d) certificate de competen() profesional* sau documente
similare emise de autorit+,i dintr-un stat membru al Uniunii
Europene ori al Spa-iului Economic European, în copie autorizat.
de de/in0tor 1i în traducere neoficial2.
(3) Dreptul de a presta al persoanelor prev3zute la alin.
(1) începe din momentul notific4rii Comisiei de abilitare 5i
avizare, respectiv la:
a) data înregistr6rii notific7rii, în situa8ia depunerii la
secretariatul Comisiei de abilitare 9i avizare sau prin PCU
electronic;
b) data confirm:rii de primire, în cazul expedierii prin
po;t< a notific=rii.
-----------Art. 45^2 a fost introdus de pct. 30 al art. I din HOT>RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat? în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 45^3
(1) Persoanele fizice @i juridice care doresc sA presteze
servicii externe de prevenire Bi protecCie în condiDiile art.
45^1 alin. (1) lit. a) vor notifica acest lucru prin completarea
Ei transmiterea formularului prevFzut în anexa nr. 10A, însoGit
de documentele prevHzute la art. 45^2 alin. (2), la Comisia de
abilitare Ii avizare din cadrul inspectoratului teritorial de
muncJ pe raza cKruia îLi au sediul/domiciliul/reMedinNa, înainte
de începerea activitOPii.
(2) Comisia de abilitare Qi avizare prevRzutS la alin. (1),
dupT efectuarea verificUrilor pe care le considerV necesare, va
înscrie persoana fizicW sau juridicX respectivY, în termen de 30
de zile de la data primirii notificZrii, în Lista persoanelor
fizice [i juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii

Europene ori al Spaiului Economic European
servicii externe de protec ie i prevenire,
în România.
-----------Art. 45^3 a fost introdus de pct. 30 al
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în
nr. 661 din 27 septembrie 2010.

care presteaz
în regim permanent,
art. I din HOTRÂREA
MONITORUL OFICIAL

ART. 45^4
(1) Persoanele fizice i juridice care doresc s presteze
servicii externe de prevenire i protec ie în condi iile art.
45^1 alin. (1) lit. b) vor notifica acest lucru prin completarea
i transmiterea formularului prev zut în anexa nr. 10B, înso it
de copia autorizaiei sau a documentului echivalent pe care îl
dein, certificat de ctre deintor, la Comisia de abilitare
i avizare din cadrul inspectoratului teritorial de munc pe
raza cruia urmeaz s îi desfoare activitatea, înainte de
începerea acesteia.
(2) Comisia de abilitare i avizare prevzut la alin. (1),
dup efectuarea verific rilor pe care le consider! necesare, va
înscrie persoana fizic" sau juridic# respectiv$, în termen de 30
de zile lucr%toare de la primirea notific&rii, în Lista
persoanelor fizice 'i juridice stabilite într-un stat membru al
Uniunii Europene ori al Spa(iului Economic European care
presteaz) servicii externe de protec*ie +i prevenire, în regim
temporar sau ocazional, în România.
-----------Art. 45^4 a fost introdus de pct. 30 al art. I din HOT,RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat- în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 45^5
Constatarea nerespect.rii prevederilor art. 45^1 - 45^4 se
face de c/tre inspectoratele teritoriale de munc0, cu aplicarea
prevederilor Ordonan1ei de urgen23 a Guvernului nr. 49/2009,
aprobat4 cu modific5ri 6i complet7ri prin Legea nr. 68/2010, 8i
ale prezentelor norme metodologice.
-----------Art. 45^5 a fost introdus de pct. 30 al art. I din HOT9RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat: în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 45^6
Listele prev;zute la art. 45^3 alin. (2) <i 45^4 alin. (2)
se afi=eaz> ?i se actualizeaz@ pe pagina de internet a
InspecAiei Muncii.
------------

Art. 45^6 a fost introdus de pct. 30 al art. I din HOTRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
SECIUNEA a 7-a
Planul de prevenire

i protecie

ART. 46
(1) Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege,
angajatorul trebuie s întocmeasc un plan de prevenire i
protecie care va fi revizuit ori de câte ori intervin
modific ri ale condi iilor de munc , la apari ia unor riscuri
noi i în urma producerii unui eveniment.
-----------Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 31 al art. I
din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(2) În urma evalurii riscurilor pentru fiecare loc de
munc/post de lucru se stabilesc msuri de prevenire i
protecie, de natur tehnic, organizatoric, igienico-sanitar
i de alt natur, necesare pentru asigurarea securitii i
sn t!"ii lucr#torilor.
(3) În urma analizei m$surilor prev%zute la alin. (2) se
stabilesc resursele umane &i materiale necesare realiz'rii lor.
(4) Planul de prevenire (i protec)ie va cuprinde cel pu*in
informa+iile prev,zute în anexa nr. 7.
(5) Planul de prevenire -i protec.ie se supune analizei
lucr/torilor 0i/sau reprezentan1ilor lor sau comitetului de
securitate 2i s3n4tate în munc5, dup6 caz, 7i trebuie s8 fie
semnat de angajator.
SEC9IUNEA a 8-a
Cerin:ele minime de preg;tire în domeniul securit<=ii
s?n@tABii în muncC

>i

ART. 47*)
Nivelurile de pregDtire în domeniul securitEFii Gi sHnItJKii
în muncL, necesare pentru dobândirea capacitMNilor Oi
aptitudinilor corespunzPtoare efectuQrii activitRSilor de
prevenire Ti protecUie, sunt urmVtoarele:
a) abrogatW;
-----------Lit. a) a art. 47 a fost abrogatX de pct. 32 al art. I din
HOTYRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicatZ în MONITORUL
OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.

b) nivel mediu;
c) nivel superior.

 

*) Not CTCE:
Art. II din HOT RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010
prevede:
"Articolul II
(1) În termen de 12 luni de la data intr rii în vigoare a
prezentei hotrâri, prin ordin al ministrului muncii, familiei
i proteciei sociale, care se public în Monitorul Oficial al
României, Partea I, se aprob cerinele minime de pregtire i
formare în domeniul securitii i sntii în munc/coninutul
minim al programelor-cadru necesare pentru ocupaiile specifice
din domeniul securit !ii "i s#n$t%&ii în munc' prev(zute la art.
51^1 din normele metodologice aprobate prin Hot)rârea Guvernului
nr. 1.425/2006, cu modific*rile +i complet,rile ulterioare,
competen-ele minime .i abilit/0ile aferente acestor ocupa1ii
conferite prin standardele ocupa2ionale, echivalarea între
ocupa3iile specifice, precum 4i alte aspecte necesare aplic5rii
prezentei hot6râri referitoare la formarea profesional7.
(2) Pân8 la data intr9rii în vigoare a ordinului prev:zut la
alin. (1), în ceea ce prive;te cerin<ele minime de preg=tire în
domeniul securit>?ii @i sAnBtCDii în muncE, rFmân aplicabile
prevederile art. 47, 49 Gi 50 din normele metodologice aprobate
prin HotHrârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificIrile Ji
completKrile ulterioare.
(3) La data intrLrii în vigoare a ordinului prevMzut la
alin. (1) se abrogN art. 47, 49 Oi 50 din normele metodologice
aprobate prin HotPrârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu
modificQrile Ri completSrile ulterioare, urmând sT fie
aplicabile, dupU aceastV datW, cerinXele minime de pregYtire în
domeniul securitZ[ii \i s]n^t_`ii în munca prevbzute la art.
51^1-51^3 din normele metodologice aprobate prin Hotcrârea
Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificdrile ei completfrile
ulterioare."

ghijklmnop

ART. 48
Abrogat.
-----------Art. 48 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din HOTqRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicatr în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.

ART. 49*)
(1) Cerinsele minime de pregttire în domeniul securituvii
sxnytz{ii în munc| corespunz}toare nivelului mediu sunt:

wi

a) studii în înv mântul liceal filiera teoretic în profil
real sau filiera tehnologic în profil tehnic;
-----------Lit. a) a alin. (1) al art. 49 a fost modificat de pct. 34
al art. I din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
b) curs în domeniul securit ii i s n t ii în munc, cu
coninut minim conform celui prevzut în anexa nr. 6 lit. B, cu
o durat de cel puin 80 de ore.
(2) Nivelul mediu prevzut la alin. (1) se atest prin
diploma de studii i certificatul de absolvire a cursului
prevzut la alin. (1) lit. b).

 !
*) Not" CTCE:

Art. II din HOT#RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010,
publicat$ în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010
prevede:
"Articolul II
(1) În termen de 12 luni de la data intr%rii în vigoare a
prezentei hot&râri, prin ordin al ministrului muncii, familiei
'i protec(iei sociale, care se public) în Monitorul Oficial al
României, Partea I, se aprob* cerin+ele minime de preg,tire -i
formare în domeniul securit./ii 0i s1n2t34ii în munc5/con6inutul
minim al programelor-cadru necesare pentru ocupa7iile specifice
din domeniul securit89ii :i s;n<t=>ii în munc? prev@zute la art.
51^1 din normele metodologice aprobate prin HotArârea Guvernului
nr. 1.425/2006, cu modificBrile Ci completDrile ulterioare,
competenEele minime Fi abilitGHile aferente acestor ocupaIii
conferite prin standardele ocupaJionale, echivalarea între
ocupaKiile specifice, precum Li alte aspecte necesare aplicMrii
prezentei hotNrâri referitoare la formarea profesionalO.
(2) PânP la data intrQrii în vigoare a ordinului prevRzut la
alin. (1), în ceea ce priveSte cerinTele minime de pregUtire în
domeniul securitVWii Xi sYnZt[\ii în munc], r^mân aplicabile
prevederile art. 47, 49 _i 50 din normele metodologice aprobate
prin Hot`rârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificarile bi
completcrile ulterioare.
(3) La data intrdrii în vigoare a ordinului prevezut la
alin. (1) se abrogf art. 47, 49 gi 50 din normele metodologice
aprobate prin Hothrârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu
modificirile ji completkrile ulterioare, urmând sl fie
aplicabile, dupm aceastn dato, cerinpele minime de pregqtire în
domeniul securitrsii ti sunvtwxii în muncy prevzzute la art.
51^1-51^3 din normele metodologice aprobate prin Hot{rârea
Guvernului nr. 1.425/2006, cu modific|rile }i complet~rile
ulterioare."

 

ART. 50*)
(1) Cerin ele minime de preg tire în domeniul securit ii i
sntii în munc corespunztoare nivelului superior, care
trebuie îndeplinite în mod cumulativ, sunt urmtoarele:
a) absolvirea, în domeniile fundamentale: tiine
inginereti, tiine agricole i silvice, cu diplom de licen
sau echivalent, a ciclului I de studii universitare, studii
universitare de licen !, ori a studiilor universitare de lung"
durat# sau absolvirea cu diplom$ de absolvire a studiilor
universitare de scurt% durat&;
b) curs în domeniul securit'(ii )i s*n+t,-ii în munc., cu
con/inut minim conform celui prev0zut în anexa nr. 6 lit. B, cu
o durat1 de cel pu2in 80 de ore;
c) absolvirea cu diplom3 sau certificat de absolvire, dup4
caz, a unui program de înv567mânt postuniversitar în domeniul
securit89ii :i s;n<t=>ii în munc?, cu o durat@ de cel puAin 180
de ore.
(2) Îndeplinirea cerinBelor prevCzute la alin. (1) se atestD
prin diploma de studii Ei certificatele de absolvire a
cursurilor prevFzute la alin. (1) lit. b) Gi c).
(3) CerinHa minimI prevJzutK la alin. (1) lit. b) Li c) este
consideratM îndeplinitN Oi în situaPia în care persoana a
obQinut o diplomR de master sau doctorat în domeniul securitSTii
Ui sVnWtXYii în muncZ.
-----------Art. 50 a fost modificat de pct. 35 al art. I din HOT[RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat\ în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.

]^_`abcdef
*) Notg CTCE:

Art. II din HOThRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010,
publicati în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010
prevede:
"Articolul II
(1) În termen de 12 luni de la data intrjrii în vigoare a
prezentei hotkrâri, prin ordin al ministrului muncii, familiei
li protecmiei sociale, care se publicn în Monitorul Oficial al
României, Partea I, se aprobo cerinpele minime de pregqtire ri
formare în domeniul securitstii ui svnwtxyii în muncz/con{inutul
minim al programelor-cadru necesare pentru ocupa|iile specifice
din domeniul securit}~ii i sntii în munc prev zute la art.
51^1 din normele metodologice aprobate prin Hotrârea Guvernului
nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare,
competenele minime i abilitile aferente acestor ocupaii
conferite prin standardele ocupaionale, echivalarea între

ocupaiile specifice, precum i alte aspecte necesare aplicrii
prezentei hot râri referitoare la formarea profesional.
(2) Pân la data intrrii în vigoare a ordinului prevzut la
alin. (1), în ceea ce privete cerin ele minime de preg tire în
domeniul securit ii i sntii în munc, rmân aplicabile
prevederile art. 47, 49 i 50 din normele metodologice aprobate
prin Hotrârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(3) La data intrrii în vigoare a ordinului prevzut la
alin. (1) se abrog art. 47, 49 i 50 din normele metodologice
aprobate prin Hotrârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu
modificrile i complet rile ulterioare, urmând s! fie
aplicabile, dup" aceast# dat$, cerin%ele minime de preg&tire în
domeniul securit'(ii )i s*n+t,-ii în munc. prev/zute la art.
51^1-51^3 din normele metodologice aprobate prin Hot0rârea
Guvernului nr. 1.425/2006, cu modific1rile 2i complet3rile
ulterioare."

456789:;<=

ART. 51
Cursurile >i programele de formare în domeniul securit?@ii
Ai sBnCtDEii în muncF, prevGzute la art. 49 Hi 50, se efectueazI
de cJtre furnizori de formare profesionalK autorizaLi, potrivit
prevederilor OrdonanMei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea
profesionalN a adulOilor, republicatP, cu modificQrile Ri
completSrile ulterioare.
-----------Art. 51 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTTRÂREA
nr. 1.242 din 14 decembrie 2011, publicatU în MONITORUL OFICIAL
nr. 925 din 27 decembrie 2011.
ART. 51^1
Abrogat.
-----------Art. 51^1 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTVRÂREA
nr. 1.242 din 14 decembrie 2011, publicatW în MONITORUL OFICIAL
nr. 925 din 27 decembrie 2011.

XYZ[\]^_`a
*) Notb CTCE:

Art. II din HOTcRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010,
publicatd în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010
prevede:
"Articolul II
(1) În termen de 12 luni de la data intrerii în vigoare a
prezentei hotfrâri, prin ordin al ministrului muncii, familiei
gi protechiei sociale, care se publici în Monitorul Oficial al
României, Partea I, se aprobj cerinkele minime de pregltire mi
formare în domeniul securitnoii pi sqnrtstii în muncu/convinutul

minim al programelor-cadru necesare pentru ocupaiile specifice
din domeniul securit ii i sntii în munc prev zute la art.
51^1 din normele metodologice aprobate prin Hot rârea Guvernului
nr. 1.425/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare,
competenele minime i abilitile aferente acestor ocupaii
conferite prin standardele ocupaionale, echivalarea între
ocupaiile specifice, precum i alte aspecte necesare aplicrii
prezentei hotrâri referitoare la formarea profesional.
(2) Pân la data intrrii în vigoare a ordinului prevzut la
alin. (1), în ceea ce privete cerinele minime de pregtire în
domeniul securit ii !i s"n#t$%ii în munc&, r'mân aplicabile
prevederile art. 47, 49 (i 50 din normele metodologice aprobate
prin Hot)rârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modific*rile +i
complet,rile ulterioare.
(3) La data intr-rii în vigoare a ordinului prev.zut la
alin. (1) se abrog/ art. 47, 49 0i 50 din normele metodologice
aprobate prin Hot1rârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu
modific2rile 3i complet4rile ulterioare, urmând s5 fie
aplicabile, dup6 aceast7 dat8, cerin9ele minime de preg:tire în
domeniul securit;<ii =i s>n?t@Aii în muncB prevCzute la art.
51^1-51^3 din normele metodologice aprobate prin HotDrârea
Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificErile Fi completGrile
ulterioare."

HIJKLMNOPQ

ART. 51^2
Abrogat.
-----------Art. 51^2 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTRRÂREA
nr. 1.242 din 14 decembrie 2011, publicatS în MONITORUL OFICIAL
nr. 925 din 27 decembrie 2011.

TUVWXYZ[\]
*) Not^ CTCE:

Art. II din HOT_RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010,
publicat` în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010
prevede:
"Articolul II
(1) În termen de 12 luni de la data intrarii în vigoare a
prezentei hotbrâri, prin ordin al ministrului muncii, familiei
ci protecdiei sociale, care se publice în Monitorul Oficial al
României, Partea I, se aprobf ceringele minime de preghtire ii
formare în domeniul securitjkii li smnntopii în muncq/conrinutul
minim al programelor-cadru necesare pentru ocupasiile specifice
din domeniul securittuii vi swnxtyzii în munc{ prev|zute la art.
51^1 din normele metodologice aprobate prin Hot}rârea Guvernului
nr. 1.425/2006, cu modific~rile i completrile ulterioare,
competenele minime i abilitile aferente acestor ocupa ii

conferite prin standardele ocupaionale, echivalarea între
ocupa iile specifice, precum i alte aspecte necesare aplicrii
prezentei hotrâri referitoare la formarea profesional.
(2) Pân la data intrrii în vigoare a ordinului prevzut la
alin. (1), în ceea ce prive te cerin ele minime de preg tire în
domeniul securit ii i sntii în munc, rmân aplicabile
prevederile art. 47, 49 i 50 din normele metodologice aprobate
prin Hotrârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(3) La data intrrii în vigoare a ordinului prevzut la
alin. (1) se abrog art. 47, 49 i 50 din normele metodologice
aprobate prin Hotrârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu
modificrile i complet!rile ulterioare, urmând s" fie
aplicabile, dup# aceast$ dat%, cerin&ele minime de preg'tire în
domeniul securit()ii *i s+n,t-.ii în munc/ prev0zute la art.
51^1-51^3 din normele metodologice aprobate prin Hot1rârea
Guvernului nr. 1.425/2006, cu modific2rile 3i complet4rile
ulterioare."

56789:;<=>

ART. 51^3
Abrogat.
-----------Art. 51^3 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOT?RÂREA
nr. 1.242 din 14 decembrie 2011, publicat@ în MONITORUL OFICIAL
nr. 925 din 27 decembrie 2011.

ABCDEFGHIJ
*) NotK CTCE:

Art. II din HOTLRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010,
publicatM în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010
prevede:
"Articolul II
(1) În termen de 12 luni de la data intrNrii în vigoare a
prezentei hotOrâri, prin ordin al ministrului muncii, familiei
Pi protecQiei sociale, care se publicR în Monitorul Oficial al
României, Partea I, se aprobS cerinTele minime de pregUtire Vi
formare în domeniul securitWXii Yi sZn[t\]ii în munc^/con_inutul
minim al programelor-cadru necesare pentru ocupa`iile specifice
din domeniul securitabii ci sdnetfgii în munch previzute la art.
51^1 din normele metodologice aprobate prin Hotjrârea Guvernului
nr. 1.425/2006, cu modifickrile li completmrile ulterioare,
competennele minime oi abilitpqile aferente acestor ocuparii
conferite prin standardele ocupasionale, echivalarea între
ocupatiile specifice, precum ui alte aspecte necesare aplicvrii
prezentei hotwrâri referitoare la formarea profesionalx.
(2) Pâny la data intrzrii în vigoare a ordinului prev{zut la
alin. (1), în ceea ce prive|te cerin}ele minime de preg~tire în
domeniul securitii i snt ii în munc, rmân aplicabile

prevederile art. 47, 49 i 50 din normele metodologice aprobate
prin Hotrârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modific rile i
completrile ulterioare.
(3) La data intrrii în vigoare a ordinului prevzut la
alin. (1) se abrog art. 47, 49 i 50 din normele metodologice
aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu
modific rile i complet rile ulterioare, urmând s fie
aplicabile, dup aceast dat, cerinele minime de pregtire în
domeniul securitii i sntii în munc prevzute la art.
51^1-51^3 din normele metodologice aprobate prin Hotrârea
Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare."
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SEC*IUNEA a 9-a
Reprezentan+ii lucr,torilor cu r-spunderi specifice în
domeniul securit./ii 0i s1n2t34ii în munc5
ART. 52
Reprezentan6ii lucr7torilor cu r8spunderi specifice în
domeniul securit9:ii ;i s<n=t>?ii în munc@, definiAi conform
art. 5 lit. d) din lege, sunt aleBi de cCtre Di dintre
lucrEtorii din întreprindere Fi/sau unitate, conform celor
stabilite prin contractul colectiv de muncG, regulamentul intern
sau regulamentul de organizare Hi funcIionare.
ART. 53
(1) NumJrul de reprezentanKi ai lucrLtorilor cu rMspunderi
specifice în domeniul securitNOii Pi sQnRtSTii lucrUtorilor,
care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv de muncV,
regulamentul intern sau regulamentul de organizare Wi
funcXionare, în funcYie de numZrul total al lucr[torilor din
întreprindere \i/sau unitate.
(2) Num]rul minim prev^zut la alin. (1) va fi stabilit dup_
cum urmeaz`:
a) un reprezentant, în cazul întreprinderilor ai/sau
unitbcilor care au între 10 di 49 de lucretori inclusiv;
b) 2 reprezentanfi, în cazul întreprinderilor gi/sau
unithiilor care au sub 50 ji 100 de lucrktori inclusiv;
c) conform cerinlelor prevmzute la art. 60 alin. (3), în
cazul întreprinderilor ni/sau unitopilor care au peste 101
lucrqtori inclusiv.
-----------Art. 53 a fost modificat de pct. 38 al art. I din HOTrRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicats în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 54

Lucrtorii comunic în scris angajatorului numrul i numele
reprezentanilor lucrtorilor cu rspunderi specifice în
domeniul securitii i s n t ii în munc.
ART. 55
(1) Reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice în
domeniul securitii i sntii lucrtorilor trebuie s urmeze
un program de pregtire în domeniul securitii i sn t!"ii în
munc#, cu o durat$ de cel pu%in 40 de ore, cu con&inutul minim
conform celui prev'zut în anexa nr. 6 lit. A.
(2) Îndeplinirea cerin(ei prev)zute la alin. (1) se atest*
printr-un document de absolvire a programului de preg+tire.
-----------Art. 55 a fost modificat de pct. 39 al art. I din HOT,RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat- în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 56
Reprezentan.ii lucr/torilor cu r0spunderi specifice în
domeniul securit12ii 3i s4n5t67ii în munc8 sunt consulta9i :i
particip;, în conformitate cu art. 18 din lege, <i pot desf=>ura
urm?toarele activit@Ai:
a) colaboreazB cu angajatorul pentru îmbunCtDEirea
condiFiilor de securitate Gi sHnItate în muncJ;
b) însoKesc echipa/persoana care efectueazL evaluarea
riscurilor;
c) ajutM lucrNtorii sO conPtientizeze necesitatea aplicQrii
mRsurilor de securitate Si sTnUtate în muncV;
d) aduc la cunoWtinXY angajatorului sau comitetului de
securitate Zi s[n\tate în munc] propunerile lucr^torilor
referitoare la îmbun_t`airea condibiilor de muncc;
e) urmdresc realizarea mesurilor din planul de prevenire fi
protecgie;
f) informeazh autoritijile competente asupra nerespectkrii
prevederilor legale în domeniul securitlmii ni sonptqrii în
muncs.
CAP. IV
Organizarea ti funcuionarea comitetului de securitate
swnxtate în muncy
SECzIUNEA 1
Organizarea comitetului de securitate

vi

{i s|n}tate în munc~

ART. 57
(1) Comitetul de securitate i sntate în munc se
constituie în unitile care au un num r de cel puin 50 de

lucrtori, inclusiv cu capital str in, care desfoar
activiti pe teritoriul României.
(2) Inspectorul de munc poate impune constituirea
comitetului de securitate i s n tate în munc în unit ile cu
un numr mai mic de 50 de lucrtori în funcie de natura
activitii i de riscurile identificate.
(3) În cazul în care activitatea se desfoar în uniti
dispersate teritorial, se pot înfiina mai multe comitete de
securitate i sntate în munc; numrul acestora se stabilete
prin contractul colectiv de munc aplicabil sau prin
regulamentul intern ori regulamentul de organizare !i
func"ionare.
(4) Comitetul de securitate #i s$n%tate în munc& se
constituie 'i în cazul activit()ilor care se desf*+oar,
temporar, respectiv cu o durat- mai mare de 3 luni.
(5) În unit./ile care au mai pu0in de 50 de lucr1tori, unde
nu s-a constituit comitet de securitate 2i s3n4tate în munc5,
atribu6iile acestuia revin reprezentan7ilor lucr8torilor cu
r9spunderi specifice în domeniul securit:;ii <i s=n>t?@ii
lucrAtorilor.
-----------Alin. (5) al art. 57 a fost modificat de pct. 40 al art. I
din HOTBRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicatC în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 58
(1) Comitetul de securitate Di sEnFtate în muncG este
constituit din urmHtorii membri:
a) angajator sau reprezentantul sIu legal;
b) reprezentanJi ai angajatorului cu atribuKii de securitate
Li sMnNtate în muncO;
c) reprezentanPi ai lucrQtorilor cu rRspunderi specifice în
domeniul securitSTii Ui sVnWtXYii lucrZtorilor;
d) medicul de medicin[ a muncii.
(2) Num\rul reprezentan]ilor lucr^torilor este egal cu
num_rul format din angajator sau reprezentantul s`u legal ai
reprezentanbii angajatorului.
(3) Lucrctorul desemnat sau reprezentantul serviciului
intern de prevenire di proteceie este secretarul comitetului de
securitate fi sgnhtate în munci.
-----------Art. 58 a fost modificat de pct. 41 al art. I din HOTjRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicatk în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 59

(1) Reprezentanii lucrtorilor în comitetul de securitate
i s ntate în munc vor fi alei pe o perioad de 2 ani.
(2) În cazul în care unul sau mai muli reprezentan i ai
lucr torilor cu r spunderi specifice în domeniul securit ii i
sntii lucrtorilor se retrag din comitetul de securitate i
sntate în munc, acetia vor fi înlocuii imediat prin ali
reprezentani alei.

