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NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legiiăsecurit iiăşiăs n t

iiăînămunc ănr.ă319/2006

iiă înă

CAP. I
Dispozi iiăgenerale
ART. 1
Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legiiăsecurit iiăşiă
s n t iiăînămunc ănr.ă319/2006,ădenumit ăînăcontinuareălege.
ART. 2
Înă în elesulă prezenteloră normeă metodologice,ă termeniiă şiă expresiile folositeă auă urm toareaă
semnifica ie:
1.ă autorizareă aă func ion riiă dină punctă deă vedereă ală securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă asumareaă deă c treă angajatoră aă responsabilit iiă privindă legalitateaă desf şur riiă activit iiă dină
punctădeăvedereăalăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ;
2.ă serviciuă internă deă prevenireă şiă protec ieă - totalitateaă resurseloră materialeă şiă umaneă
alocateăpentruăefectuareaăactivit ilorădeăprevenireăşiăprotec ieăînăîntreprindereăşi/sauăunitate;
3.ă comitetă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă - organul paritar constituit la nivelul
angajatorului,ă înă vedereaă particip riiă şiă consult riiă periodiceă înă domeniulă securit iiă şiă
s n t iiăînămunc ,ăînăconformitateăcuăart.ă18ăalin.ă(1)-(3) din lege;
4.ăzoneăcuăriscăridicatăşiăspecifică- aceleăzoneădinăcadrulăîntreprinderiiăşi/sauăunit iiăînă
careă auă fostă identificateă riscuriă ceă potă generaă accidenteă sauă boliă profesionaleă cuă consecin eă
grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
5.ă accidentă careă produceă incapacitateă temporar ă deă munc ă (ITM)ă - accident care produce
incapacitateă temporar ă deă munc ă deă celă pu ină 3ă zileă calendaristiceă consecutive,ă confirmat ă prină
certificatămedicalăsau,ădup ăcaz,ăprinăalteădocumenteămedicale,ăpotrivităprevederilorălegale;
-----------Pct. 5 al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ădină8ăseptembrieă
2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
6. accident care produce invaliditate (INV) - accident care produce invaliditateă confirmat ă
prin decizie de încadrare într-unăgradădeăinvaliditate,ăemis ădeăorganeleămedicaleăînădrept;
7. accident mortal (D) - accidentăînăurmaăc ruiaăseăproduceădecesulăaccidentatului,ăconfirmată
imediatăsauădup ăunăintervalădeătimp,ăîn baza unui act medico-legal;
8. accident colectiv - accidentulăînăcareăauăfostăaccidentateăcelăpu ină3ăpersoane,ăînăacelaşiă
timpăşiădinăaceleaşiăcauze,ăînăcadrulăaceluiaşiăeveniment;
9.ă accidentă deă munc ă deă circula ieă - accident survenit în timpul circula ieiă peă drumurileă
publiceă sauă generată deă traficulă rutier,ă dac ă persoanaă v t mat ă seă aflaă înă îndeplinireaă
îndatoririlor de serviciu;
10.ăaccidentădeămunc ădeătraseu:
a)ă accidentă survenită înă timpulă şiă peă traseulă normală ală deplas riiă deă laă loculă deă munc ă laă
domiciliuăşiăinversăşiăcareăaăantrenatăv t mareaăsauădecesul;
b)ă accidentă survenită peă perioadaă pauzeiă reglementareă deă mas ă înă locuriă organizateă deă
angajator,ăpeătraseulănormalăalădeplas riiădeălaăloculădeămunc ălaăloculăundeăiaămasaăşiăinvers,
şiăcareăaăantrenatăv t mareaăsauădecesul;
c)ăaccidentăcareăaăantrenatăv t mareaăsauădecesul,ăpetrecutăpeătraseulănormalăalădeplas riiădeă
laă loculă deă munc ă laă loculă undeă îşiă încaseaz ă salariulă şiă invers,ă dac ă acestaă esteă organizată deă
angajator în afaraăunit ii;
-----------Literaăc)ăaăpct.ă10ăalăart.ă2ăaăfostămodificat ădeăpct.ă2ăalăart.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ădină
8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
11. accident în afara muncii - accidentă careă nuă îndeplineşteă condi iileă prev zuteă laă art.ă 5ă
lit.ăg)ăşiălaăart.ă30ădinălege;
12. invaliditate - pierdereă par ial ă sauă total ă aă capacit iiă deă munc ,ă confirmat ă prină
decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emis ădeăorganeleămedicaleăînădrept;
13.ă invaliditateă evident ă - pierdereă aă capacit iiă deă munc ă datorat ă unoră v t m riă evidente,ă
cumă ară fiă ună bra ă smulsă dină um r,ă produseă înă urmaă unuiă eveniment,ă pân ă laă emitereaă decizieiă deă
încadrare într-un grad de invaliditateădeăc treăorganeleămedicaleăînădrept;
14.ă intoxica ieă acut ă profesional ă - stareă patologic ă ap rut ă brusc,ă caă urmareă aă expuneriiă
organismuluiălaănoxeăexistenteălaăloculădeămunc ;
15. îndatoriri de serviciu - sarcini profesionale stabilite în: contractul individual de
munc ,ăregulamentulăinternăsauăregulamentulădeăorganizareăşiăfunc ionare,ăfişaăpostului,ădeciziileă
scrise,ă dispozi iileă scriseă oriă verbaleă aleă conduc toruluiă directă sauă aleă şefiloră ierarhiciă aiă
acestuia;

16. comunicare - proceduraă prină careă angajatorulă comunic ă producereaă unuiă eveniment,ă deă
îndat ,ăautorit ilorăprev zuteălaăart.ă27ăalin.ă(1)ădinălege;
17.ă eviden ă - mijloaceleă şiă modalit ileă deă p strareă aă informa iiloră referitoareă laă
evenimentele produse;
18. cercetare a bolilor profesionale - procedur ăefectuat ăînă modăsistematic,ăcuăscopulădeăaă
stabili caracterul de profesionalitate a bolii semnalate;
19. semnalare a bolilor profesionale - procedur ăprinăcareăseăindic ăpentruăprimaăoar ăfaptulă
c ăoăboal ăar puteaăfiăprofesional ;
20. raportare a bolilor profesionale - procedur ăprinăcareăseătransmităinforma iiăreferitoareă
laăbolileăprofesionaleădeclarateăpotrivitălegiiălaăCentrulăna ionalădeăcoordonareămetodologic ăşiă
informare privind bolile profesionaleă şiă laă Centrulă Na ională pentruă Organizareaă şiă Asigurareaă
SistemuluiăInforma ionalăşiăInformaticăînăDomeniulăS n t iiăBucureşti.
CAP. II
Autorizareaăfunc ion riiădinăpunctădeăvedereăalăsecurit

iiăşiăs n t

iiăînămunc

ART. 3
În vederea asigur riiă condi iiloră deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă şiă pentruă prevenireaă
accidenteloră şiă aă boliloră profesionale,ă angajatoriiă auă obliga iaă s ă ob in ă autoriza iaă deă
func ionareă dină punctă deă vedereă ală securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă înainteă deă începerea
oric reiăactivit i.
ART. 4
Nuăseăautorizeaz ,ăpotrivităprevederilorăprezentelorănormeămetodologice:
a)ăpersoaneleăjuridiceăpentruăcareăautorizareaăfunc ion rii,ăinclusivădinăpunctulădeăvedereăală
securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă seă efectueaz ă înă temeiulă Legii nr. 359/2004 privind
simplificareaă formalit iloră laă înregistrareaă înă registrulă comer uluiă aă persoaneloră fizice,ă
asocia iiloră familialeă şiă persoaneloră juridice,ă înregistrareaă fiscal ă aă acestora,ă precumă şiă laă
autorizareaăfunc ion riiăpersoanelorăjuridice,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
b)ă persoaneleă fiziceă autorizateă s ă desf şoareă activit iă economice,ă întreprinderileă
individualeă şiă întreprinderileă familialeă pentruă careă proceduraă deă înregistrare în registrul
comer uluiăşiădeăautorizareăaăfunc ion riiăesteăreglementat ădeăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiă
nr. 44/2008 privindă desf şurareaă activit iloră economiceă deă c treă persoaneleă fiziceă autorizate,ă
întreprinderileăindividualeăşiăîntreprinderileăfamiliale,ăcuămodific rileăulterioare.
-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădin 27 septembrie 2010.
ART. 5
Asumareaă deă c treă angajatoră aă responsabilit iiă privindă legalitateaă desf şur riiă activit iiă
dină punctă deă vedereă ală securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă seă faceă pentruă activit ileă careă seă
desf şoar ălaăsediulăsocial,ălaăsediile secundare sau în afara acestora.
ART. 6
(1)ă Înă vedereaă autoriz riiă dină punctă deă vedereă ală securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă
angajatorulă areă obliga iaă s ă depun ă laă inspectoratulă teritorială deă munc ă peă razaă c ruiaă îşiă
desf şoar ă activitateaă oă cerere,ă completat ă înă dou ă exemplareă semnateă înă originală deă c treă
angajator,ăconformămodeluluiăprev zutăînăanexaănr.ă1.
(2)ăCerereaăprev zut ălaăalin.ă(1)ăvaăfiăînso it ădeăurm toareleăacte:
a)ăcopiiădeăpeăacteleădeăînfiin are;
b)ă declara iaă peă propriaă r spundere,ă conformă modeluluiă prezentată înă anexaă nr.ă 2,ă dină careă
rezult ă c ă pentruă activit ileă declarateă suntă îndepliniteă condi iileă deă func ionareă prev zuteă deă
legisla iaăspecific ăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc .
(3) Pentru acteleădepuseăînăsus inereaăcereriiăseăvaăcompletaăopisulăprezentatăînăanexaănr.ă1.
ART. 7
Înă vedereaă autoriz riiă dină punctă deă vedereă ală securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă
inspectorateleăteritorialeădeămunc ăprocedeaz ădup ăcumăurmeaz :
a) înregistreaz ă cererileă deă autorizareă aă func ion riiă dină punctă deă vedereă ală securit iiă şiă
s n t iiăînămunc ;
b)ă verific ă acteleă depuseă înă sus inereaă acestora,ă precumă şiă declara iaă peă propriaă r spundereă
prev zut ălaăart.ă6;
c)ăcompleteaz ăşiăemităcertificatul constatator, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;
d)ă asigur ă eviden aă certificateloră constatatoareă eliberate,ă conformă modeluluiă prezentată înă
anexa nr. 4;
e)ăasigur ăarhivareaădocumenta ieiăînăbazaăc reiaăs-au emis certificatele constatatoare.

ART. 8
Termenulă deă eliberareă aă certificatuluiă constatatoră esteă deă 5ă zileă lucr toare,ă calculată deă laă
dataăînregistr riiăcererii.
ART. 9
Certificatulă constatator,ă emisă înă bazaă declara ieiă peă propriaă r spundere,ă d ă dreptulă
angajatorilorăs ădesf şoareăactivit ileăpentruăcareăauăob inutăcertificatul.
ART. 10
(1)ăÎnăcazulăînăcareăînăcadrulăcontroalelorăseăconstat ăînc lc riăaleăprevederilorălegaleădină
domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă inspectorulă deă munc ă poateă dispune sistarea
activit iiă şi,ă respectiv,ă poateă propuneă inspectoratuluiă teritorială deă munc ă înscriereaă m suriiă
sistareăaăactivit iiăînăcertificatulăconstatator.
(2)ă Înă bazaă propuneriiă inspectoruluiă deă munc ,ă inspectoratulă teritorială deă munc ă consemneaz ă
în certificatulăconstatatorăm suraăsist riiăactivit iiăprev zut ălaăalin.ă(1).
-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădin 27 septembrie 2010.
ART. 11
(1)ă Înă situa iaă prev zut ă laă art.ă 10,ă angajatorulă poateă reluaă activitateaă numaiă dup ă ceă
demonstreaz ă c ă aă remediată deficien eleă careă auă condusă laă sistareaă activit iiă şiă aă ob inută
autorizarea conform art. 6.
(2) Înă situa iaă prev zut ă laă alin.ă (1),ă cerereaă vaă fiă înso it ă deă certificatulă constatatoră
eliberatăini ial,ăînăoriginal.
(3)ă Inspectoratulă teritorială deă munc ă vaă men ionaă înă certificatulă constatatoră dataă relu riiă
activit ii.
CAP. III
Servicii deăprevenireăşiăprotec ie
SEC IUNEAă1
Prevederi generale
ART. 12
Prezentulă capitolă stabileşteă cerin eleă minimeă pentruă activit ileă deă prevenireă aă riscuriloră
profesionaleă dină întreprindereă şi/sauă unitateă şiă protec iaă lucr toriloră laă loculă deă munc ,ă
cerin eleă minimeă deă preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă organizareaă
activit iloră deă prevenireă şiă protec ieă înă cadrulă întreprinderiiă şi/sauă unit ii,ă aă serviciiloră
externeădeăprevenireăşiăprotec ie,ăstabilireaăcriteriilorădeăevaluareăşiăaăproceduriiădeăabilitareă
aă serviciiloră externe,ă precumă şiă reglementareaă statutuluiă deă reprezentantă ală lucr toriloră cuă
r spunderiăspecificeăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc .
ART. 13
Angajatorulătrebuieăs ăasigureăplanificarea,ăorganizareaăşiămijloaceleănecesareăactivit iiădeă
prevenireăşiăprotec ieăînăunitateaăşi/sauăîntreprindereaăsa.
SEC IUNEAăaă2-a
Organizareaăactivit

ilorădeăprevenireăşiăprotec ie

ART. 14
Organizareaă activit iloră deă prevenireă şiă protec ieă esteă realizat ă deă c treă angajator,ă înă
urm toareleămoduri:
a)ăprinăasumareaădeăc treăangajator,ăînăcondi iileăart.ă9ăalin.ă(4)ădinălege,ăaăatribu iiloră
pentruărealizareaăm surilorăprev zuteădeălege;
b)ă prină desemnareaă unuiaă sauă maiă multoră lucr toriă pentruă aă seă ocupaă deă activit ileă deă
prevenireăşiăprotec ie;
c)ăprinăînfiin areaăunuiaăsauămaiămultorăserviciiăinterneădeăprevenireăşiăprotec ie;
-----------Literaă c)ă aă art.ă 14ă aă fostă modificat ă deă pct.ă 5ă ală art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
d)ăprinăapelareaălaăserviciiăexterneădeăprevenireăşiăprotec ie.
ART. 15
(1)ăActivit ileădeăprevenireăşiăprotec ieădesf şurateăprinămodalit
înăcadrulăîntreprinderiiăşi/sauăalăunit iiăsuntăurm toarele:

ileăprev zuteălaăart.ă14ă

1.ăidentificareaăpericolelorăşiăevaluareaăriscurilorăpentruăfiecareăcomponent ăaăsistemuluiădeă
munc ,ărespectivăexecutant,ăsarcin ădeămunc ,ămijloaceădeămunc /ăechipamenteădeămunc ăşiămediulădeă
munc ăpeălocuriădeămunc /posturiădeălucru;
2.ăelaborarea,ăîndeplinirea,ămonitorizareaăşiăactualizareaăplanuluiădeăprevenireăşiăprotec ie;
-----------Pct. 2 al alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ădină
8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
3.ă elaborareaă deă instruc iuniă propriiă pentruă completareaă şi/sauă aplicareaă reglement riloră deă
securitateă şiă s n tateă înă munc ,ă inândă seamaă deă particularit ileă activit iloră şiă aleă
unit ii/întreprinderii,ă precumă şiă aleă locuriloră deă munc /posturiloră deă lucru,ă şiă difuzareaă
acestoraăînăîntreprindereăşi/sauăunitateănumaiădup ăceăauăfostăaprobateădeăc treăangajator;
-----------Pct. 3 al alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ădină
8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
4. propunerea atribu iilorăşiăr spunderilorăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ,ăceă
revinălucr torilor,ăcorespunz torăfunc iilorăexercitate,ăcareăseăconsemneaz ăînăfişaăpostului,ăcuă
aprobarea angajatorului;
5.ăverificareaăînsuşiriiăşiăaplic riiădeăc treăto iălucr toriiăaăm surilorăprev zuteăînăplanulă
deă prevenireă şiă protec ie,ă aă instruc iuniloră proprii,ă precumă şiă aă atribu iiloră şiă
responsabilit ilorăceăleărevinăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ăstabiliteăprinăfişaă
postului;
-----------Pct. 5 al alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ădină
8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
6.ă întocmireaă unuiă necesară deă documenta iiă cuă caracteră tehnică deă informareă şiă instruireă aă
lucr torilorăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ;
7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a
periodicit iiă instruiriiă adecvateă pentruă fiecareă locă deă munc ă înă instruc iunileă proprii,ă
asigurareaăinform riiăşiăinstruiriiălucr torilorăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ăşiă
verificareaăînsuşiriiăşiăaplic riiădeăc treălucr toriăaăinforma iilorăprimite;
-----------Pct. 7 al alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ădină
8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
8. elaborarea programului de instruire-testareălaănivelulăîntreprinderiiăşi/sauăunit ii;
9.ă asigurareaă întocmiriiă planuluiă deă ac iuneă înă cază deă pericolă gravă şiă iminent,ă conformă
prevederilor art. 101-107,ăşiăasigurareaăcaăto iălucr toriiăs ăfieăinstrui iăpentruăaplicareaălui;
10.ăeviden aăzonelorăcuăriscăridicatăşiăspecificăprev zute la art. 101-107;
11.ă stabilireaă zoneloră careă necesit ă semnalizareă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ,ă
stabilireaătipuluiădeăsemnalizareănecesarăşiăamplasareaăconformăprevederilorăHot râriiăGuvernuluiă
nr. 971/2006 privindă cerin eleă minimeă pentruă semnalizareaă deă securitateă şi/sauă s n tateă laă loculă
deămunc ;
12.ă eviden aă meseriiloră şiă aă profesiiloră prev zuteă deă legisla iaă specific ,ă pentruă careă esteă
necesar ăautorizareaăexercit riiălor;
13.ăeviden aăposturilorăde lucruăcareănecesit ăexameneămedicaleăsuplimentare;
14.ăeviden aăposturilorădeălucruăcare,ălaărecomandareaămediculuiădeămedicinaămuncii,ănecesit ă
testareaăaptitudinilorăşi/sauăcontrolăpsihologicăperiodic;
15.ă monitorizareaă func ion riiă sistemeloră şiă dispozitiveloră deă protec ie,ă aă aparaturiiă deă
m sur ăşiăcontrol,ăprecumăşiăaăinstala iilorădeăventilareăsauăaăaltorăinstala iiăpentruăcontrolulă
noxelorăînămediulădeămunc ;
16.ă verificareaă st riiă deă func ionareă aă sistemeloră deă alarmare,ă avertizare,ă semnalizare de
urgen ,ăprecumăşiăaăsistemelorădeăsiguran ;
17.ă efectuareaă controaleloră interneă laă locurileă deă munc ,ă cuă informarea,ă înă scris,ă aă
angajatoruluiă asupraă deficien eloră constatateă şiă asupraă m suriloră propuseă pentruă remediereaă
acestora;
-----------Pct. 17 al alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ădină
8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.

18.ă întocmireaă rapoarteloră şi/sauă aă listeloră prev zuteă deă hot rârileă Guvernuluiă emiseă înă
temeiulăart.ă51ăalin.ă(1)ălit.ăb)ădinălege,ăinclusivăceleăreferitoareălaăazbest,ăvibra ii,ăzgomotă
şiăşantiereătemporareăşiămobile;
19.ă eviden aă echipamenteloră deă munc ă şiă urm rireaă caă verific rileă periodiceă şi,ă dac ă esteă
cazul,ăîncerc rileăperiodiceăaleăechipamentelorădeămunc ăs ăfieăefectuateădeăpersoaneăcompetente,ă
conform prevederilor din Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.146/2006 privindă cerin eleă minimeă deă
securitate şiăs n tateăpentruăutilizareaăînămunc ădeăc treălucr toriăaăechipamentelorădeămunc ;
20.ă identificareaă echipamenteloră individualeă deă protec ieă necesareă pentruă posturileă deă lucruă
dină întreprindereă şiă întocmireaă necesaruluiă deă dotareă aă lucr toriloră cuă echipament individual de
protec ie,ă conformă prevederiloră Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 1.048/2006 privindă cerin eleă minimeă deă
securitateă şiă s n tateă pentruă utilizareaă deă c treă lucr toriă aă echipamenteloră individualeă deă
protec ieălaăloculădeămunc ;
21.ă urm rireaă între inerii,ă manipul riiă şiă depozit riiă adecvateă aă echipamenteloră individualeă
deăprotec ieăşiăaăînlocuiriiălorălaătermeneleăstabilite,ăprecumăşiăînăcelelalteăsitua iiăprev zuteă
de Hot rârea Guvernului nr. 1.048/2006;
22.ăparticipareaălaăcercetareaăevenimentelorăconformăcompeten elorăprev zuteălaăart.ă108-177;
23.ăîntocmireaăeviden elorăconformăcompeten elorăprev zuteălaăart.ă108-177;
24. elaborarea rapoartelor privind accidentele deă munc ă suferiteă deă lucr toriiă dină
întreprindereăşi/sauăunitate,ăînăconformitateăcuăprevederileăart.ă12ăalin.ă(1)ălit.ăd)ădinălege;
25.ă urm rireaă realiz riiă m suriloră dispuseă deă c treă inspectoriiă deă munc ,ă cuă prilejulă
vizitelorădeăcontrolăşiăalăcercet riiăevenimentelor;
26.ă colaborareaă cuă lucr toriiă şi/sauă reprezentan iiă lucr torilor,ă serviciileă externeă deă
prevenireăşiăprotec ie,ămediculădeămedicinaămuncii,ăînăvedereaăcoordon riiăm surilorădeăprevenireă
şiăprotec ie;
27.ă colaborareaă cuă lucr toriiă desemna i/serviciileă interne/serviciileă externeă ai/aleă altoră
angajatori,ăînăsitua iaăînăcareămaiămul iăangajatoriăîşiădesf şoar ăactivitateaăînăacelaşiălocădeă
munc ;
28.ă urm rireaă actualiz riiă planuluiă deă avertizare,ă aă planuluiă deă protec ieă şiă prevenireă şiă aă
planului de evacuare;
29.ă propunereaă deă sanc iuniă şiă stimulenteă pentruă lucr tori,ă peă criteriulă îndepliniriiă
obliga iilorăşiăatribu iilorăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ;
-----------Pct. 29 al alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ădină
8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
30.ăpropunereaădeăclauzeăprivindăsecuritateaăşiăs n tateaăînămunc ălaăîncheiereaăcontractelor
deăprest riădeăserviciiăcuăal iăangajatori,ăinclusivălaăceleăîncheiateăcuăangajatoriăstr ini;
31.ăîntocmireaăunuiănecesarădeămijloaceămaterialeăpentruădesf şurareaăacestorăactivit i;
32.ă eviden aă echipamentelor,ă zonareaă corespunz toare, asigurarea/urm rireaă caă verific rileă
şi/sauă încerc rileă periodiceă aleă echipamenteloră deă munc ă s ă fieă efectuateă laă timpă şiă deă c treă
persoaneă competenteă oriă alteă activit iă necesare,ă potrivită prevederiloră Hot râriiă Guvernului nr.
1.058/2006 privindă cerin eleă minimeă pentruă îmbun t ireaă securit iiă şiă protec iaă s n t iiă
lucr torilorăcareăpotăfiăexpuşiăunuiăpoten ialăriscădatoratăatmosferelorăexplozive;
-----------Pct. 32 al alin. (1) al art. 15 a fost introdus de pct. 7 al art.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ădină
8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
33.ă alteă activit iă necesare/specificeă asigur riiă securit iiă şiă s n t iiă lucr toriloră laă
locul de munc .
-----------Pct. 33 al alin. (1) al art. 15 a fost introdus de pct. 7 al art.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ădină
8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(2)ă Activit ileă legateă deă supraveghereaă st riiă deă s n tateă aă lucr toriloră seă voră efectuaă înă
conformitateăcuăprevederileăart.ă24ăşiă25ădinălege.
(3)ă Evaluareaă riscuriloră cuă privireă laă securitateaă şiă s n tateaă înă munc ă laă nivelulă
întreprinderiiăşi/sauăunit ii,ăinclusivăpentru grupurile sensibile la riscuri specifice, trebuie
revizuit ,ăcelăpu in,ăînăurm toareleăsitua ii:
a)ă oriă deă câteă oriă intervină schimb riă sauă modific riă înă ceeaă ceă priveşteă tehnologia,ă
echipamenteleă deă munc ,ă substan eleă oriă preparateleă chimiceă utilizateă şiă amenajareaă locuriloră deă
munc /posturilorădeămunc ;
b)ădup ăproducereaăunuiăeveniment;
c)ălaăconstatareaăomiteriiăunorăriscuriăsauălaăapari iaăunorăriscuriănoi;

d)ă laă utilizareaă postuluiă deă lucruă deă c treă ună lucr toră apar inândă grupurilor sensibile la
riscuri specifice;
e)ălaăexecutareaăunorălucr riăspeciale.
-----------Alin. (3) al art. 15 a fost introdus de pct. 8 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 16
(1)ă Înă cazulă întreprinderiloră cuă pân ă laă 9ă lucr toriă inclusiv,ă angajatorulă poateă efectuaă
activit ileă dină domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă dac ă seă îndeplinescă cumulativă
urm toareleăcondi ii:
a)ă activit ileă desf şurateă înă cadrulă întreprinderiiă nuă suntă dintreă celeă prev zuteă înă anexaă
nr. 5;
b)ă angajatorulă îşiă desf şoar ă activitateaă profesional ă înă modă efectivă şiă cuă regularitateă înă
întreprindereăşi/sauăunitate;
c) angajatorul a urmat celăpu inăunăprogramădeăpreg tireăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiă
înămunc ,ăcuăoădurat ăminim ădeă40ădeăoreăşiăcon inutulăprev zutăînăanexaănr.ă6ălit.ăA,ăfaptăcareă
seăatest ăprintr-unădocumentădeăabsolvireăaăprogramuluiădeăpreg tire.
(2)ă Înă situa iaă înă careă nuă suntă îndepliniteă condi iileă prev zuteă laă alin.ă (1),ă angajatorulă
trebuieăs ădesemnezeăunulăsauămaiămul iălucr toriăoriăpoateăorganizaăserviciulăinternădeăprevenireă
şiă protec ieă şi/sauă poateă s ă apelezeă laă serviciiă externe,ă înă condi iileă prezentelor norme
metodologice.
(3)ă Înă cazulă înă careă angajatorul/lucr toriiă desemna i/serviciileă interneă deă prevenireă şiă
protec ieă nuă auă capacit ileă şiă aptitudinileă necesareă pentruă efectuareaă tuturoră activit iloră deă
prevenireă şiă protec ieă prev zuteă laă art.ă 15,ă angajatorulă trebuieă s ă apelezeă laă serviciiă externeă
pentruă aceleă activit iă deă prevenireă şiă protec ieă peă careă nuă leă poateă desf şuraă cuă personalulă
propriu.
-----------Art. 16 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 17
(1)ăÎnăcazulăîntreprinderilorăcareăauăîntreă10ăşiă49ădeălucr toriăinclusiv,ăangajatorulăpoateă
efectuaăactivit ileădinădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ,ădac ăseăîndeplinescăcumulativă
urm toareleăcondi ii:
a) sunt respectate prevederile art. 16 alin. (1) lit. a)-c);
b)ă riscurileă identificateă nuă potă generaă accidenteă sauă boliă profesionaleă cuă consecin eă grave,ă
ireversibile, respectiv deces ori invaliditate.
(2)ă Înă situa iaă înă careă nuă suntă îndepliniteă condi iileă prev zuteă laă alin.ă (1),ă angajatorulă
trebuieăs ădesemnezeăunulăsauămaiămul iălucr toriăoriăpoateăorganizaăunulăsauămaiămulteăserviciiă
interneă deă prevenireă şiă protec ieă şi/sauă poateă s ă apelezeă laă serviciiă externe,ă înă condi iileă
prezentelor norme metodologice.
(3)ă Înă cazulă înă careă angajatorul/lucr toriiă desemna i/serviciileă interneă deă prevenireă şiă
protec ieă nuă auă capacit ileă şiă aptitudinileă necesareă pentruă efectuareaă tuturoră activit iloră deă
prevenireă şiă protec ieă prev zuteă laă art.ă 15,ă angajatorulă trebuieă s ă apelezeă laă serviciiă externeă
pentruă aceleă activit iă deă prevenireă şiă protec ieă peă careă nuă leă poateă desf şuraă cuă personalulă
propriu.
-----------Art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 18
(1)ă Înă cazulă întreprinderiloră şi/sauă unit iloră careă auă întreă 50ă şiă 249ă deă lucr tori,ă
angajatorulătrebuieăs ădesemnezeăunulăsauămaiămul iălucr toriăoriăs ăorganizezeăunulăsauămaiămulteă
serviciiă interneă deă prevenireă şiă protec ieă pentruă aă seă ocupaă deă activit ileă deă prevenireă şiă
protec ieădinăcadrulăîntreprinderii.
(2)ă Înă cazulă întreprinderiloră şi/sauă unit iloră prev zuteă laă alin.ă (1)ă careă desf şoar ă
activit iă dintreă celeă prev zuteă înă anexaă nr.ă 5,ă angajatorulă trebuieă s ă organizezeă unulă sauă maiă
multeăserviciiăinterneădeăprevenireăşiăprotec ie.
(3) În cazul în care lucr toriiădesemna i,ăserviciileăinterneădeăprevenireăşiăprotec ieănuăauă
capacit ileă şiă aptitudinileă necesareă pentruă efectuareaă tuturoră activit iloră deă prevenireă şiă
protec ieă prev zuteă laă art.ă 15,ă angajatorulă trebuieă s ă apelezeă laă serviciiă externeă pentru acele
activit iădeăprevenireăşiăprotec ieăpeăcareănuăleăpoateădesf şuraăcuăpersonalulăpropriu.