ART. 60
(1) Modalitatea de desemnare a reprezentanilor lucrtorilor
în comitetele de securitate i s n!tate în munc" va fi stabilit#
prin contractul colectiv de munc$, regulamentul intern sau
regulamentul de organizare %i func&ionare.
(2) Reprezentan'ii lucr(torilor în comitetele de securitate
)i s*n+tate în munc, vor fi desemna-i de c.tre lucr/tori dintre
reprezentan0ii lucr1torilor cu r2spunderi specifice în domeniul
securit34ii 5i s6n7t89ii lucr:torilor.
(3) Num;rul minim al reprezentan<ilor lucr=torilor în
comitetele de securitate >i s?n@tate în muncA se stabileBte în
funcCie de numDrul total al lucrEtorilor din
întreprindere/unitate, dupF cum urmeazG:
a) de la 10 la 100 de lucrHtori - 2 reprezentanIi;
b) de la 101 la 500 de lucrJtori - 3 reprezentanKi;
c) de la 501 la 1.000 de lucrLtori - 4 reprezentanMi;
d) de la 1.001 la 2.000 de lucrNtori - 5 reprezentanOi;
e) de la 2.001 la 3.000 de lucrPtori - 6 reprezentanQi;
f) de la 3.001 la 4.000 de lucrRtori - 7 reprezentanSi;
g) peste 4.000 de lucrTtori - 8 reprezentanUi.
-----------Art. 60 a fost modificat de pct. 42 al art. I din HOTVRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicatW în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 61
(1) Angajatorul are obligaXia sY acorde fiecZrui
reprezentant al lucr[torilor în comitetele de securitate \i
s]n^tate în munc_ timpul necesar exercit`rii atribuaiilor
specifice.
(2) Timpul alocat acestei activitbci va fi considerat timp
de muncd ei va fi de cel pufin:
a) 2 ore pe lung în unithiile având un efectiv de pânj la 99
de lucrktori;
b) 5 ore pe lunl în unitmnile având un efectiv între 100 oi
299 de lucrptori;
c) 10 ore pe lunq în unitrsile având un efectiv între 300 ti
499 de lucrutori;
d) 15 ore pe lunv în unitwxile având un efectiv între 500 yi
1.499 de lucrztori;

e) 20 de ore pe lun în unit ile având un efectiv de 1.500
de lucrtori i peste.
(3) Instruirea necesar exercitrii rolului de membru în
comitetul de securitate i sn tate în munc trebuie s se
realizeze în timpul programului de lucru i pe cheltuiala
unit ii.
ART. 62
Angajatorul sau reprezentantul su legal este preedintele
comitetului de securitate i sntate în munc.
ART. 63
Membrii comitetului de securitate i sntate în munc se
nominalizeaz prin decizie scris a preedintelui acestuia, iar
componena comitetului va fi adus la cunotin tuturor
lucr!torilor.
ART. 64
(1) La întrunirile comitetului de securitate "i s#n$tate în
munc% vor fi convoca&i s' participe lucr(torii desemna)i,
reprezentan*ii serviciului intern de prevenire +i protec,ie -i,
în cazul în care angajatorul a contractat unul sau mai multe
servicii externe de prevenire .i protec/ie, reprezentan0ii
acestora.
(2) La întrunirile comitetului de securitate 1i s2n3tate în
munc4 pot participa inspectori de munc5.
-----------Alin. (2) al art. 64 a fost modificat de pct. 43 al art. I
din HOT6RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat7 în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
SEC8IUNEA a 2-a
Func9ionarea comitetului de securitate

:i s;n<tate în munc=

ART. 65
Comitetul de securitate >i s?n@tate în muncA funcBioneazC în
baza regulamentului de funcDionare propriu.
ART. 66
(1) Angajatorul are obligaEia sF asigure întrunirea
comitetului de securitate Gi sHnItate în muncJ cel puKin o datL
pe trimestru Mi ori de câte ori este necesar.
(2) Ordinea de zi a fiecNrei întruniri este stabilitO de
cPtre preQedinte Ri secretar, cu consultarea reprezentanSilor
lucrTtorilor, Ui este transmisV membrilor comitetului de
securitate Wi sXnYtate în muncZ, inspectoratului teritorial de
munc[ \i, dac] este cazul, serviciului extern de protec^ie _i
prevenire, cu cel pu`in 5 zile înaintea datei stabilite pentru
întrunirea comitetului.
(3) Secretarul comitetului de securitate ai sbnctate în
muncd convoace în scris membrii comitetului cu cel pufin 5 zile

înainte de data întrunirii, indicând locul, data i ora
stabilite.
(4) La fiecare întrunire secretarul comitetului de
securitate i sntate în munc încheie un proces-verbal care va
fi semnat de ctre toi membrii comitetului.
(5) Comitetul de securitate i sn tate în munc este legal
întrunit dac sunt prezen i cel pu in jumtate plus unu din
numrul membrilor si.
(6) Comitetul de securitate i sntate în munc convine cu
votul a cel puin dou treimi din numrul membrilor prezeni.
(7) Secretarul comitetului de securitate i sntate în
munc va afia la loc vizibil copii ale procesului-verbal
încheiat.
(8) Secretarul comitetului de securitate i sn tate în
munc! transmite inspectoratului teritorial de munc", în termen
de 10 zile de la data întrunirii, o copie a procesului-verbal
încheiat.
SEC#IUNEA a 3-a
Atribu$iile comitetului de securitate

%i s&n'tate în munc(

ART. 67
Pentru realizarea inform)rii, consult*rii +i particip,rii
lucr-torilor, în conformitate cu art. 16, 17 .i 18 din lege,
comitetul de securitate /i s0n1tate în munc2 are cel pu3in
urm4toarele atribu5ii:
a) analizeaz6 7i face propuneri privind politica de
securitate 8i s9n:tate în munc; <i planul de prevenire =i
protec>ie, conform regulamentului intern sau regulamentului de
organizare ?i func@ionare;
b) urmAreBte realizarea planului de prevenire Ci protecDie,
inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizErii prevederilor
lui Fi eficienGa acestora din punct de vedere al îmbunHtIJirii
condiKiilor de muncL;
c) analizeazM introducerea de noi tehnologii, alegerea
echipamentelor, luând în considerare consecinNele asupra
securitOPii Qi sRnStTUii, lucrVtorilor, Wi face propuneri în
situaXia constatYrii anumitor deficienZe;
d) analizeaz[ alegerea, cump\rarea, între]inerea ^i
utilizarea echipamentelor de munc_, a echipamentelor de
protec`ie colectiva bi individualc;
e) analizeazd modul de îndeplinire a atribueiilor ce revin
serviciului extern de prevenire fi protecgie, precum hi
meniinerea sau, dacj este cazul, înlocuirea acestuia;
f) propune mksuri de amenajare a locurilor de muncl, minând
seama de prezenna grupurilor sensibile la riscuri specifice;

g) analizeaz cererile formulate de lucr tori privind
condiiile de munc i modul în care îi îndeplinesc atribuiile
persoanele desemnate i/sau serviciul extern;
h) urmre te modul în care se aplic
i se respect
reglement rile legale privind securitatea i sntatea în munc,
msurile dispuse de inspectorul de munc i inspectorii
sanitari;
i) analizeaz propunerile lucrtorilor privind prevenirea
accidentelor de munc i a îmbolnvirilor profesionale, precum
i pentru îmbuntirea condiiilor de munc i propune
introducerea acestora în planul de prevenire !i protec"ie;
j) analizeaz# cauzele producerii accidentelor de munc$,
îmboln%virilor profesionale &i evenimentelor produse 'i poate
propune m(suri tehnice în completarea m)surilor dispuse în urma
cercet*rii;
k) efectueaz+ verific,ri proprii privind aplicarea
instruc-iunilor proprii .i a celor de lucru /i face un raport
scris privind constat0rile f1cute;
l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de
securitate 2i s3n4tate în munc5 de c6tre conduc7torul unit89ii
cel pu:in o dat; pe an, cu privire la situa<ia securit=>ii ?i
s@nAtBCii în muncD, la acEiunile care au fost întreprinse Fi la
eficienGa acestora în anul încheiat, precum Hi propunerile
pentru planul de prevenire Ii protecJie ce se va realiza în anul
urmKtor.
SECLIUNEA a 4-a
ObligaMiile angajatorului referitoare la comitetul de
securitate Ni sOnPtate în muncQ
ART. 68
Angajatorul trebuie sR furnizeze comitetului de securitate
Si sTnUtate în muncV toate informaWiile necesare, pentru ca
membrii acestuia sX îYi poatZ da avizul în cuno[tin\] de cauz^.
ART. 69
(1) Angajatorul trebuie s_ prezinte, cel pu`in o data pe an,
comitetului de securitate bi scndtate în munce un raport scris
care va cuprinde situafia securitghii ii sjnktlmii în muncn,
acoiunile care au fost întreprinse pi eficienqa acestora în anul
încheiat, precum ri propunerile pentru planul de prevenire si
protectie ce se vor realiza în anul urmutor.
(2) Angajatorul trebuie sv transmitw raportul prevxzut la
alin. (1), avizat de membrii comitetului de securitate yi
szn{tate în munc|, în termen de 10 zile, inspectoratului
teritorial de munc}.
ART. 70

Angajatorul trebuie s supun analizei comitetului de
securitate i sntate în munc documentaia referitoare la
caracteristicile echipamentelor de munc, ale echipamentelor de
protecie colectiv
i individual , în vederea selec ion rii
echipamentelor optime.
ART. 71
Angajatorul trebuie s informeze comitetul de securitate i
sntate în munc cu privire la evaluarea riscurilor pentru
securitate i sntate, msurile de prevenire i protecie atât
la nivel de unitate, cât i la nivel de loc de munc i tipuri
de posturi de lucru, msurile de prim ajutor, de prevenire i
stingere a incendiilor i evacuare a lucrtorilor.
ART. 72
Angajatorul comunic comitetului de securitate !i s"n#tate
în munc$ punctul s%u de vedere sau, dac& este cazul, al
medicului de medicina muncii, serviciului intern sau extern de
prevenire 'i protec(ie, asupra plângerilor lucr)torilor privind
condi*iile de munc+ ,i modul în care serviciul intern sau extern
de prevenire -i protec.ie î/i îndepline0te atribu1iile.
ART. 73
În cazul în care angajatorul nu ia în considerare
propunerile comitetului de securitate 2i s3n4tate în munc5,
conform atribu6iilor prev7zute la art. 67, trebuie s8 motiveze
decizia sa în fa9a comitetului; motiva:ia va fi consemnat; în
procesul-verbal.
CAP. V
Instruirea lucr<torilor în domeniul securit=>ii
în muncD

?i s@nAtBCii

SECEIUNEA 1
DispoziFii generale
ART. 74
Prezentul capitol stabileGte procedura instruirii
lucrHtorilor din punct de vedere al securitIJii Ki sLnMtNOii în
muncP, în conformitate cu art. 20 din lege.
ART. 75
Instruirea în domeniul securitQRii Si sTnUtVWii în muncX are
ca scop însuYirea cunoZtin[elor \i formarea deprinderilor de
securitate ]i s^n_tate în munc`.
ART. 76
(1) Instruirea lucratorilor în domeniul securitbcii di
senftghii în munci la nivelul întreprinderii ji/sau al unitklii
se efectueazm în timpul programului de lucru.
(2) Perioada în care se desfnooarp instruirea prevqzutr la
alin. (1) este considerats timp de munct.

ART. 77
Instruirea lucrtorilor în domeniul securit ii i sntii
în munc cuprinde 3 faze:
a) instruirea introductiv-general ;
b) instruirea la locul de munc ;
c) instruirea periodic .
ART. 78
La instruirea personalului în domeniul securit ii i
sntii în munc vor fi folosite mijloace, metode i tehnici
de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstraia, studiul de
caz, vizionri de filme, diapozitive, proiecii, instruire
asistat de calculator.
ART. 79
Fiecare angajator are obligaia s asigure baza material
corespunztoare unei instruiri adecvate.
ART. 80
Angajatorul trebuie s dispun de programe de instruire testare la nivelul întreprinderii i/sau unit !ii pentru:
a) conduc"torii locurilor de munc#;
b) lucr$tori, pe meserii %i activit&'i.
-----------Art. 80 a fost modificat de pct. 44 al art. I din HOT(RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat) în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 80^1
Durata instruirii lucr*torilor în domeniul securit+,ii -i
s.n/t01ii în munc2, pentru fiecare dintre cele 3 faze prev3zute
la art. 77 4i pentru instruirea periodic5 efectuat6 suplimentar
celei programate prev7zut8 la art. 98, nu va fi mai mic9 de 1
or: ;i se stabile<te prin programul de instruire-testare
elaborat la nivelul întreprinderii =i/sau unit>?ii potrivit
prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 8, datat @i aprobat de cAtre
angajator.
---------Art. 80^1 a fost introdus de pct. 1 al art. II din HOTBRÂREA
nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicatC în MONITORUL OFICIAL
nr. 838 din 21 octombrie 2016.
ART. 81
(1) Rezultatul instruirii lucrDtorilor în domeniul
securitEFii Gi sHnItJKii în muncL se consemneazM în mod
obligatoriu în fiNa de instruire individualO, conform modelului
prezentat în anexa nr. 11, cu indicarea materialului predat, a
duratei Pi datei instruirii.
(2) Completarea fiQei de instruire individualR se va face cu
pix cu pastS sau cu stilou, imediat dupT verificarea instruirii.

(3) Dup efectuarea instruirii, fia de instruire
individual se semneaz de ctre lucrtorul instruit i de ctre
persoanele care au efectuat i au verificat instruirea.
(4) Fi a de instruire individual va fi p strat de c tre
conductorul locului de munc i va fi însoit de o copie a
ultimei fie de aptitudini completate de ctre medicul de
medicina muncii.
-----------Alin. (4) al art. 81 a fost modificat de pct. 45 al art. I
din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(5) Fia de instruire individual se pstreaz în
întreprindere/unitate, de la angajare pân la data încetrii
raporturilor de munc.
-----------Alin. (5) al art. 81 a fost introdus de pct. 46 al art. I
din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 82
(1) Pentru persoanele aflate în întreprindere i/sau unitate
cu permisiunea angajatorului, cu excep!ia altor participan"i la
procesul de munc#, a$a cum sunt defini%i potrivit art. 5 lit. c)
din lege, angajatorul stabile&te, prin regulamentul intern sau
prin regulamentul de organizare 'i func(ionare, durata
instruirii )i reguli privind instruirea *i înso+irea acestora în
întreprindere ,i/sau unitate.
-----------Alin. (1) al art. 82 a fost modificat de pct. 47 al art. I
din HOT-RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat. în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(2) Pentru lucr/torii din întreprinderi 0i/sau unit12i din
exterior care desf34oar5 activit67i pe baz8 de contract de
prest9ri de servicii, angajatorul beneficiar al serviciilor va
asigura instruirea lucr:torilor respectivi privind activit;<ile
specifice întreprinderii =i/sau unit>?ii respective, riscurile
pentru securitatea @i sAnBtatea lor, precum Ci mDsurile Ei
activitFGile de prevenire Hi protecIie la nivelul întreprinderii
Ji/sau unitKLii, în general.
-----------Alin. (2) al art. 82 a fost modificat de pct. 47 al art. I
din HOTMRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicatN în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.

(3) Instruirea prevzut la alin. (1) i (2) se consemneaz
în fia de instruire colectiv, conform modelului prezentat în
anexa nr. 12.
(4) Fia de instruire colectiv se întocmete în dou
exemplare, din care un exemplar se va p stra de c tre
angajator/lucr tor desemnat/serviciu intern de prevenire i
protecie care a efectuat instruirea i un exemplar se pstreaz
de ctre angajatorul lucrtorilor instruii sau, în cazul
vizitatorilor, de ctre conductorul grupului.
(5) Reprezentanii autoritilor competente cu atribuii de
control vor fi însoii de ctre un reprezentant desemnat de
ctre angajator, fr a se întocmi fi!a de instruire.
-----------Alin. (5) al art. 82 a fost modificat de pct. 47 al art. I
din HOT"RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat# în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
SEC$IUNEA a 2-a
Instruirea introductiv-general%
ART. 83
Instruirea introductiv-general& se face:
a) la angajarea lucr'torilor defini(i conform art. 5 lit. a)
din lege;
b) lucr)torilor deta*a+i de la o întreprindere ,i/sau
unitate la alta;
c) lucr-torilor delega.i de la o întreprindere /i/sau
unitate la alta;
d) lucr0torului pus la dispozi1ie de c2tre un agent de munc3
temporar.
ART. 84
Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa
despre activit45ile specifice întreprinderii 6i/sau unit78ii
respective, riscurile pentru securitate 9i s:n;tate în munc<,
precum =i m>surile ?i activit@Aile de prevenire Bi protecCie la
nivelul întreprinderii Di/sau unitEFii, în general.
ART. 85
Instruirea introductiv-generalG se face de cHtre:
a) angajatorul care Ii-a asumat atribuJiile din domeniul
securitKLii Mi sNnOtPQii în muncR; sau
b) lucrStorul desemnat; sau
c) un lucrTtor al serviciului intern de prevenire Ui
protecVie; sau
d) serviciul extern de prevenire Wi protecXie.
ART. 86
Instruirea introductiv-generalY se face individual sau în
grupuri de cel mult 20 de persoane.

ART. 87
(1) Durata instruirii introductiv-generale depinde de
specificul activit i i de riscurile pentru securitate i
sntate în munc, precum i de msurile i activit ile de
prevenire i protec ie la nivelul întreprinderii i/sau al
unitii, în general.
(2) Abrogat.
---------Alin. (2) al art. 87 a fost abrogat de pct. 2 al art. II din
HOTRÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016.
(3) Persoanelor prevzute la art. 82 li se vor prezenta
succint activitile, riscurile i msurile de prevenire i
protecie din întreprindere i/sau unitate.
---------Alin. (3) al art. 87 a fost modificat de pct. 3 al art. II
din HOTRÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016.
ART. 88
(1) În cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune,
în principal, urmtoarele probleme:
a) legislaia de securitate i s n!tate în munc";
b) consecin#ele posibile ale necunoa$terii %i nerespect&rii
legisla'iei de securitate (i s)n*tate în munc+;
c) riscurile de accidentare ,i îmboln-vire profesional.
specifice unit/0ii;
d) m1suri la nivelul întreprinderii 2i/sau unit34ii privind
acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor 5i evacuarea
lucr6torilor.
(2) Con7inutul instruirii introductiv-generale trebuie s8
fie în conformitate cu tematica aprobat9 de c:tre angajator.
ART. 89
(1) Instruirea introductiv-general; se va finaliza cu
verificarea însu<irii cuno=tin>elor pe baz? de teste.
(2) Rezultatul verific@rii va fi consemnat în fiAa de
instruire.
(3) LucrBtorii prevCzuDi la art. 83 lit. a) Ei d) nu vor
putea fi angajaFi dacG nu Hi-au însuIit cunoJtinKele prezentate
în instruirea introductiv-generalL.
SECMIUNEA a 3-a
Instruirea la locul de muncN
ART. 90

(1) Instruirea la locul de munc se face dup instruirea
introductiv-general i are ca scop prezentarea riscurilor
pentru securitate i sntate în munc, precum i m surile i
activit ile de prevenire i protecie la nivelul fiecrui loc
de munc, post de lucru i/sau fiecrei funcii exercitate.
(2) Instruirea la locul de munc se face tuturor
lucrtorilor prevzui la art. 83, inclusiv la schimbarea
locului de munc în cadrul întreprinderii i/sau al unitii.
ART. 91
(1) Instruirea la locul de munc se face de ctre
conductorul direct al locului de munc, în grupe de maximum 20
de persoane.
(2) Abrogat.
-----------Alin. (2) al art. 91 a fost abrogat de pct. 48 al art. I din
HOT RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat! în MONITORUL
OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 92
(1) Durata instruirii la locul de munc" depinde de riscurile
pentru securitate #i s$n%tate în munc&, precum 'i de m(surile )i
activit*+ile de prevenire ,i protec-ie la nivelul fiec.rui loc
de munc/, post de lucru 0i/sau fiec1rei func2ii exercitate.
(2) Durata instruirii la locul de munc3 se stabile4te de
c5tre angajator, împreun6 cu:
a) conduc7torul locului de munc8 respectiv; sau
b) lucr9torul desemnat; sau
c) serviciul intern de prevenire :i protec;ie; sau
d) serviciul extern de prevenire <i protec=ie.
---------Alin. (2) al art. 92 a fost modificat de pct. 4 al art. II
din HOT>RÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicat? în
MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016.
ART. 93
(1) Instruirea la locul de munc@ se va efectua pe baza
tematicilor întocmite de cAtre angajatorul care Bi-a asumat
atribuCiile din domeniul securitDEii Fi sGnHtIJii în
muncK/lucrLtorul desemnat/serviciul intern/serviciul extern de
prevenire Mi protecNie Oi aprobate de cPtre angajator, tematici
care vor fi pQstrate la persoana care efectueazR instruirea.
(2) Instruirea la locul de muncS va cuprinde cel puTin
urmUtoarele:
a) informaVii privind riscurile de accidentare Wi
îmbolnXvire profesionalY specifice locului de muncZ [i/sau
postului de lucru;

b) prevederile instruciunilor proprii elaborate pentru
locul de munc i/sau postul de lucru;
c) m suri la nivelul locului de munc i/sau postului de
lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor
i evacuarea lucrtorilor, precum i în cazul pericolului grav
i iminent;
d) prevederi ale reglement rilor de securitate i s n tate
în munc privind activiti specifice ale locului de munc
i/sau postului de lucru;
e) demonstraii practice privind activitatea pe care
persoana respectiv o va desfura i exerciii practice privind
utilizarea echipamentului individual de protecie, a mijloacelor
de alarmare, intervenie, evacuare i de prim ajutor, aspecte
care sunt obligatorii.
-----------Art. 93 a fost modificat de pct. 49 al art. I din HOTRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 94
Începerea efectiv
lucr"torul instruit se
de c&te 'eful ierarhic
se consemneaz* în fi+a

a activit ii la postul de lucru de c!tre
face numai dup# verificarea cuno$tin%elor
superior celui care a f(cut instruirea )i
de instruire individual,.

SEC-IUNEA a 4-a
Instruirea periodic.
ART. 95
Instruirea periodic/ se face tuturor lucr0torilor prev1zu2i
la art. 83 3i are drept scop reîmprosp4tarea 5i actualizarea
cuno6tin7elor în domeniul securit89ii :i s;n<t=>ii în munc?.
ART. 96
(1) Instruirea periodic@ se efectueazA de cBtre conducCtorul
locului de muncD.
(2) Intervalul dintre douE instruiri periodice Fi
periodicitatea verificGrii instruirii vor fi stabilite prin
programul de instruire-testare elaborat la nivelul
întreprinderii Hi/sau unitIJii potrivit prevederilor art. 15
alin. (1) pct. 8, în funcKie de condiLiile locului de muncM
Ni/sau postului de lucru.
---------Alin. (2) al art. 96 a fost modificat de pct. 5 al art. II
din HOTORÂREA nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicatP în
MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016.

(2^1) Intervalul dintre dou instruiri periodice nu va fi
mai mare de 6 luni.
-----------Alin. (2^1) al art. 96 a fost introdus de pct. 51 al art. I
din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(3) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul
dintre dou instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni.
(4) Verificarea instruirii periodice se face de ctre eful
ierarhic al celui care efectueaz instruirea i prin sondaj de
ctre angajator/lucr torul desemnat/serviciul intern de
prevenire i protec ie/serviciile externe de prevenire i
protec ie, care vor semna fiele de instruire ale lucrtorilor,
confirmând astfel c instruirea a fost fcut corespunztor.
(5) Instruirea periodic se va completa în mod obligatoriu
i cu demonstraii practice.
ART. 97
Instruirea periodic se va efectua pe baza tematicilor
întocmite de ctre angajatorul care i-a asumat atribuiile din
domeniul securitii i snt !ii în munc"/lucr#torul
desemnat/serviciul intern de de prevenire $i protec%ie/serviciul
extern de prevenire &i protec'ie (i aprobate de c)tre angajator,
care vor fi p*strate la persoana care efectueaz+ instruirea.
ART. 98
Instruirea periodic, se face suplimentar celei programate în
urm-toarele cazuri:
a) când un lucr.tor a lipsit peste 30 de zile lucr/toare;
b) când au ap0rut modific1ri ale prevederilor de securitate
2i s3n4tate în munc5 privind activit67i specifice ale locului de
munc8 9i/sau postului de lucru sau ale instruc:iunilor proprii,
inclusiv datorit; evolu<iei riscurilor sau apari=iei de noi
riscuri în unitate;
c) la reluarea activit>?ii dup@ accident de muncA;
d) la executarea unor lucrBri speciale;
e) la introducerea unui echipament de muncC sau a unor
modificDri ale echipamentului existent;
f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor
de lucru;
g) la introducerea oricErei noi tehnologii sau a unor
proceduri de lucru.
ART. 99
Durata instruirii periodice prevFzute la art. 98 se
stabileGte de cHtre angajator, împreunI cu:
a) conducJtorul locului de muncK respectiv; sau
b) lucrLtorul desemnat; sau
c) serviciul intern de prevenire Mi protecNie; sau

d) serviciul extern de prevenire i protecie.
---------Art. 99 a fost modificat de pct. 6 al art. II din HOTRÂREA
nr. 767 din 19 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 838 din 21 octombrie 2016.
ART. 100
Instruirea periodic prevzut la art. 98 se va efectua pe
baza tematicilor întocmite de ctre angajatorul care i-a asumat
atribu iile din domeniul securit ii i s ntii în
munc/lucrtorul desemnat/serviciul intern de prevenire i
protecie/serviciul extern de prevenire i protecie i aprobate
de ctre angajator, care vor fi pstrate la persoana care
efectueaz instruirea.
CAP. VI
Pericol grav

i iminent i zone cu risc ridicat i specific

SECIUNEA 1
Pericol grav

i iminent de accidentare

ART. 101
Starea de pericol grav i iminent de accidentare, astfel cum
este el definit la art. 5 lit. l) din lege, poate fi constatat!
de c"tre orice lucr#tor din întreprindere $i/sau unitate,
lucr%tor al serviciului extern de prevenire &i protec'ie cu care
întreprinderea (i/sau unitatea a încheiat contract, precum )i de
c*tre inspectorii de munc+.
ART. 102
La constatarea st,rii de pericol grav -i iminent de
accidentare se vor lua imediat urm.toarele m/suri de securitate:
a) oprirea echipamentului de munc0 1i/sau activit23ii;
b) evacuarea personalului din zona periculoas4;
c) anun5area serviciilor specializate;
d) anun6area conduc7torilor ierarhici;
e) eliminarea cauzelor care au condus la apari8ia st9rii de
pericol grav :i iminent.
ART. 103
(1) În vederea realiz;rii m<surilor prev=zute la art. 102
lit. a), în prealabil angajatorul va desemna lucr>torii care
trebuie s? opreasc@ echipamentele de muncA Bi va asigura
instruirea acestora.
(2) În vederea realizCrii mDsurilor precizate la art. 102
lit. b), în prealabil angajatorul trebuie:
a) sE întocmeascF planul de evacuare a lucrGtorilor;
b) sH afiIeze planul de evacuare la loc vizibil;

c) s instruiasc lucrtorii în vederea aplicrii planului
de evacuare i s verifice modul în care i-au însuit
cunotin ele.
(3) În vederea realiz rii m surilor precizate la art. 102
lit. c), în prealabil angajatorul trebuie:
a) s desemneze lucr torii care trebuie s contacteze
serviciile specializate i s îi instruiasc în acest sens;
b) s asigure mijloacele de comunicare necesare contactrii
serviciilor specializate.
(4) În vederea realizrii msurilor precizate la art. 102
lit. d), în prealabil angajatorul trebuie s stabileasc modul
operativ de anunare la nivel ierarhic superior.
(5) În vederea realizrii msurilor precizate la art. 102
lit. e), în prealabil angajatorul trebuie:
a) s desemneze lucrtorii care au capacitatea necesar s
elimine starea de pericol grav i iminent, s asigure instruirea
!i dotarea lor cu mijloace tehnice necesare interven"iei;
b) s# stabileasc$ serviciile specializate care pot
interveni.
ART. 104
Angajatorul trebuie s% stabileasc& m'surile de securitate
prev(zute la art. 102, )inând seama de natura activit*+ilor,
num,rul de lucr-tori, organizarea teritorial. a activit/0ii 1i
de prezen2a altor persoane în afara celor implicate direct în
procesul muncii.
SEC3IUNEA a 2-a
Zone cu risc ridicat

4i specific

ART. 105
Eviden5a zonelor cu risc ridicat 6i specific prev7zut8 la
art. 13 lit. k) din lege trebuie s9 con:in; nominalizarea <i
localizarea acestor zone în cadrul întreprinderii =i/sau
unit>?ii @i mAsurile stabilite în urma evaluBrii riscurilor
pentru aceste zone.
ART. 106
(1) Angajatorul trebuie sC aducD la cunoEtinFa tuturor
lucrGtorilor care sunt zonele cu risc ridicat Hi specific.
(2) Angajatorul trebuie sI aducJ la cunoKtinLa
conducMtorilor locurilor de muncN Oi lucrPtorilor care îQi
desfRSoarT activitatea în zonele cu risc ridicat Ui specific
mVsurile stabilite în urma evaluWrii riscurilor.
-----------Art. 106 a fost modificat de pct. 52 al art. I din HOTXRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicatY în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.

ART. 107
Aciunile pentru realizarea msurilor stabilite în urma
evalu rii riscurilor pentru zonele cu risc ridicat i specific
constituie o prioritate în cadrul planului de protecie i
prevenire.
CAP. VII
Comunicarea i cercetarea evenimentelor, înregistrarea i
evidena accidentelor de munc
i a incidentelor periculoase,
semnalarea, cercetarea, declararea i raportarea bolilor
profesionale
SEC IUNEA 1
Comunicarea evenimentelor
ART. 108
(1) Orice eveniment va fi comunicat conform prevederilor
art. 26 i art. 27 alin. (1) din lege.
(2) Dac printre victimele evenimentului se afl i
lucrtori ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat i
angajatorilor acestora de ctre angajatorul la care s-a produs
evenimentul.
(3) Evenimentul produs în condiiile prevzute la art. 30
alin. (1) lit. d) i e) din lege, dac a avut loc în afara
întreprinderii i/sau unitii i nu a avut nicio legtur cu
aceasta, va fi comunicat inspectoratului teritorial de munc pe
raza cruia s-a produs, de c tre orice persoan! care are
cuno"tin#$ despre producerea evenimentului.
ART. 109
Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel pu%in urm&toarele
informa'ii, conform modelului prev(zut în anexa nr. 13:
a) denumirea/numele angajatorului la care s-a produs
accidentul )i, dac* este cazul, denumirea/numele angajatorului
la care este/a fost angajat accidentatul;
b) sediul/adresa +i num,rul de telefon ale angajatorului;
c) locul unde s-a produs evenimentul;
d) data -i ora la care s-a produs evenimentul/data .i ora la
care a decedat accidentatul;
e) numele /i prenumele victimei;
f) datele personale ale victimei: vârsta, starea civil0,
copii în între1inere, alte persoane în între2inere, ocupa3ia,
vechimea în ocupa4ie 5i la locul de munc6;
g) împrejur7rile care se cunosc 8i cauzele prezumtive;
h) consecin9ele accidentului;
i) numele :i func;ia persoanei care comunic< evenimentul;
j) data comunic=rii;

k) unitatea sanitar cu paturi la care a fost internat
accidentatul.
ART. 110
În cazul accidentelor de circulaie produse pe drumurile
publice, soldate cu decesul victimelor, în care printre victime
sunt i persoane aflate în îndeplinirea unor îndatoriri de
serviciu, serviciile poli iei rutiere vor comunica evenimentul
la inspectoratul teritorial de munc din judeul pe raza cruia
s-a produs.
ART. 111
(1) Angajatorul va lua msurile necesare pentru a nu se
modifica starea de fapt rezultat din producerea evenimentului,
pân la primirea acordului din partea organelor care efectueaz
cercetarea, cu excep ia cazurilor în care men inerea acestei
st ri ar genera producerea altor evenimente, ar agrava starea
accidentailor sau ar pune în pericol viaa lucrtorilor i a
celorlali participani la procesul muncii.
(2) În situaia în care este necesar s se modifice starea
de fapt rezultat din producerea evenimentului, se vor face,
dup posibiliti, schie sau fotografii ale locului unde s-a
produs, se vor identifica i se vor ridica orice obiecte care
conin sau poart o urm a evenimentului; obiectele vor fi
predate organelor care efectueaz cercetarea i vor constitui
probe în cercetarea evenimentului.
(3) Pentru orice modificare a st!rii de fapt rezultat" din
producerea evenimentului, angajatorul sau reprezentantul s#u
legal va consemna pe propria r$spundere, într-un proces-verbal,
toate modific%rile efectuate dup& producerea evenimentului.
ART. 112
(1) Inspectoratul teritorial de munc' pe raza c(ruia a avut
loc evenimentul va comunica Inspec)iei Muncii:
a) incidentul periculos;
b) evenimentul care a avut ca urmare un deces;
c) evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv;
d) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de
invaliditate evident*;
e) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de
invaliditate;
f) evenimentul care a avut ca urmare dispari+ia unei/unor
persoane.
-----------Lit. f) a alin. (1) al art. 112 a fost introdus, de pct. 53
al art. I din HOT-RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat.
în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.

(2) Evenimentele prevzute la alin. (1) lit. d) i e) se vor
comunica Inspeciei Muncii dup primirea deciziei de încadrare
într-un grad de invaliditate.
-----------Alin. (2) al art. 112 a fost modificat de pct. 54 al art. I
din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(3) Comunicarea ctre Inspecia Muncii va cuprinde
informaiile prev zute la art. 109.
ART. 113
(1) La solicitarea organelor care efectueaz cercetarea
evenimentului, unitatea sanitar care acord asisten  medical
de urgen se va pronuna în scris cu privire la diagnosticul
provizoriu, în termen de maximum 3 zile lucrtoare de la
primirea solicitrii.
(2) Unitatea sanitar prevzut la alin. (1) va lua msuri
pentru recoltarea imediat a probelor de laborator, în vederea
determinrii alcoolemiei sau a strii de influen a produselor
ori substanelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte
similare acestora, precum i pentru recoltarea altor probe
specifice solicitate de inspectoratul teritorial de munc ,
urmând s! comunice rezultatul determin"rilor specifice în termen
de 5 zile lucr#toare de la ob$inerea acestora.
(3) În caz de deces al persoanei accidentate, inspectoratul
teritorial de munc% va solicita în scris unit&'ii medico-legale
competente un raport preliminar din care s( reias) faptul c*
decesul a fost sau nu urmarea unei v+t,m-ri violente, în
conformitate cu prevederile Ordonan.ei Guvernului nr. 1/2000
privind organizarea activit/0ii 1i func2ionarea institu3iilor de
medicin4 legal5, aprobat6 cu modific7ri prin Legea nr. 459/2001,
republicat8, 9i legisla:iei subsecvente.
(4) Unitatea medico-legal; va transmite raportul preliminar
inspectoratului teritorial de munc< în conformitate cu
prevederile Ordonan=ei Guvernului nr. 1/2000, aprobat> cu
modific?ri prin Legea nr. 459/2001, republicat@, Ai ale
legislaBiei subsecvente.
(5) Unitatea medico-legalC va transmite raportul de
constatare medico-legalD în termenul prevEzut la art. 29 alin.
(3) din lege.
(6) În cazul accidentului urmat de invaliditate, unitatea de
expertizF medicalG Hi recuperare a capacitIJii de muncK ce a
emis decizia de încadrare într-un grad de invaliditate va
trimite o copie de pe decizie, în termen de 5 zile lucrLtoare de
la data eliberMrii acesteia, la inspectoratul teritorial de
muncN pe raza cOruia s-a produs accidentul.
------------

Alin. (6) al art. 113 a fost modificat de pct. 55 al art. I
din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
SECIUNEA a 2-a
Cercetarea evenimentelor
ART. 114
Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea
împrejur rilor i a cauzelor care au condus la producerea
acestora, a reglementrilor legale înclcate, a rspunderilor i
a m surilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii
altor cazuri similare i, respectiv, pentru determinarea
caracterului accidentului.
ART. 115
Cercetarea se face imediat dup comunicare, în conformitate
cu prevederile art. 29 alin. (1) din lege.
ART. 116
(1) Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate
temporar de munc se efectueaz de ctre angajatorul la care sa produs evenimentul.
(1^1) Fac excepie de la prevederile alin. (1) cazurile în
care lucrtorii au suferit o invaliditate evident, cazurile în
care victimele sunt ceteni strini sau cazurile în care
printre victime se afl ceteni strini.
-----------Alin. (1^1) al art. 116 a fost introdus de pct. 56 al art. I
din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(1^2) În cazurile prevzute la alin. (1^1) cercetarea se
efectueaz de ctre inspectoratul teritorial de munc pe raza
c ruia s-a produs evenimentul.
-----------Alin. (1^2) al art. 116 a fost introdus de pct. 56 al art. I
din HOT!RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat" în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(2) Angajatorul are obliga#ia s$ numeasc% de îndat&, prin
decizie scris', comisia de cercetare a evenimentului.
(3) Comisia de cercetare a evenimentului va fi compus( din
cel pu)in 3 persoane, dintre care o persoan* trebuie s+ fie,
dup, caz:
a) lucr-tor desemnat;
b) reprezentant al serviciului intern de prevenire .i
protec/ie;

c) reprezentant al serviciului extern de prevenire i
protecie cu pregtire corespunz toare conform art. 47 lit. c).
-----------Lit. c) a alin. (3) al art. 116 a fost modificat de pct. 6
al art. I din HOTRÂREA nr. 1.242 din 14 decembrie 2011,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.
-----------Alin. (3) al art. 116 a fost modificat de pct. 57 al art. I
din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(4) Persoanele numite de c tre angajator în comisia de
cercetare a evenimentului trebuie s aib preg tire tehnic
corespunztoare i s nu fie implicate în organizarea i
conducerea locului de munc unde a avut loc evenimentul i s nu
fi avut o responsabilitate în producerea evenimentului.
(5) Angajatorul care i-a asumat atribuiile în domeniul
securitii i sntii în munc nu poate face parte din
comisia de cercetare a evenimentului, în acest caz urmând s
apeleze la servicii externe.
(6) Dac în eveniment sunt implicate victime cu angajatori
diferi!i, în comisia de cercetare numit" de angajatorul la care
s-a produs evenimentul vor fi nominalizate #i persoane numite
prin decizie scris$ de c%tre ceilal&i angajatori.
(7) Angajatorul care a organizat transportul r'spunde pentru
cercetarea accidentului de circula(ie produs pe drumurile
publice, urmat de incapacitate temporar) de munc*, cu
respectarea, atunci când este cazul, a prevederilor alin. (6).
(8) Cercetarea evenimentului prev+zut la art. 30 alin. (1)
lit. d) ,i e) din lege, dac- acesta a avut loc în afara
întreprinderii .i/sau unit/0ii angajatorului 1i nu a avut nicio
leg2tur3 cu aceasta, se efectueaz4 în condi5iile legii.
(9) Angajatorul care nu dispune de personal competent în
conformitate cu alin. (4) sau nu are personal suficient trebuie
s6 asigure cercetarea apelând la servicii externe de prevenire
7i protec8ie.
ART. 116^1
Cercetarea evenimentelor care au ca urmare decesul 9i/sau
invaliditatea lucr:torilor, precum ;i a incidentelor periculoase
care se produc pe teritoriul altor jude<e decât jude=ul unde are
sediul social angajatorul se va face de c>tre inspectoratul
teritorial de munc? pe teritoriul c@ruia a avut loc evenimentul.
-----------Art. 116^1 a fost introdus de pct. 58 al art. I din
HOTARÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicatB în MONITORUL
OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.

ART. 117
(1) În cazul accidentelor de circulaie pe drumurile publice
în care sunt implicate persoane aflate în îndeplinirea
îndatoririlor de serviciu, serviciile poli iei rutiere vor
transmite comisiei numite de angajator, inspectoratului
teritorial de munc pe teritoriul cruia a avut loc evenimentul
sau Inspeciei Muncii, la cererea acestora, în termen de 5 zile
lucrtoare de la solicitare, un exemplar al procesului-verbal de
cercetare la faa locului i orice alte documente existente
necesare cercetrii, cum ar fi: copii de pe declara ii, foaia de
parcurs, ordin de deplasare, schi e.
(2) În cazul accidentelor de circula ie pe drumurile
publice, în baza documentelor prev zute la alin. (1) transmise
de organele de poli ie i a altor documente din care s rezulte
c victima se afla în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu,
organele împuternicite potrivit prevederilor legale vor efectua
cercetarea evenimentului.
-----------Art. 117 a fost modificat de pct. 59 al art. I din HOTRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 118
(1) Persoanele împuternicite, potrivit legii, s efectueze
cercetarea evenimentelor au dreptul s ia declaraii scrise, s
preleveze sau s solicite prelevarea de probe necesare
cercetrii, s solicite sau s consulte orice acte ori documente
ale angajatorului, iar acesta este obligat s le pun la
dispoziie în condiiile legii.
(2) În situaiile prev zute la alin. (1), cheltuielile
necesare prelev!rii "i analiz#rii probelor în vederea cercet$rii
vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul.
ART. 119
(1) Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita exper%i
sau speciali&ti, cum ar fi cei din cadrul unor operatori
economici cu competen'e potrivit prevederilor legale s(
efectueze expertize tehnice, iar ace)tia trebuie s* r+spund,
solicit-rii.
(2) În situa.ia prev/zut0 la alin. (1), expertizele tehnice
întocmite vor face parte integrant1 din dosarul de cercetare a
evenimentului.
(3) Cheltuielile aferente efectu2rii expertizelor, precum 3i
cele necesare analiz4rii probelor prelevate cu ocazia cercet5rii
se suport6 de c7tre angajatorul la care a avut loc evenimentul
sau care se face r8spunz9tor de organizarea activit:;ii în urma
c<reia s-a produs evenimentul.

-----------Art. 119 a fost modificat de pct. 60 al art. I din HOTRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 120
(1) Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporar
de munc se va încheia în cel mult 10 zile lucrtoare calculate
de la data producerii.
(2) Fac excepie de la prevederile alin. (1) situaii cum ar
fi cele în care este necesar prelevarea de probe, efectuarea de
expertize, determinri de noxe, pentru care se poate solicita în
scris, argumentat i în perioada prev zut la alin. (1), la
inspectoratul teritorial de munc pe raza c ruia s-a produs
evenimentul, prelungirea termenului de cercetare.
(3) Cercetarea evenimentelor care au avut ca urmare deces,
invaliditate evident, invaliditate confirmat ulterior, a
accidentelor colective sau a situaiilor de persoane date
disprute, precum i cercetarea incidentelor periculoase se vor
încheia în cel mult 15 zile lucrtoare de la data producerii
acestora.
(4) Fac excepie de la prevederile alin. (3) situaii cum ar
fi cele în care este necesar eliberarea certificatului medicolegal sau, dup caz, a raportului de expertiz ori de constatare
medico-legal, prelevarea de probe sau efectuarea de expertize,
pentru care inspectoratul teritorial de munc care cerceteaz
evenimentele poate solicita în scris, argumentat i în termen,
la Inspecia Muncii, prelungirea termenului de cercetare.
-----------Art. 120 a fost modificat de pct. 61 al art. I din HOTRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 121
(1) În cazul accidentului cu incapacitate temporar de
munc!, în urma c"ruia a intervenit invaliditatea confirmat# prin
decizie sau decesul victimei, inspectoratul teritorial de munc$
pe raza c%ruia s-a produs evenimentul va completa dosarul de
cercetare întocmit la data producerii evenimentului &i va
întocmi un nou proces-verbal de cercetare bazat pe dosarul
completat.
(2) Întocmirea noului proces-verbal de cercetare a
accidentului, prev'zut la alin. (1), se face în cel mult 10 zile
lucr(toare de la data primirii de c)tre inspectoratul teritorial
de munc* a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate
sau a certificatului de constatare medico-legal ori, dup+ caz, a
raportului de expertiz, sau de constatare medico-legal-.

(3) Invaliditatea evident va fi cercetat de ctre
inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia s-a produs, ca
eveniment care a produs incapacitate temporar de munc, i, în
funcie de consecin ele ulterioare ale evenimentului, se va
proceda conform prevederilor alin. (1) i (2).
(4) Fac excep ie de la prevederile alin. (2) i (3)
situa iile în care este necesar administrarea de probe
suplimentare, cum ar fi primirea de documente, prelevarea de
probe, efectuarea de expertize, audierea de martori, pentru care
inspectoratul teritorial de munc însrcinat cu cercetarea
evenimentului poate solicita în scris, argumentat i în termen,
la Inspecia Muncii, prelungirea termenului de cercetare.
-----------Art. 121 a fost modificat de pct. 62 al art. I din HOTRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 122
(1) Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea
unui dosar, care va cuprinde:
a) opisul actelor aflate în dosar;
b) procesul-verbal de cercetare;
c) nota de constatare la faa locului, încheiat imediat
dup producerea evenimentului de ctre inspectorul de munc, în
cazul evenimentelor care se cerceteaz de ctre inspectoratul
teritorial de munc/Inspecia Muncii, conform competenelor, sau
de ctre lucr torul desemnat/serviciul intern de prevenire !i
protec"ie, iar în absen#a acestora, de serviciul extern de
prevenire $i protec%ie, în cazul evenimentelor a c&ror cercetare
intr' în competen(a angajatorului, )i semnat* de c+tre
angajator, care va cuprinde preciz,ri referitoare la pozi-ia
victimei, existen.a sau inexisten/a echipamentului individual de
protec0ie, starea echipamentelor de munc1, modul în care
func2ionau dispozitivele de protec3ie, închiderea fi4ei de
instruire individual5 prin barare 6i semn7tur8, ridicarea de
documente sau prelevarea de probe 9i orice alte indicii care pot
clarifica toate cauzele :i împrejur;rile producerii
evenimentului;
-----------Lit. c) a alin. (1) al art. 122 a fost modificat< de pct. 63
al art. I din HOT=RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat>
în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
c^1) nota de constatare la fa?a locului, întocmit@ de alte
organe de cercetare abilitate Ai încheiatB în prezenCa Di cu
participarea reprezentanEilor inspectoratului teritorial de
muncF, care reprezintG piesH la dosar Ii înlocuieJte nota

prevzut la lit. c). Nota de constatare nu se va întocmi în
situaiile în care se menine o stare de pericol grav i iminent
de accidentare, care nu permite accesul inspectorilor de munc
la locul evenimentului, argumentându-se acest fapt;
-----------Lit. c^1) a alin. (1) al art. 122 a fost introdus de pct.
64 al art. I din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
d) schi e i fotografii referitoare la eveniment;
e) declara iile accidenta ilor, în cazul evenimentului urmat
de incapacitate temporar de munc sau de invaliditate;
f) declaraiile martorilor i ale oricror persoane care pot
contribui la elucidarea împrejurrilor i a cauzelor reale ale
producerii evenimentului;
g) copii ale actelor i documentelor necesare pentru
elucidarea împrejurrilor i a cauzelor reale ale evenimentului;
h) copii ale certificatului constatator sau oricror alte
autorizaii în baza crora angajatorul îi desfoar
activitatea;
i) copii ale fiei de identificare a factorilor de risc
profesional i ale fi ei de aptitudine, întocmite potrivit
prevederilor legale;
-----------Lit. i) a alin. (1) al art. 122 a fost modificat! de pct. 63
al art. I din HOT"RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat#
în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
j) copii ale contractelor individuale de munc$ ale
victimelor;
k) copii ale fi%elor de instruire individual& în domeniul
securit'(ii )i s*n+t,-ii în munc. ale victimelor; în caz de
deces aceste fi/e se vor anexa în original;
l) concluziile raportului de constatare medico-legal0, în
cazul accidentului mortal;
m) copie a hot1rârii judec2tore3ti prin care se declar4
decesul, în cazul persoanelor date disp5rute;
n) copie a certificatelor de concediu medical, în cazul
accidentului urmat de incapacitate temporar6 de munc7;
o) copie a deciziei de încadrare într-un grad de
invaliditate, în cazul accidentului urmat de invaliditate;
p) copii ale actelor/documentelor emise/completate de
unit89ile sanitare care au acordat asisten:; medical<
victimelor, inclusiv asisten=> medical? de urgen@A, din care sB
rezulte data Ci ora când accidentatul s-a prezentat pentru
consultaDie, precum Ei diagnosticul.
------------

Lit. p) a alin. (1) al art. 122 a fost modificat de pct. 63
al art. I din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
q) copie a procesului-verbal de cercetare la faa locului,
încheiat de serviciile poliiei rutiere, în cazul accidentelor
de circulaie pe drumurile publice.
(2) Dosarul va mai cuprinde, dup caz, orice alte acte i
documente necesare pentru a determina caracterul accidentului,
cum ar fi:
a) copie a autorizaiei, în cazul în care victima desf ura
o activitate care necesita autorizare;
b) copie a diplomei, adeverin ei sau certificatului de
calificare a victimei;
c) acte de expertiz tehnic , întocmite cu ocazia cercetrii
evenimentului;
d) acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care s
se poat stabili locul, data i ora producerii evenimentului sau
s se poat justifica prezena victimei la locul, ora i data
producerii evenimentului;
e) documente din care s rezulte c accidentatul îndeplinea
îndatoriri de serviciu;
f) corespondena cu alte instituii/uniti în vederea
obinerii actelor solicitate;
g) adresele de prelungire a termenelor de cercetare, în
conformitate cu art. 120 alin. (2) i (4);
h) actul medical emis de unitatea sanitar care a acordat
asisten medical! de urgen"#, din care s$ rezulte diagnosticul
la internare %i/sau externare;
i) procesul-verbal încheiat dup& producerea evenimentului,
în condi'iile prev(zute la art. 111;
j) formularul pentru înregistrarea accidentului de munc),
denumit în continuare FIAM, aprobat prin ordin al ministrului
muncii, familiei, protec*iei sociale +i persoanelor vârstnice.
-----------Lit. j) a alin. (2) al art. 122 a fost modificat, de lit. c)
a pct. 120 al art. I din HOT-RÂREA nr. 955 din 8 septembrie
2010, publicat. în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie
2010, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Muncii,
Solidarit/0ii Sociale 1i Familiei" cu sintagma "Ministerul
Muncii, Familiei 2i Protec3iei Sociale".
ART. 123
Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie s4
îndeplineasc5 urm6toarele condi7ii:
a) filele dosarului s8 fie numerotate, semnate de
inspectorul care a efectuat cercetarea sau de membrii comisiei

de cercetare, numit de angajator, i tampilate cu tampila
inspectoratului sau a angajatorului;
b) numrul total de file coninut de dosarul de cercetare i
numrul de file pentru fiecare document anexat la dosar s fie
men ionate în opis;
c) fiecare document, cu excep ia procesului-verbal de
cercetare, s fie identificat în dosarul de cercetare ca anex ;
d) paginile i spaiile albe s fie barate;
e) schiele referitoare la eveniment, anexate la dosar, s
fie însoite de explicaii;
f) fotografiile referitoare la eveniment s fie clare i
însoite de explicaii;
g) formularul pentru declaraie s fie conform modelului
prevzut în anexa nr. 14;
h) declaraiile aflate la dosar s fie însoite de forma
tehnoredactat, pentru a se evita eventualele confuzii datorate
scrisului ilizibil, certificate ca fiind conforme cu originalul
i semnate de c tre inspectorul care a efectuat cercetarea sau
de c!tre unul dintre membrii comisiei de cercetare.
-----------Lit. h) a art. 123 a fost modificat" de pct. 65 al art. I
din HOT#RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat$ în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 124
(1) Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi
astfel:
a) într-un exemplar, pentru evenimentele care au produs
incapacitate temporar% de munc&; dosarul se p'streaz( în arhiva
angajatorului care înregistreaz) accidentul;
b) într-un exemplar, pentru incidentele periculoase; dosarul
se p*streaz+ la inspectoratul teritorial de munc, care a
efectuat cercetarea;
c) în dou- exemplare, pentru evenimentele care au produs
invaliditate confirmat. prin decizie, deces, accidente
colective; originalul se înainteaz/ organelor de urm0rire penal1
2i un exemplar se p3streaz4 la inspectoratul teritorial de munc5
care a efectuat cercetarea;
d) în dou6 exemplare, pentru evenimentele care au antrenat
invaliditate evident7; originalul se p8streaz9 la inspectoratul
teritorial de munc: care a efectuat cercetarea ;i un exemplar se
transmite angajatorului care înregistreaz< accidentul;
e) în trei exemplare, pentru evenimentele cercetate de
Inspec=ia Muncii; originalul se înainteaz> organelor de urm?rire
penal@, un exemplar se pAstreazB la InspecCia Muncii Di un
exemplar la inspectoratul teritorial de muncE pe raza cFruia s-a
produs evenimentul;

f) în mai multe exemplare, pentru evenimentele care au
produs incapacitatea temporar de munc pentru victime cu
angajatori diferii; originalul se pstreaz în arhiva
angajatorului care înregistreaz accidentul i celelalte
exemplare se pstreaz de c tre ceilal i angajatori.
(2) În cazul evenimentelor care au generat accidente urmate
de incapacitate temporar de munc sau al incidentelor
periculoase în care faptele comise pot fi considerate
infrac iuni, potrivit legii, dosarul de cercetare se încheie în
dou exemplare, originalul fiind înaintat organului de urmrire
penal.
ART. 125
(1) Dosarul de cercetare, întocmit de comisia numit de
ctre angajator, se înainteaz pentru verificare i avizare la
inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia s-a produs
evenimentul, în termen de 5 zile lucrtoare de la finalizarea
cercetrii.
(2) Inspectoratul teritorial de munc va analiza dosarul, va
aviza i va restitui dosarul în cel mult 7 zile lucrtoare de la
data primirii.
(3) Dosarul va fi însoit de avizul inspectoratului
teritorial de munc.
(4) În cazul în care inspectoratul teritorial de munc
constat c cercetarea nu a fost efectuat! corespunz"tor,
dispune în scris m#suri pentru refacerea procesului-verbal de
cercetare $i/sau completarea dosarului, dup% caz.
-----------Alin. (4) al art. 125 a fost modificat de pct. 66 al art. I
din HOT&RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat' în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(5) Comisia de cercetare va completa dosarul (i va reface
procesul-verbal de cercetare în termen de 5 zile lucr)toare de
la data primirii dosarului.
-----------Alin. (5) al art. 125 a fost modificat de pct. 66 al art. I
din HOT*RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat+ în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(6) Dac, evenimentul urmat de incapacitate temporar- de
munc. s-a produs în condi/iile prev0zute la art. 124 alin. (2),
inspectoratul teritorial de munc1 va înainta originalul
dosarului de cercetare la organul de urm2rire penal3, imediat
dup4 avizare.
ART. 126
(1) Dosarul de cercetare original, întocmit de inspectoratul
teritorial de munc5, cu excep6ia cazului prev7zut la art. 121

alin. (3), va fi înaintat în vederea avizrii la Inspecia
Muncii, în cel mult 5 zile lucr toare de la finalizarea
cercetrii.
-----------Alin. (1) al art. 126 a fost modificat de pct. 67 al art. I
din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(1^1) Dosarul de cercetare întocmit de comisia de cercetare
numit de Inspecia Muncii se avizeaz de c tre inspectorul
general de stat.
-----------Alin. (1^1) al art. 126 a fost introdus de pct. 68 al art. I
din HOT RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(2) Dosarul de cercetare pentru cazul dispari iei de
persoane, ca urmare a unui eveniment i în împrejurri care
îndreptesc presupunerea decesului acestora, va fi pstrat la
inspectoratul teritorial de munc care a efectuat cercetarea,
pân la emiterea hotrârii judectoreti prin care se declar
decesul persoanelor disprute, conform prevederilor legale în
vigoare; dup completarea dosarului, acesta va fi înaintat în
vederea avizrii la Inspecia Muncii.
(3) Inspecia Muncii avizeaz i restituie dosarele
prevzute la alin. (1) în cel mult 10 zile lucr toare de la data
primirii.
(4) În cazul în care Inspec!ia Muncii constat" c# cercetarea
nu a fost efectuat$ corespunz%tor, poate dispune completarea
dosarului &i întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare.
(5) Inspectoratul teritorial de munc' va întocmi noul
proces-verbal de cercetare (i/sau va completa dosarul, în termen
de 5 zile lucr)toare de la data primirii dosarului, pe baza
observa*iilor transmise de Inspec+ia Muncii.
-----------Alin. (5) al art. 126 a fost modificat de pct. 67 al art. I
din HOT,RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat- în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(6) Inspectoratul teritorial de munc. transmite dosarele de
cercetare prev/zute la alin. (1) organelor de urm0rire penal1,
numai dup2 ce au fost avizate de c3tre Inspec4ia Muncii.
(7) Dosarul de cercetare completat 5i noul proces-verbal de
cercetare întocmit în condi6iile alin. (4) 7i (5) vor fi
transmise organelor de urm8rire penal9.
------------