-----------Art. 18 a fost modificat de pct. 11 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 19
(1)ă Înă cazulă întreprinderiloră şi/sauă unit iloră careă auă pesteă 250ă deă lucr tori,ă angajatorulă
trebuieăs ăorganizezeăunulăsauămaiămulteăserviciiăinterneădeăprevenireăşiăprotec ie.
(2) În cazul înă careă serviciileă interneă deă prevenireă şiă protec ieă nuă auă capacit ileă şiă
aptitudinileănecesareăpentruăefectuareaătuturorăactivit ilorădeăprevenireăşiăprotec ieăprev zuteă
laă art.ă 15,ă angajatorulă trebuieă s ă apelezeă laă unulă sauă maiă multeă serviciiă externeă pentru acele
activit iădeăprevenireăşiăprotec ieăpeăcareănuăleăpoateădesf şuraăcuăpersonalulăpropriu.
-----------Art. 19 a fost modificat de pct. 12 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
SEC IUNEAăaă3-a
Lucr toriădesemna i
ART. 20
(1)ă Desemnareaă nominal ă aă lucr torului/lucr toriloră pentruă aă seă ocupaă deă activit ileă deă
prevenireăşiăprotec ieăseăfaceăprinădecizieăscris ăaăangajatorului.
(2)ă Angajatorulă vaă desemnaă lucr torulă numaiă dină rândulă lucr toriloră cuă careă areă încheiată
contractăindividualădeămunc ăcuănorm ăîntreag .
(3)ă Angajatorulă vaă consemnaă înă fişaă postuluiă activit ileă deă prevenireă şiă protec ieă peă careă
lucr torulădesemnatăareăcapacitatea,ătimpulănecesarăşiămijloaceleăadecvateăs ăleăefectueze.
-----------Art. 20 a fost modificat de pct. 13 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 21
Pentruă aă puteaă s ă desf şoareă activit ileă deă prevenireă şiă protec ie,ă lucr torulă desemnată
trebuieă s ă îndeplineasc ă celă pu ină cerin eleă minimeă deă preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă
s n t iiăînămunc ,ăpotrivit prevederilor art. 49.
-----------Art. 21 a fost modificat de pct. 1 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 1.242ă dină 14ă decembrieă 2011,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă925ădină27ădecembrieă2011.
ART. 22
(1) Angajatorulăvaăstabiliănum rulădeălucr toriădesemna iăînăfunc ieădeăm rimeaăîntreprinderiiă
şi/sauăunit iiăşi/sauăriscurileălaăcareăsuntăexpuşiălucr torii,ăprecumăşiădeădistribu iaăacestoraă
înăcadrulăîntreprinderiiăşi/sauăunit ii.
(2)ăAngajatorulătrebuieăs ăasigureămijloaceleăadecvateăşiătimpulănecesarăpentruăcaălucr toriiă
desemna iăs ăpoat ădesf şuraăactivit ileădeăprevenireăşiăprotec ieăconformăfişeiăpostului.
SEC IUNEAăaă4-a
Serviciileăinterneădeăprevenireăşiăprotec ie
ART. 23
(1) Serviciulă internă deă prevenireă şiă protec ieă trebuieă s ă fieă formată dină lucr toriă careă
îndeplinescăcelăpu inăcerin eleăprev zuteălaăart.ă49ăşi,ădup ăcaz,ăal iălucr tori.
-----------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 1.242ă dină 14ă
decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă925ădină27ădecembrieă2011.
(2)ă Conduc torulă serviciuluiă internă deă prevenireă şiă protec ieă trebuieă s ă îndeplineasc ă
cerin eleăprev zuteălaăart.ă50.
-----------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 1.242ă dină 14ă
decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă925ădină27ădecembrieă2011.
(3) Începând cu data de 1 iulie 2011, serviciul internă deă prevenireă şiă protec ieă trebuieă s ă
fieă formată dină lucr toriă careă auă contractă individuală deă munc ă cuă norm ă întreag ă încheiată cuă
angajatorul.

-----------Art. 23 a fost modificat de pct. 15 al art.ă Iă dină HOT RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 24
(1)ă Serviciulă internă deă prevenireă şiă protec ieă seă organizeaz ă înă subordineaă direct ă aă
angajatoruluiăcaăoăstructur ădistinct .
(2)ă Lucr toriiă dină cadrulă serviciuluiă internă deă prevenireă şiă protec ieă trebuieă s ă desf şoareă
numaiă activit iă deă prevenireă şiă protec ieă şiă celă multă activit iă complementareă cumă ară fi:ă
prevenireaăşiăstingereaăincendiilorăşiăprotec iaămediului.
(3) Angajatorul va consemnaă înă regulamentulă internă sauă înă regulamentulă deă organizareă şiă
func ionareă activit ileă deă prevenireă şiă protec ieă pentruă efectuareaă c roraă serviciulă internă deă
prevenireăşiăprotec ieăareăcapacitateăşiămijloaceăadecvate.
ART. 25
Serviciul intern deă prevenireă şiă protec ieă trebuieă s ă aib ă laă dispozi ieă resurseleă materialeă
şiă umaneă necesareă pentruă îndeplinireaă activit iloră deă prevenireă şiă protec ieă desf şurateă înă
întreprindere.
ART. 26
(1) Angajatorul va stabili structura serviciului intern deă prevenireă şiă protec ieă înă func ieă
deăm rimeaăîntreprinderiiăşi/sauăunit iiăşi/sauăriscurileălaăcareăsuntăexpuşiălucr torii,ăprecumă
şiădeădistribu iaăacestoraăînăcadrulăîntreprinderiiăşi/sauăunit ii.
(2)ăAngajatorulătrebuieăs ăasigureămijloaceleăadecvate pentru ca serviciul intern de prevenire
şiăprotec ieăs ăpoat ădesf şuraăactivit ileăspecifice.
(3)ă Cândă angajatorulă îşiă desf şoar ă activitateaă înă maiă multeă puncteă deă lucru,ă serviciulă deă
prevenireă şiă protec ieă trebuieă s ă fieă organizată astfelă încâtă s ă seă asigureă înă modă corespunz toră
desf şurareaăactivit ilorăspecifice.
(4)ă Înă situa iaă înă careă activitateaă deă prevenireă şiă protec ieă esteă asigurat ă prină maiă multeă
serviciiăinterne,ăacesteaăvorăac ionaăcoordonatăpentruăasigurareaăeficien eiăactivit ii.
ART. 27
Serviciulă internă deă prevenireă şiă protec ieă poateă s ă asigureă şiă supraveghereaă s n t iiă
lucr torilor,ă dac ă dispuneă deă personală cuă capacitateă profesional ă şiă deă mijloaceă materialeă
adecvate,ăînăcondi iileălegii.
-----------Art. 27 a fost modificat de pct. 16 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
SEC IUNEAăaă5-a
Serviciiăexterneădeăprevenireăşiăprotec ie
ART. 28
Serviciulă externă deă prevenireă şiă protec ieă asigur ,ă peă baz ă deă contract,ă activit ileă deă
prevenireăşiăprotec ieăînădomeniu.
ART. 29
Angajatorulăapeleaz ălaăserviciileăexterne,ăcuărespectareaăprevederilorăart.ă18ăalin.ă(3)ălit.ă
d) din lege.
ART. 30
Serviciulăexternătrebuieăs ăaib ăaccesălaătoateăinforma iileănecesareădesf şur riiăactivit iiă
deăprevenireăşiăprotec ie.
ART. 31
Serviciulăexternădeăprevenireăşiăprotec ieătrebuieăs ăîndeplineasc ăurm toareleăcerin e:
a)ă s ă dispun ă deă personală cuă capacitateă profesional ă adecvat ă şiă deă mijloaceleă materialeă
necesare pentru a-şiădesf şuraăactivitatea;
b)ăs ăfieăabilitatădeăComisiaădeăabilitareăaăserviciilorăexterneădeăprevenireăşiăprotec ieăşiă
deăavizareăaădocumenta iilorăcuăcaracterătehnicădeăinformareăşiăinstruireăînădomeniulăsecurit iiă
şiăs n t iiăînămunc ,ăînăconformitateăcuăproceduraăstabilit ălaăart.ă35-45.
ART. 32
(1)ă Serviciulă externă deă prevenireă şiă protec ieă trebuieă s ă fieă formată dină lucr toriă careă
îndeplinesc celăpu inăcerin eleăprev zuteălaăart.ă49ăşi,ădup ăcaz,ăal iălucr tori.
-----------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 3 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 1.242ă dină 14ă
decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr. 925 din 27 decembrie 2011.

(2)ă Conduc torulă serviciuluiă externă deă prevenireă şiă protec ieă trebuieă s ă îndeplineasc ă
cerin eleăprev zuteălaăart.ă50.
-----------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 3 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 1.242ă dină 14ă
decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă925ădină27ădecembrieă2011.
(3)ă Înă cazulă înă careă serviciulă externă deă prevenireă şiă protec ieă esteă formată dintr-oă singur ă
persoan ,ăaceastaătrebuieăs ăîndeplineasc ăcerin eleăprev zuteălaăart.ă50.
-----------Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de pct. 3 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 1.242ă dină 14ă
decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă925ădină27ădecembrieă2011.
(4) Începândă cuă dataă deă 1ă iulieă 2011,ă oă persoan ă poateă s ă ocupeă func iaă deă conduc toră laă ună
singurăserviciuăexternădeăprevenireăşiăprotec ie.
-----------Art. 32 a fost modificat de pct. 17 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă din 8 septembrie 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 33
(1)ăContractulăîncheiatăîntreăangajatorăşiăserviciulăexternădeăprevenireăşiăprotec ieătrebuieă
s ăcuprind ăşiăurm toarele:
a)ă activit ileă deă prevenire şiă protec ieă careă voră fiă desf şurateă deă c treă fiecareă serviciuă
externădeăprevenireăşiăprotec ie;
b)ă modulă deă colaborareă cuă lucr toriiă desemna i/serviciileă interneă şi/sauă cuă alteă serviciiă
externeădeăprevenireăşiăprotec ie;
c)ăclauzeăprivindăsolu ionareaălitigiilorăap ruteăîntreăp r i.
(2)ă Serviciileă externeă deă prevenireă şiă protec ieă auă obliga iaă s ă pun ă laă dispozi iaă
beneficiariloră deă serviciiă informa iileă prev zuteă laă art.ă 26ă şiă 27ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă
Guvernului nr. 49/2009 privindă libertateaă deă stabilireă aă prestatoriloră deă serviciiă şiă libertateaă
deăaăfurnizaăserviciiăînăRomânia,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegea nr. 68/2010.
-----------Art. 33 a fost modificat de pct. 18 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 34
(1)ăServiciulăexternădeăprevenireăşiăprotec ieătrebuieăs ăîntocmeasc ăun raport de activitate
semestrial,ăpotrivitămodeluluiăprev zutăînăanexaănr.ă10.
(2) Raportul trebuie înaintat, în termen de 15 zile de la încheierea semestrului,
inspectoratuluiăteritorialădeămunc ăpeărazaăc ruiaăserviciulăexternădeăprevenireăşiăprotec ieăîşiă
are sediul social.
-----------Art. 34 a fost modificat de pct. 19 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
SEC IUNEAăaă6-a
Abilitareaăserviciilorăexterneădeăprevenireăşiăprotec ie
ART. 35
Abilitareaă serviciiloră externeă deă prevenireă şiă protec ieă seă efectueaz ă conformă proceduriiă
prev zuteădeăprezentaăsec iune,ăelaborat ăcuărespectareaăprevederilorăart.ă9ăalin.ă(1)ălit.ăb) şiă
alin.ă(5),ăprecumăşiăprevederilorăart.ă45ăalin.ă(2)ălit.ăe)ădinălege.
ART. 36
(1)ăServiciileăexterneădeăprevenireăşiăprotec ieăpotăs ăîşiădesf şoareăactivitateaănumaiădac ă
sunt în posesia unui certificat de abilitare a serviciului extern de prevenireă şiă protec ie,ă
denumită înă continuareă certificată deă abilitare,ă emisă deă comisiaă prev zut ă laă alin.ă (2),ă sauă înă
condi iileăart.ă45^1-45^4.
(2)ă Înă cadrulă fiec ruiă inspectorată teritorială deă munc ,ă respectivă ală municipiuluiă Bucureşti,ă
prin ordin al ministruluiă muncii,ă familieiă şiă protec ieiă sociale,ă seă constituieă oă comisieă deă
abilitareă aă serviciiloră externeă deă prevenireă şiă protec ieă şiă deă avizareă aă documenta iiloră cuă
caracterătehnicădeăinformareăşiăinstruireăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ,ădenumit ă
înăcontinuareăComisiaădeăabilitareăşiăavizare.
(3)ăMembriiăComisieiădeăabilitareăşiăavizareăprev zuteălaăalin.ă(2)ăsunt:
a)ăreprezentantulăconduceriiădinăcadrulăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ă- preşedinte;

b) reprezentantul nominalizatăalăcomisieiădeăautorizareăjude eneăsauăaămunicipiuluiăBucureşti,ă
înfiin at ădeăConsiliulăNa ionalădeăFormareăProfesional ăaăAdul ilor;
c)ăreprezentantulăteritorialăalăasigur toruluiăpentruăaccidenteădeămunc ăşiăboliăprofesionale.
(4) Secretariatulă Comisieiă deă abilitareă şiă avizareă esteă asigurată deă persoaneă dină cadrulă
inspectoratuluiăteritorialădeămunc ,ănumiteădeăc treăconducereaăacestuia.
(5)ă Atribu iileă secretariatuluiă Comisieiă deă abilitareă şiă avizareă seă stabilescă prină ordină ală
ministruluiămuncii,ăfamilieiăşiăprotec ieiăsociale.
(6)ăSecretariatulăComisieiădeăabilitareăşiăavizareăasigur :
a)ă cooperareaă administrativ ă cuă celelalteă autorit iă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europeneă
sauăSpa iuluiăEconomicăEuropean,ăprinăintermediulăsistemuluiădeăinformareăalăpie eiăinterneă(IMI),ă
înănumeleăComisieiădeăabilitareăşiăavizare,ăpotrivităprevederilorălegale;
b)ă verificareaă legalit iiă documenteloră eliberateă deă autorit iă competenteă dină alteă stateă
membre,ă depuseă înă vedereaă abilit rii,ă aviz riiă sauă notific rii,ă dup ă caz,ă prină IMI,ă potrivită
prevederilorălegale,ăînăcazulăînăcareăComisiaădeăabilitareăşiăavizareăconsider ăc ăesteănecesar.
-----------Art. 36 a fost modificat de pct. 20 al art.ă Iă dină HOT RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
Art. 36 a fost modificat de litera c) a pct. 120 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ă publicat ă înă MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010, prin înlocuirea
sintagmeiă "Ministerulă Muncii,ă Solidarit iiă Socialeă şiă Familiei"ă cuă sintagmaă "Ministerulă Muncii,ă
FamilieiăşiăProtec ieiăSociale".
ART. 37
(1)ăÎnăvedereaăabilit riiăpentruăactivit ileădeăprevenireăşiăprotec ieăprev zuteălaăart.ă15,ă
solicitan iiăvorătransmiteăunădosarăcareăvaăcuprindeăurm toareleădocumente:
a)ă cerereă deă abilitareă pentruă serviciiă externeă deă prevenireă şiă protec ie,ă potrivită modeluluiă
prezentat în anexa nr. 8;
b) opisul documentelor din dosar;
c)ă copieă deă peă certificatulă deă înregistrareă laă registrulă comer ului,ă careă s ă con in ă codulă
CAENă corespunz toră activit iiă pentruă careă seă abiliteaz ,ă şi,ă dup ă caz,ă copieă deă peă actulă
constitutiv;
d) lista cu personalul care vaă desf şuraă activit iă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă
munc ;
e)ă copiiă aleă documenteloră careă atest ă preg tireaă profesional ă şiă nivelulă deă preg tire,ă
potrivită prevederiloră art.ă 31ă şiă 32,ă aă personaluluiă careă vaă desf şuraă activit iă înă domeniulă
securit iiăşiăs n t iiăînămunc ;
f)ă curriculumă vitaeă pentruă personalulă careă vaă desf şuraă activit ileă deă prevenireă şiă
protec ie;
g)ăcopiiăaleădocumentelorăcareăatest ăvechimeaădeăcelăpu ină5ăaniăînădomeniulăsecurit iiăşiă
s n t iiăînămunc ,ăpentruăconduc torulăserviciuluiăexternădeăprevenireăşiăprotec ie;
h)ămemoriuădeăprezentare,ădinăcareăs ărezulteămijloaceleămaterialeăşiăresurseleăumaneădeăcareă
dispun;
i)ă copiiă aleă decizieiă deă numireă şiă contractuluiă individuală deă munc ,ă peă perioad ă
nedeterminat ,ăpentruăconduc torulăserviciuluiăexternădeăprevenireăşiăprotec ie;
j)ă copiiă aleă contracteloră individualeă deă munc ă aleă personaluluiă deă execu ieă dină serviciulă
externădeăprevenireăşiăprotec ie;
k)ădeclara iiăaleăpersonaluluiăserviciuluiăexternădeăprevenireăşiăprotec ieăprivindăp strareaă
confiden ialit ii,ă înă timpulă şiă dup ă încetareaă desf şur riiă activit iloră deă prevenireă şiă
protec ie,ăasupraăinforma iilorălaăcareăareăacces.
(2)ăSeăexcepteaz ădeălaăprevederileăalin.ă(1)ălit.ăe)ădosareleădepuseădeăsolicitan iiăcareăauă
lucrată celă pu ină 5ă aniă înă compartimenteleă cuă atribu iiă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă
munc ă dină cadrulă Ministeruluiă Muncii,ă Familieiă şiă Protec ieiă Sociale,ă Inspec ieiă Muncii,ă
inspectorateloră teritorialeă deă munc ,ă Caseiă Na ionaleă deă Pensiiă şiă Alteă Drepturiă deă Asigur riă
Socialeăşiăcaselorăteritorialeădeăpensii,ăprecumăşiădinăcadrulăinstitu iilorăsimilareădinăstateleă
membreă aleă Uniuniiă Europeneă sauă Spa iuluiă Economică Europeană şiă care,ă laă dataă depuneriiă dosaruluiă
în vedereaăabilit rii,ănuămaiăsuntăînăactivitateăînăacesteăinstitu ii.
(3)ă Dovadaă îndepliniriiă cerin eloră prev zuteă deă prezentulă articolă poateă fiă f cut ă şiă prină
documenteă eliberateă deă oă autoritateă competent ă dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau
din Spa iulă Economică European,ă întocmiteă într-ună scopă echivalentă sauă dină careă s ă reias ă c ă suntă
îndepliniteăcerin eleărespective,ăprezentateăînăcopieăcertificat ădeăc treăsolicitantăşiăînso iteă
deăoătraducereăneoficial ăînălimbaăromân .
(4) Memoriul de prezentareă prev zută laă alin.ă (1)ă lit.ă h)ă trebuieă s ă con in ,ă celă pu in,ă
informa iiăcuăprivireăla:

a) sediu social;
b) baza tehnico-material ;
c)ă activit ileă deă prevenireă şiă protec ieă prev zuteă laă art.ă 15ă peă careă inten ioneaz ă s ă leă
desf şoare.
-----------Art. 37 a fost modificat de pct. 21 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 38
(1)ă Solicitantulă trebuieă s ă transmit dosarulă prev zută laă art.ă 37,ă prină poşt ,ă cuă confirmareă
deăprimire,ăcuăcelăpu ină10ăzileăînainteădeădataăîntruniriiăComisieiădeăabilitareăşiăavizare.
(2)ăCererileăseăînregistreaz ăînăordineaăprimiriiălor.
(3)ă Procedurileă şiă formalit ileă legateă deă procesarea cererilor vor respecta prevederile
art.12 din Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 49/2009,ă aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă
prin Legea nr. 68/2010.
-----------Art. 38 a fost modificat de pct. 22 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 39
(1)ă Comisiaă deă abilitareă şiă avizareă îşiă desf şoar ă activitateaă în baza propriului regulament
deăorganizareăşiăfunc ionare,ăaprobatădeăpreşedinteleăacesteia.
(2)ăComisiaădeăabilitareăşiăavizareăareăurm toareleăobliga ii:
a)ă s ă afişezeă dataă întruniriiă laă sediulă s u,ă peă paginaă proprieă deă internetă sauă înă presaă
local ,ăcuăcelăpu ină15ăzileăînainte;
b)ăs ăseăîntruneasc ăcelăpu inăoădat ăpeătrimestru,ăînăfunc ieădeănum rulădeădosareăprimite;
c)ăs ăanalizezeădosareleăsolicitan ilorăcuărespectareaăprevederilorăart.ă37ăşiă42;
d)ăs ăanalizezeăcazurileăprev zute la art. 41-44ăşiăs ădecid ăînăconsecin ;
e)ăs ăeliberezeăcertificateleădeăabilitare,ăpotrivitămodeluluiăprev zutăînăanexaănr.ă9,ăpentruă
solicitan iiă careă îndeplinescă condi iileă prev zuteă deă prezenteleă normeă metodologiceă pentruă
serviciile externe de prevenireăşiăprotec ie;
f)ă s ă restituieă solicitan ilor,ă prină poşt ,ă dosareleă careă nuă con ină toateă documenteleă
prev zuteălaăart.ă37ăşiăs ămotivezeăaceast ădecizie;
g)ăs ătransmit ătitularilor,ăprinăpoşt ,ăcuăconfirmareădeăprimire,ăînătermenădeă10ăzile de la
dataăîntruniriiăComisieiădeăabilitareăşiăavizare,ăcertificateleădeăabilitareăemise;
h)ăs ă in ăeviden aăcertificatelorădeăabilitareăemiseăşiăs ăarhivezeădosareleăînăbazaăc roraă
s-au emis;
i)ă s ă întocmeasc ă Listaă serviciiloră externeă deă prevenireă şiă protec ieă abilitate,ă precumă şiă aă
celoră c roraă liă s-aă retrasă certificatulă deă abilitareă şiă s ă transmit ă aceast ă list ă laă Inspec iaă
Muncii;
j)ăs ăînştiin ezeăserviciileăexterneădeăprevenireăşiăprotec ieăcareăfacăobiectulăprevederiloră
art. 45^1-45^4ă şiă careă auă notificată Comisiaă deă abilitareă şiă avizareă şiă s ă asigureă înscriereaă
acestor servicii în listele respective;
k)ăs ăasigure,ăprinăsecretariat,ăcooperareaăadministrativ ăcuăcelelalteăautorit iădinăstateleă
membre ale Uniunii Europene sau ale Spa iuluiă Economică European,ă prină intermediulă IMI,ă potrivită
prevederilor legale;
l)ăs ăverifice,ăprinăsecretariat,ălegalitateaădocumentelorăeliberateădeăautorit iăcompetenteă
dinăalteăstateămembre,ădepuseăînăvedereaăautoriz riiăsauănotific rii,ădup ăcaz, prin IMI, potrivit
prevederilor legale, în cazul în care este necesar.
-----------Art. 39 a fost modificat de pct. 23 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădin 27 septembrie 2010.
ART. 40
(1)ăSolicitantulăc ruiaănuăiăs-a acordat abilitarea are dreptul, în termen de 30 de zile de la
dataă primiriiă înştiin rii,ă s ă fac ă contesta ieă laă Comisiaă deă contesta iiă constituit ă înă cadrulă
Ministerului Muncii, FamilieiăşiăProtec ieiăSociale.
-----------Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de pct. 24 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(2)ăR spunsulălaăcontesta ieăvaăfiătransmisăprinăpoşt ăînătermenădeă30ădeăzile.
ART. 41

(1)ă Certificatulă deă abilitareă seă retrageă deă c treă Comisiaă deă abilitareă şiă avizareă careă l-a
eliberată dac ă solicitantulă nuă aă depusă dou ă rapoarteă semestrialeă consecutive,ă în termen, la
inspectoratulăteritorialădeămunc .
(2)ă Dreptulă deă prestareă aă serviciiloră deă c treă prestatoriiă c roraă liă seă retrageă certificatulă
deă abilitareă seă consider ă c ă înceteaz ă laă dataă primiriiă înştiin riiă c ă certificatulă aă fostă
retras,ă transmis ă deă Comisiaă deă abilitareă şiă avizareă dină cadrulă inspectoratuluiă teritorială deă
munc ălaăcareăsuntălua iăînăeviden .
(3)ă Serviciulă externă deă prevenireă şiă protec ieă c ruiaă iă s-a retras certificatul de abilitare
înă condi iileă prezenteloră normeă metodologiceă areă dreptulă s ă soliciteă abilitareaă dup ă oă perioad ă
minim ădeăunăanădeălaădataăprev zut ălaăalin.ă(2).
-----------Art. 41 a fost modificat de pct. 25 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 42
(1) Reînnoirea certificatului de abilitare se face la modificarea uneia/unora dintre
condi iileăînăbazaăc roraăaăfostăemis.
(2)ă Modific rileă prev zuteă laă alin.ă (1)ă suntă urm toarele:ă a)ă schimbarea formei juridice de
organizareă aă serviciuluiă externă deă prevenireă şiă protec ieă abilitat,ă potrivită Legii nr. 31/1990
privindăsociet ileăcomerciale,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
b) schimbareaădenumirii/numeluiăserviciuluiăexternădeăprevenireăşiăprotec ieăabilitat;
c) schimbarea sediului social;
d)ăschimbareaăconduc toruluiăserviciuluiăexternădeăprevenireăşiăprotec ieăabilitat.
(3)ă Modific rileă prev zuteă laă alin.ă (2)ă trebuieă s fieă comunicateă Comisieiă deă abilitareă şiă
avizare potrivit art. 43.
(4)ă Înă situa iaă înă careă serviciileă externeă deă protec ieă şiă prevenireă nuă maiă îndeplinescă
condi iileă deă abilitare,ă nuă auă comunicată modific rileă prev zuteă laă alin.ă (2)ă şiă nuă auă solicitată
reînnoireaă certificatuluiă deă abilitareă înă termenulă prev zută laă art.ă 43,ă înceteaz ă valabilitateaă
certificatului de abilitare.
(5)ăServiciileăexterneădeăprevenireăşiăprotec ieăabilitateăpotăinformaăComisiaădeăabilitareăşiă
avizareă cuă privireă laă schimb rile prev zuteă laă alin.ă (2),ă inclusivă prină intermediulă punctuluiă deă
contact unic electronic (PCU electronic).
(6)ă Dup ă analizareaă modific riloră prev zuteă laă alin.ă (2),ă Comisiaă deă abilitareă şiă avizareă
emiteănoulăcertificatădeăabilitare,ăînăcondi iileăprev zuteădeăprezenteleănormeămetodologiceăşiăcuă
respectarea art.ă12ădinăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă49/2009,ăaprobat ăcuămodific riăşiă
complet riăprinăLegea nr. 68/2010.
(7)ă Înă situa iaă înă careă serviciulă externă deă prevenireă şiă protec ieă nuă maiă îndeplineşteă
condi iileă deă abilitareă prev zuteă deă prezenteleă normeă metodologice,ă Comisiaă deă abilitareă şiă
avizareăretrageăcertificatulădeăabilitareăînăcauz .
-----------Art. 42 a fost modificat de pct. 26 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 43
Pentruă reînnoireaă certificatuluiă deă abilitare,ă prev zut ă laă art.ă 42,ă înă maximum 10 zile
lucr toareă deă laă modificareaă uneiaă sauă maiă multoră condi iiă ini iale,ă solicitantulă vaă depuneă
urm toareleădocumenteălaăsecretariatulăComisieiădeăabilitareăşiăavizare:
a) cerere de reînnoire potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8A, care s ă con in ă listaă
modific rilorăsurvenite;
b)ădocumenteleăcareăatest ămodific rileăsurvenite.
-----------Art. 43 a fost modificat de pct. 27 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 44
(1)ă Inspectorateleă teritorialeă deă munc ă verific ă respectareaă deă c treă serviciileă externeă deă
prevenireă şiă protec ieă aă condi iiloră înă bazaă c roraă aă fostă emisă certificatulă deă abilitareă şiă
propun, înăscris,ăComisieiădeăabilitareăşiăavizare,ădac ăesteăcazul,ăretragereaăcertificatului.
(2)ă Comisiaă deă abilitareă şiă avizareă analizeaz ă argumenteleă aduseă înă sus inereaă propuneriiă deă
retragereăaăcertificatuluiădeăabilitareăşi,ăpeăbazaăacestora,ăpoateăretrage certificatul.
(3)ă Comisiaă deă abilitareă şiă avizareă comunic ă titularuluiă retragereaă certificatuluiă deă
abilitareăşiămotiva ia,ăînăcondi iileăprev zuteădeăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă49/2009,
aprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegea nr. 68/2010.