Alin. (7) al art. 126 a fost introdus de pct. 69 al art. I
din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 127
(1) Dosarul de cercetare al accidentului de munc cu
invaliditate, înaintat organelor de urmrire penal, se
restituie la inspectoratul teritorial de munc care a efectuat
cercetarea, pentru completare i întocmirea unui nou procesverbal de cercetare, în cazul în care se produce decesul
accidentatului ca urmare a accidentului suferit, confirmat în
baza unui act medico-legal.
(2) Dosarul prevzut la alin. (1) se restituie la
inspectoratul teritorial de munc în termen de 10 zile
lucr toare de la data solicit rii acestuia.
(3) Completarea dosarului prev zut la alin. (1) i
întocmirea noului proces-verbal de cercetare a evenimentului se
fac în cel mult 5 zile lucr toare de la primirea dosarului la
inspectoratul teritorial de munc.
(4) Dosarul completat i noul proces-verbal de cercetare vor
fi înaintate în vederea avizrii la Inspecia Muncii, care le va
restitui inspectoratului teritorial de munc în termen de 10
zile lucrtoare de la data primirii.
(5) Dup avizarea de ctre Inspecia Muncii în condiiile
prevzute la art. 126, dosarul va fi înaintat organelor de
urmrire penal de ctre inspectoratul teritorial de munc.
ART. 128
Procesul-verbal de cercetare a evenimentului trebuie s
conin urm toarele capitole:
a) data încheierii procesului-verbal;
b) numele persoanelor !i în ce calitate efectueaz"
cercetarea evenimentului;
c) perioada de timp #i locul în care s-a efectuat
cercetarea;
d) obiectul cercet$rii;
e) data %i ora producerii evenimentului;
f) locul producerii evenimentului;
g) datele de identificare a angajatorului la care s-a produs
evenimentul, numele reprezentantului s&u legal;
h) datele de identificare a accidentatului/accidenta'ilor;
i) descrierea detaliat( a locului, echipamentului de munc),
a împrejur*rilor +i modului în care s-a produs evenimentul;
j) urm,rile evenimentului -i/sau urm.rile suferite de
persoanele accidentate;
k) cauza producerii evenimentului;
l) alte cauze care au concurat la producerea evenimentului;

m) alte constatri f cute cu ocazia cercetrii
evenimentului;
n) persoanele rspunztoare de înclcarea reglementrilor
legale, din capitolele de la lit. k), l) i m);
o) sanciunile contraven ionale aplicate;
p) propuneri pentru cercetare penal ;
q) caracterul accidentului;
r) angajatorul care înregistreaz accidentul de munc sau
incidentul periculos;
s) m suri dispuse pentru prevenirea altor evenimente
similare i persoanele responsabile pentru realizarea acestora;
t) termenul de raportare la inspectoratul teritorial de
munc privind realizarea msurilor prevzute la lit. s);
u) numrul de exemplare în care s-a încheiat procesul-verbal
de cercetare i repartizarea acestora;
v) numele i semntura persoanei/persoanelor care a/au
efectuat cercetarea;
w) avizul inspectorului-ef adjunct securitate i sntate
în munc/avizul inspectorului general de stat adjunct securitate
i sntate în munc;
-----------Lit. w) a art. 128 a fost modificat de pct. 70 al art. I
din HOT RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat! în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
x) viza inspectorului-"ef/inspectorului general de stat.
ART. 129
(1) În capitolul prev#zut la art. 128 lit. b) se vor indica,
de asemenea, prevederile legale potrivit c$rora persoanele sunt
îndrept%&ite s' efectueze cercetarea, precum (i numele
angajatorului )i ale persoanelor care au participat din partea
organelor competente la primele cercet*ri.
(2) În capitolul prev+zut la art. 128 lit. c) se vor indica,
de asemenea, motivele pentru care s-a solicitat prelungirea
termenului de cercetare.
(3) În capitolul prev,zut la art. 128 lit. e) se va indica,
de asemenea, data decesului, pentru cazul în care s-a produs un
eveniment -i ulterior a survenit decesul victimelor implicate în
acest eveniment.
(4) În capitolul prev.zut la art. 128 lit. g) se vor indica,
de asemenea, datele de identificare ale angajatorilor la care
sunt/au fost angajate victimele, numele reprezentan/ilor legali
ai angajatorilor, num0rul documentului prin care s-a certificat
autorizarea de func1ionare din punct de vedere al securit23ii 4i
s5n6t78ii în munc9, adresa punctului de lucru.
(5) În capitolul prev:zut la art. 128 lit. h) se vor indica,
de asemenea, urm;toarele: numele, prenumele, cet<=enia, vârsta,

starea civil, num rul de copii minori, domiciliul, locul de
munc la care este încadrat, profesia de baz, ocupaia în
momentul accidentrii, vechimea în munc, în funcie sau în
meserie i la locul de munc , data efectu rii ultimului
instructaj în domeniul securit ii i sntii în munc, iar
pentru persoanele care, în momentul accidentrii, desfurau o
activitate pentru care este necesar autorizare, se va face
referire i la aceasta.
(6) Capitolul prevzut la art. 128 lit. i) va conine
urmtoarele subcapitole:
a) descrierea detaliat a locului producerii evenimentului;
b) descrierea detaliat a echipamentului de munc;
c) descrierea detaliat a împrejurrilor;
d) descrierea detaliat a modului în care s-a produs
evenimentul.
(7) În capitolele prev!zute la art. 128 lit. k)-m) se va
face trimitere la reglement"rile legale în vigoare înc#lcate, cu
redarea integral$ a textului acestora.
(8) Denumirea capitolului prev%zut la art. 128 lit. o) se va
schimba în "Propuneri pentru sanc&iuni administrative 'i
disciplinare", în cazul accidentelor cercetate de c(tre comisia
numit) de angajator.
(8^1) În capitolul prev*zut la art. 128 lit. s) se vor
stabili termene de aducere la îndeplinire a m+surilor dispuse,
precum ,i persoanele responsabile de îndeplinirea acestora.
-----------Alin. (8^1) al art. 129 a fost introdus de pct. 71 al art. I
din HOT-RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat. în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(9) Capitolele prev/zute la art. 128 lit. w) 0i x) se vor
reg1si în procesul-verbal de cercetare numai pentru evenimentele
cercetate de c2tre inspectoratul teritorial de munc3 sau
Inspec4ia Muncii, conform competen5elor.
(10) În cazul accidentelor cu ITM, procesul-verbal de
cercetare se va încheia cu capitolul prev6zut la art. 128 lit.
w), care va fi numit "Viza angajatorului".
ART. 130
În situa7iile în care din cercetare rezult8 c9 accidentul nu
întrune:te condi;iile pentru a fi încadrat ca accident de munc<,
se va face aceast= men>iune la capitolele procesului-verbal de
cercetare prev?zute la art. 128 lit. q) @i r) Ai se vor dispune
mBsurile care trebuie luate de angajator pentru prevenirea unor
cazuri asemCnDtoare.
ART. 131
Comisia de cercetare a unui eveniment numitE de angajator
poate face propuneri de sancFiuni disciplinare Gi/sau

administrative, pe care le va meniona în procesul-verbal de
cercetare.
ART. 132
(1) Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se
întocmete în mai multe exemplare, dup cum urmeaz :
a) în cazul accidentului de munc urmat de incapacitate
temporar de munc, pentru angajatorul care înregistreaz
accidentul, inspectoratul teritorial de munc care a avizat
dosarul, asigur tor i victime;
b) în cazul accidentului de munc urmat de incapacitate
temporar de munc , pentru lucrtori cu angajatori diferii,
pentru fiecare angajator, inspectoratul teritorial de munc care
a avizat dosarul, asigurtor i victime;
c) în cazul accidentului de munc urmat de invaliditate,
pentru angajatorul care înregistreaz accidentul, organul de
urmrire penal, inspectoratul teritorial de munc care a
efectuat cercetarea, Inspecia Muncii, asigurtor i victime;
d) în cazul accidentului de munc mortal, precum i în cazul
accidentului mortal în afara muncii, pentru angajatorul care
înregistreaz accidentul, organul de urmrire penal,
inspectoratul teritorial de munc care a efectuat cercetarea,
Inspec!ia Muncii, asigur"tor #i familiile victimelor;
e) în cazul incidentului periculos, pentru angajatorul care
înregistreaz$ incidentul, organele de urm%rire penal&,
inspectoratul teritorial de munc' care a efectuat cercetarea,
Inspec(ia Muncii )i asigur*tor.
-----------Alin. (1) al art. 132 a fost modificat de pct. 72 al art. I
din HOT+RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat, în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(2) Procesul-verbal de cercetare poate fi întocmit într-un
num-r mai mare de exemplare, dup. caz.
ART. 133
(1) În cazul în care accidentul de munc/ s-a produs la un
angajator, altul decât cel care îl înregistreaz0, un exemplar
din procesul-verbal de cercetare va fi trimis 1i acestuia.
(2) În cazul în care angajatorul la care se înregistreaz2
accidentul de munc3 î4i are sediul, domiciliul sau re5edin6a pe
teritoriul altui jude7 decât cel pe raza c8ruia s-a produs
accidentul, se va trimite un exemplar din procesul-verbal de
cercetare inspectoratului teritorial de munc9 pe raza c:ruia are
sediul, domiciliul sau re;edin<a angajatorul.
ART. 134
(1) În cazul în care un lucr=tor prezint> un certificat
medical cu cod "accident de munc?", angajatorul care @i-a asumat
atribuAiile în domeniul securitBCii Di sEnFtGHii în

munc/lucr torul desemnat/serviciul intern de prevenire i
protecie/serviciul extern de prevenire i protecie va solicita
acestuia o declaraie scris privind data, locul, modul i
împrejur rile în care s-a produs evenimentul în urma c ruia s-a
accidentat.
(2) În baza declara iei prev zute la alin. (1) i în funcie
de data, locul, modul i împrejurrile producerii evenimentului,
angajatorul care i-a asumat atribuiile în domeniul securitii
i sntii în munc/lucrtorul desemnat/serviciul intern de
prevenire i protecie/serviciul extern de prevenire i
protecie va comunica i cerceta evenimentul sau, în situa!ia în
care evenimentul prev"zut la alin. (1) nu a avut loc în timpul
procesului de munc# sau în îndeplinirea îndatoririlor de
serviciu ori în timpul $i pe traseul normal al deplas%rii de la
locul de munc& la domiciliu 'i invers, va arhiva declara(ia
original) împreun* cu o copie a certificatului medical.
-----------Art. 134 a fost modificat de pct. 73 al art. I din HOT+RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat, în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
SEC-IUNEA a 3-a
Înregistrarea .i eviden/a accidentelor de munc0
incidentelor periculoase

1i a

ART. 135
(1) Înregistrarea accidentelor de munc2 3i a incidentelor
periculoase se face în registrele de eviden45 prev6zute la art.
141 7i 142, în baza procesului-verbal de cercetare.
(2) Accidentul de munc8 se înregistreaz9 de c:tre
angajatorul la care este angajat; victima, cu excep<ia
situa=iilor prev>zute la art. 136.
(3) Accidentele de munc? produse la sediile secundare aflate
pe raza altui jude@ decât cel unde este declarat sediul social
se vor înregistra la sediul social, cu excepAia cazului în care
sediul secundar are personalitate juridicB.
-----------Art. 135 a fost modificat de pct. 74 al art. I din HOTCRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicatD în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 136
(1) Accidentul de muncE produs în timpul prestFrii unor
servicii pe bazG de contract, comandH sau alte forme legale
încheiate în întreprinderea Ii/sau unitatea unui angajator, alta
decât cea la care este încadratJ victima, se înregistreazK

potrivit clauzelor prevzute în acest sens în documentele
încheiate.
(2) În situaia în care documentul încheiat nu prevede
clauze în acest sens, clauzele nu sunt suficient de acoperitoare
pentru toate situa iile sau clauzele sunt contrare prevederilor
prezentelor norme metodologice, accidentul de munc se
înregistreaz de ctre angajatorul care, în urma cercetrii, a
fost gsit rspunz tor de producerea accidentului.
-----------Alin. (2) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art. I
din HOT RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(3) Accidentul de munc produs în timpul prest rii unor
servicii pe baz de comand, la domiciliul clientului, se
înregistreaz de ctre angajatorul la care este/a fost angajat
victima.
(4) Accidentul de munc suferit de o persoan aflat în
îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în întreprinderea i/sau
unitatea altui angajator se înregistreaz de ctre angajatorul
care, în urma cercetrii, a fost gsit rspunztor de producerea
accidentului.
-----------Alin. (4) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art. I
din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(5) Accidentul de munc suferit în timpul stagiului de
practic profesional! de c"tre elevi, studen#i, ucenici $i
%omeri în perioada de reconversie profesional& se înregistreaz'
de c(tre angajatorul la care se efectueaz) practica/reconversia
profesional*.
-----------Alin. (5) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art. I
din HOT+RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat, în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(6) Accidentul de munc- suferit de o persoan. în cadrul
activit/0ilor cultural-sportive, în timpul 1i din cauza
îndeplinirii acestor activit23i, se înregistreaz4 de c5tre
institu6ia sau angajatorul care a organizat ac7iunea respectiv8.
(7) Accidentul de munc9 produs ca urmare a unei ac:iuni
întreprinse de o persoan;, din proprie ini<iativ=, pentru
salvarea de vie>i omene?ti sau pentru prevenirea ori înl@turarea
unui pericol grav Ai iminent ce ameninBC avutul public sau
privat din întreprinderea Di/sau unitatea unui angajator, se

înregistreaz de c tre angajatorul la care s-a produs
accidentul.
(8) În cazul accidentului de munc produs ca urmare a unei
aciuni întreprinse de o persoan, din proprie iniiativ,
pentru salvarea de viei omeneti sau pentru prevenirea ori
înl turarea unui pericol grav i iminent ce amenin
avutul
public sau privat în afara întreprinderii i/sau unitii unui
angajator i care nu are nicio legtur cu acesta, înregistrarea
se face în condiiile prevzute de lege.
-----------Alin. (8) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art. I
din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(9) Accidentul de munc de traseu se înregistreaz de ctre
angajatorul la care este angajat victima sau, dup caz, de
angajatorul care, în urma cercetrii, a fost gsit rspunztor
de producerea accidentului.
-----------Alin. (9) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art. I
din HOT RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat! în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(10) Accidentul de munc" de circula#ie se înregistreaz$ de
c%tre angajatorul la care este angajat& victima sau, dup' caz,
de angajatorul care, în urma cercet(rii, a fost g)sit
r*spunz+tor de producerea accidentului.
-----------Alin. (10) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art. I
din HOT,RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat- în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(11) Accidentul de munc. produs în afara întreprinderii
/i/sau unit01ii ca urmare a nelu2rii unor m3suri de securitate
de c4tre un alt angajator se înregistreaz5 de c6tre angajatorul
care, în urma cercet7rii, a fost g8sit r9spunz:tor de producerea

accidentului.
-----------Alin. (11) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art. I
din HOT;RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat< în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.

(12) Accidentul de munc= suferit de înso>itorii de
înc?rc@turi, personalul de poAtB de la vagoanele C.F.R.,
angajaCi ai unor angajatori care, potrivit legii, sunt obligaDi
sE delege însoFitori pentru astfel de încGrcHturi, pe mijloace
de transport ce nu le aparIin, se va înregistra de cJtre

angajatorul rspunz tor de organizarea activitii care a avut
ca urmare producerea accidentului sau, dup caz, în condiiile
clauzelor prevzute în documentele încheiate.
ART. 137
Pentru unele situaii neprevzute în prezentele
reglement ri, cu privire la înregistrarea accidentelor de munc ,
inspectoratul teritorial de munc sau Inspec ia Muncii va
stabili modul de înregistrare a accidentului în cauz .
ART. 138
(1) Dispariia unei persoane în condiiile unui accident de
munc i în împrejurri care îndreptesc presupunerea decesului
acesteia se înregistreaz ca accident mortal, dup rmânerea
definitiv i irevocabil a hotrârii judectoreti, conform
prevederilor legale, prin care este declarat decesul.
(2) Data producerii accidentului de munc mortal, prevzut
la alin. (1), este data înscris în hot!rârea judec"toreasc# ca
fiind data decesului.
(3) Angajatorul la care a fost angajat$ persoana disp%rut&
va comunica, imediat, num'rul (i data hot)rârii judec*tore+ti la
inspectoratul teritorial de munc,.
ART. 139
Accidentul de munc- cu invaliditate se va înregistra pe baza
procesului-verbal de cercetare întocmit de inspectoratul
teritorial de munc..
ART. 140
(1) În baza procesului-verbal de cercetare întocmit de
persoanele împuternicite prin lege, angajatorul la care se
înregistreaz/ accidentul va completa FIAM.
(2) FIAM se completeaz0 pentru fiecare persoan1 accidentat2
în câte 4 exemplare care se înainteaz3 spre avizare dup4 cum
urmeaz5:
a) inspectoratului teritorial de munc6 care a avizat dosarul
de cercetare întocmit de comisia angajatorului, în termen de 3
zile lucr7toare de la primirea avizului;
b) inspectoratului teritorial de munc8 care a efectuat
cercetarea, în termen de 3 zile lucr9toare de la primirea
procesului-verbal de cercetare.
(3) Verificarea :i avizarea FIAM de c;tre inspectoratul
teritorial de munc< se fac în termen de 5 zile lucr=toare de la
primirea formularului.
(4) Angajatorul la care se înregistreaz> accidentul anexeaz?
FIAM la dosarul sau la procesul-verbal de cercetare @i
distribuie celelalte exemplare la persoana accidentatA,
inspectoratul teritorial de muncB Ci asigurDtorul pe raza cEruia
îFi are sediul social, domiciliul sau reGedinHa.
(5) În cazul în care victima unui accident de muncI a fost
propusJ pentru pensionare odatK cu emiterea deciziei de

încadrare într-o grup de invaliditate, se va completa un
exemplar FIAM care se va anexa la dosarul de pensionare ce va fi
înaintat unit ii de expertiz medical i recuperare a
capacitii de munc.
(6) Angajatorul are obliga ia de a anun a încheierea
perioadei de incapacitate temporar de munc la inspectoratul
teritorial de munc la care a înaintat FIAM, în termen de 5 zile
lucrtoare de la încheierea perioadei de incapacitate
temporar de munc.
-----------Alin. (6) al art. 140 a fost introdus de pct. 76 al art. I
din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(7) În cazul în care angajatorul i-a încetat activitatea,
accidentele suferite de lucrtorii acestuia vor fi înregistrate
în contul lui, iar completarea FIAM va fi efectuat de
inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia angajatorul îi
desfura activitatea.
-----------Alin. (7) al art. 140 a fost introdus de pct. 76 al art. I
din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 141
(1) Angajatorul va ine evidena evenimentelor în:
a) Registrul unic de eviden a accidenta!ilor în munc",
conform modelului prev#zut în anexa nr. 15;
b) Registrul unic de eviden$% a incidentelor periculoase,
conform modelului prev&zut în anexa nr. 16;
c) Registrul unic de eviden'( a accidentelor u)oare, conform
modelului prev*zut în anexa nr. 17;
d) Registrul unic de eviden+, a accidenta-ilor în munc. ce
au ca urmare incapacitate de munc/ mai mare de 3 zile de lucru,
conform modelului prev0zut în anexa nr. 18.
(2) În registrul prev1zut la alin. (1) lit. d) se va 2ine
eviden3a accidenta4ilor în munc5 pentru care perioada de
incapacitate temporar6 de munc7 este de minimum 4 zile de lucru,
f8r9 a lua în calcul ziua producerii accidentului.
(3) Registrele de eviden:; trebuie s< fie actualizate.
ART. 142
(1) În baza FIAM =i a proceselor-verbale de cercetare a
incidentelor periculoase, inspectoratul teritorial de munc> va
?ine eviden@a tuturor accidentelor de muncA Bi a incidentelor
periculoase înregistrate de angajatorii care au sediul,
domiciliul sau reCedinDa pe teritoriul judeEului respectiv.
(2) Inspectoratul teritorial de muncF va Gine evidenHa în:

a) Registrul unic de eviden a accidentailor în munc;
b) Registrul unic de eviden a incidentelor periculoase;
c) Registrul unic de eviden a accidentailor în munc ce
au ca urmare incapacitate de munc mai mare de 3 zile de lucru.
SEC IUNEA a 4-a
Comunicarea, cercetarea i înregistrarea evenimentelor
produse în afara grani elor României, în care sunt implicai
lucrtori ai unor angajatori români, aflai în îndeplinirea
sarcinilor de stat, de interes public sau a îndatoririlor de
serviciu
ART. 143
(1) Comunicarea evenimentelor produse în afara granielor
rii, în care sunt implicai lucrtori ai unor angajatori
români, se face conform prevederilor art. 108-113.
(2) În situaia prevzut la alin. (1) angajatorul are
obligaia de a comunica evenimentul i misiunii diplomatice sau
oficiului consular român din ara respectiv.
(3) Orice eveniment produs pe teritoriul alte ri în care
sunt implicai lucr tori români, deta!a"i sau pu#i la dispozi$ie
de c%tre angajatori români la angajatori str&ini, respectiv
utilizatori str'ini, pentru efectuarea unor lucr(ri pe
teritoriul altui stat, se comunic) imediat de c*tre angajatorul
român misiunii diplomatice sau oficiului consular român din +ara
respectiv,.
(4) Angajatorii români care deta-eaz. ori pun la dispozi/ie
lucr0tori la angajatori str1ini, respectiv utilizatori str2ini,
au obliga3ia s4 includ5 în cuprinsul conven6iilor interna7ionale
8i contractelor bilaterale încheiate cu partenerii str9ini
clauze cu privire la comunicarea evenimentelor.
(5) Evenimentele în care sunt implicate persoane din cadrul
misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare române, precum
:i persoane care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes
public în afara grani;elor <=rii vor fi comunicate Ministerului
Afacerilor Externe din România de c>tre misiunile diplomatice
sau oficiile consulare române. Ministerul Afacerilor Externe are
obliga?ia de a comunica aceste evenimente Inspec@iei Muncii.
ART. 144
(1) Cercetarea evenimentelor produse în afara graniAelor
BCrii în care sunt implicaDi lucrEtori ai unor angajatori români
se va face conform prevederilor art. 114-134.
(1^1) În cazul evenimentelor produse în afara graniFelor
GHrii care au avut drept consecinIJ incapacitatea temporarK de
muncL sau decesul lucrMtorilor asiguraNi potrivit Legii nr.
346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncO Pi boli
profesionale, republicatQ, dosarul de cercetare întocmit de

comisia numit de angajator va cuprinde documentele care au fost
întocmite de organele de cercetare din ara în care a avut loc
evenimentul, precum i documentele medicale de la unit ile
sanitare care au acordat îngrijiri de specialitate
accidentatului.
-----------Alin. (1^1) al art. 144 a fost introdus de pct. 77 al art. I
din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(2) La cercetarea evenimentelor prevzute la alin. (1) poate
participa i un delegat din partea misiunii diplomatice sau
oficiului consular român din ara respectiv .
(3) Cercetarea evenimentelor în care sunt implicate persoane
din cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare,
precum i persoane care îndeplinesc sarcini de stat sau de
interes public în afara grani elor rii se face de ctre
Ministerul Afacerilor Externe.
(4) În cazul evenimentelor menionate la alin. (1) i (3),
care au produs invaliditate confirmat prin decizie, deces,
accidente colective, inclusiv în cazul persoanelor disprute i
în cazul incidentului periculos, Inspecia Muncii poate delega
reprezentani care s efectueze cercetarea la faa locului.
(5) În situaia prevzut la alin. (4), cercetarea se va
finaliza de ctre Inspecia Muncii sau, dup caz, inspectoratul
teritorial de munc pe raza c ruia î!i are sediul, domiciliul
sau re"edin#a angajatorul.
ART. 145
(1) De întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor
urmate de incapacitate temporar$ de munc% r&spunde angajatorul
care a încheiat contractul cu partenerul str'in, în cazul
efectu(rii de lucr)ri cu personal român, *i, respectiv,
Ministerul Afacerilor Externe, în cazul accidentelor suferite de
angaja+ii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare
române ,i de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de
interes public în afara grani-elor României, afla.i în
îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.
(2) De întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor
urmate de invaliditate sau deces r/spunde inspectoratul
teritorial de munc0 pe raza c1ruia î2i are sediul social
angajatorul la care era angajat3 victima.
(3) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prev4zute la
art. 122 5i se va completa cu:
a) copii ale originalelor documentelor de cercetare emise de
organele competente din 6ara pe teritoriul c7reia s-a produs
evenimentul, copii ale documentelor medicale de la unit89ile

sanitare care au acordat îngrijiri de specialitate victimei,
precum i traducerea acestora în limba român;
b) copie a contractului încheiat cu partenerul str in, din
care s rezulte cine a încheiat contractul, obiectul
contractului, ce fel de lucrri se execut, pe ce durat, locul
unde se execut lucrrile respective, clauzele privind
securitatea i s n tatea în munc , modul în care se fac
comunicarea i cercetarea evenimentelor i înregistrarea
accidentelor de munc.
(4) Documentele prevzute la alin. (3) vor fi puse la
dispoziia organului de cercetare de ctre angajatorul la care
era angajat victima.
(5) Pentru documentele prevzute la alin. (3), cheltuielile
necesare traducerii în limba român vor fi suportate de
angajatorul la care a avut loc evenimentul.
-----------Art. 145 a fost modificat de pct. 78 al art. I din HOTRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 146
Înregistrarea i evidena accidentelor de munc i a
incidentelor periculoase se fac de ctre angajatorul român,
conform prevederilor art. 143-145.
SECIUNEA a 5-a
Comunicarea i cercetarea evenimentelor produse pe
teritoriul României în care sunt implicai cet !eni str"ini
afla#i în îndeplinirea atribu$iilor de serviciu
ART. 147
(1) Orice eveniment produs pe teritoriul României, în care
sunt implica%i cet&'eni str(ini afla)i în îndeplinirea
atribu*iilor de serviciu, va fi comunicat imediat la
inspectoratul teritorial de munc+ pe raza c,ruia a avut loc, de
c-tre angajator sau de c.tre orice alt/ persoan0 care are
cuno1tin23 despre eveniment.
(2) Inspectoratul teritorial de munc4 care a primit
comunicarea va în5tiin6a misiunea diplomatic7 sau consulatul
89rii din care provine persoana accidentat:, prin intermediul
Inspec;iei Muncii.
ART. 148
(1) Cercetarea unor astfel de evenimente se face de c<tre
inspectoratul teritorial de munc= pe raza c>ruia au avut loc,
împreun? cu celelalte organe competente, precum @i cu
reprezentanAi ai angajatorului strBin implicat în eveniment sau

de ctre Inspecia Muncii, conform art. 29 alin. (1) lit. c) din
lege.
(2) La cercetare poate participa un reprezentant al misiunii
diplomatice sau al consulatului rii respective.
(3) Termenul de cercetare este cel prevzut la art. 120.
(4) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevzute la
art. 122.
(5) Dosarul de cercetare se va întocmi astfel:
a) într-un exemplar, pentru evenimentele care au produs
incapacitate temporar de munc sau care sunt accidente uoare;
dosarul se p streaz în arhiva inspectoratului teritorial de
munc care a cercetat evenimentul;
b) în dou exemplare, pentru evenimentele care au produs
deces, accidente colective; originalul se înainteaz organelor
de urmrire penal i un exemplar se pstreaz la inspectoratul
teritorial de munc care a efectuat cercetarea;
c) în 3 exemplare, pentru evenimentele cercetate de
Inspecia Muncii; originalul se înainteaz organelor de urmrire
penal, un exemplar se pstreaz la Inspecia Muncii i un
exemplar la inspectoratul teritorial de munc pe raza cruia s-a
produs evenimentul;
d) în mai multe exemplare, pentru evenimentele care au
produs incapacitate temporar de munc pentru victime cu
angajatori diferi i; originalul se p!streaz" în arhiva
inspectoratului teritorial de munc# care a efectuat cercetarea.
-----------Alin. (5) al art. 148 a fost modificat de pct. 79 al art. I
din HOT$RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat% în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(6) Dosarul de cercetare întocmit conform prevederilor alin.
(5) lit. a) &i b) va fi transmis Inspec'iei Muncii în condi(iile
prev)zute la art. 126 alin. (1).
-----------Alin. (6) al art. 148 a fost introdus de pct. 80 al art. I
din HOT*RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat+ în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(7) O copie a dosarului original se va transmite misiunii
diplomatice sau consulatului ,-rii de unde provine accidentatul
de c.tre inspectoratul teritorial de munc/ care a efectuat
cercetarea sau, dup0 caz, de c1tre Inspec2ia Muncii.
-----------Alin. (7) al art. 148 a fost introdus de pct. 80 al art. I
din HOT3RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat4 în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.

SECIUNEA a 6-a
Semnalarea bolilor profesionale
ART. 149
Orice suspiciune de boal profesional , inclusiv intoxicaia
acut profesional, se va semnala obligatoriu de ctre toi
medicii, indiferent de specialitate i locul de munc , cu
prilejul oric rei presta ii medicale: examene medicale
profilactice, consulta ii medicale de specialitate.
-----------Art. 149 a fost modificat de pct. 81 al art. I din HOT RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 150
Medicul care suspecteaz o boal profesional sau o
intoxicaie acut profesional completeaz fia de semnalare
BP1, prevzut în anexa nr. 19, i trimite bolnavul cu aceast
fi la unitatea sanitar de medicina muncii, respectiv clinica
de boli profesionale sau cabinetul de medicina muncii din
structura spitalelor, în vederea precizrii diagnosticului de
boal profesional ori de intoxica!ie acut" profesional#.
-----------Art. 150 a fost modificat de pct. 82 al art. I din HOT$RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat% în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
SEC&IUNEA a 7-a
Cercetarea bolii profesionale
ART. 151
Dup' primirea fi(ei de semnalare BP1, medicul specialist de
medicina muncii din cadrul direc)iei de s*n+tate public,
jude-ene sau a municipiului Bucure.ti cerceteaz/ în termen de 7
zile, având în vedere ruta profesional0, cauzele îmboln1virii
profesionale.
-----------Art. 151 a fost modificat de lit. a) a pct. 120 al art. I
din HOT2RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat3 în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010, prin
înlocuirea sintagmei "autoritatea de s4n5tate public6" cu
sintagma "direc7ia de s8n9tate public:".
ART. 152
Cercetarea se face în prezen;a angajatorului sau a
reprezentantului acestuia ori, dup< caz, a persoanelor fizice

autorizate în cazul profesiilor liberale, conform art. 34 alin.
(2) din lege.
ART. 153
Cercetarea are drept scop confirmarea sau infirmarea
caracterului profesional al îmbolnvirii respective i se
finalizeaz cu redactarea i semnarea procesului-verbal de
cercetare a cazului de boal profesional, prevzut în anexa nr.
20.
ART. 154
Procesul-verbal de cercetare a cazului de boal profesional
este semnat de to i cei care au luat parte la cercetare, conform
competen elor, men ionându-se în mod special cauzele
îmboln virii, responsabilitatea angajatorilor i msurile
tehnice i organizatorice necesare, pentru prevenirea unor boli
profesionale similare.
ART. 155
(1) În situaia în care angajatorul sau reprezentantul
acestuia ori, dup caz, persoana fizic autorizat în cazul
profesiilor liberale sau inspectorul de munc ori lucrtorul sau
asigurtorul nu sunt de acord cu concluziile stabilite în
procesul-verbal de cercetare ori cu msura tehnic sau
organizatoric formulat, se pot adresa, în scris, în termen de
30 de zile de la data primirii procesului-verbal de cercetare a
cazului de boal profesional, Comisiei de experi de medicina
muncii acreditai de Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei
Sociale i Persoanelor Vârstnice !i de Ministerul S"n#t$%ii.
(2) Componen&a 'i atribu(iile Comisiei de exper)i vor fi
stabilite prin ordin comun al ministrului muncii, familiei,
protec*iei sociale +i persoanelor vârstnice ,i al ministrului
s-n.t/0ii.
-----------Art. 155 a fost modificat de lit. b) 1i c) ale pct. 120 al
art. I din HOT2RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat3 în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010, prin
înlocuirea sintagmei "Ministerul S4n5t67ii Publice" cu sintagma
"Ministerul S8n9t:;ii" <i a sintagmei "Ministerul Muncii,
Solidarit=>ii Sociale ?i Familiei" cu sintagma "Ministerul
Muncii, Familiei @i ProtecAiei Sociale".
ART. 156
SoluBiile adoptate în aceste situaCii vor fi comunicate în
scris celor interesaDi, în termen de 20 de zile de la data
primirii contestaEiei.
ART. 157
Procesul-verbal de cercetare a cazului de boalF profesionalG
se înmâneazH angajatorului, medicului care a semnalat
îmbolnIvirea, pentru evidenJa îmbolnKvirilor profesionale Li

pentru a urmri realizarea m surilor prescrise, direciei de
sntate public judeean sau a municipiului Bucureti,
inspectoratului teritorial de munc participant la cercetare i
asigur torului la nivel teritorial.
-----------Art. 157 a fost modificat de pct. 83 al art. I din HOT RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 158
Pe baza confirmrii caracterului profesional al
îmbolnvirii, medicul de medicina muncii care a efectuat
cercetarea declar cazul de îmbolnvire profesional, completând
fia de declarare a cazului de boal profesional BP2, denumit
în continuare fia de declarare BP2, care trebuie s aib
tampila direciei de sntate public judeene sau a
municipiului Bucure ti !i trebuie s" cuprind# data declar$rii,
prev%zut& în anexa nr. 21.
-----------Art. 158 a fost modificat de pct. 84 al art. I din HOT'RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat( în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
SEC)IUNEA a 8-a
Declararea bolilor profesionale
ART. 159
Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale
se p*streaz+ la direc,ia de s-n.tate public/ jude0ean1 sau a
municipiului Bucure2ti 3i va cuprinde urm4toarele documente:
-----------Partea introductiv5 a art. 159 a fost modificat6 de lit. a)
a pct. 120 al art. I din HOT7RÂREA nr. 955 din 8 septembrie
2010, publicat8 în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie
2010, prin înlocuirea sintagmei "autoritatea de s9n:tate
public;" cu sintagma "direc<ia de s=n>tate public?".
a) opisul documentelor din dosar;
b) istoricul de expunere profesional@ (documentul care
certificA ruta profesionalB, Ci anume copie de pe carnetul de
muncD) Ei, dupF caz, nivelul mGsurat al noxelor sau noxa
identificatH;
c) copie de pe fiIa de identificare a riscurilor
profesionale de la dosarul medical de medicina muncii;
d) istoricul stJrii de sKnLtate la locul de muncM
(documentul eliberat de medicul de medicina muncii care asigurN
asistenOa de medicina muncii la unitatea respectivP);

e) document medical care precizeaz diagnosticul de boal
profesional (biletul de ieire emis de clinica/secia de
medicina muncii din structura spitalelor sau adeverina medical
emis de medicul de medicina muncii care a precizat diagnosticul
de boal profesional , în cazul în care bolnavul nu a fost
internat) i copii ale unor investiga ii necesare pentru
sus inerea diagnosticului de profesionalitate;
f) procesul-verbal de cercetare a cazului de boal
profesional;
g) copie de pe fia de semnalare BP1.
ART. 160
(1) În cazul bolilor profesionale:
a) declararea se face de ctre direcia de sntate public
judeean sau a municipiului Bucureti din care face parte
medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea, pe baza
documentelor prevzute la art. 159, prin fia de declarare a
cazului de boal profesional BP2, care reprezint formularul
final de raportare a bolii profesionale nou-declarate;
b) semnalarea i declararea se fac într-un interval de
maximum 2 ani de la încetarea expunerii profesionale considerate
cauz a îmbolnvirii. Excep ie fac cazurile de pneumoconioze !i
cancerul.
(2) Pentru bolile profesionale declarate în unul dintre
statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spa"iului Economic
European trebuie întocmit# o fi$% de declarare a cazului de
boal& profesional' BP2 de c(tre Direc)ia de S*n+tate Public, a
Municipiului Bucure-ti.
-----------Art. 160 a fost modificat de pct. 85 al art. I din HOT.RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat/ în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 161
În cazul în care unitatea la care s-a produs îmboln0virea a
fost desfiin1at2 sau nu mai exist3 la momentul preciz4rii
diagnosticului de boal5 profesional6, cazul respectiv se poate
declara prin fi7a de declarare BP2 pe baza documentelor
prev8zute la art. 159, cu excep9ia procesului-verbal de
cercetare a cazului de boal: profesional;.
ART. 162
Toate cazurile de boli profesionale se declar< la ultimul
angajator unde a lucrat bolnavul =i unde exist> factorii de risc
ai bolii profesionale respective eviden?ia@i prin documente
oficiale de la direcAia de sBnCtate publicD; ele se declarE Fi
se pGstreazH în evidenIJ de cKtre direcLia de sMnNtate publicO
din judePul sau din municipiul BucureQti în care se aflR
angajatorul respectiv.

-----------Art. 162 a fost modificat de pct. 86 al art. I din HOTRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 163
Direcia de s ntate public judeean, respectiv a
municipiului Bucureti, este r spunz toare pentru corectitudinea
datelor înscrise în fi a de declarare BP2.
-----------Art. 163 a fost modificat de lit. a) a pct. 120 al art. I
din HOT RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010, prin
înlocuirea sintagmei "autoritatea de sntate public" cu
sintagma "direcia de sntate public".
ART. 164
Bolile profesionale cu diagnosticul de pneumoconioz se
declar numai pe baza diagnosticului precizat de ctre comisiile
de pneumoconioze de la nivelul clinicilor de boli profesionale.
-----------Art. 164 a fost modificat de pct. 87 al art. I din HOTRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
SECIUNEA a 9-a
Raportarea bolilor profesionale
ART. 165
(1) Bolile profesionale nou-declarate se raporteaz în
cursul lunii în care s-a produs declararea, de ctre direcia de
sntate public jude!ean", respectiv a municipiului Bucure#ti,
la Centrul na$ional de monitorizare a riscurilor din mediul
comunitar - Compartimentul s%n&tate ocupa'ional( )i mediul de
munc* din cadrul Institutului Na+ional de S,n-tate Public.,
denumit în continuare Centrul na/ional de monitorizare a
riscurilor, precum 0i la structurile teritoriale ale
asigur1torului stabilite conform legii.
(2) O copie a fi2ei de declarare BP2 se va înmâna
lucr3torului diagnosticat cu boal4 profesional5.
(3) O copie a procesului-verbal de cercetare a cazului de
boal6 profesional7 se va înmâna lucr8torului a c9rui boal:
profesional; a fost infirmat< în urma cercet=rii.
-----------Art. 165 a fost modificat de pct. 88 al art. I din HOT>RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat? în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.

ART. 166
La nivelul Centrului naional de monitorizare a riscurilor
se constituie Registrul operativ na ional informatizat al
bolilor profesionale, care se reactualizeaz lunar cu datele din
fiele de declarare BP2.
-----------Art. 166 a fost modificat de pct. 89 al art. I din HOTRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 167
Centrul naional de monitorizare a riscurilor reprezint
forul metodologic care asigur asisten
i îndrumare tehnic
profesional în domeniul bolilor profesionale, al bolilor legate
de profesiune, precum i în elaborarea de reglementri pentru
protecia sntii în relaie cu expunerea la ageni periculoi
în mediul de munc, promovarea sntii la locul de munc
(elaborare de ghiduri, stabilirea de valori-limit de expunere
profesional, metode standardizate de m surare a concentra!iilor
de agen"i chimici conform recomand#rilor Comisiei Europene,
instruiri de specialitate).
-----------Art. 167 a fost modificat de pct. 90 al art. I din HOT$RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat% în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 168
Centrul na&ional de monitorizare a riscurilor raporteaz'
semestrial datele privind morbiditatea profesional( Direc)iei de
s*n+tate public, -i control în s.n/tate public0 din cadrul
Ministerului S1n2t34ii.
-----------Art. 168 a fost modificat de pct. 91 al art. I din HOT5RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat6 în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 169
Centrul na7ional de monitorizare a riscurilor transmite
informa8iile de interes public privind bolile profesionale
tuturor institu9iilor implicate în activit:;i cu impact asupra
s<n=t>?ii lucr@torilor.
-----------Art. 169 a fost modificat de pct. 92 al art. I din HOTARÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicatB în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.

ART. 170
Lista bolilor profesionale ale cror declarare, cercetare i
eviden sunt obligatorii este prevzut în anexa nr. 22.
ART. 171
Structurile de medicina muncii din cadrul direciilor de
sntate public jude ene i a municipiului Bucure ti vor
raporta, cu o periodicitate anual , Centrului naional de
monitorizare a riscurilor situaia absenteismului medical ca
urmare a bolilor profesionale în anul respectiv.
-----------Art. 171 a fost modificat de pct. 93 al art. I din HOTRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 172
Intoxicaia acut profesional se declar, se cerceteaz i
se înregistreaz atât ca boal profesional, cât i ca accident
de munc.
SECIUNEA a 10-a
Bolile legate de profesie
ART. 173
Lista bolilor legate de profesiune este prezentat în anexa
nr. 23.
ART. 174
Bolile legate de profesiune nu se declar. Acestea se
dispensarizeaz medical !i se comunic" angajatorilor sub forma
rapoartelor medicale nenominalizate privind s#n$tatea
lucr%torilor, în vederea lu&rii m'surilor tehnico-organizatorice
de normalizare a condi(iilor de munc).
SEC*IUNEA a 11-a
Dispozi+ii finale
ART. 175
În contractele încheiate între angajatori pentru prestarea
de activit,-i .i servicii vor fi prev/zute clauze privind
r0spunderile referitoare la comunicarea, cercetarea 1i
înregistrarea unor eventuale accidente de munc2.
ART. 176
(1) Victimele sau familia victimelor unui eveniment urmat de
incapacitate temporar3 de munc4, invaliditate sau deces au
dreptul s5 sesizeze sau s6 se informeze la inspectoratul
teritorial de munc7 pe raza c8ruia a avut loc accidentul.
(2) Dac9 în urma investiga:iilor rezult; c< sunt întrunite
condi=iile unui accident de munc>, inspectoratul teritorial de

munc va lua m suri pentru efectuarea cercetrii în conformitate
cu prevederile prezentelor norme metodologice.
(3) În situaiile prevzute la alin. (1), inspectoratul
teritorial de munc va rspunde sesizrilor conform prevederilor
legale sau va elibera, la cerere, o copie a procesului-verbal de
cercetare a evenimentului.
ART. 177
(1) În situaia în care angajatorul, lucr torii implica i,
victimele sau familiile acestora nu sunt de acord cu concluziile
stabilite în procesul-verbal de cercetare a evenimentului, pot
sesiza, în scris, Inspec ia Muncii, în termen de 30 de zile
calendaristice de la data primirii procesului-verbal.
(2) Dac în urma analizei se constat c trebuie refcut
cercetarea, Inspecia Muncii dispune completarea dosarului de
cercetare i/sau întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare
care îl va înlocui pe cel existent.
(3) Soluiile adoptate de ctre Inspecia Muncii vor fi
comunicate celor interesai, în termenul legal.
-----------Art. 177 a fost modificat de pct. 94 al art. I din HOTRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
CAP. VIII
Avizarea documentaiilor cu caracter tehnic de informare
instruire în domeniul securitii i snt !ii în munc"

i

SEC#IUNEA 1
Prevederi generale
ART. 178
Prezentul capitol are ca scop stabilirea tipurilor de
documenta$ii cu caracter tehnic de informare %i instruire în
domeniul securit&'ii (i s)n*t+,ii în munc- care se supun
aviz.rii, a cerin/elor care stau la baza realiz0rii acestora,
precum 1i a procedurii de avizare.
ART. 179
Documenta2iile care se supun aviz3rii sunt:
a) filme sau imagini, pe pelicul4 sau suport magnetic, cu
subiecte din domeniul securit56ii 7i s8n9t:;ii în munc<;
b) afi=e, pliante, bro>uri din domeniul securit?@ii Ai
sBnCtDEii în muncF;
c) suporturile de curs destinate programelor de pregGtire în
domeniul securitHIii Ji sKnLtMNii în muncO prevPzute la art. 16
alin. (1) lit. c) Qi la art. 55 alin. (1);
------------

Lit. c) a art. 179 a fost modificat de pct. 95 al art. I
din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
d) diapozitive, diafilme

i altele asemenea.

SECIUNEA a 2-a
Cerine de realizare a documentaiilor
ART. 180
Cerinele generale pentru realizarea documentaiilor
prev zute la art. 179 sunt:
a) con inutul s fie în concordan
cu legislaia în
domeniul securitii i sntii în munc în vigoare;
b) s prezinte informaia într-o form accesibil, complet
i uor de asimilat;
c) coninutul i realizarea s fie în concordan!" cu nivelul
de preg#tire al subiec$ilor c%rora li se adreseaz&.
ART. 181
Cerin'ele specifice pentru realizarea filmelor cu subiecte
din domeniul securit()ii *i s+n,t-.ii în munc/ sunt:
a) scenariul 0i regia s1 asigure perceperea corect2 3i clar4
a mesajului;
b) imagine clar5 6i sugestiv7;
c) sonor clar 8i sugestiv;
d) forme de prezentare: filmare real9 sau anima:ie;
e) durata proiec;iei: 10-20 de minute.
ART. 182
Cerin<ele specifice pentru realizarea afi=elor >i pliantelor
din domeniul securit?@ii Ai sBnCtDEii în muncF sunt:
a) graficG simplH, fIrJ greKeli tehnice, subliniindu-se
elementele principale ale temei Li eliminându-se detaliile
nesemnificative;
b) utilizarea unor culori vii, contrastante, în concordanMN
cu subiectul, respectiv culori deschise pentru situaOii pozitive
Pi culori închise pentru situaQii negative;
c) sR nu aibS text sau textul sT fie scurt, concis Ui
vizibil, cu dimensiunea literelor aleasV astfel încât sW permitX
citirea textului de la o distanYZ de 4-5 m;
d) subiectul s[ ocupe circa 60% din suprafa\a afi]ului, iar
marginile s^ fie suficient de mari pentru a-l izola de fondul pe
care este aplicat;
e) m_rimea afi`ului va fi aleasa în funcbie de scopul
urmcrit di locul în care va fi expus;
f) materialele din care sunt realizate se fie adecvate
mediilor în care vor fi utilizate, respectiv sf fie rezistente

la aciunea factorilor din mediul în care sunt amplasate i/sau
utilizate (umiditate, agen i chimici etc.).
ART. 183
Cerinele specifice pentru realizarea brourilor din
domeniul securitii i sn t ii în munc sunt:
a) s prezinte informaiile clar i concis;
b) s se axeze pe o tem concret;
c) s prezinte un interes practic cât mai larg.
ART. 184
Cerinele specifice pentru elaborarea suportului de curs
prevzut la art. 179 lit. c) sunt:
a) s fie elaborat în baza unei documentri bibliografice la
zi;
b) s utilizeze terminologia specific securitii i
snt ii în munc!;
c) s" fie elaborat pe o tematic# orientat$ spre grupuri%int&, respectiv angajatorii care 'i-au asumat atribu(ii din
domeniul securit)*ii +i s,n-t./ii în munc0 1i reprezentan2ii
lucr3torilor cu r4spunderi specifice în domeniul securit56ii 7i
s8n9t:;ii lucr<torilor;
d) s= fie redactat clar, concis, adaptat nivelului de
preg>tire al grupului-?int@ cAruia îi este destinat;
e) informaBiile sC fie sistematizate într-o organizare
logicD a conEinutului, orientate spre situaFii concrete de
muncG;
f) sH evidenIieze consecinJele neaplicKrii Li/sau
nerespectMrii legislaNiei din domeniul securitOPii Qi sRnStTUii
în muncV.
-----------Art. 184 a fost modificat de pct. 96 al art. I din HOTWRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicatX în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 185
CerinYele specifice pentru realizarea diapozitivelor Zi
diafilmelor sunt:
a) pe cât posibil s[ fie realizate color \i s] fie clare;
b) s^ fie înso_ite de scheme explicative;
c) s` fie însoaite de texte redactate clar bi concis, fcrd a
da naetere la interpretfri;
d) sg fie realizate într-o succesiune logich.
SECiIUNEA a 3-a
Avizarea documentajiilor
ART. 186

(1) Documentaiile prevzute la art. 179 pot fi difuzate sau
comercializate numai dac sunt avizate de ctre Comisia de
abilitare i avizare prevzut la art. 36, din judeul în care
îi are sediul elaboratorul.
(2) În situa ia în care elaboratorul î i are sediul într-un
alt stat membru al Uniunii Europene ori apar inând Spa iului
Economic European, documenta iile se avizeaz de ctre Comisia
de abilitare i avizare din cadrul Inspectoratului Teritorial de
Munc al Municipiului Bucureti.
-----------Alin. (2) al art. 186 a fost modificat de pct. 97 al art. I
din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 187
Pentru avizarea documentaiilor, elaboratorul va transmite
Comisiei de abilitare i avizare, prin pot, o cerere întocmit
potrivit modelului prevzut în anexa nr. 24, însoit de un
dosar care cuprinde:
a) copia certificatului de înregistrare la registrul
comerului i, dup caz, a anexei acestuia;
b) prin excep ie de la prevederile lit. a), în situa!ia în
care elaboratorul se afl" în cazul prev#zut la art. 186 alin.
(2), acesta va depune documentul echivalent eliberat de statul
în care î$i are sediul;
c) un scurt memoriu de prezentare a documenta%iei;
d) dou& exemplare din documenta'ia supus( aviz)rii;
e) în cazul diapozitivelor *i diafilmelor se vor transmite
originalul +i dou, copii pe suport hârtie.
-----------Art. 187 a fost modificat de pct. 98 al art. I din HOT-RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat. în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 188
(1) Comisia de abilitare /i avizare va transmite prin po0t1
avizul sau decizia de respingere motivat2, în termen de 30 de
zile de la data primirii solicit3rii.
(2) Avizul comisiei, prezentat în anexa nr. 25, va fi
înso4it de un exemplar din documenta5ia transmis6 de elaborator,
care va purta 7tampila Ministerului Muncii, Familiei, Protec8iei
Sociale 9i Persoanelor Vârstnice.
-----------Alin. (2) al art. 188 a fost modificat de lit. c) a pct. 120
al art. I din HOT:RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat;
în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010, prin
înlocuirea sintagmei "Ministerul Muncii, Solidarit<=ii Sociale

i Familiei" cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei i
Proteciei Sociale".
(3) Decizia de respingere, prezentat în anexa nr. 26, va fi
însoit de cele dou exemplare de documentaie transmis de
elaborator, pentru a fi ref cut în sensul celor precizate în
decizie.
SEC IUNEA a 4-a
Dispozi ii finale
ART. 189
(1) Difuzarea sau comercializarea documenta iilor prevzute
la art. 179 va fi însoit de o copie a avizului.
(2) Angajatorul care utilizeaz documentaiile prevzute la
art. 179 trebuie s dein o copie a avizului.
ART. 190
(1) Solicitantul sau titularul de aviz, dup caz, pot face
contestaie la Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale
i Persoanelor Vârstnice, în termen de maximum 30 de zile de la
data primirii deciziei de respingere.
-----------Alin. (1) al art. 190 a fost modificat de pct. 99 al art. I
din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(2) Soluiile adoptate ca rspuns la contestaie vor fi
comunicate celor interesa i în termen de 30 de zile de la data
primirii contesta!iei.
ART. 191
(1) Dac" în timpul controalelor efectuate de inspectorii de
munc# se constat$ diferen%e între documenta&ia avizat' (i cea
folosit) în activitatea curent*, inspectorul de munc+ dispune
m,suri pentru retragerea documenta-iei neconforme .i comunic/,
în scris, situa0ia constatat1 Comisiei de abilitare 2i avizare
care a dat avizul, cu propunerea de suspendare sau de retragere
a avizului.
(2) Comisia prev3zut4 la alin. (1) aduce la cuno5tin6a
titularului de aviz situa7ia constatat8, pentru ca acesta s9 î:i
prezinte punctul de vedere.
(3) Comisia prev;zut< la alin. (1) analizeaz= comunicarea
inspectorului de munc> împreun? cu punctul de vedere al
titularului de aviz @i emite o decizie de suspendare sau de
retragere a avizului, dupA caz.
(4) Suspendarea se poate face pe o perioadB determinatC, în
funcDie de timpul necesar pentru remedierea deficienEelor
constatate.