(4)ăTitularulăcertificatuluiădeăabilitareăretrasăpoateăfaceăcontesta ieălaăMinisterulăMuncii,ă
FamilieiăşiăProtec ieiăSociale,ăînătermenădeă30ădeăzileădeălaădataăprimiriiăcomunic riiăcuăprivireă
la retragere.
(5)ăR spunsulălaăcontesta ieăvaăfiătransmisăprinăpoşt ,ăcuăconfirmareădeăprimire,ăînătermenădeă
30 de zile.
-----------Art. 44 a fost modificat de pct. 28 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955 din 8 septembrie 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 45
Listaăserviciilorăexterneădeăprevenireăşiăprotec ieăabilitate,ăprecumăşiăaăcelorăc roraăliăs-a
retrasăcertificatulădeăabilitareăseăafişeaz ăşiăseăactualizeaz ăpeăpaginaădeăinternetăaăInspec ieiă
Muncii.
-----------Art. 45 a fost modificat de pct. 29 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
SEC IUNEAăaă6^1-a
Prevederiă specificeă referitoareă laă liberaă circula ieă aă serviciiloră externeă deă prevenireă şiă
protec ie
-----------Sec iuneaăaă6^1-aădinăCapăIIIăaăfostăintrodus ădeăpct.ă30ăalăart.ăIădinăHOT RÂREA nr. 955 din
8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 45^1
(1)ă Persoaneleă fiziceă şiă juridiceă stabiliteă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al
Spa iuluiăEconomicăEuropeanăcareăauăfostăsupuseăînă aceste state unei proceduri similare celei de
abilitareă potă prestaă serviciiă deă prevenireă şiă protec ieă peă teritoriulă României,ă f r ă aă fiă
abilitateăpotrivităprezentelorănormeămetodologice,ăînăurm toareleămoduri:
a) permanent;
b) temporar sau ocazional.
(2)ă Persoaneleă fiziceă şiă juridiceă stabiliteă înă altă stată membruă ală Uniuniiă Europeneă sauă ală
Spa iuluiăEconomicăEuropeanăcareănuăauăfostăsupuseăînăacesteăstateăuneiăproceduriăsimilareăceleiă
deăabilitareăpotăprestaăserviciiădeăprevenireăşiăprotec ieăpeă teritoriulăRomânieiădoarădac ăsuntă
abilitate potrivit prezentelor norme metodologice.
-----------Art. 45^1 a fost introdus de pct. 30 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 45^2
(1)ă Persoaneleă fiziceă şiă juridiceă prev zuteă laă art.ă 45^1ă potă prestaă peă teritoriulă Românieiă
activit ileă deă prevenireă şiă protec ieă men ionateă laă art.ă 15ă numaiă dup ă notificareaă prealabil ă aă
Comisiei de abilitareăşiăavizareădinăcadrulăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ăpeărazaăc ruiaăîşiă
desf şoar ăactivitateaăsauăîşiăauăsediul,ădup ăcaz.
(2)ăÎncepereaăprest riiăactivit iiăacestorăserviciiăexterneăesteăcondi ionat ădeănotificareaă
prev zut ă laă alin.ă (1) şi,ă înă cazulă prev zută laă art.ă 45^1ă alin.ă (1)ă lit.ă a),ă deă transmiterea,ă
împreun ăcuăformularulădeănotificare,ăaăurm toarelorădocumente:
a)ăactulădeăînregistrareălaăoficiulăregistruluiăcomer ului,ăînăcopie;
b)ă autoriza ia/atestatul/certificatulă emis /emisă într-un alt stat membru al Uniunii Europene
sauăalăSpa iuluiăEconomicăEuropean,ăînăcopieăcertificat ădeăde in torăşiăînătraducereăneoficial ;
c)ă listaă cuă personalulă careă de ineă certificateă deă competen ă profesional ă corespunz toare,ă
semnat ăşiăştampilat ădeăpersoanaăautorizat ;
d)ăcertificateădeăcompeten ăprofesional ăsauădocumenteăsimilareăemiseădeăautorit iădintr-un
stată membruă ală Uniuniiă Europeneă oriă ală Spa iuluiă Economică European,ă înă copieă autorizat ă deă
de in torăşiăînătraducereăneoficial .
(3)ăDreptulădeăaăprestaăalăpersoanelorăprev zuteălaăalin.ă(1)ăîncepeădinămomentulănotific riiă
Comisieiădeăabilitareăşiăavizare,ărespectivăla:
a)ă dataă înregistr riiă notific rii,ă înă situa iaă depuneriiă laă secretariatulă Comisieiă deă
abilitareăşiăavizare sau prin PCU electronic;
b)ădataăconfirm riiădeăprimire,ăînăcazulăexpedieriiăprinăpoşt ăaănotific rii.
-----------Art. 45^2 a fost introdus de pct. 30 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.

ART. 45^3
(1)ă Persoaneleă fiziceă şiă juridiceă careă dorescă s ă prestezeă serviciiă externeă deă prevenireă şiă
protec ieăînăcondi iileăart.ă45^1ăalin.ă(1)ălit.ăa)ăvorănotificaăacestălucruăprinăcompletareaăşiă
transmitereaăformularuluiăprev zutăînăanexaănr.ă10A,ăînso itădeădocumenteleăprev zuteălaăart.ă45^2ă
alin.ă (2),ă laă Comisiaă deă abilitareă şiă avizareă dină cadrulă inspectoratuluiă teritorială deă munc ă peă
razaăc ruiaăîşiăauăsediul/domiciliul/reşedin a,ăînainteădeăîncepereaăactivit ii.
(2)ă Comisiaă deă abilitareă şiă avizareă prev zut ă laă alin.ă (1),ă dup ă efectuareaă verific riloră peă
careăleăconsider ănecesare,ăvaăînscrieăpersoanaăfizic ăsauăjuridic ărespectiv ,ăînătermenădeă30ădeă
zile de la data primirii notific rii,ă înă Listaă persoaneloră fiziceă şiă juridiceă stabiliteă într-un
statămembruăalăUniuniiăEuropeneăoriăalăSpa iuluiăEconomicăEuropeanăcareăpresteaz ăserviciiăexterneă
deăprotec ieăşiăprevenire,ăînăregimăpermanent,ăînăRomânia.
-----------Art. 45^3 a fost introdus de pct. 30 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 45^4
(1)ă Persoaneleă fiziceă şiă juridiceă careă dorescă s ă prestezeă serviciiă externeă deă prevenireă şiă
protec ieăînăcondi iileăart.ă45^1ăalin.ă(1)ălit.ăb)ăvorănotificaăacestălucruăprinăcompletareaăşiă
transmitereaă formularuluiă prev zută înă anexaă nr.ă 10B,ă înso ită deă copiaă autoriza ieiă sauă aă
documentuluiăechivalentăpeăcareăîlăde in, certificat ădeăc treăde in tor,ălaăComisiaădeăabilitareă
şiăavizareădinăcadrulăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ăpeărazaăc ruiaăurmeaz ăs ăîşiădesf şoareă
activitatea, înainte de începerea acesteia.
(2)ă Comisiaă deă abilitareă şiă avizareă prev zut ă laă alin.ă (1),ă dup ă efectuareaă verific riloră peă
careăleăconsider ănecesare,ăvaăînscrieăpersoanaăfizic ăsauăjuridic ărespectiv ,ăînătermenădeă30ădeă
zileă lucr toareă deă laă primireaă notific rii,ă înă Listaă persoaneloră fiziceă şiă juridiceă stabiliteă
într-un stat membru al UniuniiăEuropeneăoriăalăSpa iuluiăEconomicăEuropeanăcareăpresteaz ăserviciiă
externeădeăprotec ieăşiăprevenire,ăînăregimătemporarăsauăocazional,ăînăRomânia.
-----------Art. 45^4 a fost introdus de pct. 30 al art. I din HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 45^5
Constatareaă nerespect riiă prevederiloră art.ă 45^1ă - 45^4ă seă faceă deă c treă inspectorateleă
teritorialeă deă munc ,ă cuă aplicareaă prevederilor Ordonan eiă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 49/2009,
aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă prină Legea nr. 68/2010,ă şiă aleă prezenteloră normeă
metodologice.
-----------Art. 45^5 a fost introdus de pct. 30 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 45^6
Listeleăprev zuteălaăart.ă45^3ăalin.ă(2)ăşiă45^4ăalin.ă(2)ăseăafişeaz ăşi seăactualizeaz ăpeă
paginaădeăinternetăaăInspec ieiăMuncii.
-----------Art. 45^6 a fost introdus de pct. 30 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrie 2010.
SEC IUNEAăaă7-a
Planulădeăprevenireăşiăprotec ie
ART. 46
(1)ăConformăprevederilorăart.ă13ălit.ăb)ădinălege,ăangajatorulătrebuieăs ăîntocmeasc ăunăplană
deăprevenireăşiăprotec ieăcareăvaăfiărevizuităoriădeăcâteăoriăintervinămodific riăaleăcondi iiloră
deămunc ,ălaăapari iaăunorăriscuriănoiăşiăînăurmaăproduceriiăunuiăeveniment.
-----------Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 31 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010, publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(2)ăÎnăurmaăevalu riiăriscurilorăpentruăfiecareălocădeămunc /postădeălucruăseăstabilescăm suriă
deăprevenireăşiăprotec ie,ădeănatur ătehnic ,ăorganizatoric ,ăigienico-sanitar ăşiădeăalt ănatur ,ă
necesareăpentruăasigurareaăsecurit iiăşiăs n t iiălucr torilor.

(3)ă Înă urmaă analizeiă m suriloră prev zuteă laă alin.ă (2)ă seă stabilescă resurseleă umaneă şiă
materialeănecesareărealiz riiălor.
(4)ăPlanulădeăprevenireăşiăprotec ieăvaăcuprindeăcelăpu inăinforma iileăprev zuteăînăanexaănr.ă
7.
(5)ă Planulă deă prevenireă şiă protec ieă seă supuneă analizeiă lucr toriloră şi/sauă reprezentan iloră
loră sauă comitetuluiă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ,ă dup ă caz,ă şiă trebuieă s ă fieă semnată deă
angajator.
SEC IUNEAăaă8-a
Cerin eleăminimeădeăpreg tireăînădomeniulăsecurit

iiăşiăs n t

iiăînămunc

ART. 47*)
Nivelurileă deă preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă necesareă pentruă
dobândireaăcapacit ilorăşiăaptitudinilorăcorespunz toareăefectu riiăactivit ilorădeăprevenireăşiă
protec ie,ăsuntăurm toarele:
-----------Literaă a)ă aă art.ă 47ă aă fostă abrogat ă deă pct.ă 32ă ală art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27 septembrie 2010.
b) nivel mediu;
c) nivel superior.
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam :
Art.ă IIă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 661ă
din 27 septembrie 2010 prevede:
"Art. II
(1)ă Înă termenă deă 12ă luniă deă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă hot râri,ă prină ordină ală
ministruluiă muncii,ă familieiă şiă protec ieiă sociale,ă careă seă public ă înă Monitorulă Oficială ală
României,ăParteaăI,ăseăaprob ăcerin eleăminimeădeăpreg tireăşiăformareăînădomeniulăsecurit iiăşiă
s n t iiăînămunc /con inutulăminimăalăprogramelor-cadruănecesareăpentruăocupa iileăspecificeădină
domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă prev zuteă laă art. 51^1 din normele metodologice
aprobateă prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă
competen eleă minimeă şiă abilit ileă aferenteă acestoră ocupa iiă conferiteă prină standardeleă
ocupa ionale,ă echivalareaă întreă ocupa iileă specifice,ă precumă şiă alteă aspecteă necesareă aplic riiă
prezenteiăhot râriăreferitoareălaăformareaăprofesional .
(2)ă Pân ă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă ordinuluiă prev zută laă alin.ă (1),ă înă ceeaă ceă priveşteă
cerin eleă minimeă deă preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă r mână aplicabileă
prevederileă art.ă 47,ă 49ă şiă 50ă dină normeleă metodologiceă aprobateă prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă
1.425/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
(3)ăLaădataăintr riiăînăvigoareăaăordinuluiăprev zutălaăalin.ă(1)ăseăabrog ăart.ă47,ă49ăşiă50ă
din normele metodologice aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă urmândă s ă fieă aplicabile,ă dup ă aceast ă dat ,ă cerin eleă minimeă deă
preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă prev zuteă laă art.ă 51^1-51^3 din normele
metodologice aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare."
-----------Art. 48 a fost abrogat de pct. 33 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 49*)
(1)ă Cerin eleă minimeă deă preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă
corespunz toareăniveluluiămediuăsunt:
a)ă studiiă înă înv
mântulă liceală filieraă teoretic ă înă profilă reală sauă filieraă tehnologic ă înă
profil tehnic;
-----------Litera a) a alin. (1) al art. 49 a fostămodificat ădeăpct.ă34ăalăart.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ă
din 8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
b)ă cursă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă cuă con inută minimă conform celui
prev zutăînăanexaănr.ă6ălit.ăB,ăcuăoădurat ădeăcelăpu ină80ădeăore.
(2)ă Nivelulă mediuă prev zută laă alin.ă (1)ă seă atest ă prină diplomaă deă studiiă şiă certificatulă deă
absolvireăaăcursuluiăprev zutălaăalin.ă(1)ălit.ăb).

-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam :
Art.ă IIă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 661ă
din 27 septembrie 2010 prevede:
"Art. II
(1)ă Înă termenă deă 12ă luniă deă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă hot râri,ă prină ordină ală
ministruluiă muncii,ă familieiă şiă protec ieiă sociale,ă careă seă public ă înă Monitorulă Oficială ală
României,ăParteaăI,ăseăaprob ăcerin eleăminimeădeăpreg tireăşiăformareăînădomeniulăsecurit iiăşiă
s n t iiăînămunc /con inutul minim al programelor-cadruănecesareăpentruăocupa iileăspecificeădină
domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă prev zuteă laă art. 51^1 din normele metodologice
aprobateă prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă
competen eleă minimeă şiă abilit ileă aferenteă acestoră ocupa iiă conferiteă prină standardeleă
ocupa ionale,ă echivalareaă întreă ocupa iileă specifice,ă precumă şiă alteă aspecteă necesareă aplic riiă
prezenteiăhot râriăreferitoareălaăformareaăprofesional .
(2)ă Pân ă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă ordinuluiă prev zută laă alin.ă (1),ă înă ceeaă ceă priveşteă
cerin eleă minimeă deă preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă r mână aplicabileă
prevederileă art.ă 47,ă 49ă şiă 50ă dină normeleă metodologice aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă
1.425/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
(3)ăLaădataăintr riiăînăvigoareăaăordinuluiăprev zutălaăalin.ă(1)ăseăabrog ăart.ă47,ă49ăşiă50ă
din normele metodologice aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă urmândă s ă fieă aplicabile,ă dup ă aceast ă dat ,ă cerin eleă minimeă deă
preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă prev zute la art. 51^1-51^3 din normele
metodologice aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare."
ART. 50*)
(1)ă Cerin eleă minimeă deă preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă
corespunz toareăniveluluiăsuperior,ăcareătrebuieăîndepliniteăînămodăcumulativ,ăsuntăurm toarele:
a)ăabsolvirea,ăînădomeniileăfundamentale:ăştiin eăinginereşti,ăştiin eăagricoleăşiăsilvice,ăcuă
diplom ă deă licen ă sauă echivalent ,ă aă ciclului I de studii universitare, studii universitare de
licen ,ă oriă aă studiiloră universitareă deă lung ă durat ă sauă absolvireaă cuă diplom ă deă absolvireă aă
studiilorăuniversitareădeăscurt ădurat ;
b)ă cursă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă cuă con inut minim conform celui
prev zutăînăanexaănr.ă6ălit.ăB,ăcuăoădurat ădeăcelăpu ină80ădeăore;
c)ăabsolvireaăcuădiplom ăsauăcertificată deăabsolvire,ădup ăcaz,ăaăunuiăprogramădeăînv
mântă
postuniversitară înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă cuă o durat ă deă celă pu ină 180ă deă
ore.
(2)ă Îndeplinireaă cerin eloră prev zuteă laă alin.ă (1)ă seă atest ă prină diplomaă deă studiiă şiă
certificateleădeăabsolvireăaăcursurilorăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăb)ăşiăc).
(3)ă Cerin aă minim ă prev zut ă laă alin.ă (1)ă lit.ă b)ă şiă c)ă esteă considerat ă îndeplinit ă şiă înă
situa iaă înă careă persoanaă aă ob inută oă diplom ă deă masteră sauă doctorată înă domeniulă securit iiă şiă
s n t iiăînămunc .
-----------Art. 50 a fost modificat de pct. 35 al art. I din HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam :
Art.ă IIă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,ă publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 661
din 27 septembrie 2010 prevede:
"Art. II
(1)ă Înă termenă deă 12ă luniă deă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă hot râri,ă prină ordină ală
ministruluiă muncii,ă familieiă şiă protec ieiă sociale,ă careă seă public ă înă Monitorulă Oficial al
României,ăParteaăI,ăseăaprob ăcerin eleăminimeădeăpreg tireăşiăformareăînădomeniulăsecurit iiăşiă
s n t iiăînămunc /con inutulăminimăalăprogramelor-cadruănecesareăpentruăocupa iileăspecificeădină
domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă prev zuteă la art. 51^1 din normele metodologice
aprobateă prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă
competen eleă minimeă şiă abilit ileă aferenteă acestoră ocupa iiă conferiteă prină standardeleă
ocupa ionale,ă echivalareaă întreă ocupa iileă specifice,ă precumă şiă alteă aspecteă necesareă aplic riiă
prezenteiăhot râriăreferitoareălaăformareaăprofesional .
(2)ă Pân ă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă ordinuluiă prev zută laă alin.ă (1),ă înă ceeaă ceă priveşteă
cerin eleă minimeă deă preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă r mână aplicabileă
prevederileă art.ă 47,ă 49ă şiă 50ă dină normeleă metodologiceă aprobateă prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă
1.425/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.

(3)ăLaădataăintr riiăînăvigoareăaăordinuluiăprev zutălaăalin.ă(1)ăseăabrog ăart.ă47,ă49ăşiă50ă
din normele metodologice aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă urmândă s ă fieă aplicabile,ă dup ă aceast ă dat ,ă cerin eleă minimeă deă
preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă prev zuteă laă art.ă 51^1-51^3 din normele
metodologice aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare."
ART. 51
Cursurileăşiăprogrameleădeăformareăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ,ăprev zuteălaă
art.ă 49ă şiă 50,ă seă efectueaz ă deă c treă furnizoriă deă formareă profesional ă autoriza i,ă potrivită
prevederilor Ordonan eiă Guvernuluiă nr.ă 129/2000 privindă formareaă profesional ă aă adul ilor,ă
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
-----------Art. 51 a fost modificat de pct. 4 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 1.242ă dină 14ă decembrieă 2011,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă925ădină27ădecembrieă2011.
ART. 51^1
Abrogat
-----------Art. 51^1 a fost abrogat de pct. 5 al art.ă Iă dină HOT RÂREA nr. 1.242 din 14 decembrie 2011,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă925ădină27ădecembrieă2011.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam :
Art.ă IIă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIAL nr. 661
din 27 septembrie 2010 prevede:
"Art. II
(1)ă Înă termenă deă 12ă luniă deă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă hot râri,ă prină ordină ală
ministruluiă muncii,ă familieiă şiă protec ieiă sociale,ă careă seă public ă înă Monitorulă Oficială ală
României, ParteaăI,ăseăaprob ăcerin eleăminimeădeăpreg tireăşiăformareăînădomeniulăsecurit iiăşiă
s n t iiăînămunc /con inutulăminimăalăprogramelor-cadruănecesareăpentruăocupa iileăspecificeădină
domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă prev zuteă laă art. 51^1 din normele metodologice
aprobateă prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă
competen eleă minimeă şiă abilit ileă aferenteă acestoră ocupa iiă conferiteă prină standardeleă
ocupa ionale,ă echivalareaă întreă ocupa iileă specifice,ă precumă şiă alteă aspecteă necesareă aplic riiă
prezenteiăhot râriăreferitoareălaăformareaăprofesional .
(2)ă Pân ă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă ordinuluiă prev zută laă alin.ă (1),ă înă ceeaă ceă priveşteă
cerin eleă minimeă deă preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă r mână aplicabileă
prevederileă art.ă 47,ă 49ă şiă 50ă dină normeleă metodologiceă aprobateă prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă
1.425/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
(3) Laădataăintr riiăînăvigoareăaăordinuluiăprev zutălaăalin.ă(1)ăseăabrog ăart.ă47,ă49ăşiă50ă
din normele metodologice aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă urmândă s ă fieă aplicabile,ă dup ă aceast ă dat ,ă cerin eleă minimeă deă
preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă prev zuteă laă art.ă 51^1-51^3 din normele
metodologice aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare."
ART. 51^2
Abrogat
-----------Art. 51^2 a fost abrogat de pct. 5 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 1.242ă dină 14ă decembrieă 2011,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă925ădină27ădecembrieă2011.
-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam :
Art.ă IIă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 661ă
din 27 septembrie 2010 prevede:
"Art. II
(1) În termen de 12 luniă deă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă hot râri,ă prină ordină ală
ministruluiă muncii,ă familieiă şiă protec ieiă sociale,ă careă seă public ă înă Monitorulă Oficială ală
României,ăParteaăI,ăseăaprob ăcerin eleăminimeădeăpreg tireăşiăformareăînădomeniulăsecurit iiăşiă
s n t iiăînămunc /con inutulăminimăalăprogramelor-cadruănecesareăpentruăocupa iileăspecificeădină
domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă prev zuteă laă art. 51^1 din normele metodologice
aprobateă prină Hot râreaă Guvernului nr. 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă

competen eleă minimeă şiă abilit ileă aferenteă acestoră ocupa iiă conferiteă prină standardeleă
ocupa ionale,ă echivalareaă întreă ocupa iileă specifice,ă precumă şiă alteă aspecteă necesareă aplic riiă
prezenteiăhot râriăreferitoareălaăformareaăprofesional .
(2)ă Pân ă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă ordinuluiă prev zută laă alin.ă (1),ă înă ceeaă ceă priveşteă
cerin eleă minimeă deă preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă r mână aplicabileă
prevederile art.ă 47,ă 49ă şiă 50ă dină normeleă metodologiceă aprobateă prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă
1.425/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
(3)ăLaădataăintr riiăînăvigoareăaăordinuluiăprev zutălaăalin.ă(1)ăseăabrog ăart.ă47, 49ăşiă50ă
din normele metodologice aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă urmândă s ă fieă aplicabile,ă dup ă aceast ă dat ,ă cerin eleă minimeă deă
preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă prev zuteă laă art.ă 51^1-51^3 din normele
metodologice aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare."
ART. 51^3
Abrogat
-----------Art. 51^3 a fost abrogat de pct. 5 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 1.242ă dină 14ă decembrieă 2011,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă925ădină27ădecembrieă2011.
-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam :
Art.ă IIă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 661ă
din 27 septembrie 2010 prevede:
"Art. II
(1)ă Înă termenă deă 12ă luniă deă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă hot râri,ă prină ordină ală
ministruluiă muncii,ă familieiă şiă protec ieiă sociale,ă careă seă public ă înă Monitorulă Oficială ală
României,ăParteaăI,ăseăaprob ăcerin eleăminimeădeăpreg tireăşiăformareăînădomeniulăsecurit iiăşiă
s n t iiăînămunc /con inutulăminimăalăprogramelor-cadru necesare pentru ocupa iileăspecificeădină
domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă prev zuteă laă art. 51^1 din normele metodologice
aprobateă prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă
competen eleă minimeă şiă abilit ileă aferenteă acestoră ocupa iiă conferiteă prină standardeleă
ocupa ionale,ă echivalareaă întreă ocupa iileă specifice,ă precumă şiă alteă aspecteă necesareă aplic riiă
prezenteiăhot râriăreferitoareălaăformareaăprofesional .
(2)ă Pân ă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă ordinuluiă prev zută laă alin.ă (1),ă înă ceeaă ceă priveşteă
cerin eleă minimeă deă preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă r mână aplicabileă
prevederileă art.ă 47,ă 49ă şiă 50ă dină normeleă metodologiceă aprobateă prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă
1.425/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
(3)ăLaădataăintr riiăînăvigoareăaăordinuluiăprev zutălaăalin.ă(1)ăseăabrog ăart.ă47,ă49ăşiă50ă
din normele metodologice aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă urmândă s ă fieă aplicabile,ă dup ă aceast ă dat ,ă cerin eleă minimeă deă
preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă prev zuteă laă art.ă 51^1-51^3 din normele
metodologice aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare."