(5) Decizia de respingere a avizrii, de retragere, de
suspendare a avizului sau cea prev zut la art. 192 alin. (2)
poate face obiectul unei contestaii în condiiile prevzute la
art. 190.
-----------Art. 191 a fost modificat de pct. 100 al art. I din
HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 192
(1) În situaia în care titularul de aviz inten ioneaz s
aduc modific ri unei documentaii avizate, are obligaia s
comunice Comisiei de abilitare i avizare teritoriale, respectiv
a municipiului Bucureti, coninutul acestor modificri.
(2) Comisia de abilitare i avizare teritorial, respectiv a
municipiului Bucureti, analizeaz dac modificrile asupra
documentaiei sunt intervenii minore sau majore i decide
meninerea avizului sau necesitatea unei noi avizri.
ART. 192^1
(1) Procedurile i formalit!"ile de abilitare a serviciilor
externe de prevenire #i protec$ie pot fi îndeplinite %i prin
intermediul PCU electronic, în conformitate cu prevederile
Ordonan&ei de urgen'( a Guvernului nr. 49/2009, aprobat) cu
modific*ri +i complet,ri prin Legea nr. 68/2010. Prevederile
prezentului alineat se aplic- în termen de 60 de zile de la data
opera.ionaliz/rii punctului de contact unic electronic.
(2) Prevederile din cuprinsul prezentelor norme metodologice
se completeaz0 cu dispozi1iile Ordonan2ei de urgen34 a
Guvernului nr. 49/2009, aprobat5 cu modific6ri 7i complet8ri
prin Legea nr. 68/2010.
-----------Art. 192^1 a fost introdus de pct. 101 al art. I din
HOT9RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat: în MONITORUL
OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 193
Anexele nr. 1-26 fac parte integrant; din prezentele norme
metodologice.
ANEXA 1
la normele metodologice
----------------------*T*
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NOT:
Punctele III i IV se completeaz de c tre inspectoratul
teritorial
de munc.
*) Se va completa data i legea în baza creia s-a eliberat
autorizaia.
*ST*
ANEXA 2
la normele metodologice
-----------------------*T*
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....., etaj ... ï
ð ap. ... judeñ/sector ........., telefon ............... act
identitate...., ò

seria .... nr. ....... CNP .........., eliberat de .........
la data ......
 în calitate de*1)
.................................................




 2. pentru persoana
juridic:........................................

 3. cu sediul în: localitatea ......... str. ..... nr. ...,
bloc .........
scara ..., etaj ... ap. ... jude /sector ...., cod po tal
...........,

 casuta postala ............ telefon ............... fax
.........

 e-mail ..........., web site ..........................
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în temeiul Legii securitii



i snttii in munca nr.

4. DECLAR PE PROPRIA R SPUNDERE

c%, de la data prezentei, activit&'ile pentru care se
solicit( autoriza)ie *
+ de func,ionare din punct de vedere al securit-.ii /i
s0n1t23ii în munc4,
5
6 se vor desf78ura în conformitate cu prevederile Legii
securit9:ii ;i
<
= s>n?t@tii in muncA nr. 319/2006 Bi ale altor reglementCri din
domeniul
D
E securitFGii Hi sInJtKLii în muncM.

N
OPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Data ....................
 Samn tura
.................
¡
¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàá
âãäåæçèéêëìíîïð

NOTA:
*) Se completeazñ cu calitatea pe care solicitantul o deòine
(angajator,
administrator, reprezentant).

Punctele III
teritorial de
munc.
*ST*

i IV se completeaz de c tre inspectoratul

ANEXA 3
la normele metodologice
----------------------Seria ........ nr. ...........
ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECIEI SOCIALE
I PERSOANELOR VÂRSTNICE
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC
...............................
CERTIFICAT CONSTATATOR Nr. ........
emis în temeiul art. 13 lit. c) din Legea securitii i
s n t ii în munc nr. 319/2006 i art. 6 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 108/1999 pentru înfiinarea i organizarea Inspeciei
Muncii, republicat, eliberat în baza declaraiei pe propria
rspundere, înregistrat sub nr. ....... din
...................., pentru:
Persoana juridic: ................................., cu
sediul social în localitatea ........................., str.
..................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ....,
ap. ...., judeul/sectorul ................
Prezentul certificat constatator atest c s-a înregistrat
declaraia pe propria rspundere conform creia persoana
juridic îndeplinete condi iile de func!ionare din punct de
vedere al securit"#ii $i s%n&t'(ii în munc) pentru
activitatea/activit*+ile declarate:
*T*
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Inspector-7ef,
....................
Data eliber8rii:
ziua ..... luna ........... anul .......

- verso *T*
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Data sistrii



activitii
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-----------Anexa 3 la normele metodologice a fost înlocuitÅ cu anexa 1
din HOTÆRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicatÇ în
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010, conform pct.
103 al art. I din acelaÈi act normativ.
ANEXA 4
la normele metodologice
-----------------------*T*
*Font 9*
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REGISTRUL DE EVIDEN
a certificatelor constatatoare emise
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ANEXA 5
la normele metodologice
----------------------ACTIVITÿI INDUSTRIALE
1. Activit i cu risc potenial de expunere la radiaii ionizante
2. Activiti cu risc potenial de expunere la ageni toxici i foarte
toxici, în special cele cu risc de expunere la agen i cancerigeni, mutageni
i al i agen i care pericliteaz reproducerea
3. Activiti în care sunt implicate substane periculoase, potrivit
prevederilor Hotrârii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra
pericolelor de accident major în care sunt implicate substane periculoase,
cu modificrile ulterioare 4. Activiti cu risc de expunere la grupa 3 i 4
de ageni biologici
5. Activiti de fabricare, manipulare i utilizare de explozivi,
inclusiv articole pirotehnice i alte produse care conin materii explozive

6. Activit i specifice exploatrilor miniere de suprafa i de subteran
7. Activiti specifice de foraj terestru i de pe platforme maritime
8. Activit i care se desf oar sub ap
9. Activiti în construcii civile, excavaii, lucrri de puuri,
terasamente subterane i tuneluri, care implic risc de surpare sau risc de
cdere de la înlime
10. Activiti în industria metalurgic i activiti de construc ii
navale
11. Producerea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate !i utilizarea
masiv" a acestora
12. Activit#$i care produc concentra%ii ridicate de praf de siliciu
13. Activit&'i care implic( riscuri electrice la înalt) tensiune
14. Activit*+i de producere a b,uturilor distilate -i a substan.elor
inflamabile
15. Activit/0i de paz1 2i protec3ie
16. Activit45i în care lucr6torii pot fi expu7i unui poten8ial risc
datorat atmosferelor explozive, a9a cum sunt reglementate de Hot:rârea
Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerin;ele minime pentru îmbun<t=>irea
securit?@ii Ai protecBia sCnDtEFii lucrGtorilor care pot fi expuHi unui
potenIial risc datorat atmosferelor explozive
-----------Anexa 5 la normele metodologice a fost înlocuitJ cu anexa 2 din HOTKRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicatL în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27
septembrie 2010, conform pct. 104 al art. I din acelaMi act normativ.
ANEXA 6
la normele metodologice
----------------------CONNINUTUL MINIM
al cursurilor necesare pregOtirii în
domeniul securitPQii Ri sSnTtUVii în muncW
A. Suportul de curs destinat programelor de pregXtire în domeniul
securitYZii [i s\n]t^_ii în munc` prevazute la art. 16 alin. (1) lit. c) bi
la art. 55 alin. (1) din normele metodologice, pentru angajatori ci,
respectiv, pentru reprezentandii lucretorilor cu rfspunderi specifice în
domeniul securitghii ii sjnktlmii lucrntorilor cuprinde:
1. cadrul legislativ general referitor la securitatea oi spnqtatea în
muncr;
2. concepte de bazs referitoare la securitatea ti sunvtatea în muncw;
3. noxiuni despre riscuri generale yi prevenirea lor;
4. noziuni despre riscuri specifice {i prevenirea lor în sectorul
corespunz|tor activit}~ii întreprinderii i/sau unitii;
5. acordarea primului ajutor.
Total: 40 de ore.
B. Suportul de curs destinat programelor de formare profesional în
domeniul securitii i sntii în munc prevzute la art. 49 alin. (1)
lit. b) i la art. 50 alin. (1) lit. b) din normele metodologice cuprinde:
1. cadrul legislativ general referitor la securitatea i sntatea în
munc;
2. criterii generale pentru evaluarea riscurilor;
3. organizarea activitilor de prevenire i protecie;
4. aciuni în caz de urgen: planuri de urgen i de evacuare, prim
ajutor;

5. elaborarea documentaiilor necesare desf urrii activitii de
prevenire i protecie;
6. evidene i raport ri în domeniul securit ii i sntii în munc.
Total: 80 de ore.
-----------Anexa 6 la normele metodologice a fost înlocuit cu anexa 3 din HOTRÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27
septembrie 2010, conform pct. 105 al art. I din acelai act normativ.
ANEXA 7
la normele metodologice
----------------------Planul de prevenire i protecie
*T*
*Font 9*
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Avizat

Angajator

CSSM

*ST*
ANEXA 8
la normele metodologice
----------------------Denumirea solicitantului: ..................................
Adres: ....................................................
Localitate: ................................................
Jude: .....................................................
Cod potal: ................................................
Telefon/Fax: ...............................................
Nr. de înregistrare în registrul comerului: ...............
Cod unic de înregistrare (CUI): ............................

Nr. ......./.............*1)
Ctre
Comisia de abilitare a serviciilor
externe de prevenire i protecie i de avizare
a documentaiilor cu caracter tehnic de informare i
instruire în domeniul securitii i s n t ii în munc
din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc ..................*2)
Subsemnatul, ................., CNP..........................., în
calitate de ......................., solicit prin prezenta analiza dosarului
în vederea abilitrii ca serviciu extern de prevenire i protecie, în
temeiul art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitii i sntii în munc nr. 319/2006, aprobate prin Hotrârea
Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
În acest scop, anexez la prezenta cerere dosarul întocmit potrivit
prevederilor art. 37 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitii i s!n"t#$ii în munc% nr. 319/2006, aprobate prin Hot&rârea
Guvernului nr. 1.425/2006, cu modific'rile (i complet)rile ulterioare.
Solicitant*3),
.....................
----------*1) Se va completa cu num*rul +i data de înregistrare la solicitant.
*2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munc, în
cadrul c-ruia func.ioneaz/ Comisia de abilitare 0i avizare.
*3) Se vor specifica func1ia, numele 2i prenumele solicitantului sau ale
reprezentantului s3u legal, se va semna 4i 5tampila.
-----------Anexa 8 la normele metodologice a fost înlocuit6 cu anexa 4 din HOT7RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat8 în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27
septembrie 2010, conform pct. 106 al art. I din acela9i act normativ.
ANEXA 8A
la normele metodologice
----------------------Denumirea solicitantului: ......................................
Adres:: ........................................................
Localitate: ....................................................
Jude;: .........................................................
Cod po<tal: ....................................................
Telefon/Fax: ...................................................
Nr. de înregistrare în registrul comer=ului: ...................
Cod unic de înregistrare (CUI): ................................
Nr.
......./.............*1)
CERERE DE REÎNNOIRE A CERTIFICATULUI DE ABILITARE
C>tre
Comisia de abilitare a serviciilor
externe de prevenire ?i protec@ie Ai de avizare
a documentaBiilor cu caracter tehnic de informare Ci

instruire în domeniul securit ii i sntii în munc
din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc ...................*2)
Subsemnatul, ...................., conduc tor al serviciului extern de
prevenire i protec ie ......................, solicit reînnoirea
certificatului de abilitare nr. ........ din data de ............., în
temeiul art. 42 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securit ii i sntii în munc nr. 319/2006, aprobate prin Hotrârea
Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, ca
urmare a modificrii condiiilor în baza crora acesta a fost emis.
Anexez la prezenta cerere un numr de ...... documente care atest
modificarea condiiilor iniiale, pe care v rog s le analiza!i.
Declar pe propria r"spundere c# celelalte condi$ii probate prin
documentele din dosarul de abilitare/reînnoire, depus la
....................., cu nr........... din data de .............., au r%mas
neschimbate.
Solicitant*3),
.....................
---------*1) Se va completa cu num&rul 'i data de înregistrare la solicitant.
*2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munc( în
cadrul c)ruia func*ioneaz+ Comisia de abilitare ,i avizare.
*3) Se vor specifica func-ia, numele .i prenumele solicitantului sau ale
reprezentantului s/u legal, se va semna 0i 1tampila.
-----------Anexa 8A la normele metodologice a fost introdus2 de pct. 107 al art. I
din HOT3RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat4 în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010, având con5inutul anexei 5 din acest act
normativ.
ANEXA 9
la normele metodologice
-----------------------

VÂRSTNICE

ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTEC6IEI SOCIALE 7I PERSOANELOR

Comisia de abilitare a serviciilor
externe de prevenire 8i protec9ie :i de avizare
a documenta;iilor cu caracter tehnic de informare <i
instruire în domeniul securit=>ii ?i s@nAtBCii în muncD
din cadrul Inspectoratului Teritorial de MuncE ...................*1)
CERTIFICAT DE ABILITARE
a serviciului extern de prevenire Fi protecGie
Nr. ....... din ...................
emis în temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea securitHIii Ji
sKnLtMNii în muncO nr. 319/2006, în baza dosarului înregistrat cu nr.
.......... din ................
Titular: ................................., cu sediul social în
localitatea ......................, str. ................... nr. ....., bl.
......, sc. ......, et. ...., ap. ......., judePul/sectorul
.......................

Cod unic de înregistrare
.....................................................
Nr. de înregistrare în registrul comerului .................... din data
de ..................
Conductorul serviciului extern de prevenire i protec ie este:
.............................., CNP .................. .
Prezentul certificat atest c, din analiza documentelor depuse la dosar
rezult c sunt îndeplinite cerinele prev zute la art. 28-45 din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securit ii i s ntii în
munc nr. 319/2006, aprobate prin Hotrârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Valabil pân la modificarea condiiilor în baza crora a fost emis.
Preedinte,
..........................................
(numele i prenumele, semntura i tampila
Comisiei de abilitare i avizare emitente)
-------*1) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munc în
cadrul c ruia func!ioneaz" Comisia de abilitare #i avizare.
-----------Anexa 9 la normele metodologice a fost înlocuit$ cu anexa 6 din HOT%RÂREA
nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat& în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27
septembrie 2010, conform pct. 108 al art. I din acela'i act normativ.
ANEXA 10
la normele metodologice
----------------------*T*
*Font 9*
Nr. .../...*1)
Denumirea: ......................................
Sediu: ..........................................
Codul po(tal: .... Telefon: ......... Fax: .......
Cod unic de înregistrare: .......................
Nr. înregistrare în Registrul comer)ului: ....... din data .........
Certificat de abilitare nr. ... din ....
RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL
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Titularul certificatului*3)
Conduc@torul serviciului extern
de prevenire Ai protecBie*4),
SEMNIFICACIA COLOANELOR DIN TABEL ESTE URMDTOAREA:
A = Profilul de activitate
B = NumErul total de salariaFi
C = NumGrul de participanHi la activitatea desfIJuratK
-----------*1) NumLrul de înregistrare la emitent
*2) Se vor completa activitMNile de prevenire Oi protecPie desfQRurate,
dintre cele prevSzute la art. 15 din normele metodologice.
------------

Nota de subsol *2) din anexa 10 la normele metodologice a fost modificat de pct.
102 al art. I din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
*3) Se va specifica funcia, numele i prenumele reprezentantului legal,
al titularului i va purta semnatura i tampila.
*4) Numele i prenumele conduc torului i semn tura.

*ST*
ANEXA 10A
la normele metodologice
----------------------Denumirea/Numele solicitantului: ................................
Adres : .........................................................
Localitate: .....................................................
ar: ...........................................................
Cod potal: .....................................................
Telefon/Fax: ....................................................
Nr.
......../.............*1)
NOTIFICARE PENTRU PRESTARE PERMANENT, ÎN REGIM DE STABILIRE
Ctre
Comisia de abilitare a serviciilor
externe de prevenire i protecie i de avizare
a documentaiilor cu caracter tehnic de informare i
instruire în domeniul securitii i sntii în munc
din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc .................*2)
În conformitate cu prevederile art. 45^3 din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securit !ii "i s#n$t%&ii în munc' nr. 319/2006,
aprobate prin Hot(rârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modific)rile *i
complet+rile ulterioare, subsemnatul, ......................., în calitate de
...................... al ......................., cu sediul în
..........................., v, notific c- de.in
Certificatul/Autoriza/ia/Atestatul nr. ....... din ....................,
emis/emis0 de ................................, valabil/valabil1 pentru
perioada ....................., pentru prestarea permanent2 a serviciilor de
prevenire 3i protec4ie:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
În sus5inerea notific6rii depun urm7toarele documente:
a)
......................................................................;
b)
......................................................................;

c)
......................................................................;
d)
......................................................................;
Semntura ...........*3)

Data .............

---------*1) Se va completa cu num rul i data de înregistrare la solicitant.
*2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munc în
cadrul cruia funcioneaz Comisia de abilitare i avizare.
*3) Se va semna i, dup caz, se va tampila.
-----------Anexa 10A la normele metodologice a fost introdus de pct. 109 al art. I
din HOT RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010, având coninutul anexei 7 din acelai act
normativ.
ANEXA 10B
la normele metodologice
-----------------------

Denumirea/Numele solicitantului: ..............................
Adres: .......................................................
Localitate: ...................................................
ar: .........................................................
Cod potal: ...................................................
Telefon/Fax: ..................................................
Nr.
............/..............*1)
NOTIFICARE PENTRU PRESTARE TEMPORAR SAU OCAZIONAL
Ctre
Comisia de abilitare a serviciilor
externe de prevenire i protecie i de avizare
a documentaiilor cu caracter tehnic de informare i
instruire în domeniul securitii i sn t!"ii în munc#
din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc$ .................*2)
În conformitate cu prevederile art. 45^4 din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securit%&ii 'i s(n)t*+ii în munc, nr. 319/2006,
aprobate prin Hot-rârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modific.rile /i
complet0rile ulterioare, subsemnatul, ......................., în calitate de
............................. al ..........................., cu sediul în
......................., v1 notific c2 de3in
Certificatul/Autoriza4ia/Atestatul nr. ......... din ....................,
emis/emis5 de ......................., valabil/valabil6 pentru perioada
............................., în vederea prest7rii urm8toarelor servicii de
prevenire 9i protec:ie:
...........................................................................
...........................................................................

...........................................................................
temporar sau ocazional.
Serviciile ...................................... vor fi efectuate în
localitatea .................., judeul ................, pentru persoana
juridic ............................., în perioada ....................
Data .............

Semn tura ..................*3)

--------*1) Se va completa cu numrul i data de înregistrare la solicitant.
*2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de munc în
cadrul cruia funcioneaz Comisia de abilitare i avizare.
*3) Se va semna i, dup caz, se va tampila.
-----------Anexa 10B la normele metodologice a fost introdus de pct. 109 al art. I
din HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 661 din 27 septembrie 2010, având coninutul anexei 8 din acelai act
normativ.
ANEXA 11
la normele metodologice
----------------------*T*
ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA .......................
FI DE INSTRUIRE INDIVIDUAL
privind securitatea i sntatea in munc
NUMELE I PRENUMELE _____________________________________________
LEGITIMAIA, MARCA ______________________________________________
GRUPA SANGUIN___________________________________________________
DOMICILIUL ______________________________________________________
Data i locul naterii __________________________________________
Calificarea _________________ Funcia ___________________________
Locul de munc __________________________________________________
Autoriza ii (ISCIR, s.a.) _______________________________________
Traseul de deplasare la/de la serviciu __________________________
_________________________________________________________________
Instruirea la angajare
1) Instruirea introductiv general!, a fost efectuat" la data ____
timp de __________ ore, de c#tre ________________________________
având func$ia de ________________________________________________
Con%inutul instruirii ___________________________________________
_________________________________________________________________
Semn&tura celui
instruit

Semn'tura celui care a
efectuat instruirea

Semn(tura celui care a
verificat însu)irea cuno*tin+elor
2) Instruirea la locul de munc,, a fost efectuat- la data ________
loc de munc./post de lucru ____________ timp de _____________ ore,

de ctre ____________________ având funcia de __________________
Con inutul instruirii __________________________________________
________________________________________________________________
Semntura celui
instruit

Semntura celui care a
efectuat instruirea

Semntura celui care a
verificat însuirea cunotinelor
3) Admis la lucru
Numele i prenumele _______________________________
Func ia ( ef sec ie, atelier, antier etc.) ____________________
Data i semntura ______________________________________________
Instruirea periodic
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securitate i sntate în munc
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* lucru la înHlIime, lucru în condiJii de izolare, conducKtori auto, etc.
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ANEXA 12
la normele metodologice
----------------------Întreprinderea/unitatea______________________
FILM DE INSTRUIRE COLECTIVN
privind securitatea Oi sPnQtatea în muncR
întocmita azi ___________
Subsemnatul ............., având funcSia de .........., am procedat la
instruirea unui numTr de ...... persoane de la ......... conform tabelului
nominal de pe verso, în domeniul securitUVii Wi sXnYtZ[ii în munc\, pentru
vizita (prezen]a) în întreprindere/unitate în zilele ...............
În cadrul instruirii s-au prelucrat urm^toarele materiale;
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
Prezenta fi_` de instructaj se va pastra la .....................
...................................................................

Verificat,

Semnbtura celui care a
efectuat instruirea

verso
Ficd de instruire colective
TABEL NOMINAL
cu persoanele participante la instruire
Subsemnafii am fost instruigi hi am luat cunoitinjk de materialele
prelucrate li consemnate în fima de instruire colectivn privind
securitatea
oi spnqtatea în muncr si ne obligtm su le respectvm întocmai.
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Not2:
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ANEXA 13
la normele metodologice
----------------------COMUNICAREA EVENIMENTELOR
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-----------Anexa 13 la normele metodologice a fost înlocuitk cu anexa 9 din
HOTlRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicatm în MONITORUL OFICIAL nr.
661 din 27 septembrie 2010, conform pct. 110 al art. I din acelani act
normativ.


C - cstorit
D - divorat

i ora decesului):

ANEXA 14
la normele metodologice
----------------------Conoine ..... pagini

Datp în faqa mea/noastrr,

Azi ...........................
Membru comisie de cercetare/inspector de muncs ......................
Posesor legitimatie nr. ........../...................
Membrii comisiei de cercetare a evenimentului:
..............................................
..............................................
..............................................
DECLARAuIE
Subsemnatul/Subsemnata, .........................., fiul (fiica) lui
............... vi al (a) ................, nwscut(x) în localitatea
........................, judeyul .................., la data de
.............., cu domiciliul stabil în judezul .................,
localitatea ......................., str. ...................... nr......,
bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. .........., sectorul ........, posesor
al BI/CI seria ........, nr. .............., eliberat({) la data de
......................., CNP ........................, de profesie
........................, angajat(|) la ..............................., din
data de ................, în func}ia de ................................, cu
privire la evenimentul din data de ........................, ora .........,
ce a avut loc la .........................., la locul de munc~
..........................................,
situat .................................................................., i
în care au fost implicai numiii:
.........................................................................
declar urmtoarele:
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Semntura,
NOT:

Când rândurile pentru declaraie nu sunt suficiente, aceasta se va
continua pe pagini separate, care vor fi numerotate i semnate de declarant.
-----------Anexa 14 la normele metodologice a fost înlocuit cu anexa 10 din
HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
661 din 27 septembrie 2010, conform pct. 111 al art. I din acelai act
normativ.
ANEXA 15
la normele metodologice
----------------------REGISTRUL UNIC
DE EVIDEN A ACCIDENTAILOR ÎN MUNC
ÎN ÎNTREPRINDEREA /UNITATEA.........
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LEGENDA:
-------0 = NR. CRT.
1 = NUMELE SI PRENUMELE ACCIDENTATILOR
2 = DATE PERSONALE - varsta
- stare civila
- ocupatie
- vechime in ocupatie
- vechime la loc de munca
3 = LOCUL DE MUNCA AL VICTIMEI (sectie, atelier, etc.)
4 = LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCIDENTUL
5 = ACTIVITATEA ECONOMICA IN CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (Cod CAEN)
6 = IMPREJURARE CAUZELE ACCIDENTARII
7 = EFECTELE ACCIDENTELOR ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
8 = ITM
9 = DECESE
10 = DATA COMUNICARII LA INSPECTORAT T:Transmis
P:Primit (numele persoanei)

11 = Nr.;DATA DECIZIEI; GRAD INV.
12 = DATA COMUNICARII LA INSPECTORAT T:Transmis
P:Primit (numele persoanei)
13 = RELUARE ACTIVITATE
14 = DECESE
15 = DATA COMUNICARII LA INSPECTORAT T:Transmis
P:Primit (numele persoanei)
16 = Nr. zile ITM (calendaristice)
17 = OBS.