munc

SEC IUNEAăaă9-a
Reprezentan iiă lucr toriloră cuă r spunderiă specificeă înă domeniulă securit

iiă şiă s n t

iiă înă

ART. 52
Reprezentan iiă lucr toriloră cuă r spunderiă specificeă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă
munc ,ă defini iă conformă art.ă 5ă lit.ă d)ă dină lege,ă suntă aleşiă deă c treă şiă dintreă lucr toriiă dină
întreprindereă şi/sauă unitate,ă conformă celoră stabiliteă prin contractulă colectivă deă munc ,ă
regulamentulăinternăsauăregulamentulădeăorganizareăşiăfunc ionare.
ART. 53
(1)ă Num rulă deă reprezentan iă aiă lucr toriloră cuă r spunderiă specificeă înă domeniulă securit iiă
şiă s n t iiă lucr torilor,ă careă seă aleg,ă vaă fiă stabilită prină contractulă colectivă deă munc ,ă
regulamentulăinternăsauăregulamentulădeăorganizareăşiăfunc ionare,ăînăfunc ieădeănum rulătotalăală
lucr torilorădinăîntreprindereăşi/sauăunitate.
(2)ăNum rulăminimăprev zutălaăalin.ă(1)ăvaăfiăstabilitădup ăcumăurmeaz :
a)ă ună reprezentant,ă înă cazulă întreprinderiloră şi/sauă unit iloră careă auă întreă 10ă şiă 49ă deă
lucr toriăinclusiv;

b)ă 2ă reprezentan i,ă înă cazulă întreprinderiloră şi/sauă unit iloră careă auă subă 50ă şiă 100ă deă
lucr toriăinclusiv;
c)ă conformă cerin eloră prev zuteă laă art.ă 60ă alin.ă (3),ă înă cazulă întreprinderiloră şi/sauă
unit ilorăcareăauăpesteă101ălucr toriăinclusiv.
-----------Art. 53 a fost modificat de pct. 38 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 54
Lucr toriiăcomunic ăînăscrisăangajatoruluiănum rulăşiănumeleăreprezentan ilorălucr torilorăcuă
r spunderiăspecificeăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc .
ART. 55
(1)ă Reprezentan iiă lucr toriloră cuă r spunderiă specificeă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă
lucr toriloră trebuieă s ă urmezeă ună programă deă preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă
munc ,ăcuăoădurat ădeăcelăpu ină40ădeăore,ăcuăcon inutulăminimăconformăceluiăprev zutăînăanexaănr.ă
6 lit. A.
(2)ă Îndeplinireaă cerin eiă prev zuteă laă alin.ă (1)ă seă atest ă printr-un document de absolvire a
programuluiădeăpreg tire.
-----------Art. 55 a fost modificat de pct. 39 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 56
Reprezentan iiă lucr toriloră cuă r spunderiă specificeă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă
munc ă suntă consulta iă şiă particip ,ă înă conformitateă cuă art.ă 18ă dină lege,ă şiă potă desf şuraă
urm toareleăactivit i:
a)ă colaboreaz ă cuă angajatorulă pentruă îmbun t ireaă condi iiloră deă securitateă şiă s n tateă înă
munc ;
b)ăînso escăechipa/persoanaăcareăefectueaz ăevaluareaăriscurilor;
c)ă ajut ă lucr toriiă s ă conştientizezeă necesitateaă aplic riiă m suriloră deă securitateă şiă
s n tateăînămunc ;
d)ă aducă laă cunoştin ă angajatoruluiă sauă comitetuluiă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă
propunerileălucr torilorăreferitoareălaăîmbun t ireaăcondi iilorădeămunc ;
e)ăurm rescărealizareaăm surilorădinăplanulădeăprevenireăşiăprotec ie;
f)ă informeaz ă autorit ileă competenteă asupraă nerespect riiă prevederiloră legaleă înă domeniulă
securit iiăşiăs n t iiăînămunc .
CAP. IV
Organizareaăşiăfunc ionareaăcomitetuluiădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc
SEC IUNEAă1
Organizareaăcomitetuluiădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc
ART. 57
(1)ăComitetulădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ăseăconstituieăînăunit ileăcareăauăunănum ră
de celăpu ină50ădeălucr tori,ăinclusivăcuăcapitalăstr in,ăcareădesf şoar ăactivit iăpeăteritoriulă
României.
(2)ă Inspectorulă deă munc ă poateă impuneă constituireaă comitetuluiă deă securitateă şiă s n tateă înă
munc ăînăunit ileăcuăunănum rămaiămicădeă50ădeălucr toriăînăfunc ieădeănaturaăactivit iiăşiădeă
riscurile identificate.
(3)ă Înă cazulă înă careă activitateaă seă desf şoar ă înă unit iă dispersateă teritorial,ă seă potă
înfiin aă maiă multeă comiteteă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ;ă num rulă acestoraă seă stabileşteă
prină contractulă colectivă deă munc ă aplicabilă sauă prină regulamentulă internă oriă regulamentulă deă
organizareăşiăfunc ionare.
(4)ăComitetulădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ăseăconstituieăşiăînăcazulăactivit ilorăcareă
seădesf şoar ătemporar,ărespectivăcuăoădurat ămaiămareădeă3ăluni.
(5)ă Înă unit ileă careă auă maiă pu ină deă 50ă deă lucr tori,ă undeă nuă s-a constituit comitet de
securitateă şiă s n tateă înă munc ,ă atribu iileă acestuiaă revină reprezentan iloră lucr toriloră cuă
r spunderiăspecificeăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiălucr torilor.
-----------Alin. (5) al art. 57 a fost modificat de pct. 40 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.

ART. 58
(1)ăComitetulădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ăesteăconstituitădinăurm toriiămembri:
a)ăangajatorăsauăreprezentantulăs uălegal;
b)ăreprezentan iăaiăangajatoruluiăcuăatribu iiădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ;
c)ăreprezentan iăaiălucr torilorăcuăr spunderiăspecificeăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiă
lucr torilor;
d)ămediculădeămedicin ăaămuncii.
(2)ă Num rulă reprezentan iloră lucr toriloră esteă egală cuă num rulă formată dină angajatoră sauă
reprezentantulăs uălegalăşiăreprezentan iiăangajatorului.
(3)ă Lucr torulă desemnată sauă reprezentantulă serviciuluiă internă deă prevenireă şiă protec ieă esteă
secretarulăcomitetuluiădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc .
-----------Art. 58 a fost modificat de pct. 41 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 59
(1)ă Reprezentan iiă lucr toriloră înă comitetulă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă voră fiă aleşiă
peăoăperioad ădeă2ăani.
(2) Înăcazulăînăcareăunulăsauămaiămul iăreprezentan iăaiălucr torilorăcuăr spunderiăspecificeă
înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă lucr toriloră seă retragă dină comitetulă deă securitateă şiă
s n tateăînămunc ,ăaceştiaăvorăfiăînlocui iăimediatăprinăal iăreprezentan iăaleşi.
ART. 60
(1)ă Modalitateaă deă desemnareă aă reprezentan iloră lucr toriloră înă comiteteleă deă securitateă şiă
s n tateă înă munc ă vaă fiă stabilit ă prină contractulă colectivă deă munc ,ă regulamentulă internă sauă
regulamentulădeăorganizareăşiăfunc ionare.
(2)ă Reprezentan iiă lucr toriloră înă comiteteleă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă voră fiă
desemna iă deă c treă lucr toriă dintreă reprezentan iiă lucr toriloră cuă r spunderiă specificeă înă
domeniulăsecurit iiăşiăs n t iiălucr torilor.
(3)ăNum rulăminimăalăreprezentan ilorălucr torilorăînăcomiteteleădeăsecuritateăşiăs n tateăînă
munc ă seă stabileşteă înă func ieă deă num rulă totală ală lucr toriloră dină întreprindere/unitate,ă dup ă
cumăurmeaz :
a)ădeălaă10ălaă100ădeălucr toriă- 2ăreprezentan i;
b) de la 101 la 500ădeălucr toriă- 3ăreprezentan i;
c)ădeălaă501ălaă1.000ădeălucr toriă- 4ăreprezentan i;
d)ădeălaă1.001ălaă2.000ădeălucr toriă- 5ăreprezentan i;
e)ădeălaă2.001ălaă3.000ădeălucr toriă- 6ăreprezentan i;
f)ădeălaă3.001ălaă4.000ădeălucr toriă- 7 reprezentan i;
g)ăpesteă4.000ădeălucr toriă- 8ăreprezentan i.
-----------Art. 60 a fost modificat de pct. 42 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrie 2010.
ART. 61
(1)ăAngajatorulăareăobliga iaăs ăacordeăfiec ruiăreprezentantăalălucr torilorăînăcomiteteleădeă
securitateăşiăs n tateăînămunc ătimpulănecesarăexercit riiăatribu iilorăspecifice.
(2)ăTimpulăalocatăacesteiăactivit iăvaăfiăconsideratătimpădeămunc ăşiăvaăfiădeăcelăpu in:
a)ă2ăoreăpeălun ăînăunit ileăavândăunăefectivădeăpân ălaă99ădeălucr tori;
b)ă5ăoreăpeălun ăînăunit ileăavândăunăefectivăîntreă100ăşiă299ădeălucr tori;
c)ă10ăoreăpeălun ăînăunit ileăavândăunăefectivăîntreă300ăşiă499ădeălucr tori;
d)ă15ăoreăpeălun ăînăunit ileăavândăunăefectivăîntreă500ăşiă1.499ădeălucr tori;
e)ă20ădeăoreăpeălun ăînăunit ileăavândăunăefectivădeă1.500ădeălucr toriăşiăpeste.
(3)ă Instruireaă necesar ă exercit riiă roluluiă deă membruă înă comitetulă deă securitateă şiă s n tateă
înămunc ătrebuieăs ăseărealizezeăînătimpulăprogramuluiădeălucruăşiăpeăcheltuialaăunit ii.
ART. 62
Angajatorulă sauă reprezentantulă s uă legală esteă preşedinteleă comitetuluiă deă securitateă şiă
s n tateăînămunc .
ART. 63
Membriiăcomitetuluiădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ăseănominalizeaz ăprinădecizieăscris ăaă
preşedinteluiăacestuia,ăiarăcomponen aăcomitetuluiăvaăfiăadus ălaăcunoştin ătuturorălucr torilor.
ART. 64
(1) La întrunirile comitetuluiă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă voră fiă convoca iă s ă
participeălucr toriiădesemna i,ăreprezentan iiăserviciuluiăinternădeăprevenireăşiăprotec ieăşi,ăînă

cazulă înă careă angajatorulă aă contractată unulă sauă maiă multeă serviciiă externeă deă prevenireă şiă
protec ie,ăreprezentan iiăacestora.
(2)ăLaăîntrunirileăcomitetuluiădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ăpotăparticipaăinspectoriădeă
munc .
-----------Alin. (2) al art. 64 a fost modificat de pct. 43 al art.ă Iă dină HOT RÂREA nr. 955 din 8
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
SEC IUNEAăaă2-a
Func ionareaăcomitetuluiădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc
ART. 65
Comitetulă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă func ioneaz
în baza regulamentului de
func ionareăpropriu.
ART. 66
(1)ă Angajatorulă areă obliga iaă s ă asigureă întrunireaă comitetuluiă deă securitateă şiă s n tateă înă
munc ăcelăpu inăoădat ăpeătrimestruăşiăoriădeăcâteăoriăesteănecesar.
(2)ă Ordineaă deă ziă aă fiec reiă întruniriă esteă stabilit ă deă c treă preşedinteă şiă secretar,ă cuă
consultareaă reprezentan iloră lucr torilor,ă şiă esteă transmis ă membriloră comitetuluiă deă securitateă
şiăs n tateăînămunc ,ăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ăşi,ădac ăesteăcazul,ăserviciuluiăextern
deă protec ieă şiă prevenire,ă cuă celă pu ină 5ă zileă înainteaă dateiă stabiliteă pentruă întrunireaă
comitetului.
(3)ă Secretarulă comitetuluiă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă convoac ă înă scrisă membriiă
comitetuluiăcuăcelăpu ină5ăzileăînainteădeădataăîntrunirii,ăindicândălocul,ădataăşiăoraăstabilite.
(4)ăLaăfiecareăîntrunireăsecretarulăcomitetuluiădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ăîncheieăună
proces-verbalăcareăvaăfiăsemnatădeăc treăto iămembriiăcomitetului.
(5)ă Comitetulă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă esteă legală întrunită dac ă suntă prezen iă celă
pu inăjum tateăplusăunuădinănum rulămembrilorăs i.
(6)ăComitetulădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ăconvineăcuăvotulăaăcelăpu inădou ătreimiădină
num rulămembrilorăprezen i.
(7) Secretarul comitetului de securitateă şiă s n tateă înă munc ă vaă afişaă laă locă vizibilă copiiă
ale procesului-verbal încheiat.
(8)ă Secretarulă comitetuluiă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă transmiteă inspectoratuluiă
teritorială deă munc ,ă înă termenă deă 10ă zileă deă laă dataă întrunirii,ă oă copie a procesului-verbal
încheiat.
SEC IUNEAăaă3-a
Atribu iileăcomitetuluiădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc
ART. 67
Pentruă realizareaă inform rii,ă consult riiă şiă particip riiă lucr torilor,ă înă conformitateă cuă
art.ă16,ă17ăşiă18ădinălege,ăcomitetulădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ăareăcelăpu inăurm toareleă
atribu ii:
a)ăanalizeaz ăşiăfaceăpropuneriăprivindăpoliticaădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ăşiăplanulă
deă prevenireă şiă protec ie,ă conformă regulamentuluiă internă sauă regulamentuluiă de organizareă şiă
func ionare;
b)ă urm reşteă realizareaă planuluiă deă prevenireă şiă protec ie,ă inclusivă alocareaă mijloaceloră
necesareă realiz riiă prevederiloră luiă şiă eficien aă acestoraă dină punctă deă vedereă ală îmbun t iriiă
condi iilorădeămunc ;
c) analizeaz ă introducereaă deă noiă tehnologii,ă alegereaă echipamentelor,ă luândă înă considerareă
consecin eleă asupraă securit iiă şiă s n t ii,ă lucr torilor,ă şiă faceă propuneriă înă situa iaă
constat riiăanumitorădeficien e;
d)ă analizeaz ă alegerea,ă cump rarea,ă între inereaă şiă utilizareaă echipamenteloră deă munc ,ă aă
echipamentelorădeăprotec ieăcolectiv ăşiăindividual ;
e)ăanalizeaz ămodulădeăîndeplinireăaăatribu iilorăceărevinăserviciuluiăexternădeăprevenireăşiă
protec ie,ăprecumăşiămen inereaăsau,ădac ăesteăcazul,ăînlocuirea acestuia;
f)ă propuneă m suriă deă amenajareă aă locuriloră deă munc ,ă inândă seamaă deă prezen aă grupuriloră
sensibile la riscuri specifice;
g)ăanalizeaz ăcererileăformulateădeălucr toriăprivindăcondi iileădeămunc ăşiămodulăînăcareăîşiă
îndeplinescăatribu iileăpersoaneleădesemnateăşi/sauăserviciulăextern;
h)ăurm reşteămodulăînăcareăseăaplic ăşiăseărespect ăreglement rileălegaleăprivindăsecuritateaă
şiăs n tateaăînămunc ,ăm surileădispuseădeăinspectorulădeămunc ăşiăinspectoriiăsanitari;

i)ă analizeaz ă propunerileă lucr toriloră privindă prevenireaă accidenteloră deă munc ă şiă aă
îmboln viriloră profesionale,ă precumă şiă pentruă îmbun t ireaă condi iiloră deă munc ă şiă propuneă
introducereaăacestoraăînăplanulădeăprevenireăşiăprotec ie;
j)ă analizeaz ă cauzeleă produceriiă accidenteloră deă munc ,ă îmboln viriloră profesionaleă şiă
evenimenteloră produseă şiă poateă propuneă m suriă tehniceă înă completareaă m suriloră dispuseă înă urmaă
cercet rii;
k)ăefectueaz ăverific riăpropriiăprivindăaplicareaăinstruc iunilorăpropriiăşiăaăcelorădeălucru
şiăfaceăunăraportăscrisăprivindăconstat rileăf cute;
l)ă dezbateă raportulă scris,ă prezentată comitetuluiă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă deă c treă
conduc torulăunit iiăcelăpu inăoădat ăpeăan,ăcuăprivireălaăsitua iaăsecurit iiăşiăs n t iiăînă
munc ,ălaăac iunileăcareăauăfostăîntreprinseăşiălaăeficien aăacestoraăînăanulăîncheiat,ăprecumăşiă
propunerileăpentruăplanulădeăprevenireăşiăprotec ieăceăseăvaărealizaăînăanulăurm tor.
SEC IUNEAăaă4-a
Obliga iileăangajatoruluiăreferitoareălaăcomitetul deăsecuritateăşiăs n tateăînămunc
ART. 68
Angajatorulă trebuieă s ă furnizezeă comitetuluiă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă toateă
informa iileănecesare,ăpentruăcaămembriiăacestuiaăs ăîşiăpoat ădaăavizulăînăcunoştin ădeăcauz .
ART. 69
(1) Angajatorulă trebuieă s ă prezinte,ă celă pu ină oă dat ă peă an,ă comitetuluiă deă securitateă şiă
s n tateă înă munc ă ună raportă scrisă careă vaă cuprindeă situa iaă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă
ac iunileă careă auă fostă întreprinseă şiă eficien aă acestoraă înă anulă încheiat,ă precumă şiă propunerileă
pentruăplanulădeăprevenireăşiăprotec ieăceăseăvorărealizaăînăanulăurm tor.
(2)ă Angajatorulă trebuieă s ă transmit ă raportulă prev zută laă alin.ă (1),ă avizată deă membriiă
comitetuluiă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ,ă înă termenă deă 10ă zile, inspectoratului teritorial
deămunc .
ART. 70
Angajatorulă trebuieă s ă supun ă analizeiă comitetuluiă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă
documenta iaă referitoareă laă caracteristicileă echipamenteloră deă munc ,ă aleă echipamenteloră deă
protec ieăcolectiv ăşiăindividual ,ăînăvedereaăselec ion riiăechipamentelorăoptime.
ART. 71
Angajatorulă trebuieă s ă informezeă comitetulă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă cuă privireă laă
evaluareaă riscuriloră pentruă securitateă şiă s n tate,ă m surileă deă prevenireă şiă protec ieă atât la
nivelădeăunitate,ăcâtăşiălaănivelădeălocădeămunc ăşiătipuriădeăposturiădeălucru,ăm surileădeăprimă
ajutor,ădeăprevenireăşiăstingereăaăincendiilorăşiăevacuareăaălucr torilor.
ART. 72
Angajatorulăcomunic ăcomitetuluiădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ăpunctulăs uădeăvedereăsau,ă
dac ă esteă cazul,ă ală mediculuiă deă medicinaă muncii,ă serviciuluiă internă sauă externă deă prevenireă şiă
protec ie,ăasupraăplângerilorălucr torilorăprivindăcondi iileădeămunc ăşiămodulăînăcareăserviciulă
intern sau extern de prevenireăşiăprotec ieăîşiăîndeplineşteăatribu iile.
ART. 73
Înă cazulă înă careă angajatorulă nuă iaă înă considerareă propunerileă comitetuluiă deă securitateă şiă
s n tateă înă munc ,ă conformă atribu iiloră prev zuteă laă art.ă 67,ă trebuieă s ă motivezeă deciziaă saă înă
fa aăcomitetului;ămotiva iaăvaăfiăconsemnat ăînăprocesul-verbal.
CAP. V
Instruireaălucr torilorăînădomeniulăsecurit

iiăşiăs n t

iiăînămunc

SEC IUNEAă1
Dispozi iiăgenerale
ART. 74
Prezentulă capitolă stabileşteă proceduraă instruiriiă lucr toriloră dină punctă deă vedereă ală
securit iiăşiăs n t iiăînămunc ,ăînăconformitateăcuăart.ă20ădinălege.
ART. 75
Instruireaă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă areă caă scopă însuşireaă cunoştin eloră
şiăformareaădeprinderilorădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc .
ART. 76
(1)ă Instruireaă lucr toriloră înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă laă nivelulă
întreprinderiiăşi/sauăalăunit iiăseăefectueaz ăînătimpulăprogramuluiădeălucru.
(2)ăPerioadaăînăcareăseădesf şoar ăinstruireaăprev zut ălaăalin.ă(1)ăesteăconsiderat ătimpădeă
munc .

ART. 77
Instruireaălucr torilorăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ăcuprindeă3ăfaze:
a) instruirea introductiv-general ;
b)ăinstruireaălaăloculădeămunc ;
c) instruirea periodic .
ART. 78
Laă instruireaă personaluluiă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă voră fiă folositeă
mijloace,ă metodeă şiă tehniciă deă instruire,ă cumă ară fi:ă expunerea,ă demonstra ia,ă studiulă deă caz,ă
vizion riădeăfilme,ădiapozitive,ăproiec ii,ăinstruire asistat ădeăcalculator.
ART. 79
Fiecareă angajatoră areă obliga iaă s ă asigureă bazaă material ă corespunz toareă uneiă instruiriă
adecvate.
ART. 80
Angajatorulă trebuieă s ă dispun ă deă programeă deă instruireă - testare la nivelul întreprinderii
şi/sauăunit iiăpentru:
a)ăconduc toriiălocurilorădeămunc ;
b)ălucr tori,ăpeămeseriiăşiăactivit i.
-----------Art. 80 a fost modificat de pct. 44 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 81
(1)ă Rezultatulă instruiriiă lucr toriloră înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă seă
consemneaz ă înă modă obligatoriuă înă fişaă deă instruireă individual ,ă conformă modeluluiă prezentată înă
anexa nr.ă11,ăcuăindicareaămaterialuluiăpredat,ăaădurateiăşiădateiăinstruirii.
(2)ă Completareaă fişeiă deă instruireă individual ă seă vaă faceă cuă pixă cuă past ă sauă cuă stilou,ă
imediatădup ăverificareaăinstruirii.
(3)ăDup ăefectuareaăinstruirii,ăfişaădeăinstruireăindividual ăseăsemneaz ădeăc treălucr torulă
instruităşiădeăc treăpersoaneleăcareăauăefectuatăşiăauăverificatăinstruirea.
(4)ăFişaădeăinstruireăindividual ăvaăfiăp strat ădeăc treăconduc torulăloculuiădeămunc ăşiăvaă
fiă înso it ă deă oă copieă aă ultimeiă fişeă deă aptitudiniă completateă deă c treă mediculă deă medicinaă
muncii.
-----------Alin. (4) al art. 81 a fost modificat de pct. 45 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădin 27 septembrie 2010.
(5)ă Fişaă deă instruireă individual ă seă p streaz ă înă întreprindere/unitate,ă deă laă angajareă pân ă
laădataăîncet riiăraporturilorădeămunc .
-----------Alin. (5) al art. 81 a fost introdus de pct. 46 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 82
(1)ăPentruăpersoaneleăaflateăînăîntreprindereăşi/sauăunitateăcuăpermisiuneaăangajatorului,ăcuă
excep iaă altoră participan iă laă procesulă deă munc ,ă aşaă cumă suntă defini iă potrivită art.ă 5ă lit.ă c)ă
dinălege,ăangajatorulăstabileşte,ăprinăregulamentulăinternăsauăprinăregulamentulădeăorganizareăşiă
func ionare,ădurataăinstruiriiăşiăreguliăprivindăinstruireaăşiăînso ireaăacestoraăînăîntreprindere
şi/sauăunitate.
-----------Alin. (1) al art. 82 a fost modificat de pct. 47 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(2) Pentruălucr toriiădinăîntreprinderiăşi/sauăunit iădinăexteriorăcareădesf şoar ăactivit iă
peă baz ă deă contractă deă prest riă deă servicii,ă angajatorulă beneficiară ală serviciiloră vaă asiguraă
instruireaă lucr toriloră respectiviă privindă activit ileă specificeă întreprinderiiă şi/sauă unit iiă
respective,ă riscurileă pentruă securitateaă şiă s n tateaă lor,ă precumă şiă m surileă şiă activit ileă deă
prevenireăşiăprotec ieălaănivelulăîntreprinderiiăşi/sauăunit ii,ăînăgeneral.
-----------Alin. (2) al art. 82 a fost modificat de pct. 47 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(3)ă Instruireaă prev zut ă laă alin.ă (1)ă şiă (2)ă seă consemneaz ă înă fişaă deă instruireă colectiv ,ă
conform modelului prezentat în anexa nr. 12.

(4)ă Fişaă deă instruireă colectiv ă seă întocmeşteă înă dou ă exemplare,ă dină careă ună exemplară seă vaă
p straă deă c treă angajator/lucr toră desemnat/serviciuă internă deă prevenireă şiă protec ieă careă aă
efectuată instruireaă şiă ună exemplară seă p streaz ă deă c treă angajatorulă lucr toriloră instrui iă sau,ă
înăcazulăvizitatorilor,ădeăc treăconduc torulăgrupului.
(5)ă Reprezentan iiă autorit iloră competenteă cuă atribu iiă deă controlă voră fiă înso i iă deă c treă
un reprezentant desemnat de c treăangajator,ăf r ăaăseăîntocmiăfişaădeăinstruire.
-----------Alin. (5) al art. 82 a fost modificat de pct. 47 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrie 2010.
SEC IUNEAăaă2-a
Instruirea introductiv-general
ART. 83
Instruirea introductiv-general ăseăface:
a)ălaăangajareaălucr torilorădefini iăconformăart.ă5ălit.ăa)ădinălege;
b)ălucr torilorădetaşa iădeălaăoăîntreprindereăşi/sau unitate la alta;
c)ălucr torilorădelega iădeălaăoăîntreprindereăşi/sauăunitateălaăalta;
d)ălucr toruluiăpusălaădispozi ieădeăc treăunăagentădeămunc ătemporar.
ART. 84
Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activit ileă specificeă
întreprinderiiă şi/sauă unit iiă respective,ă riscurileă pentruă securitateă şiă s n tateă înă munc ,ă
precumă şiă m surileă şiă activit ileă deă prevenireă şiă protec ieă laă nivelulă întreprinderiiă şi/sauă
unit ii,ăînăgeneral.
ART. 85
Instruirea introductiv-general ăseăfaceădeăc tre:
a)ă angajatorulă careă şi-aă asumată atribu iileă dină domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ;ă
sau
b)ălucr torulădesemnat;ăsau
c)ăunălucr torăalăserviciuluiăinternădeăprevenireăşiăprotec ie;ăsau
d) serviciulăexternădeăprevenireăşiăprotec ie.
ART. 86
Instruirea introductiv-general ăseăfaceăindividualăsauăînăgrupuriădeăcelămultă20ădeăpersoane.
ART. 87
(1) Durata instruirii introductiv-generaleă depindeă deă specificulă activit iă şiă deă riscurileă
pentruă securitateă şiă s n tateă înă munc ,ă precumă şiă deă m surileă şiă activit ileă deă prevenireă şiă
protec ieălaănivelulăîntreprinderiiăşi/sauăalăunit ii,ăînăgeneral.
(2)ă Angajatorulă stabileşteă prină instruc iuniă propriiă durataă instruiriiă introductiv-generale;
aceastaănuăvaăfiămaiămic ădeă8ăore.
(3)ăSuntăexceptateădeălaăprevederileăalin.ă(2)ăpersoaneleăprev zuteălaăart.ă82,ăc roraăliăseă
voră prezentaă succintă activit ile,ă riscurileă şiă m surileă deă prevenireă şiă protec ieă dină
întreprindereăşi/sauăunitate.
ART. 88
(1) În cadrul instruirii introductiv-generaleă seă voră expune,ă înă principal,ă urm toareleă
probleme:
a)ălegisla iaădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ;
b)ă consecin eleă posibileă aleă necunoaşteriiă şiă nerespect riiă legisla ieiă deă securitateă şiă
s n tateăînămunc ;
c)ăriscurileădeăaccidentareăşiăîmboln vireăprofesional ăspecificeăunit ii;
d)ă m suriă laă nivelulă întreprinderiiă şi/sauă unit iiă privindă acordareaă primuluiă ajutor,ă
stingereaăincendiilorăşiăevacuareaălucr torilor.
(2)ă Con inutul instruirii introductiv-generaleă trebuieă s ă fieă înă conformitateă cuă tematicaă
aprobat ădeăc treăangajator.
ART. 89
(1) Instruirea introductiv-general ă seă vaă finalizaă cuă verificareaă însuşiriiă cunoştin eloră peă
baz ădeăteste.
(2) Rezultatul verific riiăvaăfiăconsemnatăînăfişaădeăinstruire.
(3)ă Lucr toriiă prev zu iă laă art.ă 83ă lit.ă a)ă şiă d)ă nuă voră puteaă fiă angaja iă dac ă nuă şi-au
însuşităcunoştin eleăprezentateăînăinstruireaăintroductiv-general .
SEC IUNEAăaă3-a
Instruirea la locul de munc

ART. 90
(1)ăInstruireaălaă loculădeămunc ăseăfaceădup ăinstruireaăintroductiv-general ăşiăareăcaăscopă
prezentareaăriscurilorăpentruăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ,ăprecumăşiăm surileăşiăactivit ileă
deăprevenireăşiăprotec ieălaănivelulăfiec ruiălocădeămunc ,ăpostădeălucruăşi/sauăfiec reiăfunc iiă
exercitate.
(2)ăInstruireaălaă loculădeămunc ăseăfaceătuturorălucr toriloră prev zu iălaăart.ă83,ă inclusivă
laăschimbareaăloculuiădeămunc ăînăcadrulăîntreprinderiiăşi/sauăalăunit ii.
ART. 91
(1) Instruireaălaăloculădeămunc ăseăfaceădeăc treăconduc torulădirectăalăloculuiădeămunc ,ăînă
grupe de maximum 20 de persoane.
-----------Alin. (2) al art. 91 a fost abrogat de pct. 48 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 92
(1)ăDurataăinstruiriiălaăloculădeămunc ădepindeădeăriscurileăpentruăsecuritateăşiăs n tateăînă
munc ,ăprecumăşiădeăm surileăşiăactivit ileădeăprevenireăşiăprotec ieălaănivelulăfiec ruiălocădeă
munc ,ăpostădeălucruăşi/sauăfiec reiăfunc iiăexercitate.
(2)ă Durataă instruiriiă laă loculă deă munc ă nuă vaă fiă maiă mic ă deă 8ă oreă şiă seă stabileşteă prină
instruc iuniăpropriiădeăc treăconduc torulăloculuiădeămunc ărespectiv,ăîmpreun ăcu:
a)ă angajatorulă careă şi-aă asumată atribu iileă dină domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ;ă
sau
b)ălucr torulădesemnat;ăsau
c)ăunălucr torăalăserviciuluiăinternădeăprevenireăşiăprotec ie;ăsau
d)ăserviciulăexternădeăprevenireăşi protec ie.
ART. 93
(1)ă Instruireaă laă loculă deă munc ă seă vaă efectuaă peă bazaă tematiciloră întocmiteă deă c treă
angajatorulăcareăşi-aăasumatăatribu iileădinădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc /lucr torulă
desemnat/serviciul intern/serviciul extern deă prevenireă şiă protec ieă şiă aprobateă deă c treă
angajator,ătematiciăcareăvorăfiăp strateălaăpersoanaăcareăefectueaz ăinstruirea.
(2)ăInstruireaălaăloculădeămunc ăvaăcuprindeăcelăpu inăurm toarele:
a)ă informa iiă privindă riscurileă deă accidentareă şiă îmboln vireă profesional ă specificeă loculuiă
deămunc ăşi/sauăpostuluiădeălucru;
b)ăprevederileăinstruc iunilorăpropriiăelaborateăpentruăloculădeămunc ăşi/sauăpostulădeălucru;
c)ă m suriă laă nivelulă loculuiă deă munc ă şi/sauă postuluiă deă lucruă privindă acordarea primului
ajutor,ă stingereaă incendiiloră şiă evacuareaă lucr torilor,ă precumă şiă înă cazulă pericoluluiă gravă şiă
iminent;
d)ă prevederiă aleă reglement riloră deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă privindă activit iă
specificeăaleăloculuiădeămunc ăşi/sauăpostuluiăde lucru;
e)ă demonstra iiă practiceă privindă activitateaă peă careă persoanaă respectiv ă oă vaă desf şuraă şiă
exerci iiă practiceă privindă utilizareaă echipamentuluiă individuală deă protec ie,ă aă mijloaceloră deă
alarmare,ăinterven ie,ăevacuareăşiădeăprimăajutor,ăaspecte care sunt obligatorii.
-----------Art. 93 a fost modificat de pct. 49 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 94
Începerea efectiv ăaăactivit iiălaăpostulădeălucruădeăc treălucr torulăinstruităseăfaceănumaiă
dup ăverificareaăcunoştin elorădeăc teăşefulăierarhicăsuperiorăceluiăcareăaăf cutăinstruireaăşiăseă
consemneaz ăînăfişaădeăinstruireăindividual .
SEC IUNEAăaă4-a
Instruireaăperiodic
ART. 95
Instruireaă periodic ă seă faceă tuturoră lucr toriloră prev zu iă laă art.ă 83ă şiă areă dreptă scopă
reîmprosp tareaăşiăactualizareaăcunoştin elorăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc .
ART. 96
(1) Instruirea periodic ăseăefectueaz ădeăc treăconduc torulăloculuiădeămunc .
(2)ă Durataă instruiriiă periodice,ă intervalulă dintreă dou ă instruiriă şiă periodicitateaă
verific riiă instruiriiă voră fiă stabiliteă prină instruc iuniă proprii,ă înă func ieă deă condi iileă
loculuiădeămunc ăşi/sau postului de lucru.
------------

Alin. (2) al art. 96 a fost modificat de pct. 50 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(2^1) Intervalulădintreădou ăinstruiriăperiodiceănuăvaăfiămaiămareădeă6ăluni.
-----------Alin. (2^1) al art. 96 a fost introdus de pct. 51 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr. 661 din 27 septembrie 2010.
(3) Pentru personalul tehnico-administrativă intervalulă dintreă dou ă instruiriă periodiceă vaă fiă
de cel mult 12 luni.
(4)ăVerificareaăinstruiriiăperiodiceăseăfaceădeăc treăşefulăierarhicăalăceluiăcareăefectueaz ă
instruirea şiăprinăsondajădeăc treăangajator/lucr torulădesemnat/serviciulăinternădeăprevenireăşiă
protec ie/serviciileă externeă deă prevenireă şiă protec ie,ă careă voră semnaă fişeleă deă instruireă aleă
lucr torilor,ăconfirmândăastfelăc ăinstruireaăaăfostăf cut ăcorespunz tor.
(5)ăInstruireaăperiodic ăseăvaăcompletaăînămodăobligatoriuăşiăcuădemonstra iiăpractice.
ART. 97
Instruireaăperiodic ăseăvaăefectuaăpeăbazaătematicilorăîntocmiteădeăc treăangajatorulăcareăşiaăasumatăatribu iileădinădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc /lucr torulădesemnat/serviciulă
internă deă deă prevenireă şiă protec ie/serviciulă externă deă prevenireă şiă protec ieă şiă aprobateă deă
c treăangajator,ăcareăvorăfiăp strateălaăpersoanaăcareăefectueaz ăinstruirea.
ART. 98
Instruireaăperiodic ăseăfaceăsuplimentarăceleiăprogramateăînăurm toareleăcazuri:
a)ăcândăunălucr torăaălipsităpesteă30ădeăzileălucr toare;
b)ă cândă auă ap rută modific riă aleă prevederiloră deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă privindă
activit iă specificeă aleă loculuiă deă munc ă şi/sauă postuluiă deă lucruă sauă aleă instruc iuniloră
proprii,ăinclusivădatorit ăevolu ieiăriscurilorăsauăapari ieiădeănoiăriscuriăînăunitate;
c)ălaăreluareaăactivit iiădup ăaccidentădeămunc ;
d)ălaăexecutareaăunorălucr riăspeciale;
e) la introducereaăunuiăechipamentădeămunc ăsauăaăunorămodific riăaleăechipamentuluiăexistent;
f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
g)ălaăintroducereaăoric reiănoiătehnologiiăsauăaăunorăproceduriădeălucru.
ART. 99
Durata instruiriiăperiodiceăprev zuteălaăart.ă98ănuăvaăfiămaiămic ădeă8ăoreăşiăseăstabileşteă
înăinstruc iuniăpropriiădeăc treăconduc torulăloculuiădeămunc ărespectiv,ăîmpreun ăcu:
a)ă angajatorulă careă şi-aă asumată atribu iileă dină domeniulă securit iiă şiă s n t ii înă munc ;ă
sau
b)ălucr torulădesemnat;ăsau
c)ăunălucr torăalăserviciuluiăinternădeăprotec ieăşiăprevenire;ăsau
d)ăserviciulăexternădeăprotec ieăşiăprevenire.
ART. 100
Instruireaăperiodic ăprev zut ălaăart.ă98ăseăvaăefectuaăpeăbazaătematicilorăîntocmiteădeăc treă
angajatorulăcareăşi-aăasumatăatribu iileădinădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc /lucr torulă
desemnat/serviciulăinternădeăprevenireăşiăprotec ie/serviciulăexternădeăprevenireăşiăprotec ieăşiă
aprobateădeăc treăangajator,ăcare vorăfiăp strateălaăpersoanaăcareăefectueaz ăinstruirea.
CAP. VI
Pericolăgravăşiăiminentăşiăzoneăcuăriscăridicatăşiăspecific
SEC IUNEAă1
Pericolăgravăşiăiminentădeăaccidentare
ART. 101
Stareaădeăpericolăgravăşiăiminentădeăaccidentare, astfel cum este el definit la art. 5 lit. l)
dină lege,ă poateă fiă constatat ă deă c treă oriceă lucr toră dină întreprindereă şi/sauă unitate,ă lucr toră
alăserviciuluiăexternădeăprevenireăşiăprotec ieăcuăcareăîntreprindereaăşi/sauăunitateaăaăîncheiată
contract, precumăşiădeăc treăinspectoriiădeămunc .
ART. 102
Laăconstatareaăst riiădeăpericolăgravăşiăiminentădeăaccidentareăseăvorăluaăimediatăurm toareleă
m suriădeăsecuritate:
a)ăoprireaăechipamentuluiădeămunc ăşi/sauăactivit ii;
b) evacuarea personaluluiădinăzonaăpericuloas ;
c)ăanun areaăserviciilorăspecializate;
d)ăanun areaăconduc torilorăierarhici;

e)ăeliminareaăcauzelorăcareăauăcondusălaăapari iaăst riiădeăpericolăgravăşiăiminent.
ART. 103
(1)ăÎnăvedereaărealiz riiăm surilorăprev zuteălaăart.ă102ălit.ăa),ăînăprealabilăangajatorulăvaă
desemnaă lucr toriiă careă trebuieă s ă opreasc ă echipamenteleă deă munc ă şiă vaă asiguraă instruireaă
acestora.
(2)ă Înă vedereaă realiz riiă m suriloră precizateă laă art.ă 102ă lit.ă b),ă înă prealabilă angajatorul
trebuie:
a)ăs ăîntocmeasc ăplanulădeăevacuareăaălucr torilor;
b)ăs ăafişezeăplanulădeăevacuareălaălocăvizibil;
c)ăs ăinstruiasc ălucr toriiăînăvedereaăaplic riiăplanuluiădeăevacuareăşiăs ăverificeămodulăînă
careăşi-auăînsuşităcunoştin ele.
(3)ă Înă vedereaă realiz riiă m suriloră precizateă laă art.ă 102ă lit.ă c),ă înă prealabilă angajatorulă
trebuie:
a)ă s ă desemnezeă lucr toriiă careă trebuieă s ă contactezeă serviciileă specializateă şiă s ă îiă
instruiasc ăînăacestăsens;
b)ăs ăasigureămijloaceleădeăcomunicareănecesareăcontact riiăserviciilorăspecializate.
(4)ă Înă vedereaă realiz riiă m suriloră precizateă laă art.ă 102ă lit.ă d),ă înă prealabilă angajatorulă
trebuieăs ăstabileasc ămodulăoperativădeăanun areălaănivelăierarhicăsuperior.
(5)ă Înă vedereaă realiz riiă m suriloră precizateă laă art.ă 102ă lit.ă e),ă înă prealabilă angajatorulă
trebuie:
a)ăs ădesemnezeălucr toriiăcareăauăcapacitateaănecesar ăs ăelimineăstareaădeăpericolăgravăşiă
iminent,ăs ăasigureăinstruireaăşiădotareaălorăcuămijloaceătehniceănecesareăinterven iei;
b)ăs ăstabileasc ăserviciileăspecializateăcareăpotăinterveni.
ART. 104
Angajatorulătrebuieăs ăstabileasc ăm surileădeăsecuritateăprev zuteălaăart.ă102,ă inândăseamaă
deă naturaă activit ilor,ă num rulă deă lucr tori,ă organizareaă teritorial ă aă activit iiă şiă deă
prezen aăaltorăpersoaneăînăafaraăcelorăimplicateădirectăînăprocesulămuncii.
SEC IUNEAăaă2-a
Zoneăcuăriscăridicatăşiăspecific
ART. 105
Eviden aăzonelorăcuăriscăridicatăşiăspecificăprev zut ălaăart.ă13ălit.ăk)ădinălegeătrebuieăs ă
con in ă nominalizareaă şiă localizareaă acestoră zoneă înă cadrulă întreprinderiiă şi/sauă unit iiă şiă
m surileăstabiliteăînăurmaăevalu riiăriscurilorăpentruăacesteăzone.
ART. 106
(1)ă Angajatorulă trebuieă s ă aduc ă laă cunoştin aă tuturoră lucr torilor care sunt zonele cu risc
ridicatăşiăspecific.
(2)ă Angajatorulă trebuieă s ă aduc ă laă cunoştin aă conduc toriloră locuriloră deă munc ă şiă
lucr toriloră careă îşiă desf şoar ă activitateaă înă zoneleă cuă riscă ridicată şiă specifică m surileă
stabiliteăînăurmaăevalu riiăriscurilor.
-----------Art. 106 a fost modificat de pct. 52 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 107
Ac iunileăpentruărealizareaăm surilorăstabiliteăînăurmaăevalu riiăriscurilorăpentruăzoneleăcuă
riscăridicatăşiăspecificăconstituieăoăprioritateăînăcadrulăplanuluiădeăprotec ieăşiăprevenire.
CAP. VII
Comunicareaăşiăcercetareaăevenimentelor,ăînregistrareaăşiăeviden aăaccidentelorădeămunc ăşiăaă
incidentelorăpericuloase,ăsemnalarea,ăcercetarea,ădeclarareaăşiăraportareaăbolilorăprofesionale
SEC IUNEAă1
Comunicarea evenimentelor
ART. 108
(1)ă Oriceă evenimentă vaă fiă comunicată conformă prevederiloră art.ă 26ă şiă art.ă 27 alin. (1) din
lege.
(2)ăDac ăprintreăvictimeleăevenimentuluiăseăafl ăşiălucr toriăaiăaltorăangajatori,ăevenimentulă
vaăfiăcomunicatăşiăangajatorilorăacestoraădeăc treăangajatorulălaăcareăs-a produs evenimentul.
(3)ă Evenimentulă produsă înă condi iileă prev zuteă laă art.ă 30ă alin.ă (1)ă lit.ă d)ă şiă e)ă dină lege,ă
dac ăaăavutălocăînăafaraăîntreprinderiiăşi/sauăunit iiăşiănuăaăavutănicioăleg tur ăcuăaceasta,ăvaă

fiă comunicată inspectoratuluiă teritorială deă munc ă peă razaă c ruiaă s-aă produs,ă deă c treă oriceă
persoan ăcareăareăcunoştin ădespreăproducereaăevenimentului.
ART. 109
Comunicareaă evenimenteloră vaă cuprindeă celă pu ină urm toareleă informa ii,ă conformă modeluluiă
prev zutăînăanexaănr.ă13:
a) denumirea/numele angajatorului la care s-aă produsă accidentulă şi,ă dac ă esteă cazul,ă
denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul;
b)ăsediul/adresaăşiănum rulădeătelefonăaleăangajatorului;
c) locul unde s-a produs evenimentul;
d)ădataăşiăoraălaăcareăs-aăprodusăevenimentul/dataăşiăora la care a decedat accidentatul;
e)ănumeleăşiăprenumeleăvictimei;
f)ă dateleă personaleă aleă victimei:ă vârsta,ă stareaă civil ,ă copiiă înă între inere,ă alteă persoaneă
înăîntre inere,ăocupa ia,ăvechimeaăînăocupa ieăşiălaăloculădeămunc ;
g)ăîmprejur rileăcareăseăcunoscăşiăcauzeleăprezumtive;
h)ăconsecin eleăaccidentului;
i)ănumeleăşiăfunc iaăpersoaneiăcareăcomunic ăevenimentul;
j)ădataăcomunic rii;
k)ăunitateaăsanitar ăcuăpaturiălaăcareăaăfostăinternatăaccidentatul.
ART. 110
În cazulă accidenteloră deă circula ieă produseă peă drumurileă publice,ă soldateă cuă decesulă
victimelor,ă înă careă printreă victimeă suntă şiă persoaneă aflateă înă îndeplinireaă unoră îndatoririă deă
serviciu,ă serviciileă poli ieiă rutiereă voră comunicaă evenimentulă laă inspectoratulă teritorial de
munc ădinăjude ulăpeărazaăc ruiaăs-a produs.
ART. 111
(1)ăAngajatorulăvaăluaăm surileănecesareăpentruăaănuăseămodificaăstareaădeăfaptărezultat ădină
producereaă evenimentului,ă pân ă laă primireaă acorduluiă dină parteaă organeloră careă efectueaz ă
cercetarea,ă cuă excep iaă cazuriloră înă careă men inereaă acesteiă st riă ară generaă producereaă altoră
evenimente,ă ară agravaă stareaă accidenta iloră sauă ară puneă înă pericolă via aă lucr toriloră şiă aă
celorlal iăparticipan iălaăprocesulămuncii.
(2)ă Înă situa iaă înă careă esteă necesară s ă seă modificeă stareaă deă faptă rezultat ă dină producereaă
evenimentului,ăseăvorăface,ădup ăposibilit i,ăschi eăsauăfotografiiăaleăloculuiăundeăs-a produs,
seă voră identificaă şiă seă voră ridicaă oriceă obiecteă careă con ină sauă poart ă oă urm ă aă evenimentului;
obiecteleăvorăfiăpredateăorganelorăcareăefectueaz ăcercetareaăşiăvorăconstituiăprobeăînăcercetareaă
evenimentului.
(3)ă Pentruă oriceă modificareă aă st riiă deă faptă rezultat ă dină producereaă evenimentului,ă
angajatorulăsauăreprezentantulăs uălegalăva consemnaăpeăpropriaăr spundere,ăîntr-un proces-verbal,
toateămodific rileăefectuateădup ăproducereaăevenimentului.
ART. 112
(1)ă Inspectoratulă teritorială deă munc ă peă razaă c ruiaă aă avută locă evenimentulă vaă comunicaă
Inspec ieiăMuncii:
a) incidentul periculos;
b) evenimentul care a avut ca urmare un deces;
c) evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv;
d)ăevenimentulăcareăaăavutăcaăurmareăunăaccidentăurmatădeăinvaliditateăevident ;
e) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate;
f)ăevenimentulăcareăaăavutăcaăurmareădispari iaăunei/unorăpersoane.
-----------Literaăf)ăaăalin.ă(1)ăalăart.ă112ăaăfostăintrodus ădeăpct.ă53ăalăart.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ă
din 8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(2)ăEvenimenteleăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăd)ăşiăe)ăseăvorăcomunicaăInspec ieiăMunciiădup ă
primirea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate.
-----------Alin. (2) al art. 112 a fost modificat de pct. 54 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(3)ăComunicareaăc treăInspec iaăMunciiăvaăcuprindeăinforma iileăprev zuteălaăart.ă109.
ART. 113
(1)ăLaăsolicitareaăorganelorăcareăefectueaz ăcercetareaăevenimentului,ăunitateaăsanitar ăcareă
acord ă asisten ă medical ă deă urgen ă seă vaă pronun aă înă scrisă cuă privireă laă diagnosticulă
provizoriu, în termen de maximumă3ăzileălucr toareădeălaăprimireaăsolicit rii.
(2)ă Unitateaă sanitar ă prev zut ă laă alin.ă (1)ă vaă luaă m suriă pentruă recoltareaă imediat ă aă
probelorădeălaborator,ăînăvedereaădetermin riiăalcoolemieiăsauăaăst riiădeăinfluen ăaăproduseloră

ori substan eloră stupefianteă sauă aă medicamenteloră cuă efecteă similareă acestora,ă precumă şiă pentruă
recoltareaă altoră probeă specificeă solicitateă deă inspectoratulă teritorială deă munc ,ă urmândă s ă
comuniceă rezultatulă determin riloră specificeă înă termenă deă 5ă zileă lucr toareă deă laă ob inereaă
acestora.
(3)ăÎnăcazădeădecesăalăpersoaneiăaccidentate,ăinspectoratulăteritorialădeămunc ăvaăsolicitaăînă
scrisăunit iiămedico-legaleăcompetenteăunăraportăpreliminarădinăcareăs ăreias ăfaptulăc ădecesulă
aăfostăsauănuăurmareaăuneiăv t m riăviolente, în conformitate cu prevederile Ordonan eiăGuvernuluiă
nr. 1/2000 privindă organizareaă activit iiă şiă func ionareaă institu iiloră deă medicin ă legal ,ă
aprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 459/2001,ărepublicat ,ăşiălegisla ieiăsubsecvente.
(4) Unitatea medico-legal ă vaă transmiteă raportulă preliminară inspectoratuluiă teritorială deă
munc ăînăconformitateăcuăprevederileăOrdonan eiăGuvernuluiănr.ă1/2000, aprobat ăcuămodific riăprină
Legea nr. 459/2001,ărepublicat ,ăşiăaleălegisla ieiăsubsecvente.
(5) Unitatea medico-legal ă vaă transmiteă raportulă deă constatareă medico-legal ă înă termenulă
prev zutălaăart.ă29ăalin.ă(3)ădinălege.
(6)ăÎnăcazulăaccidentuluiăurmatădeăinvaliditate,ăunitateaădeăexpertiz ămedical ăşiărecuperareă
aă capacit iiă deă munc ă ceă aă emisă deciziaă deă încadrareă într-un grad de invaliditate va trimite o
copieă deă peă decizie,ă înă termenă deă 5ă zileă lucr toareă deă laă dataă eliber riiă acesteia,ă laă
inspectoratulăteritorialădeămunc ăpeărazaăc ruiaăs-a produs accidentul.
-----------Alin. (6) al art. 113 a fost modificat de pct. 55 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
SEC IUNEAăaă2-a
Cercetarea evenimentelor
ART. 114
Cercetareaăevenimentelorăareăcaăscopăstabilireaăîmprejur rilorăşiăaăcauzelorăcareăauăcondusălaă
producereaă acestora,ă aă reglement riloră legaleă înc lcate,ă aă r spunderiloră şiă aă m suriloră ceă seă
impună aă fiă luateă pentruă prevenireaă produceriiă altoră cazuriă similareă şi,ă respectiv,ă pentruă
determinarea caracterului accidentului.
ART. 115
Cercetareaă seă faceă imediată dup ă comunicare,ă înă conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1)
din lege.
ART. 116
(1)ă Cercetareaă evenimenteloră careă producă incapacitateă temporar ă deă munc ă seă efectueaz ă deă
c treăangajatorulălaăcareăs-a produs evenimentul.
(1^1)ă Facă excep ieă deă laă prevederileă alin.ă (1) cazurileă înă careă lucr toriiă auă suferită oă
invaliditateă evident ,ă cazurileă înă careă victimeleă suntă cet eniă str iniă sauă cazurileă înă careă
printreăvictimeăseăafl ăcet eniăstr ini.
-----------Alin. (1^1) al art. 116 a fost introdus de pct. 56 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(1^2)ă Înă cazurileă prev zuteă laă alin.ă (1^1)ă cercetareaă seă efectueaz ă deă c treă inspectoratulă
teritorialădeămunc ăpeărazaăc ruiaăs-a produs evenimentul.
-----------Alin. (1^2) al art. 116 a fost introdus de pct. 56 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(2)ăAngajatorulăareăobliga iaăs ănumeasc ădeăîndat ,ăprinădecizieăscris ,ăcomisiaădeăcercetareă
a evenimentului.
(3)ăComisiaădeăcercetareăaăevenimentuluiăvaăfiăcompus ădinăcelăpu ină3ăpersoane,ădintreăcareăoă
persoan ătrebuieăs ăfie,ădup ăcaz:
a)ălucr torădesemnat;
b)ăreprezentantăalăserviciuluiăinternădeăprevenireăşiăprotec ie;
c)ă reprezentantă ală serviciuluiă externă deă prevenireă şiă protec ieă cuă preg tireă corespunz toareă
conform art. 47 lit. c).
-----------Lit. c) a alin. (3) al art. 116ăaăfostămodificat ădeăpct.ă6ăalăart.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă1.242ă
din 14 decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă925ădină27ădecembrieă2011.
------------

Alin. (3) al art. 116 a fost modificat de pct. 57 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(4)ă Persoaneleă numiteă deă c treă angajatoră înă comisiaă deă cercetareă aă evenimentuluiă trebuieă s ă
aib ăpreg tireătehnic ăcorespunz toareăşiăs ănuăfieăimplicateăînăorganizareaăşiăconducereaăloculuiă
deă munc ă undeă aă avută locă evenimentulă şiă s ă nuă fiă avută oă responsabilitateă înă producereaă
evenimentului.
(5)ăAngajatorulăcareăşi-aăasumatăatribu iileăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ănuă
poateă faceă parteă dină comisiaă deă cercetareă aă evenimentului,ă înă acestă cază urmândă s ă apelezeă laă
servicii externe.
(6)ă Dac ă înă evenimentă suntă implicateă victimeă cuă angajatoriă diferi i,ă înă comisiaă deă cercetareă
numit ădeăangajatorul la care s-aăprodusăevenimentulăvorăfiănominalizateăşiăpersoaneănumiteăprină
decizieăscris ădeăc treăceilal iăangajatori.
(7)ă Angajatorulă careă aă organizată transportulă r spundeă pentruă cercetareaă accidentuluiă deă
circula ieăprodusăpeădrumurileăpublice,ăurmatădeăincapacitateătemporar ădeămunc ,ăcuărespectarea,ă
atunci când este cazul, a prevederilor alin. (6).
(8)ăCercetareaăevenimentuluiăprev zutălaăart.ă30ăalin.ă(1)ălit.ăd)ăşiăe)ădinălege,ădac ăacestaă
aă avută locă înă afaraă întreprinderiiă şi/sauă unit iiă angajatoruluiă şiă nuă aă avută nicioă leg tur ă cuă
aceasta,ăseăefectueaz ăînăcondi iileălegii.
(9) Angajatorul care nu dispune de personal competent în conformitate cu alin. (4) sau nu are
personală suficientă trebuieă s ă asigureă cercetareaă apelândă laă serviciiă externeă deă prevenireă şiă
protec ie.
ART. 116^1
Cercetareaă evenimenteloră careă auă caă urmareă decesulă şi/sauă invaliditateaă lucr torilor,ă precumă
şiă aă incidenteloră periculoaseă careă seă producă peă teritoriulă altoră jude eă decâtă jude ulă undeă areă
sediul socială angajatorulă seă vaă faceă deă c treă inspectoratulă teritorială deă munc ă peă teritoriulă
c ruiaăaăavutălocăevenimentul.
-----------Art. 116^1 a fost introdus de pct. 58 al art.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ădină8ăseptembrieă2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 117
(1)ă Înă cazulă accidenteloră deă circula ieă peă drumurileă publiceă înă careă suntă implicateă persoaneă
aflateă înă îndeplinireaă îndatoririloră deă serviciu,ă serviciileă poli ieiă rutiereă voră transmite
comisieiănumiteădeăangajator,ăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ăpeăteritoriulăc ruiaăaăavutălocă
evenimentulă sauă Inspec ieiă Muncii,ă laă cerereaă acestora,ă înă termenă deă 5ă zileă lucr toareă deă laă
solicitare, un exemplar al procesului-verbal de cercetareălaăfa aăloculuiăşiăoriceăalteădocumenteă
existenteă necesareă cercet rii,ă cumă ară fi:ă copiiă deă peă declara ii,ă foaiaă deă parcurs,ă ordină deă
deplasare,ăschi e.
(2)ă Înă cazulă accidenteloră deă circula ieă peă drumurileă publice,ă înă bazaă documenteloră prev zuteă
la alin.ă(1)ătransmiseădeăorganeleădeăpoli ieăşiăaăaltorădocumenteădinăcareăs ărezulteăc ăvictimaă
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.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 118
(1)ăPersoaneleăîmputernicite,ăpotrivitălegii,ăs ăefectueze cercetarea evenimentelor au dreptul
s ăiaădeclara iiăscrise,ăs ăprelevezeăsauăs ăsoliciteăprelevareaădeăprobeănecesareăcercet rii,ăs ă
soliciteăsauăs ăconsulteăoriceăacteăoriădocumenteăaleăangajatorului,ăiarăacestaăesteăobligatăs ăleă
pun ălaădispozi ie înăcondi iileălegii.
(2)ă Înă situa iileă prev zuteă laă alin.ă (1),ă cheltuielileă necesareă prelev riiă şiă analiz riiă
probelorăînăvedereaăcercet riiăvorăfiăsuportateădeăangajatorulălaăcareăaăavutălocăevenimentul.
ART. 119
(1) Pentru cercetarea evenimentelorăseăpotăsolicitaăexper iăsauăspecialişti,ăcumăarăfiăceiădină
cadrulăunorăoperatoriăeconomiciăcuăcompeten eăpotrivităprevederilorălegaleăs ăefectuezeăexpertizeă
tehnice,ăiarăaceştiaătrebuieăs ăr spund ăsolicit rii.
(2)ă Înă situa iaă prev zut ă laă alin. (1), expertizele tehnice întocmite vor face parte
integrant ădinădosarulădeăcercetareăaăevenimentului.
(3)ăCheltuielileăaferenteăefectu riiăexpertizelor,ăprecumăşiăceleănecesareăanaliz riiăprobeloră
prelevateăcuăocaziaăcercet riiăseăsuport ădeăc treăangajatorul la care a avut loc evenimentul sau
careăseăfaceăr spunz torădeăorganizareaăactivit iiăînăurmaăc reiaăs-a produs evenimentul.