*ST*
ANEXA 16
la normele metodologice

 



REGISTRUL UNIC
DE EVIDENTA A INCIDENTELOR PERICULOASE
IN INTREPRINDEREA/UNITATEA ____________
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ANEXA 17
la normele metodologice
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DE EVIDENTA A ACCIDENTELOR USOARE
IN INTREPRINDEREA/UNITATEA____________
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Legenda:

6789:;<=

1 = NUMELE SI PRENUMELE ACCIDENTATILOR
2 = DATE PERSONALE
- varsta;
- stare civila;
- ocupatie;
- vechime in ocupatie;
- vechime la loc de munca;
3 = LOCUL DE MUNCA AL VICTIMEI(sectie, atelier etc.)
4 = LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCIDENTUL
5 = ACTIVITATEA ECONOMICA IN CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (Cod CAEN)
6 = IMPREJURAREA CAUZELE ACCIDENTARII
7 = EFECTELE ACCIDENTARII ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
8 = DATA/ ORA ACCIDENTARII
9 = CU INCAPACITATE DE MUNCA (nr. zile dar mai putin de 3)
10 = CU INCAPACITATE DE MUNCA (mai putin de o zi)
11 = OBS.
*ST*

ANEXA 18
la normele metodologice

 



REGISTRUL UNIC
DE EVIDENTA A ACCIDENTATILOR IN MUNCA CE AU CA URMARE
INCAPACITATE DE MUNCA MAI MARE DE 3 ZILE DE LUCRU
IN INTREPRINDEREA/UNITATEA_________________
*T*
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Legenda:

ñòóôõö÷ø

1 = NUMELE SI PRENUMELE ACCIDENTATILOR
2 = DATE PERSONALE
- varsta;
- stare civila;
- ocupatie;
- vechime in ocupatie;
- vechime la loc de munca;
3 = LOCUL DE MUNCA AL VICTIMEI(sectie, atelier etc.)
4 = LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCIDENTUL
5 = ACTIVITATEA ECONOMICA IN CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (Cod CAEN)
6 = IMPREJURAREA CAUZELE ACCIDENTARII
7 = EFECTELE ACCIDENTELOR ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
8 = DATA/ ORA ACCIDENTARII
9 = RELUARE ACTIVITATE
10 = INVALIDITATE Nr. DATA DECIZIEI; GRAD INV.
11 = DECESE
12 = DATA COMUNICARII LA ITM T:Transmis P:Primit (numele persoanei)
13 = PERIOADA CALENDARISTICA
14 = Nr. ZILE ITM (de lucru)
*ST*

ANEXA 19
la normele metodolocice
------------------------*T*
Nr. ....../data ..............
Jude ul ......................
Localitatea ..................
Unitatea sanitar ............
FIA DE SEMNALARE BP1
Ctre .............................
Numele
...................................................................
Prenumele ......................................... Sexul M/F
............
Data naterii: anul ........... luna ................... ziua
............
Buletin/Carte de identitate: seria ... nr. ..... CNP
.....................
Adresa de domiciliu
......................................................
Datele de contact actuale (telefon, mobil, fax, email)*).................
Profesia
.................................................................
Statutul socioprofesional (pensionar cu invaliditate, pensionar de
vârst,
persoan cu handicap, angajat cu unul sau mai multe contracte de
munc etc.) ........................
Încadrat la
..............................................................
Adresa unit ii/unit ilor
...............................................
Diagnosticul prezumtiv
...................................................
Agentul cauzal
...........................................................
Ocupa iile care au generat boala:
1.
.......................................................................
2.
......................................................................
3.
.......................................................................
Vechimea în ocupa iile respective:
1.
.......................................................................
2.
.......................................................................
3.
.......................................................................
--------*) Opional.

Semntura i parafa medicului
...............................

Diagnosticul de profesionalitate precizat
..........................................................................
..........................................................................
Semn tura i parafa
medicului de medicina muncii
..............................
Data completrii:
anul ...... luna ............ ziua ....
*ST*
-----------Anexa 19 la normele metodologice a fost înlocuit cu anexa 11 din
HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
661 din 27 septembrie 2010, conform pct. 112 al art. I din acelai act
normativ.
ANEXA 20
la normele metodologice
----------------------*T*
Jude ul .....................
Localitatea .................
Unitatea sanitar ...........

PROCES-VERBAL Nr. ........
de cercetare a cazului de boal profesional
anul ...... luna .......... ziua ....
Subsemnatul, dr. .................., cu legitima ia nr. ........,
eliberat
de Ministerul Sntii, în prezena (numele, prenumele, funcia):
.......,
efectuând cercetarea cazului de îmbolnvire profesional
..................
din întreprinderea/instituia
............................................,
cu sediul în localitatea ...................., str. .......... nr.
.......,
semnalat de unitatea sanitar/medicul
....................................,
cu diagnosticul de
.......................................................,
am constatat urmtoarele:
1. Se confirm caracterul profesional al bolii:
..........................................................................

..........................................................................
a) Îmbolnvirea profesional se datoreaz urmtoarelor cauze:
..........................................................................
b) Recomandri:
..........................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
2. Se infirm caracterul profesional al bolii:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Motivele pentru care a fost infirmat caracterul profesional al bolii:
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 6 exemplare pentru
întreprinderea/
instituia/societatea în cauz, autoritatea de sn tate public , medicul
care a semnalat îmboln virea, lucr tor, inspectoratul teritorial de munc
i pentru asigurtor.
Am primit un exemplar al prezentului proces-verbal i am luat cunotin
de recomandrile fcute, astzi, data de mai jos:
anul ..... luna ............ ziua .....
Semntura conductorului
întreprinderii/instituiei

Semntura i parafa medicului
care a efectuat cercetarea

Semntura
inspectorului de
munc
............

...........................
.........................
*ST*
-----------Anexa 20 la normele metodologice a fost înlocuit cu anexa 12 din
HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
661 din 27 septembrie 2010, conform pct. 113 al art. I din acela!i act
normativ.
ANEXA 21
la normele metodologice
----------------------*T*

FI"A DE DECLARARE A CAZULUI DE BOAL# PROFESIONAL$ BP2
Nr. ...../luna ...........

Judeul .........................
Localitatea .....................
Unitatea sanitar ...............
Numele i prenumele ...............................
CNP ..............................

ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ANGAJATOARE
.......................................
ADRESA COMPLET A ÎNTREPRINDERII/UNIT II
.................................
...........................................................................
COD CAEN*1) .......................................
Secia, atelierul
.........................................................
COD OCUPAIE ACTUAL*2)
...................................................
COD OCUPA IE CARE A GENERAT BOALA*2) ..............
Vechimea în ocupa ia care a generat boala
.................................
Data semnal rii ............................
Diagnosticul prezumtiv
....................................................
Unitatea care a confirmat diagnosticul de profesionalitate
................
Diagnosticul precizat complet*3) [ i codificarea radiologic în cazul
diagnosticului de pneumoconioz*4)]
.......................................
...........................................................................
...........................................................................
Data declarrii (anul, luna, ziua)
........................................
Agentul cauzal (circumstane)
.............................................
...........................................................................
Msuri indicate pentru bolnav (concediu medical, spitalizare, recomandri
program redus, control periodic, schimbarea locului de munc, pensionare
etc.)
.....................................................................
...........................................................................
Bolnavul a decedat (da, nu) ........................
Numr total lucrtori din întreprindere/unitate:
..........................
Numr lucrtori din întreprindere/unitate expui la agentul cauzal
incriminat: ...........................
Cercetarea s-a fcut prin Procesul-verbal nr. ............
Data completrii:
anul ...... luna ........... ziua .....
Semntura i parafa

medicului de medicina muncii

tampila unit ii
*ST*
----------*1) Din 4 cifre, conform Ordinului preedintelui Institutului Naional de
Statistic nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificrii activitilor din
economia naional - CAEN.
*2) Conform Ordinului ministrului de stat, ministrul muncii i protec iei
sociale, i al pre edintelui Comisiei Naionale de Statistic nr.
138/1.949/1995 privind aprobarea Clasificrii ocupaiilor din România
(C.O.R.), cu modificrile i completril
e ulterioare.
*3) Denumire complet, complicaii, afeciuni asociate.
*4) Dup caz.
-----------Anexa 21 la normele metodologice a fost înlocuit cu anexa 13 din
HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
661 din 27 septembrie 2010, conform pct. 114 al art. I din acelai act
normativ.
ANEXA 22
la normele metodologice
TABEL CU BOLILE PROFESIONALE CU DECLARARE OBLIGATORIE
*T*
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0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
[
\]i altele
^
_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«
¬®
¯Methemoglobinemie
°Amino- ±i nitroderiva²i
³
´
µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß
à
áHidrogen arseniat
â
ã
äåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 


Oxizi de azot


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=
>
?Pirocatechin@
A
B
CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklm
n
oPirogalol
p
q
rstuvwxyz{|}~ 

Rezorcin
¡
¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌ
Í
ÎÏi altele
Ð
ÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 




Afec!iuni psihice "i comportamentale
#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmno
pqr
Boala profesionalt
Noxv profesionalw
s
u
x
yz{|}~  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅ
ÆÇÈ
ÉSindrom posttraumatic
ÊTraumatisme craniene prin accident de
Ë
Ì
ÍmuncÎ
Ï
ÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 


Boli neurologice

!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijkl
mno



Boala profesional

Nox profesional


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQR
STU
VParkinson secundar
WMangan (dioxid de mangan)
X
Y
Z[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
Mercur i compui


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ
¶
·Monoxid de carbon
¸
¹
º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãä
å
æSulfurç de carbon
è
éêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
 !"#$%&'()*+,-./012345
678
9Afec:iuni extrapiramidale ;i
<Acrilamid=
>
?tulbur@ri de motilitate:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijk
l- ataxie/tremor intenmional ni
oFurfural
p
qaltele
rstuvwxyz{|}~ 

N-Hexan

¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊË
Ì
ÍHidrocarburi alifatice halogenate
Î
Ï
ÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùú
û
üHidrogen fosforat (fosfiný, trihidrurþ
deÿ



fosfor)


 !"#$%&'()*+,-.
/
0Mangan
1
2
3456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]
^
_Mercur `i compuai
b
c
defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Toluen


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½
¾
¿Ài altele
Á


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKL
MNO
PMononeuropatia membrelor superioare:QMiRcSri repetitive
T
U- sindrom de tunel carpian
VVibraWii
X
Y- sindromul de tunel cubital Guyon ZPozi[ii extreme ale articula\iilor
]
^- sindromul epitrohleo-olecranian _(în special asocierea acestor factori
de `
a- sindromul de tunel radial
brisc)
c
d- alte mononeuropatii ale membrelor e
f
guperioare
h
i
jklmnopqrstuvwxyz{|}~  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶
·¸¹
ºSindrom de compresie a nervului
»Pozi¼ii vicioase
½
¾sciatic
¿
À
ÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 

Neuropatie
Acrilamid


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
A
BArsen Ci compuDi
E
F
GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopq
r
sBorrelia (maladia Lyme)
t
u
vwxyz{|}~ 
¡
¢Brucella (bruceloz£ cronic¤)
¥
¦
§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑ
Ò
ÓCompuÔi organofosforici
Õ
Ö
×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Dimetil aminopropionitril



 !"#$%&'()*+,-./0
1
2Etilen-oxid (oxid de etilen3)
4
5
6789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
a
bHidrocarburi alifatice halogenate
c
d
efghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 






Hidrocarburi alifatice (N-hexan,

ciclohexan i altele)


 !"#$%&'()*+,-./012
3
4Hidrocarburi aromatice
5
6
789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`a
b
cMercur
d
e
fghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Metil-N-butil-ceton


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿À
Á
ÂPlumb
Ã
Ä
ÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîï
ð
ñSulfurò de carbon
ó
ô
õö÷øùúûüýþÿ 

!Taliu
"
#
$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMN
O
PVirusul hepatitic C
Q
R
STUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}
~
Virusul varicelo-zosterian


  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬

®Vibra¯ii
°
±
²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜ
Ý
Þßi altele
à
áâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
 !"#$%&'()*+,./0
1Mielit2
3Borrelia (maladia Lyme)
4
5
6789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
a
bBromurc de metil (monobrommetan)
d
e
fghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Brucella (bruceloza cronic)



 !"#$%&'()*+
,
-.i altele
/
0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|
}~
Nevrit trigeminal
Hidrocarburi alifatice halogenate

 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±
²Nitro- ³i aminoderiva´i aromatici
µ
¶
·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàá
â
ãäi altele
å
æçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
 !"#$%&'()*+,-./012
345
6Encefalopatia toxic7
8Acetonitril
9
:
;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcde
f
gAlcooli
h
i
jklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Aldehide


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃ
Ä
ÅAmine aromatice Æi derivaÇi
È
É
ÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóô
õ
öArsen ÷i compuøi
ù
ú
ûüýþÿ 
 !"#$%
&
'Cetone
(
)
*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
U
VDecaboran
W
X
YZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
Dimetilformamid



 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³
´
µDimetilsulfoxid (DMSO)
¶
·
¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâ
ã
äEsteri
å


 !"#$%&'()*+
,
-Eteri
.
/
0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
[
\Glicoli
]
^
_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Hidrocarburi alifatice i aromatice


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹
º
»Hidrocarburi alifatice halogenate
¼
½
¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçè
é
êHidrogen arseniat
ë
ì
íîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 


Mercur i compui


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGH
I
JMonoxid de carbon
K
L
MNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvw
x
yNitroderivazi alifatici
{
|
}~  ¡¢£¤¥¦§
¨
©Nitro- ªi cloronitroderiva«i aromatici
¬

®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×Ø
Ù
ÚPentaboran
Û
Ü
ÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
Plumb i compu i
 !"#$%&'()*+,-./012345678
9
:Solven;i organici (amestecuri)
<
=
>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefgh
i
jStaniu ki compuli
m
n
opqrstuvwxyz{|}~ 

Tetrahidrofuran



 !"#$%&'()*+
,
-.i altele
/
0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|
}~
Paralizii
Compresii mecanice

  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏ
ÐÑÒ
Boli ale analizatorului vizual

ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 

!"
Boala profesional$
Nox& profesional'
#
%
(
)*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstu
vwx
yConjunctivite
zAlergeni {i iritan|i profesionali
}
~
  ¡¢£¤¥¦§¨©
ª
«Radia¬ii infraroii
®
¯
°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚ
Û
ÜRadiaÝii ionizante
Þ
ß
àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
Virusuri, bacterii


 !"#$%&'()*+,-./0123456789
:
;<i altele
=
>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Cheratite
Acid clorhidric


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼
½
¾Acid fluorhidric
¿
À
ÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêë
ì
íAmoniac
î
ï
ðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 


Arsen i compui

!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJK
L
MBenzochinone
N


 !"#$%&'()*+
,
-Cianamid. calcic/
0
1
23456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\
]
^Clor
_
`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Creozot


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º
»
¼Crezoli
½
¾
¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèé
ê
ëDioxid de sulf
ì
í
îïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 


Etilen-oxid (oxid de etilen)


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGH
I
JFenoli (fenol, pirocatechinK,
pirogalol, L
M
Nrezorcina Oi altele)
P
Q
RSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|
}
~Formiat de metil


  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«
¬
Hidrochinon®
¯
°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛ
Ü
ÝHidrogen sulfurat
Þ
ß
àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
Piridine


 !"#$%&'()*+,-./0123456789
:
;Quinolein<
=
>
?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghi
j
kAlergeni li iritanmi profesionali
n
o
pqrstuvwxyz{|}~ 




Radiaii infraroii


 !"#$%&'()*+,-./0
1
2Radia3ii ionizante
4
5
6789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
a
bRadiacii ultraviolete
d
e
fghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Seleniu


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿
À
ÁSilicat de metil
Â
Ã
ÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíî
ï
ðStreptococcus suis
ñ
ò
óôõö÷øùúûüýþÿ 


Sulfur de carbon
!
"
#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLM
N
OVirusuri
P
Q
RSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|
}
~i altele

  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍ
ÎÏÐ
ÑCataractÒ
ÓDinitrocrezol
Ô
Õ
Ö×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Dinitrofenol




 !"#$%&'()*+,-./
0
1Etilen-oxid (oxid de etilen2)
3
4
56789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
`
aLasere
b
c
defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Microunde


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½




Naftalin


 !"#$%&'()*+,-./
0
1Radia2ii infraro3ii
4
5
6789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
a
bRadiacii ionizante di altele
e
f
ghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Trinitrotoluen


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿À
Á
ÂÃi altele
Ä
ÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 


Nistagmus
Iluminat inadecvat în mine

 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcd
efg
hAstenopie acomodativi
jSuprasolicitkri vizuale, în special în
l
m
ncondioii de iluminat nefiziologice
p
q
rcantitativ si calitativ
t
uvwxyz{|}~  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁ
ÂÃÄ
ÅNevritÆ opticÇ
ÈAlcool alilic
É
Ê
ËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõ
ö
÷Alcool metilic (metanol)
ø
ù
úûüýþÿ 
 !"#$
%
&Arsen 'i compu(i
)
*
+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
V
WHidrocarburi alifatice halogenate
X
Y
Z[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
Mercur


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³
´
µNaftalin¶
·
¸
¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâã




Nitro- i aminoderivai aromatici


 !"#$%&'()*+,-./0
1
2Piridine
3
4
56789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
`
aSulfurb de carbon
c
d
efghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Taliu

 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß
àáâ
ãAmbliopie
äBromurå de metil (monobrommetan)
æ
çDiplopie
èéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 

Amauroz
Carbamai heterociclici


anticolinesterazici

 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDE
F
GClorurH de metil (monoclormetan)
I
J
KLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstu
v
wCompuxi organofosforici
y
z
{|}~  ¡¢£¤¥
¦
§Fosfa¨i, pirofosfa©i, tiofosfaªi,
«
¬
fosforamide
®
¯
°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚ
Û
ÜHidrogen fosforat (fosfina, trihidrura
Ý
Þ
ßde fosfor)
à
á
âãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
Monoxid de carbon


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;
<
=Sulfur> de carbon
?
@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijk
l
mTaliu
n
opqrstuvwxyz{|}~  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»
¼½¾

Uveit
Streptococ

Endoftalmie

 !"#$%&'()*+,-./
0
12i altele
3
456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Boli ale analizatorului auditiv

  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐ
ÑÒÓ
Boala profesionalÕ
Nox× profesionalØ
Ô
Ö
Ù
ÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
 !"#$%&
'()
*Hipoacuzie
+Zgomot peste valorile de expunere de la
,
-Surditate
.care se declan/eaz0 ac1iunea
angajatoru- 2
3
4lui privind securitatea 5i protec6ia
7
8
9s:n;t<=ii lucr>torilor
?
@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijk
l
mSubstanne chimice ototoxice (arsen,
o
p
qbromurr de metil, n-butil alcool,
compusit
u
vorganomercuriali, mangan, mercur,
monoxidw
x
yde carbon, plumb, stiren, sulfurz de
{
|
}carbon, toluen, tricloretilen~ i
altele)

  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬

®Explozii cu afectarea timpanului
¯
°
±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛ
Ü
ÝPerforaÞii ale timpanului cu scântei
sau ß
à
ámetale topite
â
ã
äåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 


Traum barometric


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@
ATraumatisme cu interesarea urechii
medii B
C
DEi a timpanului
F


 !"#$%&'()*+
,
-Traumatisme cu interesarea stâncii
.
/
0temporale
1
2
3456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]
^
_Curent electric
`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬
®¯°
Boli ale aparatului cardiovascular

±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüý
þÿ
Boala profesional
Nox profesional


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUV
WSindromul Raynaud
XVibraYii cu acZiune la nivelul
membrelor [
\
]superioare
^
_
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Clorur de vinil


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º
»
¼R½¾ini epoxidice
¿
ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 

Tromboflebit de efort a membrelor Efort cu micri ample ale membrelor

superioare
superioare

 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcde
fgh
iTromboflebitj profundk a membrelor lPozimie nezândo prelungitp la
conducqto- r
sinferioare
trii profesioniuti de vehicule vi
utilaje w
xyz{|}~  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄ
ÅÆÇ
Boli ale aparatului respirator

ÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 


Boala profesional
Nox profesional



 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghij
klm
nSilicozo
pDioxid de siliciu liber cristalin
q



Silicotuberculoz


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOP
QRS
TAzbestozU
VAzbest
W
XYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  ¡¢£¤
¥¦§
¨Pneumoconioza minerului la c©rbune ªC«rbune
¬
®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øù
úûü
Aluminiu
ýAluminozþ pulmonarÿ

 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMN
OPQ
RBeriliozS
TBeriliu
U
VWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  ¡¢
£¤¥
¦Pneumoconioze cauzate de alte
§Antimoniu = stibiu (stibioz¨), bariu
©
ªpulberi anorganice
«(baritoz¬), caolin (caolinoz), fibre
®
¯
°minerale artificiale, mic± (micatoz²),
³
´
µnefelin¶ - apatit·, olivin¸
(olivinoz¹), º
»
¼oxid de ceriu, oxizi de fier
(sideroz½), ¾
¿
Àperlit, pulberi anorganice mixte,
staniu Á
Â
ÃstanozÄ), talc (talcozÅ), tantal,
titan, Æ
Ç
Ètungsten, vanadiu, wolfram, zirconiu Éi
Ê
Ë
Ìaltele
Í
ÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 


Fibroz pulmonar
!Ardezie
"
#
$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMN
O
PCarburi metalice (frite)
Q
R
STUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}
~
Clorur de vinil


  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬
®
¯Medicamente (unele citostatice °i
altele)±
²
³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝ




Metale grele (cobalt i altele)


 !"#$%&'()*+,-./
0
1Radia2ii ionizante
3
4
56789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
`
aSubstanbe chimice (gaze, fumuri ci
vaporid
e
f - inclusiv gaze de furnal, gaze de
g
h
isudurj ki altele
l
m
nopqrstuvwxyz{|}~ 

isturi


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ
É
ÊUleiuri minerale
Ë
Ì
ÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷
ø
ùúi altele
û
üýþÿ 
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGH
IJK
LAfecMiuni pulmonare benigne:
NAzbest
O
Ppleurezie benignQ, atelectazii
R
S
Trotunde, plUci pleurale
V
W
XYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  ¡¢£¤
¥¦§
¨Bisinoz©
ªBumbac, cânep«, in, iut¬, sisal, kapoc

®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùú
ûüý
Acarieni
þBronhoalveolitÿ alergic extrinsec

(pneumonia prin hipersensibilizare)

 !"#$%&'()*+,-./
0
1Actinomicete termofile
2
3
456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^
_
`Aer condiaionat
b
c
defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Alge


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½




Alginai


 !"#$%&'()*+,-./
0
1Amiodaron2
3
4
56789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
`
aAmoebe
b
c
defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Anhidride (ftalic, hexahidroftalic,


himic, tetracloroftalic, tetra

hidroftalic, trimelitic i altele)


¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊ
Ë
ÌAntigene animale (inclusiv din
dejecÍii) Î
Ï
ÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùú
û
üArtropode
ý
þ
ÿ 
 !"#$%&'()
*
+Aur (s,rurile de aur)
.
/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
[Bacterii aeropurtate
\
]
^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Bagas


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸
¹
ºBl»nuri
¼
½
¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçè
é
êBrânzeturi
ë
ì
íîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 


Bumbac


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEF
G
HCafea verde (pulbere)
I
J
KLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstu




Carmin (pigment din grgrie)


 !"#$%&'()*+,-./01
2
3Ceai (pulbere)
4
5
6789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
a
bCereale (grâu, orz, secarc di altele)
e
f
ghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Compost


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿À
Á
ÂEnzime din detergenÃi
Ä
Å
ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïð
ñ
òFóinô
õ
ö
÷øùúûüýþÿ 
 !
"
#Fân (în special muceg$it)
%
&
'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQ
R
SFungi (comestibili Ti microscopici)
U
V
WXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Hamei

 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±
²Hârtie (past³)
´
µ
¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßà
á
âHipofizã (pulbere)
ä
å
æçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 


Izocianai


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
A
BLemn (pulberi)
C
D
EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmno
p
qMalr
s
t
uvwxyz{|}~ 




Mumii (înveliurile lor textile)


 !"#$%&'()*+,-./
0
1Neghina sorgului
2
3
456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^
_
`Nuca de cocos
b
c
defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Paprika


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½
¾
¿PeÀte (fÁinÂ de peÃte)
Ä
Å
ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïð
ñ
òPiretroide
ó
ô
õö÷øùúûüýþÿ 

!Plut"
#
$
%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNO
P
QProcarbazinR
S
T
UVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Rini epoxidice

 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±
²Reactivul Paulis
³
´
µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß
à
áSisal
â
ã
äåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 


Soia (coaj)


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>
?
@Trestie de zahAr
B
C
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmn
o
pTutun
q
r
stuvwxyz{|}~ 

Uleiuri de rcire





 !"#$%&'()*+,-./
0
1Variol2 (cruste variolice)
3
4
56789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
`
abi altele
c
defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±²³
´Sindromul toxic al pulberilor
µPulberi organice
¶
·organice (boala de siloz ¸i altele) ¹
º
»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 

BPOC

Pulberi organice


 !"#$%&'()*+,-./0123456789
:
;Azbest
<
=
>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefgh
i
jDioxid de siliciu liber cristalin
k
l
mnopqrstuvwxyz{|}~ 

Alte pulberi anorganice


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆ
Ç
ÈSubstanÉe chimice (gaze, fumuri Êi
vaporiË
ÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 


Rinite
Alergeni respiratori profesionali


!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJ
K
LIritanMi respiratori profesionali
N
OPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Ulcer nazal i/sau perfora¡ia
¢Acid clorhidric
£
¤septului nazal
¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏ
Ð
ÑAcid fluorhidric
Ò
Ó
ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþ
Arsen si compui
ÿ


 !"#$%&'()*+
,
-Clorur. de potasiu
/
0
123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[
\
]Clorur^ de sodiu
_
`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Crom i compui


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼
½
¾Lemn (pulberi)
¿
À
ÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêë
ì
íîi altele
ï
ðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<
=>?
@LaringitA
BAlergeni respiratori profesionali
C
D
EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmno
p
qIritanri respiratori profesionali
s
t
uvwxyz{|}~ 
¡Suprasolicitare vocal¢ profesional£
¤
¥
¦cronic§
¨
©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõ
ö÷ø
ùNoduli ai corzilor vocale ("nodulii úSuprasolicitare vocalû profesionalü
ý
cronic
þcântÿreilor")

 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOP
QRS
TIritaUia Vi inflamaWia acutX Yi
ZSubstan[e chimice (gaze, fumuri \i
vapori]
^cronic_ a c`ilor aeriene superioare a
b
cdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯
°±²
³RADS (Reactive airways dysfunction ´Substanµe chimice (gaze, fumuri ¶i
vapori·
¸syndrome = sindrom reactiv de
¹
º
»c¼i aeriene)
½
¾
¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 




Astm bronic alergic

Alergeni respiratori profesionali


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOP
QRS
TAstm bronUic nonalergic (iritativ) VIritanWi respiratori profesionali
X
YZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  ¡¢£¤¥
¦§¨
©Bronªit« acut¬ i cronic®
¯Azbest
°
±
²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜ
Ý
ÞDioxid de siliciu liber cristalin
ß
à
áâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
Alte pulberi anorganice



 !"#$%&'()*+,-./0123456789:
;
<Pulberi organice
=
>
?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghi
j
kSubstanle chimice (gaze, fumuri mi
vaporin
opqrstuvwxyz{|}~  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»
¼½¾
¿Pneumopatia cauzatÀ de sisteme de ÁAgenÂi vehiculaÃi prin sistemele de aer
Ä
Åaer condiÆionat Çi de umidifiere
ÈcondiÉionat Êi de umidifiere a aerului
Ë
Ìa aerului
Í
Î
ÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 


Pneumonia chimic
!Substan"e chimice (gaze, fumuri #i
$
%
&vapori), uleiuri minerale (pneumonia
'
(
)lipoidic*), zinc +i alte metale (febra
,
.de fum)
/
0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|
}~
Edem pulmonar acut
Substane chimice (gaze, fumuri i
vapori
 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑ
ÒÓÔ
ÕEmfizem pulmonar
ÖEfort respirator cronic (la sufl×tori)
Ø
ÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
 !"#$%
&'(
Bolile ficatului