-----------Art. 119 a fost modificat de pct. 60 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă din 8 septembrie 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 120
(1)ă Cercetareaă evenimentuluiă urmată deă incapacitateă temporar ă deă munc ă seă vaă încheiaă înă celă
multă10ăzileălucr toareăcalculateădeălaădataăproducerii.
(2)ă Facă excep ieă deă laă prevederileă alin.ă (1)ă situa iiă cumă ară fiă celeă înă careă esteă necesar ă
prelevareaă deă probe,ă efectuareaă deă expertize,ă determin riă deă noxe,ă pentruă careă seă poateă solicitaă
înăscris,ăargumentatăşiăînăperioadaăprev zut ălaăalin.ă(1),ălaăinspectoratulăteritorialădeămunc ă
peărazaăc ruiaăs-a produs evenimentul, prelungirea termenului de cercetare.
(3)ăCercetareaăevenimentelorăcareăauăavutăcaăurmareădeces,ăinvaliditateăevident ,ăinvaliditateă
confirmat ăulterior,ăaăaccidentelorăcolectiveăsauăaăsitua iilorădeăpersoaneădateădisp rute,ăprecumă
şiă cercetareaă incidenteloră periculoaseă seă voră încheiaă înă celă multă 15ă zileă lucr toareă deă laă dataă
producerii acestora.
(4)ă Facă excep ieă deă laă prevederileă alin.ă (3)ă situa iiă cumă ară fiă celeă înă careă esteă necesar
eliberarea certificatului medico-legalăsau,ădup ăcaz,ăaăraportuluiădeăexpertiz ăoriădeăconstatareă
medico-legal ,ă prelevareaă deă probeă sauă efectuareaă deă expertize,ă pentruă careă inspectoratulă
teritorialădeămunc ăcareăcerceteaz ăevenimenteleăpoateăsolicitaăînăscris,ăargumentatăşiăînătermen,ă
laăInspec iaăMuncii,ăprelungireaătermenuluiădeăcercetare.
-----------Art. 120 a fost modificat de pct. 61 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 121
(1)ă Înă cazulă accidentuluiă cuă incapacitateă temporar ă deă munc ,ă înă urmaă c ruiaă aă intervenită
invaliditateaă confirmat ă prină decizieă sauă decesulă victimei,ă inspectoratulă teritorială deă munc ă peă
razaă c ruiaă s-a produs evenimentul va completa dosarul de cercetare întocmit la data producerii
evenimentuluiăşiăvaăîntocmiăunănouăproces-verbal de cercetare bazat pe dosarul completat.
(2) Întocmirea noului proces-verbală deă cercetareă aă accidentului,ă prev zută laă alin. (1), se
faceăînăcelămultă10ăzileălucr toareădeălaădataăprimiriiădeăc treăinspectoratulăteritorialădeămunc ă
a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medicolegalăori,ădup ăcaz,ăaăraportuluiădeăexpertiz ăsau de constatare medico-legal .
(3)ăInvaliditateaăevident ăvaăfiăcercetat ădeăc treăinspectoratulăteritorialădeămunc ăpeărazaă
c ruiaăs-aăprodus,ăcaăevenimentăcareăaăprodusăincapacitateătemporar ădeămunc ,ăşi,ăînăfunc ieădeă
consecin eleăulterioareăaleăevenimentului,ăseăvaăprocedaăconformăprevederilorăalin.ă(1)ăşiă(2).
(4)ă Facă excep ieă deă laă prevederileă alin.ă (2)ă şiă (3)ă situa iileă înă careă esteă necesar ă
administrarea de probe suplimentare, cum ar fi primirea de documente, prelevarea de probe,
efectuarea deă expertize,ă audiereaă deă martori,ă pentruă careă inspectoratulă teritorială deă munc ă
îns rcinată cuă cercetareaă evenimentuluiă poateă solicitaă înă scris,ă argumentată şiă înă termen,ă laă
Inspec iaăMuncii,ăprelungireaătermenuluiădeăcercetare.
-----------Art. 121 a fost modificat de pct. 62 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
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)ă notaă deă constatareă laă fa aă locului,ă încheiat ă imediată dup ă producereaă evenimentuluiă deă
c treă inspectorulă deă munc ,ă înă cazulă evenimenteloră careă seă cerceteaz ă deă c treă inspectoratulă
teritorială deă munc /Inspec iaă Muncii,ă conformă competen elor,ă sauă deă c treă lucr torulă
desemnat/serviciulăinternădeăprevenireăşiăprotec ie,ăiarăînăabsen aăacestora,ădeăserviciulăexternă
deă prevenireă şiă protec ie,ă înă cazulă evenimenteloră aă c roră cercetareă intr ă înă competen aă
angajatorului,ă şiă semnat ă deă c treă angajator,ă careă vaă cuprindeă preciz riă referitoareă laă pozi iaă
victimei,ăexisten aăsauăinexisten aăechipamentuluiăindividualădeăprotec ie,ăstareaăechipamenteloră
deă munc ,ă modulă înă careă func ionauă dispozitiveleă deă protec ie,ă închidereaă fişeiă deă instruireă
individual ăprinăbarareăşiăsemn tur ,ăridicareaădeădocumenteăsauăprelevareaădeăprobeăşiăoriceăalteă
indiciiăcareăpotăclarificaătoateăcauzeleăşiăîmprejur rileăproduceriiăevenimentului;
-----------Literaăc)ăaăalin.ă(1)ăalăart.ă122ăaăfostămodificat ădeăpct.ă63ăalăart.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ă
din 8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.

c^1) nota de constatareă laă fa aă locului,ă întocmit ă deă alteă organeă deă cercetareă abilitateă şiă
încheiat ă înă prezen aă şiă cuă participareaă reprezentan iloră inspectoratuluiă teritorială deă munc ,ă
careăreprezint ăpies ălaădosarăşiăînlocuieşteănotaăprev zut ălaălit.ăc).ăNotaădeăconstatare nu se
vaă întocmiă înă situa iileă înă careă seă men ineă oă stareă deă pericolă gravă şiă iminentă deă accidentare,ă
careănuăpermiteăaccesulăinspectorilorădeămunc ălaăloculăevenimentului,ăargumentându-se acest fapt;
-----------Litera c^1) a alin. (1) al art. 122ă aă fostă introdus ă deă pct.ă 64ă ală art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă
955 din 8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
d)ăschi eăşiăfotografiiăreferitoareălaăeveniment;
e)ă declara iileă accidenta ilor,ă înă cazulă evenimentuluiă urmată deă incapacitateă temporar ă deă
munc ăsauădeăinvaliditate;
f)ă declara iileă martoriloră şiă aleă oric roră persoaneă careă potă contribuiă laă elucidareaă
împrejur rilorăşiăaăcauzelorărealeăaleăproduceriiăevenimentului;
g)ă copiiă aleă acteloră şiă documenteloră necesareă pentruă elucidareaă împrejur riloră şiă aă cauzeloră
reale ale evenimentului;
h)ă copiiă aleă certificatuluiă constatatoră sauă oric roră alteă autoriza iiă înă bazaă c roraă
angajatorulăîşiădesf şoar ăactivitatea;
i)ă copiiă aleă fişeiă deă identificareă aă factoriloră deă riscă profesională şiă aleă fişeiă deă
aptitudine, întocmite potrivit prevederilor legale;
-----------Literaăi)ăaăalin.ă(1)ăalăart.ă122ăaăfostămodificat ădeăpct.ă63ăalăart. IădinăHOT RÂREAănr.ă955ă
din 8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
j)ăcopiiăaleăcontractelorăindividualeădeămunc ăaleăvictimelor;
k)ă copiiă aleă fişeloră deă instruireă individual ă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă
aleăvictimelor;ăînăcazădeădecesăacesteăfişeăseăvorăanexaăînăoriginal;
l) concluziile raportului de constatare medico-legal ,ăînăcazulăaccidentuluiămortal;
m)ă copieă aă hot râriiă judec toreştiă prină careă seă declar ă decesul,ă înă cazulă persoanelor date
disp rute;
n) copie a certificatelor de concediu medical, în cazul accidentului urmat de incapacitate
temporar ădeămunc ;
o) copie a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate, în cazul accidentului urmat de
invaliditate;
p)ă copiiă aleă actelor/documenteloră emise/completateă deă unit ileă sanitareă careă auă acordată
asisten ămedical ăvictimelor,ăinclusivăasisten ămedical ădeăurgen ,ădinăcareăs ărezulteădataăşiă
ora când accidentatul s-aăprezentatăpentruăconsulta ie,ăprecumăşiădiagnosticul.
-----------Literaăp)ăaăalin.ă(1)ăalăart.ă122ăaăfostămodificat ădeăpct.ă63ăalăart.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ă
din 8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
q) copie a procesului-verbală deă cercetareă laă fa aă locului,ă încheiată deă serviciileă poli ieiă
rutiere,ăînăcazulăaccidentelorădeăcircula ieăpeădrumurileăpublice.
(2)ă Dosarulă vaă maiă cuprinde,ă dup ă caz,ă oriceă alteă acteă şiă documenteă necesareă pentruă aă
determina caracterul accidentului, cum ar fi:
a)ă copieă aă autoriza iei,ă înă cazulă înă careă victimaă desf şuraă oă activitateă careă necesitaă
autorizare;
b)ăcopieăaădiplomei,ăadeverin eiăsauăcertificatuluiădeăcalificareăaăvictimei;
c)ăacteădeăexpertiz ătehnic ,ăîntocmiteăcuăocaziaăcercet riiăevenimentului;
d)ăacteădoveditoare,ăemiseădeăorganeăautorizate,ădinăcareăs ăseăpoat ăstabiliălocul,ădataăşiă
oraă produceriiă evenimentuluiă sauă s ă seă poat ă justificaă prezen aă victimeiă laă locul,ă oraă şiă dataă
producerii evenimentului;
e)ădocumenteădinăcareăs ărezulteăc ăaccidentatulăîndeplineaăîndatoririădeăserviciu;
f)ăcoresponden aăcuăalteăinstitu ii/unit iăînăvedereaăob ineriiăactelorăsolicitate;
g) adresele de prelungire a termenelor de cercetare, în conformitate cu art.ă120ăalin.ă(2)ăşiă
(4);
h)ăactulămedicalăemisădeăunitateaăsanitar ăcareăaăacordatăasisten ămedical ădeăurgen ,ădină
careăs ărezulteădiagnosticulălaăinternareăşi/sauăexternare;
i) procesul-verbală încheiată dup ă producereaă evenimentului,ă înă condi iileă prev zuteă laă art.ă
111;
j)ăformularulăpentruăînregistrareaăaccidentuluiădeămunc ,ădenumităînăcontinuareăFIAM,ăaprobată
prinăordinăalăministruluiămuncii,ăfamilieiăşiăprotec ieiăsociale.
------------

Litera j) a alin. (2) al art. 122 a fost modificat ă deă literaă c)ă aă pct.ă 120ă ală art. I din
HOT RÂREAănr.ă955ădină8ăseptembrieă2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă
2010,ăprinăînlocuireaăsintagmeiă"MinisterulăMuncii,ăSolidarit iiăSocialeăşiăFamiliei" cu sintagma
"MinisterulăMuncii,ăFamilieiăşiăProtec ieiăSociale".
ART. 123
Dosarulădeăcercetareăaăevenimentuluiătrebuieăs ăîndeplineasc ăurm toareleăcondi ii:
a)ă fileleă dosaruluiă s ă fieă numerotate,ă semnateă deă inspectorulă careă aă efectuată cercetarea sau
deă membriiă comisieiă deă cercetare,ă numit ă deă angajator,ă şiă ştampilateă cuă ştampilaă inspectoratuluiă
sau a angajatorului;
b)ă num rulă totală deă fileă con inută deă dosarulă deă cercetareă şiă num rulă deă fileă pentruă fiecareă
documentăanexatălaădosarăs ăfie men ionateăînăopis;
c)ăfiecareădocument,ăcuăexcep iaăprocesului-verbalădeăcercetare,ăs ăfieăidentificatăînădosarulă
deăcercetareăcaăanex ;
d)ăpaginileăşiăspa iileăalbeăs ăfieăbarate;
e)ăschi eleăreferitoareălaăeveniment,ăanexateălaădosar,ăs ăfieăînso iteădeăexplica ii;
f)ăfotografiileăreferitoareălaăevenimentăs ăfieăclareăşiăînso iteădeăexplica ii;
g)ăformularulăpentruădeclara ieăs ăfieăconformămodeluluiăprev zutăînăanexaănr.ă14;
h)ă declara iileă aflateă laă dosară s ă fieă înso iteă deă formaă tehnoredactat ,ă pentruă aă seă evitaă
eventualeleă confuziiă datorateă scrisuluiă ilizibil,ă certificateă caă fiindă conformeă cuă originalulă şiă
semnateădeăc treăinspectorulăcareăaăefectuatăcercetareaăsauădeăc treăunulădintreămembriiăcomisieiă
de cercetare.
-----------Literaă h)ă aă art.ă 123ă aă fostă modificat ă deă pct.ă 65ă ală art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 124
(1) Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi astfel:
a) într-ună exemplar,ă pentruă evenimenteleă careă auă produsă incapacitateă temporar ă deă munc ;ă
dosarulăseăp streaz ăînăarhivaăangajatoruluiăcareăînregistreaz ăaccidentul;
b) într-un exemplar, pentru incidentele periculoase;ă dosarulă seă p streaz ă laă inspectoratulă
teritorialădeămunc ăcareăaăefectuatăcercetarea;
c)ăînădou ăexemplare,ăpentruăevenimenteleăcareăauăprodusăinvaliditateăconfirmat ăprinădecizie,ă
deces,ă accidenteă colective;ă originalulă seă înainteaz ă organeloră deă urm rireă penal ă şiă ună exemplară
seăp streaz ălaăinspectoratulăteritorialădeămunc ăcareăaăefectuatăcercetarea;
d)ă înă dou ă exemplare,ă pentruă evenimenteleă careă auă antrenată invaliditateă evident ;ă originalulă
seă p streaz ă laă inspectoratulă teritorială deă munc ă careă aă efectuată cercetareaă şiă ună exemplară seă
transmiteăangajatoruluiăcareăînregistreaz ăaccidentul;
e)ă înă treiă exemplare,ă pentruă evenimenteleă cercetateă deă Inspec iaă Muncii;ă originalulă seă
înainteaz ă organeloră deă urm rireă penal ,ă ună exemplară seă p streaz ă la Inspec iaă Munciiă şiă ună
exemplarălaăinspectoratulăteritorialădeămunc ăpeărazaăc ruiaăs-a produs evenimentul;
f)ăînămaiămulteăexemplare,ăpentruăevenimenteleăcareăauăprodusăincapacitateaătemporar ădeămunc ă
pentruă victimeă cuă angajatoriă diferi i;ă originalulă seă p streaz ă înă arhivaă angajatoruluiă careă
înregistreaz ăaccidentulăşiăcelelalteăexemplareăseăp streaz ădeăc treăceilal iăangajatori.
(2)ăÎnăcazulăevenimentelorăcareăauăgeneratăaccidenteăurmateădeăincapacitateătemporar ădeămunc ă
sau al incidentelor periculoaseă înă careă fapteleă comiseă potă fiă considerateă infrac iuni,ă potrivită
legii,ă dosarulă deă cercetareă seă încheieă înă dou ă exemplare,ă originalulă fiindă înaintată organuluiă deă
urm rireăpenal .
ART. 125
(1) Dosarul de cercetare, întocmit de comisia numit ădeăc treăangajator,ăseăînainteaz ăpentruă
verificareăşiăavizareălaăinspectoratulăteritorialădeămunc ăpeărazaăc ruiaăs-a produs evenimentul,
înătermenădeă5ăzileălucr toareădeălaăfinalizareaăcercet rii.
(2)ăInspectoratulă teritorialădeămunc ăvaăanalizaădosarul,ăvaăavizaăşiăvaărestituiădosarulăînă
celămultă7ăzileălucr toareădeălaădataăprimirii.
(3)ăDosarulăvaăfiăînso itădeăavizulăinspectoratuluiăteritorialădeămunc .
(4)ă Înă cazulă înă careă inspectoratulă teritorială deă munc ă constat ă c ă cercetareaă nuă aă fost
efectuat ă corespunz tor,ă dispuneă înă scrisă m suriă pentruă refacereaă procesului-verbal de cercetare
şi/sauăcompletareaădosarului,ădup ăcaz.
-----------Alin. (4) al art. 125 a fost modificat de pct. 66 al art. I din HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.

(5)ă Comisiaă deă cercetareă vaă completaă dosarulă şiă vaă refaceă procesul-verbal de cercetare în
termenădeă5ăzileălucr toareădeălaădataăprimiriiădosarului.
-----------Alin. (5) al art. 125 a fost modificat de pct. 66 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(6)ă Dac ă evenimentulă urmată deă incapacitateă temporar ă deă munc ă s-aă produsă înă condi iileă
prev zuteălaăart.ă124ăalin.ă(2),ăinspectoratulăteritorialădeămunc ăvaăînaintaăoriginalulădosaruluiă
deăcercetareălaăorganulădeăurm rireăpenal ,ăimediatădup ăavizare.
ART. 126
(1) Dosarul de cercetareăoriginal,ăîntocmitădeăinspectoratulăteritorialădeămunc ,ăcuăexcep iaă
cazuluiăprev zutălaăart.ă121ăalin.ă(3),ăvaăfiăînaintatăînăvedereaăaviz riiălaăInspec iaăMuncii,ăînă
celămultă5ăzileălucr toareădeălaăfinalizareaăcercet rii.
-----------Alin. (1) al art. 126 a fost modificat de pct. 67 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(1^1) Dosarul de cercetare întocmit de comisia de cercetare numit ă deă Inspec iaă Munciiă seă
avizeaz ădeăc treăinspectorulăgeneralădeăstat.
-----------Alin. (1^1) al art. 126 a fost introdus de pct. 68 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(2)ăDosarulădeăcercetareăpentruăcazulădispari ieiădeăpersoane,ăcaăurmareăaăunuiăevenimentăşiă
înă împrejur riă careă îndrept escă presupunereaă decesuluiă acestora,ă vaă fiă p strată laă inspectoratulă
teritorialădeămunc ăcareăaăefectuatăcercetarea,ăpân ălaăemitereaăhot râriiăjudec toreştiăprinăcareă
seădeclar ădecesulăpersoanelorădisp rute,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare;ădup ăcompletareaă
dosarului,ăacestaăvaăfiăînaintatăînăvedereaăaviz riiălaăInspec iaăMuncii.
(3) Inspec iaăMunciiăavizeaz ăşiărestituieădosareleăprev zuteălaăalin.ă(1)ăînăcelămultă10ăzileă
lucr toareădeălaădataăprimirii.
(4)ă Înă cazulă înă careă Inspec iaă Munciiă constat ă c ă cercetareaă nuă aă fostă efectuat ă
corespunz tor,ă poateă dispuneă completareaă dosaruluiă şiă întocmireaă unuiă nouă proces-verbal de
cercetare.
(5)ă Inspectoratulă teritorială deă munc ă vaă întocmiă noulă proces-verbală deă cercetareă şi/sauă vaă
completaă dosarul,ă înă termenă deă 5ă zileă lucr toareă deă laă dataă primiriiă dosarului,ă peă bazaă
observa iilorătransmiseădeăInspec iaăMuncii.
-----------Alin. (5) al art. 126 a fost modificat de pct. 67 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(6) Inspectoratulă teritorială deă munc ă transmiteă dosareleă deă cercetareă prev zuteă laă alin.ă (1)ă
organelorădeăurm rireăpenal ,ănumaiădup ăceăauăfostăavizateădeăc treăInspec iaăMuncii.
(7)ă Dosarulă deă cercetareă completată şiă noulă proces-verbal de cercetare întocmit înă condi iileă
alin.ă(4)ăşiă(5)ăvorăfiătransmiseăorganelorădeăurm rireăpenal .
-----------Alin. (7) al art. 126 a fost introdus de pct. 69 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 127
(1)ă Dosarulă deă cercetareă ală accidentuluiă deă munc ă cuă invaliditate,ă înaintată organeloră deă
urm rireă penal ,ă seă restituieă laă inspectoratulă teritorială deă munc ă careă aă efectuată cercetarea,ă
pentru completareăşiăîntocmireaăunuiănouăproces-verbal de cercetare, în cazul în care se produce
decesul accidentatului ca urmare a accidentului suferit, confirmat în baza unui act medico-legal.
(2)ăDosarulăprev zutălaăalin.ă(1)ăseărestituieălaăinspectoratulăteritorialădeămunc ăînătermenă
deă10ăzileălucr toareădeălaădataăsolicit riiăacestuia.
(3)ă Completareaă dosaruluiă prev zută laă alin.ă (1)ă şiă întocmireaă nouluiă proces-verbal de
cercetareă aă evenimentuluiă seă facă înă celă multă 5ă zileă lucr toareă deă laă primireaă dosaruluiă la
inspectoratulăteritorialădeămunc .
(4)ăDosarulăcompletatăşiănoulăproces-verbalădeăcercetareăvorăfiăînaintateăînăvedereaăaviz riiă
laăInspec iaăMuncii,ăcareăleăvaărestituiăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ăînătermenădeă10ăzileă
lucr toareădeălaădataăprimirii.
(5)ăDup ăavizareaădeăc treăInspec iaăMunciiăînăcondi iileăprev zuteălaăart.ă126,ădosarulăvaăfiă
înaintatăorganelorădeăurm rireăpenal ădeăc treăinspectoratulăteritorialădeămunc .

ART. 128
Procesul-verbal de cercetare a evenimentului trebuieăs ăcon in ăurm toareleăcapitole:
a) data încheierii procesului-verbal;
b)ănumeleăpersoanelorăşiăînăceăcalitateăefectueaz ăcercetareaăevenimentului;
c)ăperioadaădeătimpăşiăloculăînăcareăs-a efectuat cercetarea;
d)ăobiectulăcercet rii;
e)ădataăşiăoraăproduceriiăevenimentului;
f) locul producerii evenimentului;
g) datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, numele
reprezentantuluiăs uălegal;
h)ădateleădeăidentificareăaăaccidentatului/accidenta ilor;
i)ă descriereaă detaliat ă aă locului,ă echipamentuluiă deă munc ,ă aă împrejur riloră şiă moduluiă înă
care s-a produs evenimentul;
j)ăurm rileăevenimentuluiăşi/sauăurm rileăsuferiteădeăpersoaneleăaccidentate;
k) cauza producerii evenimentului;
l) alte cauze care au concurat la producerea evenimentului;
m)ăalteăconstat riăf cuteăcuăocaziaăcercet riiăevenimentului;
n)ă persoaneleă r spunz toareă deă înc lcareaă reglement riloră legale,ă dină capitoleleă deă laă lit.ă
k),ăl)ăşiăm);
o)ăsanc iunileăcontraven ionaleăaplicate;
p)ăpropuneriăpentruăcercetareăpenal ;
q) caracterul accidentului;
r)ăangajatorulăcareăînregistreaz ăaccidentulădeămunc ăsauăincidentulăpericulos;
s)ă m suriă dispuseă pentruă prevenireaă altoră evenimenteă similareă şiă persoanele responsabile
pentru realizarea acestora;
t)ă termenulă deă raportareă laă inspectoratulă teritorială deă munc ă privindă realizareaă m suriloră
prev zuteălaălit.ăs);
u)ă num rulă deă exemplareă înă careă s-a încheiat procesul-verbală deă cercetareă şiă repartizareaă
acestora;
v)ănumeleăşiăsemn turaăpersoanei/persoanelorăcareăa/auăefectuatăcercetarea;
w) avizul inspectorului-şefă adjunctă securitateă şiă s n tateă înă munc /avizulă inspectoruluiă
generalădeăstatăadjunctăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ;
-----------Literaă w)ă aă art.ă 128ă aă fostă modificat ă deă pct.ă 70ă ală art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
x) viza inspectorului-şef/inspectoruluiăgeneralădeăstat.
ART. 129
(1)ăÎnăcapitolulăprev zutălaăart.ă128ălit.ăb)ăseăvorăindica,ădeăasemenea,ăprevederileălegaleă
potrivită c roraă persoaneleă suntă îndrept iteă s ă efectuezeă cercetarea,ă precumă şiă numeleă
angajatoruluiă şiă aleă persoaneloră careă auă participată din partea organelor competente la primele
cercet ri.
(2)ăÎnăcapitolulăprev zutălaăart.ă128ălit.ăc)ăseăvorăindica,ădeăasemenea,ămotiveleăpentruăcareă
s-a solicitat prelungirea termenului de cercetare.
(3)ă Înă capitolulă prev zută laă art.ă 128ă lit.ă e)ă seă va indica, de asemenea, data decesului,
pentru cazul în care s-aăprodusăună evenimentăşiăulterioră aăsurvenitădecesulăvictimelorăimplicateă
în acest eveniment.
(4)ă Înă capitolulă prev zută laă art.ă 128ă lit.ă g)ă seă voră indica,ă deă asemenea,ă dateleă deă
identificare aleă angajatoriloră laă careă sunt/auă fostă angajateă victimele,ă numeleă reprezentan iloră
legaliăaiăangajatorilor,ănum rulădocumentuluiăprinăcareăs-aăcertificatăautorizareaădeăfunc ionareă
dinăpunctădeăvedereăalăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ,ăadresaăpunctului de lucru.
(5)ăÎnăcapitolulăprev zutălaăart.ă128ălit.ăh)ăseăvorăindica,ădeăasemenea,ăurm toarele:ănumele,ă
prenumele,ă cet enia,ă vârsta,ă stareaă civil ,ă num rulă deă copiiă minori,ă domiciliul,ă loculă deă munc ă
laăcareăesteăîncadrat,ăprofesiaădeăbaz ,ăocupa ia înămomentulăaccident rii,ăvechimeaăînămunc ,ăînă
func ieă sauă înă meserieă şiă laă loculă deă munc ,ă dataă efectu riiă ultimuluiă instructajă înă domeniulă
securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă iară pentruă persoaneleă care,ă înă momentulă accident rii,ă
desf şurauăoăactivitateăpentruăcareăesteănecesar ăautorizare,ăseăvaăfaceăreferireăşiălaăaceasta.
(6)ăCapitolulăprev zutălaăart.ă128ălit.ăi)ăvaăcon ineăurm toareleăsubcapitole:
a)ădescriereaădetaliat ăaăloculuiăproduceriiăevenimentului;
b)ădescriereaădetaliat ăaăechipamentuluiădeămunc ;
c)ădescriereaădetaliat ăaăîmprejur rilor;
d)ădescriereaădetaliat ăaămoduluiăînăcareăs-a produs evenimentul.

(7)ă Înă capitoleleă prev zuteă laă art.ă 128ă lit.ă k)-m)ă seă vaă faceă trimitereă laă reglement rileă
legaleăînăvigoareăînc lcate,ăcuăredareaăintegral ăaătextuluiăacestora.
(8)ă Denumireaă capitoluluiă prev zută laă art.ă 128ă lit.ă o)ă seă vaă schimbaă înă "Propuneriă pentruă
sanc iuniăadministrativeăşiădisciplinare",ăînăcazulăaccidentelorăcercetateădeăc treăcomisiaănumit ă
de angajator.
(8^1)ă Înă capitolulă prev zută laă art.ă 128ă lit.ă s)ă seă voră stabiliă termeneă deă aducereă laă
îndeplinireăaăm surilorădispuse,ăprecumăşiăpersoaneleăresponsabileădeăîndeplinireaăacestora.
-----------Alin. (8^1) al art. 129 a fost introdus de pct. 71 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(9)ă Capitoleleă prev zuteă laă art.ă 128ă lit.ă w)ă şiă x)ă seă voră reg siă înă procesul-verbal de
cercetare numai pentru evenimenteleă cercetateă deă c treă inspectoratulă teritorială deă munc ă sauă
Inspec iaăMuncii,ăconformăcompeten elor.
(10) În cazul accidentelor cu ITM, procesul-verbal de cercetare se va încheia cu capitolul
prev zutălaăart.ă128ălit.ăw),ăcareăvaăfiănumită"Viza angajatorului".
ART. 130
Înăsitua iileăînăcareădinăcercetareărezult ăc ăaccidentulănuăîntruneşteăcondi iileăpentruăaăfiă
încadrată caă accidentă deă munc ,ă seă vaă faceă aceast ă men iuneă laă capitoleleă procesului-verbal de
cercetareă prev zuteă laă art.ă 128ă lit.ă q)ă şiă r)ă şiă seă voră dispuneă m surileă careă trebuieă luateă deă
angajatorăpentruăprevenireaăunorăcazuriăasem n toare.
ART. 131
Comisiaă deă cercetareă aă unuiă evenimentă numit ă deă angajatoră poateă faceă propuneriă deă sanc iuniă
disciplinareăşi/sauăadministrative,ăpeăcareăleăvaămen ionaăînăprocesul-verbal de cercetare.
ART. 132
(1) Procesul-verbală deă cercetareă aă unuiă evenimentă seă întocmeşteă înă maiă multeă exemplare,ă dup ă
cumăurmeaz :
a)ăînăcazulăaccidentuluiădeămunc ăurmatădeăincapacitateătemporar ăde munc ,ăpentruăangajatorulă
careăînregistreaz ăaccidentul,ăinspectoratulăteritorialădeămunc ăcareăaăavizatădosarul,ăasigur toră
şiăvictime;
b)ă înă cazulă accidentuluiă deă munc ă urmată deă incapacitateă temporar ă deă munc ,ă pentruă lucr toriă
cuăangajatoriădiferi i,ăpentruăfiecareăangajator,ăinspectoratulăteritorialădeămunc ăcareăaăavizată
dosarul,ăasigur torăşiăvictime;
c)ăînăcazulăaccidentuluiădeămunc ăurmatădeăinvaliditate,ăpentruăangajatorulăcareăînregistreaz ă
accidentul,ă organulă deă urm rireă penal ,ă inspectoratulă teritorială deă munc ă careă aă efectuată
cercetarea,ăInspec iaăMuncii,ăasigur torăşiăvictime;
d)ă înă cazulă accidentuluiă deă munc ă mortal,ă precumă şiă înă cazulă accidentuluiă mortală înă afaraă
muncii,ă pentruă angajatorulă careă înregistreaz ă accidentul,ă organulă deă urm rireă penal ,ă
inspectoratulă teritorială deă munc ă careă aă efectuată cercetarea,ă Inspec iaă Muncii,ă asigur toră şiă
familiile victimelor;
e)ăînăcazulăincidentuluiăpericulos,ăpentruăangajatorulăcareăînregistreaz ăincidentul,ăorganeleă
deăurm rireăpenal ,ăinspectoratulăteritorialădeămunc ăcareăaăefectuatăcercetarea,ăInspec iaăMunciiă
şiăasigur tor.
-----------Alin. (1) al art. 132 a fost modificat de pct. 72 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăîn MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
caz.

(2) Procesul-verbal de cercetare poate fi întocmit într-ună num ră maiă mareă deă exemplare,ă dup ă

ART. 133
(1)ăÎnăcazulăînăcareăaccidentulădeămunc ăs-a produs la un angajator, altul decât cel care îl
înregistreaz ,ăunăexemplarădinăprocesul-verbalădeăcercetareăvaăfiătrimisăşiăacestuia.
(2)ăÎnăcazulăînăcareăangajatorulălaăcareăseăînregistreaz ăaccidentulădeămunc ăîşiăareăsediul,ă
domiciliulăsauăreşedin aăpeăteritoriulăaltuiăjude ădecâtăcelăpeărazaăc ruiaăs-a produs accidentul,
se va trimite un exemplar din procesul-verbalădeăcercetareăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ăpeă
razaăc ruiaăareăsediul,ădomiciliulăsauăreşedin aăangajatorul.
ART. 134
(1)ă Înă cazulă înă careă ună lucr toră prezint ă ună certificată medicală cuă codă "accidentă deă munc ",ă
angajatorulăcareăşi-aăasumatăatribu iileăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc /lucr torulă
desemnat/serviciulăinternădeăprevenireăşiăprotec ie/serviciulăexternădeăprevenireăşiăprotec ieăvaă
solicita acestuiaă oă declara ieă scris ă privindă data,ă locul,ă modulă şiă împrejur rileă înă careă s-a
produsăevenimentulăînăurmaăc ruiaăs-a accidentat.

(2)ă Înă bazaă declara ieiă prev zuteă laă alin.ă (1)ă şiă înă func ieă deă data,ă locul,ă modulă şiă
împrejur rileă produceriiă evenimentului,ă angajatorulă careă şi-aă asumată atribu iileă înă domeniulă
securit iiă şiă s n t iiă înă munc /lucr torulă desemnat/serviciulă internă deă prevenireă şiă
protec ie/serviciulă externă deă prevenireă şiă protec ieă vaă comunicaă şiă cercetaă evenimentulă sau,ă înă
situa iaăînăcareăevenimentulăprev zutălaăalin.ă(1)ănuăaăavutălocăînătimpulăprocesuluiădeămunc ăsauă
înăîndeplinireaăîndatoririlorădeăserviciuăoriăînătimpulăşiăpeătraseulănormalăalădeplas riiădeălaă
loculă deă munc ă laă domiciliuă şiă invers,ă vaă arhivaă declara iaă original ă împreun ă cuă oă copieă aă
certificatului medical.
-----------Art. 134 a fost modificat de pct. 73 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
SEC IUNEAăaă3-a
Înregistrareaăşiăeviden aăaccidentelorădeămunc ăşiăaăincidentelorăpericuloase
ART. 135
(1)ăÎnregistrareaăaccidentelorădeămunc ăşiăaăincidentelorăpericuloaseăseăfaceăînăregistreleădeă
eviden ăprev zuteălaăart.ă141ăşiă142,ăînăbazaăprocesului-verbal de cercetare.
(2)ă Accidentulă deă munc ă seă înregistreaz ă deă c treă angajatorulă laă careă esteă angajat ă victima,ă
cuăexcep iaăsitua iilorăprev zuteălaăart.ă136.
(3)ă Accidenteleă deă munc ă produseă laă sediileă secundareă aflateă peă razaă altuiă jude ă decâtă celă
undeăesteădeclaratăsediulăsocialăseăvorăînregistraălaăsediulăsocial,ăcuăexcep iaăcazuluiăînăcareă
sediulăsecundarăareăpersonalitateăjuridic .
-----------Art. 135 a fost modificat de pct. 74 al art. I din HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 136
(1)ăAccidentulădeămunc ăprodusăînătimpulăprest riiăunorăserviciiăpeăbaz ădeăcontract,ăcomand ă
sau alte forme legale încheiate în întreprindereaă şi/sauă unitateaă unuiă angajator,ă altaă decâtă ceaă
laă careă esteă încadrat ă victima,ă seă înregistreaz ă potrivită clauzeloră prev zuteă înă acestă sensă înă
documentele încheiate.
(2)ăÎnăsitua iaăînăcareădocumentulăîncheiatănuăprevedeăclauzeăînăacestăsens,ăclauzele nu sunt
suficientă deă acoperitoareă pentruă toateă situa iileă sauă clauzeleă suntă contrareă prevederiloră
prezentelorănormeămetodologice,ăaccidentulădeămunc ăseăînregistreaz ădeăc treăangajatorulăcare,ăînă
urmaăcercet rii,ăaăfostăg sităr spunz torădeăproducerea accidentului.
-----------Alin. (2) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(3) Accidentul deă munc ă produsă înă timpulă prest riiă unoră serviciiă peă baz ă deă comand ,ă laă
domiciliulăclientului,ăseăînregistreaz ădeăc treăangajatorulălaăcareăeste/aăfostăangajat ăvictima.
(4)ăAccidentulădeămunc ăsuferitădeăoăpersoan ăaflat ăînăîndeplinireaăîndatoririlor de serviciu
înă întreprindereaă şi/sauă unitateaă altuiă angajatoră seă înregistreaz ă deă c treă angajatorulă care,ă înă
urmaăcercet rii,ăaăfostăg sităr spunz torădeăproducereaăaccidentului.
-----------Alin. (4) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(5)ă Accidentulă deă munc ă suferită înă timpulă stagiuluiă deă practic ă profesional ă deă c treă elevi,ă
studen i,ă uceniciă şiă şomeriă înă perioadaă deă reconversieă profesional ă seă înregistreaz ă deă c treă
angajatorulălaăcareăseăefectueaz ăpractica/reconversiaăprofesional .
-----------Alin. (5) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art. I dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(6)ă Accidentulă deă munc ă suferită deă oă persoan ă înă cadrulă activit iloră cultural-sportive, în
timpulă şiă dină cauzaă îndepliniriiă acestoră activit i,ă seă înregistreaz ă deă c treă institu iaă sauă
angajatorulăcareăaăorganizatăac iuneaărespectiv .
(7)ăAccidentulădeămunc ăprodusăcaăurmareăaăuneiăac iuniăîntreprinseădeăoăpersoan ,ădinăproprieă
ini iativ ,ă pentruă salvareaă deă vie iă omeneştiă sauă pentruă prevenireaă oriă înl turareaă unuiă pericolă
gravă şiă iminentă ceă amenin ă avutulă publică sauă privată dină întreprindereaă şi/sauă unitateaă unuiă
angajator,ăseăînregistreaz ădeăc treăangajatorulălaăcareăs-a produs accidentul.

(8)ăÎnăcazulăaccidentuluiădeămunc ăprodusăcaăurmareăaăuneiăac iuniăîntreprinseădeăoăpersoan ,ă
dină proprieă ini iativ ,ă pentruă salvareaă deă vie iă omeneştiă sauă pentruă prevenireaă oriă înl turareaă
unuiăpericolăgravăşiăiminentăceăamenin ăavutulăpublicăsauăprivată înăafaraăîntreprinderiiăşi/sauă
unit iiă unuiă angajatoră şiă careă nuă areă nicioă leg tur ă cuă acesta,ă înregistrareaă seă faceă înă
condi iileăprev zuteădeălege.
-----------Alin. (8) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(9)ăAccidentulădeămunc ădeătraseuăseăînregistreaz ădeăc treăangajatorulălaăcareăesteăangajat ă
victimaă sau,ă dup ă caz,ă deă angajatorulă care,ă înă urmaă cercet rii,ă aă fostă g sită r spunz toră de
producerea accidentului.
-----------Alin. (9) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(10) Accidentulă deă munc ă deă circula ieă seă înregistreaz ă deă c treă angajatorulă laă careă esteă
angajat ăvictimaăsau,ădup ăcaz,ădeăangajatorulăcare,ăînăurmaăcercet rii,ăaăfostăg sităr spunz toră
de producerea accidentului.
-----------Alin. (10) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(11)ă Accidentulă deă munc ă produsă înă afaraă întreprinderiiă şi/sauă unit iiă caă urmareă aă nelu riiă
unorăm suriădeăsecuritateădeăc treăunăaltăangajatorăseăînregistreaz ădeăc treăangajatorulăcare,ăînă
urmaăcercet rii,ăaăfostăg sităr spunz torădeăproducereaăaccidentului.
-----------Alin. (11) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(12)ă Accidentulă deă munc ă suferită deă înso itoriiă deă înc rc turi,ă personalulă deă poşt ă deă laă
vagoanele C.F.R., angaja iă aiă unoră angajatoriă care,ă potrivită legii,ă suntă obliga iă s ă delegeă
înso itoriă pentruă astfelă deă înc rc turi,ă peă mijloaceă deă transportă ceă nuă leă apar in,ă seă vaă
înregistraă deă c treă angajatorulă r spunz toră deă organizareaă activit iiă careă aă avută caă urmare
producereaăaccidentuluiăsau,ădup ăcaz,ăînăcondi iileăclauzelorăprev zuteăînădocumenteleăîncheiate.
ART. 137
Pentruă uneleă situa iiă neprev zuteă înă prezenteleă reglement ri,ă cuă privireă laă înregistrareaă
accidentelorădeămunc ,ăinspectoratulăteritorialădeămunc ăsauăInspec iaăMunciiăvaăstabiliămodulădeă
înregistrareăaăaccidentuluiăînăcauz .
ART. 138
(1)ă Dispari iaă uneiă persoaneă înă condi iileă unuiă accidentă deă munc ă şiă înă împrejur riă careă
îndrept escă presupunereaă decesuluiă acesteiaă seă înregistreaz ă caă accidentă mortal,ă dup ă r mânereaă
definitiv ă şiă irevocabil ă aă hot râriiă judec toreşti,ă conformă prevederiloră legale,ă prină careă esteă
declarat decesul.
(2)ăDataăproduceriiăaccidentuluiădeămunc ămortal,ăprev zutălaăalin.ă(1),ăesteădataăînscris ăînă
hot râreaăjudec toreasc ăcaăfiindădataădecesului.
(3)ă Angajatorulă laă careă aă fostă angajat ă persoanaă disp rut ă vaă comunica,ă imediat,ă num rulă şiă
dataăhot râriiăjudec toreştiălaăinspectoratulăteritorialădeămunc .
ART. 139
Accidentulă deă munc ă cuă invaliditate se va înregistra pe baza procesului-verbal de cercetare
întocmitădeăinspectoratulăteritorialădeămunc .
ART. 140
(1) În baza procesului-verbal de cercetare întocmit de persoanele împuternicite prin lege,
angajatorulălaăcareăseăînregistreaz ăaccidentul va completa FIAM.
(2)ă FIAMă seă completeaz ă pentruă fiecareă persoan ă accidentat ă înă câteă 4ă exemplareă careă seă
înainteaz ăspreăavizareădup ăcumăurmeaz :
a)ăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ăcareăaăavizatădosarulădeăcercetareăîntocmitădeăcomisiaă
angajatorului,ăînătermenădeă3ăzileălucr toareădeălaăprimireaăavizului;
b)ă inspectoratuluiă teritorială deă munc ă careă aă efectuată cercetarea,ă înă termenă deă 3ă zileă
lucr toareădeălaăprimireaăprocesului-verbal de cercetare.
(3)ăVerificareaăşiăavizareaăFIAM deăc treăinspectoratulăteritorialădeămunc ăseăfacă înătermenă
deă5ăzileălucr toareădeălaăprimireaăformularului.

(4)ăAngajatorulălaăcareăseăînregistreaz ăaccidentulăanexeaz ăFIAMălaădosarulăsauălaăprocesulverbală deă cercetareă şiă distribuieă celelalteă exemplareă laă persoanaă accidentat ,ă inspectoratulă
teritorială deă munc ă şiă asigur torulă peă razaă c ruiaă îşiă areă sediulă social,ă domiciliulă sauă
reşedin a.
(5)ăÎnăcazulăînăcareăvictimaăunuiăaccidentădeămunc ăaăfostăpropus ăpentruăpensionareăodat ăcuă
emiterea deciziei de încadrare într-oăgrup ădeăinvaliditate,ăseăvaăcompletaăunăexemplarăFIAMăcareă
seă vaă anexaă laă dosarulă deă pensionareă ceă vaă fiă înaintată unit iiă deă expertiz ă medical ă şiă
recuperareăaăcapacit iiădeămunc .
(6)ă Angajatorulă areă obliga iaă deă aă anun aă încheiereaă perioadeiă deă incapacitateă temporar ă deă
munc ălaăinspectoratulăteritorialădeămunc ălaăcareăaăînaintatăFIAM,ăînătermenădeă5ăzileălucr toareă
de la încheierea perioadei de incapacitate
temporar ădeămunc .
-----------Alin. (6) al art. 140 a fost introdus de pct. 76 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(7)ăÎnăcazulăînăcareăangajatorulăşi-a încetat activitatea, accidentele suferite deălucr toriiă
acestuiaăvorăfiăînregistrateăînăcontulălui,ăiarăcompletareaăFIAMăvaăfiăefectuat ădeăinspectoratulă
teritorialădeămunc ăpeărazaăc ruiaăangajatorulăîşiădesf şuraăactivitatea.
-----------Alin. (7) al art. 140 a fost introdus de pct. 76 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 141
(1)ăAngajatorulăvaă ineăeviden aăevenimentelorăîn:
a)ă Registrulă unică deă eviden ă aă accidenta iloră înă munc ,ă conformă modeluluiă prev zută înă anexaă
nr. 15;
b)ăRegistrulăunicădeăeviden ăaăincidentelorăpericuloase,ăconformămodeluluiăprev zutăînăanexaă
nr. 16;
c)ă Registrulă unică deă eviden ă aă accidenteloră uşoare,ă conformă modeluluiă prev zută în anexa nr.
17;
d)ăRegistrulăunicădeăeviden ăaăaccidenta ilorăînămunc ăceăauăcaăurmareăincapacitateădeămunc ă
maiămareădeă3ăzileădeălucru,ăconformămodeluluiăprev zutăînăanexaănr.ă18.
(2)ă Înă registrulă prev zută laă alin.ă (1)ă lit.ă d)ă seă vaă ineă eviden a accidenta iloră înă munc ă
pentruă careă perioadaă deă incapacitateă temporar ă deă munc ă esteă deă minimumă 4ă zileă deă lucru,ă f r ă aă
lua în calcul ziua producerii accidentului.
(3)ăRegistreleădeăeviden ătrebuieăs ăfieăactualizate.
ART. 142
(1) În baza FIAMă şiă aă proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase,
inspectoratulăteritorialădeămunc ăvaă ineăeviden aătuturorăaccidentelorădeămunc ăşiăaăincidenteloră
periculoaseă înregistrateă deă angajatoriiă careă auă sediul,ă domiciliulă sauă reşedin aă peă teritoriul
jude uluiărespectiv.
(2)ăInspectoratulăteritorialădeămunc ăvaă ineăeviden aăîn:
a)ăRegistrulăunicădeăeviden ăaăaccidenta ilorăînămunc ;
b)ăRegistrulăunicădeăeviden ăaăincidentelorăpericuloase;
c)ăRegistrulăunicădeăeviden ăaăaccidenta ilorăînămunc ăceăauăcaăurmareăincapacitateădeămunc ă
mai mare de 3 zile de lucru.
SEC IUNEAăaă4-a
Comunicarea,ă cercetareaă şiă înregistrareaă evenimenteloră produseă înă afaraă grani eloră României,ă
înă careă suntă implica iă lucr toriă aiă unoră angajatoriă români,ă afla iă înă îndeplinireaă sarciniloră deă
stat, de interes public sau a îndatoririlor de serviciu
ART. 143
(1)ă Comunicareaă evenimenteloră produseă înă afaraă grani eloră
rii,ă înă careă suntă implica iă
lucr toriăaiăunorăangajatoriăromâni,ăseăfaceăconform prevederilor art. 108-113.
(2)ăÎnăsitua iaăprev zut ălaăalin.ă(1)ăangajatorulăareăobliga iaădeăaăcomunicaăevenimentulăşiă
misiuniiădiplomaticeăsauăoficiuluiăconsularăromânădină araărespectiv .
(3)ă Oriceă evenimentă produsă peă teritoriulă alteă riă înă careă suntă implica iă lucr toriă români,ă
detaşa iă sauă puşiă laă dispozi ieă deă c treă angajatoriă româniă laă angajatoriă str ini,ă respectivă
utilizatoriăstr ini,ăpentruăefectuareaăunorălucr riăpeăteritoriulăaltuiăstat,ăseăcomunic ăimediată
deăc treăangajatorulăromânămisiuniiădiplomaticeăsauăoficiuluiăconsularăromânădină araărespectiv .

(4)ă Angajatoriiă româniă careă detaşeaz ă oriă pună laă dispozi ieă lucr toriă laă angajatoriă str ini,ă
respectivăutilizatoriăstr ini,ăauăobliga iaăs ăinclud ăînăcuprinsulăconven iilorăinterna ionaleăşiă
contracteloră bilateraleă încheiateă cuă parteneriiă str iniă clauzeă cuă privireă laă comunicareaă
evenimentelor.
(5) Evenimentele în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau al
oficiiloră consulareă române,ă precumă şiă persoaneă care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes
publicăînăafaraăgrani eloră riiăvorăfiăcomunicateăMinisteruluiăAfacerilorăExterneădinăRomâniaădeă
c treă misiunileă diplomaticeă sauă oficiileă consulareă române.ă Ministerulă Afaceriloră Externeă areă
obliga iaădeăaăcomunicaăacesteăevenimenteăInspec ieiăMuncii.
ART. 144
(1)ă Cercetareaă evenimenteloră produseă înă afaraă grani eloră
riiă înă careă suntă implica iă
lucr toriăaiăunorăangajatoriăromâniăseăvaăfaceăconformăprevederilorăart.ă114-134.
(1^1) În cazul evenimenteloră produseă înă afaraă grani eloră riiă careă auă avută dreptă consecin ă
incapacitateaă temporar ă deă munc ă sauă decesulă lucr toriloră asigura iă potrivită Legii nr. 346/2002
privindă asigurareaă pentruă accidenteă deă munc ă şiă boliă profesionale,ă republicat ,ă dosarulă deă
cercetareă întocmită deă comisiaă numit ă deă angajatoră vaă cuprindeă documenteleă careă auă fostă întocmiteă
deăorganeleădeăcercetareădină araăînăcareăaăavutălocăevenimentul,ăprecumăşiădocumenteleămedicaleă
deălaăunit ileăsanitareăcareăau acordat îngrijiri de specialitate accidentatului.
-----------Alin. (1^1) al art. 144 a fost introdus de pct. 77 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrie 2010.
(2)ă Laă cercetareaă evenimenteloră prev zuteă laă alin.ă (1)ă poateă participaă şiă ună delegată dină
parteaămisiuniiădiplomaticeăsauăoficiuluiăconsularăromânădină araărespectiv .
(3) Cercetarea evenimentelor în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice
sauăoficiilorăconsulare,ăprecumăşiăpersoaneăcareăîndeplinescăsarciniădeăstatăsauădeăinteresăpublică
înăafaraăgrani eloră riiăseăfaceădeăc treăMinisterulăAfacerilorăExterne.
(4)ă Înă cazulă evenimenteloră men ionateă laă alin.ă (1) şiă (3),ă careă auă produsă invaliditateă
confirmat ăprinădecizie,ădeces,ăaccidenteăcolective,ăinclusivăînăcazulăpersoanelorădisp ruteăşiăînă
cazulă incidentuluiă periculos,ă Inspec iaă Munciiă poateă delegaă reprezentan iă careă s ă efectuezeă
cercetareaălaăfa aălocului.
(5)ă Înă situa iaă prev zut ă laă alin.ă (4),ă cercetareaă seă vaă finalizaă deă c treă Inspec iaă Munciiă
sau,ă dup ă caz,ă inspectoratulă teritorială deă munc ă peă razaă c ruiaă îşiă areă sediul,ă domiciliulă sauă
reşedin aăangajatorul.
ART. 145
(1) De întocmirea dosareloră deă cercetareă aă evenimenteloră urmateă deă incapacitateă temporar ă deă
munc ăr spundeăangajatorulăcareăaăîncheiatăcontractulăcuăpartenerulăstr in,ăînăcazulăefectu riiădeă
lucr riă cuă personală român,ă şi,ă respectiv,ă Ministerulă Afaceriloră Externe,ă înă cazulă accidentelor
suferiteă deă angaja iiă misiuniloră diplomaticeă sauă aiă oficiiloră consulareă româneă şiă deă persoaneleă
careă îndeplinescă sarciniă deă stată sauă deă interesă publică înă afaraă grani eloră României,ă afla iă înă
îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.
(2) De întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor urmate de invaliditate sau deces
r spundeă inspectoratulă teritorială deă munc ă peă razaă c ruiaă îşiă areă sediulă socială angajatorulă laă
careăeraăangajat ăvictima.
(3)ăDosarulădeăcercetareăvaăcuprindeăacteleăprev zuteălaăart.ă122ăşiăseăvaăcompletaăcu:
a)ă copiiă aleă originaleloră documenteloră deă cercetareă emiseă deă organeleă competenteă dină araă peă
teritoriulăc reiaăs-aăprodusăevenimentul,ăcopiiăaleădocumentelorămedicaleădeălaăunit ileăsanitareă
care au acordat îngrijiri deăspecialitateăvictimei,ăprecumăşiătraducereaăacestoraăînălimbaăromân ;
b)ă copieă aă contractuluiă încheiată cuă partenerulă str in,ă dină careă s ă rezulteă cineă aă încheiată
contractul,ă obiectulă contractului,ă ceă felă deă lucr riă seă execut ,ă peă ceă durat ,ă loculă unde se
execut ălucr rileărespective,ăclauzeleăprivindăsecuritateaăşiăs n tateaăînămunc ,ămodulăînăcareăseă
facăcomunicareaăşiăcercetareaăevenimentelorăşiăînregistrareaăaccidentelorădeămunc .
(4)ă Documenteleă prev zuteă laă alin.ă (3)ă voră fiă puseă laă dispozi iaă organului de cercetare de
c treăangajatorulălaăcareăeraăangajat ăvictima.
(5)ă Pentruă documenteleă prev zuteă laă alin.ă (3),ă cheltuielileă necesareă traduceriiă înă limbaă
român ăvorăfiăsuportateădeăangajatorulălaăcareăaăavutălocăevenimentul.
-----------Art. 145 a fost modificat de pct. 78 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 146
Înregistrareaăşiăeviden aăaccidentelorădeămunc ăşiăa incidentelorăpericuloaseăseăfacădeăc treă
angajatorul român, conform prevederilor art. 143-145.