 
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKL
MNO
Boala profesionalQ
NoxS profesionalT
P
R
U
VWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  ¡¢
£¤¥
¦Hepatite toxice
§Substan¨e chimice hepatotoxice: arsen
©i ª
«
¬compui, brombenzen, clorur® de vinil,
¯
°
±crezoli, dinoseb, dinoterbe, eter
²
³
´clormetilic, eter dicloretilic,
µ
¶
·etilenclorhidrin¸, fenoli, halotan,
¹
º
»hidrocarburi alifatice halogenate,
¼
½
¾ioxinil, nitro- ¿i cloronitroderivaÀi
Á
Â
Ãaromatici Äi altele
Å
ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 


Hepatite infecioase
Amoebe


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDE
F
GBrucella
H
I
JKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrst
u
vRickettsii (Febra Q)
w
x
yz{|}~  ¡¢£
¤
¥Virusuri hepatitice
¦
§
¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒ
Ó
ÔÕi altele
Ö
×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
 !"#
$%&
Boli ale pielii 'i (esutului subcutanat
)*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstu
vwx
Boala profesionalz
Nox| profesional}
y
{
~
  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊË
ÌÍÎ
ÏDermatitÐ alergicÑ de contact:
ÒAntigene animale Ói vegetale, adezivi,
Ô
Õa) eczemÖ alergic× de contact
Øbiocide, cauciuc, coloranÙi, cosmetice,
Ú






detergeni, esene aromate, explozivi,

fotoprotectoare, gaze de lupt,
medicamente (unele anestezice de

contact,
antibiotice, antifungice imidazolice,






chinin, corticoizi, nitrofurazon,




lor, rini naturale i sintetice

"
#

$solven%i organici, substan&e de

compuii 

contrast,'

sulfamide i altele), metale i
!(monomeri), revelatori fotografici,

(
)substan*e de cur+,at, uleiuri de r-cire
.
/
01i altele
2
3456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

b) eczem fotoalergic de contact Fotoalergeni

 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔ
ÕÖ×
Øc) eritrodermie
ÙInsectofuncigide arsenicale Úi
mercurialeÛ
Ü
ÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
Tricloretilen
 !"#$%&'()*+,-./01234567
8
9Tetracloretilen:
;
<
=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefg
h
iji altele
k
lmnopqrstuvwxyz{|}~  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸
¹º»
¼d) dermatit½ de contact la proteine ¾Proteine vegetale ¿i animale
À
ÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 

e) eritem polimorf
Alergeni ce induc eritem polimorf

 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
abc
df) erupeie lichenoidf
gAlergeni ce induc eruphii lichenoide
i
jklmnopqrstuvwxyz{|}~  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶
·¸¹

g) dermatit limfomatoid
limfomatoid 

Alergeni ce induc dermatit


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUV
Wh) dermatitX purpuricY de contact ZAdjuvan[i ai cauciucului, balsamul de
\
](purpur^ alergic_ de contact)
`Peru, coloranai (de tipul Disperse bi
c
d
eBasic, parafenilendiaminf gi derivahi
ii j
k
laltele), cumarine, dimetilol-dihidroxim
n
oetilenuree, dimetilol-dihidroxip
q
rpropilenuree, dimetilol-propilenuree,
s
t
ufibre de sticlv, lânw, medicamente
x
y
z(aprotinin{, chinidin|, flavonoide,
}
~
mefenazin, peroxidul de benzoil i


altele), plante (mu chii de copac,


pstârnac, sumac i altele), rini


melamin-formaldehidice, rini


ureo-formaldehidice, sulfur de carbon,


tetrametilol-acetilendiuree i altele

 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæç
èéê
ëi) dermatitì de contact sistemicí
îAlergeni ce induc dermatita de contact
ï
ð
ñsistemicò
ó
ôõö÷øùúûüýþÿ 
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABC
DDermatitE ortoergicF de contact:
GPulberi anorganice (de ciment,
metalice, H
Ia) dermatitJ de uzurK
Lminerale, vatM de sticlN, zgurO Pi
Q
R
Saltele), pulberi organice (lemn Ti
U
V
Waltele), microtraumatisme repetate Xi
Y
Z
[altele
\
]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  ¡¢£¤¥¦§¨©
ª«¬
b) dermatit® iritativ¯
°Detergen±i, produse petroliere,
reactivi ²
³(propriu-zis´)
µchimici, s¶punuri, solven·i organici,
¸

("eczema



uleiuri i lubrefiani, umezeal

menajer") i altele

 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
XYZ
[c) dermatit\ caustic]
^Acizi _i baze tari (caustici)
`
a(arsurb chimicc)
defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Alumino-silicaii de calciu (ciment)


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾
¿
ÀArsen Ái compuÂi
Ã
Ä
ÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîï
ð
ñFosfor òi compuói
ô
õ
ö÷øùúûüýþÿ 

!
"Var nestins (oxid de calciu)
#
$
%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNO
P
QRi altele
S
TUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 
¡¢£
¤d) dermatit¥ fototoxic¦ de contact §Substan¨e fototoxice
©
ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö
÷øù
úDermatitû de contact mixtü
ýAlergeni þi iritanÿi cutanai


(alergic i iritativ)




 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVW
XUrticarie, angioedem (edem Quincke),YAlergeni ce induc urticarie
Z
[\oc anafilactic
]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Presiune cutanat, spectrul solar


(radiaii infraroii, vizibile i


ultraviolete), temperaturi extreme,


vibraii

 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäå
æçè
éRadiodermitê
ëRadiaìii ionizante
í


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKL
MNO
PAcnee profesionalQ
RCompuSi halogenaTi, gudron de huilU,
V
W
Xproduse petroliere, uleiuri minerale Yi
Z
[
\altele
]
^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  ¡¢£¤¥¦§¨©ª
«¬
®Porfirie cutanat¯ tardiv° (tarda) ±Hexaclorbenzen ²i alte hidrocarburi
³
´
µaromatice halogenate
¶
·
¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâ
ã
äVirus hepatitic C
å
æ
çèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 


i altele

 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`ab
cde
Boli ale sistemului musculo-scheletic fi ale gesutului conjunctiv
hijklmnopqrstuvwxyz{|}~  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´
µ¶·
Boala
Noxº profesional»
¸
¹
¼
½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
Bursite
Manipulare de greuti

 !"#$%&'()*+,-./01234567Mi8c9ri repetitive
:
;Epicondilite
<Microtraumatisme repetate
=
>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcPozidii extreme, foreate, vicioase,
f
gSinovite
hprelungite sau violente, cu
suprasolici- i
jklmnopqrstuvwxyz{|}~ tarea i traumatizarea articulaiilor:

Tendinite
supraîncordri, presiuni, torsiuni,

 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼trac½iuni
¾
¿Tenosinovite
ÀVibraÁii
Â
ÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçè
é
êLeziuni de menisc
ë
ì
íîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 





Artroze


 !"#$%&'(
)
*Periartrite
+
,
-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQR
S
TDeformUri ale coloanei vertebrale V
W
XYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}
~
Discopatii, inclusiv hernia de disc 

  ¡¢£¤¥¦§
¨
©Fracturi osoase
ª
«
¬

®
¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúû
üýþ
Boli ale aparatului excretor

ÿ 
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJK
LMN
Boala profesionalP
NoxR profesionalS
O
Q
T
UVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  ¡
¢£¤
¥Nefropatie toxic¦
§Acrilonitril
¨
©
ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔ
Õ
ÖAldrin
×
Ø
ÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
Benzochinone



 !"#$%&'()*+,-./012
3
4Butil-toluen ter5iar
6
7
89:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`ab
c
dClor
e
f
ghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Crezoli


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿À
Á
ÂCumen
Ã


 !"#$%&'()*+
,
-N, N-Dimetilformamid.
/
0
123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[
\
]Dimetilsulfat
^
_
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Dioxan


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹
º
»Eter etilic
¼
½
¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçè
é
êEteri de glicoli
ë
ì
íîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 


Etil-benzen


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEF
G
HEtilenclorhidrinI
J
K
LMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuv
w
xEtilenglicol yi derivazi
{
|
}~  ¡¢£¤¥¦§
¨
©Fenoli ªi deriva«ii lor halogena¬i

®
¯°i nitra±i
²
³
´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞ
ß
àFosfor ái compuâi
ã
ä
åæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 


-Propiolactona


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@
AHidrazine
B
C
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmn
o
pHidrocarburi halogenate alifatice
q
r
stuvwxyz{|}~ 




Hidrogen arseniat


 !"#$%&'()*+,-.
/
0Metale grele 1i compu2i (cadmiu, crom,
3
4
5mercur, plumb, vanadiu 6i altele)
7
8
9:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abc
d
eNitro- fi cloronitroderivagi aromatici
h
i
jklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Paraquat (Dipiridillium)


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃ
Ä
ÅPiridine
Æ
Ç
ÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñò
ó
ôPirogalol
õ
ö
÷øùúûüýþÿ 
 !
"
#Silicat de metil $i de etil
%
&
'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQ
R
SStiren
T
U
VWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Tetralin (tetrahidronaftalin)

 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±
²
³Triazine
´
µ
¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßà
á
âãi altele
ä
åæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
 !"#$%&'()*+,-./01
234
5Nefropatie infec6ioas7
8Brucella
9
:
;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcde
f
gHantavirus
h
i
jklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Mycobacterium tuberculosis



 !"#$%&'()*+
,
-Streptococ beta-hemolitic din grupul A
.
/
0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
[
\]i altele
^
_
`
a
bcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®
¯°±
Boli profesionale cauzate de expunerea la agen²i fizici neclasificate
anterior

³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
 
Boala
Nox profesional



 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVW
XColaps caloric, crampe calorice,
YMicroclimat cald
Z
[\oc caloric
]
^
_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«
¬®
¯Hipotermie, deger°turi
±Microclimat rece
²
³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
 
Îmbolnviri datorate compresiunilor Presiuni atmosferice crescute

sau decompresiunilor
(hiperbarism) sau sczute (hipobarism)
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
XYZ
[Boala de vibra\ii:
]Vibra^ii
_
`- sindrom osteo-musculo-articular a
b
c- sindrom digestiv
d
e
f- sindromul Raynaud
g
h
i- sindrom neurologic
j
k
lmnopqrstuvwxyz{|}~  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸
¹º»
¼Boala de iradiere (sindrom acut
½Radia¾ii ionizante
¿
Àde iradiere)
Á
Â
ÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 


Sindroame neuro-cardio-vasculare i Câmpuri electrice i magnetice


endocrine

,



 !"#$%&'()*+
-Radia.ii electromagnetice neionizante

din/
0
1banda microunde 2i radiofrecven34
5
6789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Boli infecioase i parazitare
 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔ
ÕÖ×
Boala
NoxÚ profesionalÛ
Ø
Ù
Ü
ÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
 !"#$%&'()
*+,
-Tuberculoz.
/Mycobacterium tuberculosis (uman
0
1
23i animal)
4
56789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Hepatit A, B, C, E
Virus hepatitic A, B, C, E

 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕ
Ö×Ø
ÙLeptospirozÚ
ÛLeptospira
Ü
ÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
 !"#$%&'()
*+,
-Bruceloz.
/Brucella
0
123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}
~
Tetanos
Clostridium tetani

  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐ
ÑÒÓ
ÔBoli infecÕioase Öi parazitare,
×AgenØi biologici conform Directivei
Ù
Úinclusiv tropicale, pentru care
Û2000/54 CEE
Ü
Ýriscul de infectare a fost evaluat Þ
ß
àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
 !"#$%&'()*+,
-./
Intoxica0ii acute, subacute 1i cronice profesionale 2i consecin3ele lor
456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Boala
Nox profesional


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕ
Ö×Ø
ÙIntoxicaÚii acute, subacute Ûi
ÜAcid azotic
Ý

cronice profesionale i


 !"#$%&'()*+,
-consecin.ele lor
/Acid cianhidric
0
1
23456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\
]
^Acid sulfuric
_
`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Acizi organici


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º
»
¼Acrilonitril
½
¾
¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèé
ê
ëAlcool butilic (Butanol)
ì
í
îïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 


Alcool izopropilic (Izopropanol)


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFG
H
IAlcool metilic (Metanol)
J
K
LMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuv
w
xAmine alifatice
y
z
{|}~  ¡¢£¤¥
¦
§Amine alifatice halogenate
¨
©
ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔ
Õ
ÖAmoniac
×
Ø
ÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
Antimoniu (stibiu) i compui



 !"#$%&'()*+,-./01234
5
6Antracen
7
8
9:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abc
d
eArsen fi compugi
h
i
jklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Benzen sau omologi ai acestuia
(omologii 






benzenului sunt definii prin formula:

CnH2n-6)


 !"#$%&'()*+,-./012
3
4Benzochinone
5
6
789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`a
b
cBeriliu di compuei
f
g
hijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Bitum


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁ
Â
ÃBrom
Ä
Å
ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïð
ñ
ò1,4-Butandiol
ó
ô
õö÷øùúûüýþÿ 

!Cadmiu "i compu#i
$
%
&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOP
Q
RCarbazol Si compuTi
U
V
WXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Cetone: aceton, cloraceton ,
bromaceton

hexafluoracetona, metil etil ceton,


metil n-butil ceton, metil izobutil


ceton, diaceton alcool, oxid metil


Izoftalic, 2-metilciclohexanon


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄ
Å
ÆCianuri Çi compuÈi
É
Ê
ËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõ
ö
÷Clor
ø
ù
úûüýþÿ 
 !"#$
%
&Crom 'i compu(i
)


 !"#$%&'()*+
,
-Deriva.i halogena/i, fenolici, nitri0i,
1
2
3nitra4i sau sulfona5i ai hidrazinelor
6
7
89:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`ab
c
dDietilen glicol
e
f
ghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Disulfur de carbon


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁ
Â
ÃEsteri organofosforici
Ä
Å
ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïð
ñ
òEsterii acidului azotic
ó
ô
õö÷øùúûüýþÿ 

!Eteri: metil eter, etil eter, izopropil
"
#
$eter, vinil eter, diclorizopropil eter,
%
&
'guaiacol, metil eter (i etil eter ai
)
*
+etilenglicolului
,
./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
Y
ZEtilen glicol
[
\
]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Fenoli halogenai


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·
¸
¹Fenoli sau omologi
º
»
¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæ
ç
èFluor éi compuêi
ë
ì
íîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 


Formaldehida


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEF
G
HFosfor Ii compuJi
K


 !"#$%&'()*+
,
-Fosgen (Oxiclorura de carbon)
.
/
0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
[
\Funingine, negru de fum
]
^
_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Gaz, petrol lampant


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸
¹
ºGudroane
»
¼
½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæç
è
éHidrazine
ê
ë
ìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 


Hidrocarburi alifatice derivate din


benzin (solvent nafta) sau petrol


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHI
J
KHidrocarburi alifatice halogenate
L
M
NOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwx
y
zHidrocarburi aromatice (inclusiv
{
|
}policiclice = HPA)
~

  ¡¢£¤¥¦§¨©ª
«
¬Hidrocarburi aromatice halogenate

®
¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙ
Ú
ÛHidrogen sulfurat
Ü
Ý
Þßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
Iod
 !"#$%&'()*+,-./01234567
8
9Izociana:i
;
<
=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefg
h
iMangan ji compuki
l


 !"#$%&'()*+
,
-Mercur .i compu/i
0
1
23456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\
]
^Monoxid de carbon
_
`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Naftalen (naftalin) sau omologi ai ei


(omologul ei este definit prin formula:


CnH2n-12)


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁ
Â
ÃNaftoli halogenaÄi
Å
Æ
ÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñ
ò
óNaftoli sau omologi
ô
õ
ö÷øùúûüýþÿ 

!
"Nichel #i compu$i
%
&
'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQ
R
SNitro- Ti aminoderivaUi aromatici
V
W
XYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Nitroderiva i ai glicolilor i ai


glicerolului


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶
·
¸Nitroderiva¹i alifatici
º
»
¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæ
ç
èNitrofenoli éi omologi
ê
ë
ìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 


Oxizi alchilarilici halogenai


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEF
G
HOxizi de azot
I
J
KLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstu

Oxizi de sulf





 !"#$%&'()*+,-.
/
0Parafin1
2
3
456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^
_
`Plumb ai compubi
c
d
efghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Produse petroliere


 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾
¿
ÀProduÁi de distilare a cÂrbunelui
Ã
Ä
ÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîï
ð
ñSmoalò
ó
ô
õö÷øùúûüýþÿ 

!Sulfona"i alchilarilici halogena#i
$
%
&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOP
Q
RUleiuri minerale
S
T
UVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Vanadiu i compui

 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°
±
²Vinilbenzen ³i divinilbenzen
´
µ
¶·i altele
¸
¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 

*ST*

*T*

Lista suplimentar - Al i factori profesionali considera i posibil nocivi:

 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJK
LAnhidride aromatice Mi compuNi
O
PQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 
Argint

 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑ
ÒCiocolatÓ, zahÔr Õi fÖin× - cauzând carii dentare
Ø
ÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 

Decalina

 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
[Difenil
\
]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

Difenil oxid



*ST*

 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@A
BFibre minerale
C
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
Fibre sintetice
 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅ
ÆMagneziu
Ç
ÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
Mercaptani


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHI
JMetacrilonitril
K
LMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 
Ozon

 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍ
ÎPlatina
Ï
ÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 

Sidef

 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RTerpene
S
TUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 
Thiopene

 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕ
ÖTioalcooli
×
ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 

Tioeteri

 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
ZTiofenoli
[
\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 

NOT:
Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie va fi revizuit
periodic.
-----------Anexa 22 la normele metodologice a fost înlocuit cu anexa 14 din
HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
661 din 27 septembrie 2010, conform pct. 115 al art. I din acela i act
normativ.
ANEXA 23
la normele metodologice
TABEL CU BOLILE LEGATE DE PROFESIUNE
*T*

¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìí
îïð
BOALA LEGATA DE PROFESIUNE
FACTORI PROFESIONALI CAUZALI
ñ
ò
ó
ôõö÷øùúûüýþÿ 
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABC
DHipertensiune ArterialE
FZgomot, vibraGii, temperaturH Ii
radia-J
K
LMii calorice crescute,
suprasolicitare N
O
PneuropsihicQ Ri altele
S


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKL
MNO
PBoalQ cardiacR ischemicS
TSuprasolicitUri fizice Vi
neuropsihice W
X
Ycrescute Zi altele
[
\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  ¡¢£¤¥¦§¨
©ª«
¬Varice ale membrelor inferioare
Ortostatism prelungit static sau
®
¯complicate cu tulbur°ri trofice sau ±asociat cu manipulare de greut²³i
´
µcu tromboflebite
¶
·
¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 

Afeciuni respiratorii cronice
Pulberi, gaze iritante i altele
nespecifice


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\
]^_
`Afecaiuni digestive
bTemperaturc crescutd, zgomot, noxe
e
f
gchimice hi altele
i
jklmnopqrstuvwxyz{|}~  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶
·¸¹
ºAfec»iuni osteo-musculo-articulare
¼Microclimat nefavorabil,
vibra½ii,efort¾
¿(lombalgii, cervico-scapulalgii Ài
Áfizic crescut, posturÂ incomoda,
efect Ã
Äaltele)
Åtraumatic mecanic Æi altele
Ç
ÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 


Nevroze i alte afeciuni neuropsihiceZgomot vibraii, noxe chimice,
supraso-

licitare neuropsihica i altele
!
"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmn
opq
*ST*
-----------Anexa 23 la normele metodologice a fost înlocuitr cu anexa 15 din
HOTsRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicatt în MONITORUL OFICIAL nr.
661 din 27 septembrie 2010, conform pct. 116 al art. I din acelaui act
normativ.
ANEXA 24
la normele metodologice
Denumirea solicitantului: ..................
Adresv: ....................................
Localitate: ................................
Judew: .....................................
Cod poxtal: .................

Telefon/Fax: ................
Nr. de înregistrare în registrul comerului: .............
Cod unic de înregistrare (CUI): ..........................
Nr.
..../.......*1)
Ctre
....................*2)

Comisia de abilitare a serviciilor
externe de prevenire i protec ie i de avizare
a documentaiilor cu caracter tehnic de informare i
instruire în domeniul securitii i s n t ii în munc
Subsemnatul, ..................., reprezentant al ..................,
solicit analizarea, în vederea avizrii, a documentaiei cu caracter tehnic
de informare i instruire în domeniul securitii i sntii în munc, cu
urmtoarele elemente de identificare:
- tipul documentaiei: ...............................
- titlul documentaiei: ..............................
Pentru aceasta prezint spre analiza Comisiei de abilitare i avizare, în
conformitate cu prevederile art. 187 din
Normele metodologice de aplicare
a Legii securitii i s!n"t#$ii în munc% nr. 319/2006, aprobate prin
Hot&rârea Guvernului nr. 1.425/20 06, cu modific'rile (i complet)rile
ulterioare, urm*toarele documente*3):
Solicitant*4),
.................
--------*1) Se va completa cu num+rul ,i data de înregistrare la solicitant.
*2) Se va completa cu denumirea structurii în cadrul c-reia func.ioneaz/
Comisia de abilitare 0i avizare, potrivit art. 36 alin. (2) 1i (3) din
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securit23ii 4i
s5n6t78ii în munc9 nr. 319/2006, aprobate prin Hot:rârea Guvernului nr.
1.425/2006, cu modific;rile <i complet=rile ulterioare.
*3) Se va completa cu documentele transmise Comisiei de abilitare >i
avizare, prev?zute la art. 187 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securit@Aii Bi sCnDtEFii în muncG nr. 319/2006, aprobate
prin HotHrârea Guvernului nr. 1.425 /2006, cu modificIrile Ji completKrile
ulterioare.
*4) Se vor specifica funcLia, numele Mi prenumele solicitantului sau ale
reprezentantului sNu legal, se va semna Oi Ptampila.
NOTQ:
Când rândurile de pe prima paginR nu sunt suficiente, se va întocmi o
anexS la aceastT cerere pentru continuarea listei, cu numUrul de rânduri
necesare, anexV care va purta pe fiecare paginW, ca Xi pe prima, semnYtura
Zi, dup[ caz, \tampila solicitantului.
-----------Anexa 24 la normele metodologice a fost înlocuit] cu anexa 16 din
HOT^RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat_ în MONITORUL OFICIAL nr.
661 din 27 septembrie 2010, conform pct. 117 al art. I din acela`i act
normativ.

ANEXA 25
la normele metodologice

VÂRSTNICE

ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECIEI SOCIALE I PERSOANELOR
...............................................*1)

COMISIA
de abilitare a serviciilor externe de prevenire i protecie i de avizare
a documentaiilor cu caracter tehnic de informare i
instruire în domeniul securitii i s n t ii în munc
AVIZ
Nr. ..... din .........
Se avizeaz documentaia cu caracter tehnic de informare i instruire în
domeniul securitii i sntii în munc, înregistrat la
..............................*1) cu nr. ...... din data de
.................., cu urmtoarele elemente de identificare:
Tipul documentaiei*2): ........................
Titlul documentaiei*3): .......................
Titularul avizului*4): .........................
Prezentul aviz este emis în temeiul art. 45 alin. (2) lit. j) din Legea
securitii i s!n"t#$ii în munc% nr. 319/2006.
Emis la data de ................
Valabil pân& la schimbarea condi'iilor în care a fost emis.
Pre(edinte,
......................................
(numele )i prenumele, semn*tura +i ,tampila
Comisiei de abilitare -i avizare emitente)
----------*1) Se va completa cu denumirea structurii în cadrul c.reia func/ioneaz0
Comisia de abilitare 1i avizare, potrivit art. 36 din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securit23ii 4i s5n6t78ii în munc9 nr. 319/2006,
aprobate prin Hot:râr ea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modific;rile <i
complet=rile ulterioare.
*2) >i *3) În situa?ia în care documenta@ia cuprinde mai multe tipuri cu
acelaAi titlu sau mai multe titluri din acelaBi tip, se va completa: "conform
anexei care face parte integrantC din prezentul aviz".
*4) Se va completa: numele titularului, adresa, cod poDtal, telefon, fax
(e-mail, pagina web, dacE este cazul).
- verso
ANEXA
la Avizul nr. ..... din ............
Titular: .....................
Tipul/titlul*1) documentaFiei:

1. ....................................................
2. ....................................................
3. ....................................................
4. ....................................................
5. ....................................................
6. ....................................................
7. ....................................................
8. ....................................................
9. ....................................................
10. ...................................................
--------*1) Se va preciza tipul sau titlul, dup caz.
Preedinte,
...........................................
(numele i prenumele, semntura i tampila
Comisiei de abilitare i avizare emitente)
NOT:
Când rândurile de pe prima pagin i de pe verso nu sunt suficiente, se
va întocmi o anex la aviz pentru continuarea listei cu num rul de rânduri
necesare, anex care va purta pe fiecare pagin , ca i pe aviz, i pe versoul
acestuia, semntura preedintelui i tampila Comisiei de abilitare i
avizare emitente.
-----------Anexa 25 la normele metodologice a fost înlocuit cu anexa 17 din
HOTRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
661 din 27 septembrie 2010, conform pct. 118 al art. I din acelai act
normativ.
ANEXA 26
la normele metodologice

VÂRSTNICE

ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECIEI SOCIALE I PERSOANELOR
............................................*1)

COMISIA
de abilitare a serviciilor externe de prevenire i protecie i de avizare
a documentaiilor cu caracter tehnic de informare i
instruire în domeniul securit !ii "i s#n$t%&ii în munc'
DECIZIE
Nr. .... din ................
În urma analizei documenta(iei, înregistrat) la
........................*1) cu nr. ...... din data de ............, cu
urm*toarele elemente de identificare:
- tipul documenta+iei: ..........................;
- titlul documenta,iei: .........................;
- solicitantul avizului: ........................,
au rezultat urm-toarele neconformit./i cu cerin0ele prev1zute la art.
178-192 din Normele metodologice de aplicare a Legii securit23ii 4i s5n6t78ii

în munc nr. 319/2006, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare:
-................................................
-................................................
-................................................
Ca urmare, Comisia de abilitare i avizare decide respingerea solicitrii
de acordare a avizului i restituirea documentaiei.
Pre edinte,
...........................................
(numele i prenumele, semn tura i tampila
Comisiei de abilitare i avizare emitente)
--------*1) Se va completa cu denumirea structurii în cadrul creia funcioneaz
Comisia de abilitare i avizare, potrivit art. 36 din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii în munc nr. 319/2006,
aprobate prin Hotrâr ea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare.
NOT:
Când rândurile cu documenta ii sau neconformit!"i nu sunt suficiente, se
va întocmi o anex# la aceast$ decizie pentru continuarea enumer%rii, cu
num&rul de rânduri necesare, anex' care va purta pe fiecare pagin(, ca )i
decizia, semn*tura pre+edintelui ,i -tampila Comisiei de abilitare .i avizare
emitente.
-----------Anexa 26 la normele metodologice a fost înlocuit/ cu anexa 18 din
HOT0RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat1 în MONITORUL OFICIAL nr.
661 din 27 septembrie 2010, conform pct. 119 al art. I din acela2i act
normativ.
-------------