SEC IUNEAăaă5-a
ComunicareaăşiăcercetareaăevenimentelorăproduseăpeăteritoriulăRomânieiăînăcareăsuntăimplica iă
cet eniăstr iniăafla iăînăîndeplinireaăatribu iilorădeăserviciu
ART. 147
(1)ă Oriceă evenimentă produsă peă teritoriulă României,ă înă careă suntă implica iă cet eniă str iniă
afla iă înă îndeplinireaă atribu iiloră deă serviciu,ă vaă fiă comunicată imediată laă inspectoratulă
teritorialădeămunc ăpeărazaăc ruiaăaăavutăloc,ădeăc treăangajatorăsauădeăc treăoriceăalt ăpersoan ă
careăareăcunoştin ădespreăeveniment.
(2)ă Inspectoratulă teritorială deă munc ă careă aă primită comunicareaă vaă înştiin aă misiuneaă
diplomatic ă sauă consulatulă
riiă dină careă provineă persoanaă accidentat ,ă prină intermediulă
Inspec ieiăMuncii.
ART. 148
(1)ăCercetareaăunorăastfelădeăevenimenteăseăfaceădeăc treăinspectoratulăteritorialădeămunc ăpeă
razaă c ruiaă auă avută loc,ă împreun ă cuă celelalteă organeă competente,ă precumă şiă cuă reprezentan iă aiă
angajatoruluiă str ină implicată înă evenimentă sauă deă c treă Inspec iaă Muncii,ă conformă art.ă 29ă alin.ă
(1) lit. c) din lege.
(2) La cercetare poate participa un reprezentant al misiunii diplomatice sau al consulatului
riiărespective.
(3) Termenul de cercetareăesteăcelăprev zutălaăart.ă120.
(4)ăDosarulădeăcercetareăvaăcuprindeăacteleăprev zuteălaăart.ă122.
(5) Dosarul de cercetare se va întocmi astfel:
a) într-ună exemplar,ă pentruă evenimenteleă careă auă produsă incapacitateă temporar ă deă munc ă sauă
careă suntă accidenteă uşoare;ă dosarulă seă p streaz ă înă arhivaă inspectoratuluiă teritorială deă munc ă
care a cercetat evenimentul;
b)ă înă dou ă exemplare,ă pentruă evenimenteleă careă auă produsă deces,ă accidenteă colective;ă
originalulăseăînainteaz ăorganelorădeăurm rireăpenal ăşiăunăexemplarăseăp streaz ălaăinspectoratulă
teritorialădeămunc ăcareăaăefectuatăcercetarea;
c)ăînă3ăexemplare,ăpentruăevenimenteleăcercetateădeăInspec iaăMuncii;ăoriginalulăseăînainteaz ă
organeloră deă urm rireă penal ,ă ună exemplară seă p streaz ă laă Inspec iaă Munciiă şiă ună exemplară laă
inspectoratulăteritorialădeămunc ăpeărazaăc ruiaăs-a produs evenimentul;
d)ăînămaiămulteăexemplare,ăpentruăevenimenteleăcareăauăprodusăincapacitateătemporar ădeămunc ă
pentruă victimeă cuă angajatoriă diferi i;ă originalulă seă p streaz ă înă arhivaă inspectoratuluiă
teritorialădeămunc ăcareăaăefectuatăcercetarea.
-----------Alin. (5) al art. 148 a fost modificat de pct. 79 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăîn MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(6)ăDosarulădeăcercetareăîntocmităconformăprevederilorăalin.ă(5)ălit.ăa)ăşiăb)ăvaăfiătransmisă
Inspec ieiăMunciiăînăcondi iileăprev zuteălaăart.ă126ăalin.ă(1).
-----------Alin. (6) al art. 148 a fost introdus de pct. 80 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(7) O copie a dosarului original se va transmite misiunii diplomatice sau consulatuluiă riiă
deăundeăprovineăaccidentatulădeăc treăinspectoratulăteritorialădeămunc ăcareăaăefectuatăcercetareaă
sau,ădup ăcaz,ădeăc treăInspec iaăMuncii.
-----------Alin. (7) al art. 148 a fost introdus de pct. 80 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
SEC IUNEAăaă6-a
Semnalarea bolilor profesionale
ART. 149
Oriceăsuspiciuneădeăboal ăprofesional ,ăinclusivăintoxica iaăacut ăprofesional ,ăseăvaăsemnalaă
obligatoriuă deă c treă to iă medicii,ă indiferentă deă specialitateă şiă loculă deă munc ,ă cuă prilejulă
oric reiăpresta iiămedicale:ăexameneămedicaleăprofilactice,ăconsulta iiămedicaleădeăspecialitate.
-----------Art. 149 a fost modificat de pct. 81 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.

ART. 150
Mediculăcareăsuspecteaz ăoăboal ăprofesional ăsauăoăintoxica ieăacut ăprofesional ăcompleteaz ă
fişaădeăsemnalareăBP1,ăprev zut ăînăanexaănr.ă19,ăşiătrimiteăbolnavulăcuăaceast ăfiş ălaăunitateaă
sanitar ă deă medicinaă muncii,ă respectivă clinicaă deă boliă profesionaleă sauă cabinetulă deă medicinaă
muncii din structura spitalelor, în vedereaăpreciz riiădiagnosticuluiădeăboal ăprofesional ăoriădeă
intoxica ieăacut ăprofesional .
-----------Art. 150 a fost modificat de pct. 82 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
SEC IUNEAăaă7-a
Cercetarea bolii profesionale
ART. 151
Dup ă primireaă fişeiă deă semnalareă BP1,ă mediculă specialistă deă medicinaă munciiă dină cadrulă
direc ieiă deă s n tateă public ă jude eneă sauă aă municipiuluiă Bucureştiă cerceteaz ă înă termenă deă 7ă
zile,ăavândăînăvedereărutaăprofesional ,ăcauzeleăîmboln viriiăprofesionale.
-----------Art. 151 a fost modificat de litera a) a pct. 120 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 661ă dină 27ă septembrieă 2010,ă prină înlocuireaă
sintagmeiă"autoritateaădeăs n tateăpublic "ăcuăsintagmaă"direc iaădeăs n tateăpublic ".
ART. 152
Cercetareaăseăfaceăînăprezen aăangajatoruluiăsauăaăreprezentantuluiăacestuiaăori,ădup ăcaz,ăaă
persoanelor fizice autorizate în cazul profesiilor liberale, conform art. 34 alin. (2) din lege.
ART. 153
Cercetareaăareădreptăscopăconfirmareaăsauăinfirmareaăcaracteruluiăprofesionalăalăîmboln viriiă
respective şiăseăfinalizeaz ăcuăredactareaăşiăsemnareaăprocesului-verbal de cercetare a cazului de
boal ăprofesional ,ăprev zutăînăanexaănr.ă20.
ART. 154
Procesul-verbalădeăcercetareăaă cazuluiădeăboal ăprofesional ăesteăsemnatădeăto iăceiăcareăauă
luat parte laă cercetare,ă conformă competen elor,ă men ionându-se în mod special cauzele
îmboln virii,ă responsabilitateaă angajatoriloră şiă m surileă tehniceă şiă organizatoriceă necesare,ă
pentru prevenirea unor boli profesionale similare.
ART. 155
(1)ăÎnăsitua iaăînăcareăangajatorulăsauăreprezentantulăacestuiaăori,ădup ăcaz,ăpersoanaăfizic ă
autorizat ăînăcazulăprofesiilorăliberaleăsauăinspectorulădeămunc ăoriălucr torulăsauăasigur torulă
nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare ori cu m suraă tehnic ă
sauăorganizatoric ăformulat ,ăseăpotăadresa,ăînăscris,ăînătermenădeă30ădeăzileădeălaădataăprimiriiă
procesului-verbală deă cercetareă aă cazuluiă deă boal ă profesional ,ă Comisieiă deă exper iă deă medicinaă
munciiăacredita iădeăMinisterulăMuncii,ăFamilieiăşiăProtec ieiăSocialeăşiădeăMinisterulăS n t ii.
(2)ă Componen aă şiă atribu iileă Comisieiă deă exper iă voră fiă stabiliteă prină ordină comună ală
ministruluiămuncii,ăfamilieiăşiăprotec ieiăsocialeăşiăalăministruluiăs n t ii.
-----------Art. 155 a fost modificată deă litereleă b)ă şiă c)ă aleă pct.ă 120ă ală art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă
din 8 septembrie 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 661ă dină 27ă septembrieă 2010,ă prină
înlocuireaă sintagmeiă "Ministerulă S n t iiă Publice"ă cuă sintagmaă "Ministerulă S n t ii"ă şiă aă
sintagmeiă "Ministerulă Muncii,ă Solidarit iiă Socialeă şiă Familiei"ă cuă sintagmaă "Ministerulă Muncii,ă
FamilieiăşiăProtec ieiăSociale".
ART. 156
Solu iileă adoptateă înă acesteă situa iiă voră fiă comunicateă înă scrisă celoră interesa i,ă înă termenă
deă20ădeăzileădeălaădataăprimiriiăcontesta iei.
ART. 157
Procesul-verbală deă cercetareă aă cazuluiă deă boal ă profesional ă seă înmâneaz ă angajatorului,ă
mediculuiă careă aă semnalată îmboln virea,ă pentruă eviden aă îmboln viriloră profesionaleă şiă pentruă aă
urm riărealizareaăm surilorăprescrise,ădirec ieiădeăs n tateăpublic ăjude ean ăsauăaămunicipiuluiă
Bucureşti,ăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ăparticipantălaăcercetareăşiăasigur toruluiălaănivelă
teritorial.
-----------Art. 157 a fost modificat de pct. 83 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.

ART. 158
Peăbazaăconfirm riiăcaracteruluiăprofesionalăalăîmboln virii,ămedicul de medicina muncii care
aă efectuată cercetareaă declar ă cazulă deă îmboln vireă profesional ,ă completândă fişaă deă declarareă aă
cazuluiădeăboal ăprofesional ăBP2,ădenumit ă înăcontinuareăfişaădeă declarareăBP2,ăcareătrebuieăs ă
aib ă ştampilaă direc ieiă deă s n tateă public ă jude eneă sauă aă municipiuluiă Bucureştiă şiă trebuieă s ă
cuprind ădataădeclar rii,ăprev zut ăînăanexaănr.ă21.
-----------Art. 158 a fost modificat de pct. 84 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
SEC IUNEAăaă8-a
Declararea bolilor profesionale
ART. 159
Dosarulă deă cercetareă pentruă declarareaă boliloră profesionaleă seă p streaz ă laă direc iaă deă
s n tateăpublic ăjude ean ăsauăa municipiuluiăBucureştiăşiăvaăcuprindeăurm toareleădocumente:
-----------Parteaă introductiv ă aă art.ă 159ă aă fostă modificat ă deă literaă a)ă aă pct.ă 120ă ală art. I din
HOT RÂREAănr.ă955ădină8ăseptembrieă2010,ăpublicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie
2010,ă prină înlocuireaă sintagmeiă "autoritateaă deă s n tateă public "ă cuă sintagmaă "direc iaă deă
s n tateăpublic ".
a) opisul documentelor din dosar;
b)ă istoriculă deă expunereă profesional ă (documentulă careă certific ă rutaă profesional ,ă şiă anumeă
copieădeăpeăcarnetulădeămunc )ăşi,ădup ăcaz,ănivelulăm suratăalănoxelorăsauănoxaăidentificat ;
c)ă copieă deă peă fişaă deă identificareă aă riscuriloră profesionaleă deă laă dosarulă medicală deă
medicina muncii;
d)ăistoriculăst rii deăs n tateălaăloculădeămunc ă(documentulăeliberatădeămediculădeămedicinaă
munciiăcareăasigur ăasisten aădeămedicinaămunciiălaăunitateaărespectiv );
e)ădocumentămedicalăcareăprecizeaz ădiagnosticulădeăboal ăprofesional ă(biletulădeăieşireăemisă
de clinica/sec iaă deă medicinaă munciiă dină structuraă spitaleloră sauă adeverin aă medical ă emis ă deă
mediculă deă medicinaă munciiă careă aă precizată diagnosticulă deă boal ă profesional ,ă înă cazulă înă careă
bolnavulă nuă aă fostă internat)ă şiă copiiă aleă unoră investiga iiă necesareă pentruă sus inereaă
diagnosticului de profesionalitate;
f) procesul-verbalădeăcercetareăaăcazuluiădeăboal ăprofesional ;
g)ăcopieădeăpeăfişaădeăsemnalareăBP1.
ART. 160
(1) În cazul bolilor profesionale:
a)ă declarareaă seă faceă deă c treă direc ia deă s n tateă public ă jude ean ă sauă aă municipiuluiă
Bucureştiă dină careă faceă parteă mediculă deă medicinaă munciiă careă aă efectuată cercetarea,ă peă bazaă
documenteloră prev zuteă laă art.ă 159,ă prină fişaă deă declarareă aă cazuluiă deă boal ă profesional ă BP2,ă
careăreprezint ăformularul final de raportare a bolii profesionale nou-declarate;
b)ăsemnalareaăşiădeclarareaăseăfacăîntr-un interval de maximum 2 ani de la încetarea expunerii
profesionaleăconsiderateăcauz ăaăîmboln virii.ăExcep ieăfacăcazurileădeăpneumoconiozeăşiăcancerul.
(2) Pentru bolile profesionale declarate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene
sauă aleă Spa iuluiă Economică Europeană trebuieă întocmit ă oă fiş ă deă declarareă aă cazuluiă deă boal ă
profesional ăBP2ădeăc treăDirec iaădeăS n tateăPublic ăaăMunicipiuluiăBucureşti.
-----------Art. 160 a fost modificat de pct. 85 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 161
În cazul în care unitatea la care s-aăprodusăîmboln vireaăaăfostădesfiin at ăsauănuămaiăexist ă
laămomentulăpreciz riiădiagnosticuluiădeăboal ăprofesional ,ăcazulărespectivăseăpoateădeclaraăprină
fişaădeădeclarareăBP2ăpeăbazaădocumentelorăprev zuteălaăart.ă159,ăcuăexcep ia procesului-verbal de
cercetareăaăcazuluiădeăboal ăprofesional .
ART. 162
Toateăcazurileădeăboliăprofesionaleăseădeclar ălaăultimulăangajatorăundeăaălucratăbolnavulăşiă
undeăexist ăfactoriiădeăriscăaiăboliiăprofesionaleărespectiveăeviden ia iăprin documente oficiale
deălaădirec iaădeăs n tateăpublic ;ăeleăseădeclar ăşiăseăp streaz ăînăeviden ădeăc treădirec iaă
deă s n tateă public ă dină jude ulă sauă dină municipiulă Bucureştiă înă careă seă afl ă angajatorulă
respectiv.
------------

Art. 162 a fost modificat de pct. 86 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 163
Direc iaădeăs n tateăpublic ăjude ean ,ărespectivăaămunicipiuluiăBucureşti,ăesteăr spunz toareă
pentruăcorectitudineaădatelorăînscriseăînăfişaădeădeclarareăBP2.
-----------Art. 163 a fost modificat de litera a) a pct. 120 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ă publicat ă înă MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010, prin înlocuirea
sintagmeiă"autoritateaădeăs n tateăpublic "ăcuăsintagmaă"direc iaădeăs n tateăpublic ".
ART. 164
Bolileă profesionaleă cuă diagnosticulă deă pneumoconioz ă seă declar ă numaiă peă bazaă diagnosticului
precizatădeăc treăcomisiileădeăpneumoconiozeădeălaănivelulăclinicilorădeăboliăprofesionale.
-----------Art. 164 a fost modificat de pct. 87 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
SEC IUNEAăaă9-a
Raportarea bolilor profesionale
ART. 165
(1) Bolile profesionale nou-declarateă seă raporteaz ă înă cursulă luniiă înă careă s-a produs
declararea,ă deă c treă direc iaă deă s n tateă public ă jude ean ,ă respectivă aă municipiuluiă Bucureşti,ă
laă Centrulă na ională deă monitorizareă aă riscuriloră dină mediulă comunitară - Compartimentulă s n tateă
ocupa ional ă şiă mediulă deă munc ă dină cadrulă Institutuluiă Na ională deă S n tateă Public ,ă denumită înă
continuare Centrulăna ionalădeămonitorizareăaăriscurilor,ăprecumăşiălaăstructurileăteritorialeăaleă
asigur toruluiăstabiliteăconformălegii.
(2)ă Oă copieă aă fişeiă deă declarareă BP2ă seă vaă înmânaă lucr toruluiă diagnosticată cuă boal ă
profesional .
(3) O copie a procesului-verbală deă cercetareă aă cazuluiă deă boal ă profesional ă seă vaă înmânaă
lucr toruluiăaăc ruiăboal ăprofesional ăaăfostăinfirmat ăînăurmaăcercet rii.
-----------Art. 165 a fost modificat de pct. 88 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr. 955 din 8 septembrie 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 166
Laă nivelulă Centruluiă na ională deă monitorizareă aă riscuriloră seă constituieă Registrulă operativă
na ională informatizată ală boliloră profesionale,ă careă se reactualizeaz ă lunară cuă dateleă dină fişeleă
de declarare BP2.
-----------Art. 166 a fost modificat de pct. 89 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrie 2010.
ART. 167
Centrulă na ională deă monitorizareă aă riscuriloră reprezint ă forulă metodologică careă asigur ă
asisten ăşiăîndrumareătehnic ăprofesional ăînădomeniulăbolilorăprofesionale,ăalăbolilorălegateădeă
profesiune,ă precumă şiă înă elaborareaă deă reglement riă pentruă protec iaă s n t iiă înă rela ieă cuă
expunereaă laă agen iă periculoşiă înă mediulă deă munc ,ă promovareaă s n t iiă laă loculă deă munc ă
(elaborare de ghiduri, stabilirea de valori-limit ădeăexpunereăprofesional ,ămetodeăstandardizateă
deă m surareă aă concentra iiloră deă agen iă chimiciă conformă recomand riloră Comisieiă Europene,ă
instruiri de specialitate).
-----------Art. 167 a fost modificat de pct. 90 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 168
Centrulă na ională deă monitorizareă aă riscuriloră raporteaz ă semestrială dateleă privindă
morbiditateaăprofesional ăDirec ieiădeăs n tateăpublic ăşiăcontrolăînăs n tateăpublic ădinăcadrulă
MinisteruluiăS n t ii.
-----------Art. 168 a fost modificat de pct. 91 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.

ART. 169
Centrulăna ionalădeămonitorizareăaăriscurilorătransmiteăinforma iileădeăinteresăpublicăprivindă
bolileă profesionaleă tuturoră institu iiloră implicateă înă activit iă cuă impactă asupraă s n t iiă
lucr torilor.
-----------Art. 169 a fost modificat de pct. 92 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 170
Listaă boliloră profesionaleă aleă c roră declarare,ă cercetareă şiă eviden ă suntă obligatoriiă esteă
prev zut ăînăanexa nr. 22.
ART. 171
Structurileă deă medicinaă munciiă dină cadrulă direc iiloră deă s n tateă public ă jude eneă şiă aă
municipiuluiăBucureştiăvorăraporta,ăcuăoăperiodicitateăanual ,ăCentruluiăna ionalădeămonitorizareă
aăriscurilorăsitua iaăabsenteismuluiămedical ca urmare a bolilor profesionale în anul respectiv.
-----------Art. 171 a fost modificat de pct. 93 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 172
Intoxica iaă acut ă profesional ă seă declar ,ă seă cerceteaz ă şiă seă înregistreaz ă atâtă caă boal ă
profesional ,ăcâtăşiăcaăaccidentădeămunc .
SEC IUNEAăaă10-a
Bolile legate de profesie
ART. 173
Lista bolilor legate de profesiuneăesteăprezentat ăînăanexaănr.ă23.
ART. 174
Bolileă legateă deă profesiuneă nuă seă declar .ă Acesteaă seă dispensarizeaz ă medicală şiă seă comunic ă
angajatoriloră subă formaă rapoarteloră medicaleă nenominalizateă privindă s n tateaă lucr torilor,ă înă
vedereaălu riiăm surilorătehnico-organizatoriceădeănormalizareăaăcondi iilorădeămunc .
SEC IUNEAăaă11-a
Dispozi iiăfinale
ART. 175
Înă contracteleă încheiateă întreă angajatoriă pentruă prestareaă deă activit iă şiă serviciiă voră fiă
prev zuteăclauzeăprivindăr spunderileăreferitoareălaăcomunicarea,ăcercetareaăşiăînregistrareaăunoră
eventualeăaccidenteădeămunc .
ART. 176
(1)ăVictimeleăsauăfamiliaăvictimelorăunuiăevenimentăurmatădeăincapacitateătemporar ădeămunc ,ă
invaliditateăsauădecesăauădreptulăs ăsesizezeăsauăs ăseăinformezeălaăinspectoratulăteritorialădeă
munc ăpeărazaăc ruiaăaăavutălocăaccidentul.
(2)ăDac ăînăurmaăinvestiga iilorărezult ăc ăsuntăîntruniteăcondi iileăunuiăaccidentădeămunc ,ă
inspectoratulă teritorială deă munc ă vaă luaă m suriă pentruă efectuareaă cercet riiă înă conformitateă cuă
prevederile prezentelor norme metodologice.
(3)ă Înă situa iileă prev zuteă laă alin.ă (1),ă inspectoratulă teritorială deă munc ă vaă r spundeă
sesiz rilorăconformăprevederilorălegaleăsauăvaăelibera,ălaăcerere,ăoăcopieăaăprocesului-verbal de
cercetare a evenimentului.
ART. 177
(1)ăÎnăsitua iaăînăcareăangajatorul,ălucr toriiăimplica i,ăvictimeleăsauăfamiliileăacestoraănuă
sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare a evenimentului, pot
sesiza, în scris,ă Inspec iaă Muncii,ă înă termenă deă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă dataă primiriiă
procesului-verbal.
(2)ăDac ăînăurmaăanalizeiăseăconstat ăc ătrebuieăref cut ăcercetarea,ăInspec iaăMunciiădispuneă
completareaă dosaruluiă deă cercetareă şi/sauă întocmireaă unui nou proces-verbal de cercetare care îl
va înlocui pe cel existent.
(3)ă Solu iileă adoptateă deă c treă Inspec iaă Munciiă voră fiă comunicateă celoră interesa i,ă înă
termenul legal.
------------

Art. 177 a fost modificat de pct. 94 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
CAP. VIII
Avizareaădocumenta iilorăcuăcaracterătehnicădeăinformareăşiăinstruireăînădomeniulăsecurit
şiăs n t iiăînămunc

iiă

SEC IUNEAă1
Prevederi generale
ART. 178
Prezentulă capitolă areă caă scopă stabilireaă tipuriloră deă documenta iiă cuă caracteră tehnică deă
informareă şiă instruireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă careă seă supună aviz rii,ă aă
cerin elorăcareăstauălaăbazaărealiz riiăacestora,ăprecumăşiăaăproceduriiădeăavizare.
ART. 179
Documenta iileăcareăseăsupunăaviz riiăsunt:
a)ăfilmeăsauăimagini,ăpeăpelicul ăsauăsuportămagnetic,ăcuăsubiecteădinădomeniulăsecurit iiăşiă
s n t iiăînămunc ;
b)ăafişe,ăpliante,ăbroşuriădinădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ;
c)ăsuporturileădeăcursădestinateăprogramelorădeăpreg tireăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiă
înămunc ăprev zuteălaăart.ă16ăalin.ă(1)ălit.ăc)ăşiălaăart.ă55ăalin.ă(1);
-----------Literaă c)ă aă art.ă 179ă aă fostă modificat ă deă pct.ă 95ă ală art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
d)ădiapozitive,ădiafilmeăşiăalteleăasemenea.
SEC IUNEAăaă2-a
Cerin eădeărealizareăaădocumenta iilor
ART. 180
Cerin eleăgeneraleăpentruărealizareaădocumenta iilorăprev zuteălaăart.ă179ăsunt:
a)ă con inutulă s ă fieă înă concordan ă cuă legisla iaă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă
munc ăînăvigoare;
b)ăs ăprezinteăinforma iaăîntr-oăform ăaccesibil ,ăcomplet ăşiăuşorădeăasimilat;
c)ă con inutulă şiă realizareaă s ă fieă înă concordan ă cuă nivelulă deă preg tireă ală subiec iloră
c roraăliăseăadreseaz .
ART. 181
Cerin eleă specificeă pentruă realizareaă filmeloră cuă subiecteă dină domeniulă securit iiă şiă
s n t iiăînămunc ăsunt:
a)ăscenariulăşiăregiaăs ăasigureăpercepereaăcorect ăşiăclar ăaămesajului;
b)ăimagineăclar ăşiăsugestiv ;
c)ăsonorăclarăşiăsugestiv;
d) formeădeăprezentare:ăfilmareăreal ăsauăanima ie;
e)ădurataăproiec iei:ă10-20 de minute.
ART. 182
Cerin eleă specificeă pentruă realizareaă afişeloră şiă plianteloră dină domeniulă securit iiă şiă
s n t iiăînămunc ăsunt:
a)ă grafic ă simpl ,ă f r ă greşeliă tehnice, subliniindu-seă elementeleă principaleă aleă temeiă şiă
eliminându-se detaliile nesemnificative;
b)ă utilizareaă unoră culoriă vii,ă contrastante,ă înă concordan ă cuă subiectul,ă respectivă culoriă
deschiseăpentruăsitua iiăpozitiveăşiăculoriăînchiseăpentruăsitua iiănegative;
c)ăs ănuăaib ătextăsauătextulăs ăfieăscurt,ăconcisăşiăvizibil,ăcuădimensiuneaăliterelorăaleas ă
astfelăîncâtăs ăpermit ăcitireaătextuluiădeălaăoădistan ădeă4-5 m;
d)ăsubiectulăs ăocupeăcircaă60%ădinăsuprafa aăafişului,ăiarămarginile s ăfieăsuficientădeămariă
pentru a-l izola de fondul pe care este aplicat;
e)ăm rimeaăafişuluiăvaăfiăaleas ăînăfunc ieădeăscopulăurm rităşiăloculăînăcareăvaăfiăexpus;
f)ă materialeleă dină careă suntă realizateă s ă fieă adecvateă mediiloră înă careă voră fiă utilizate,
respectivă s ă fieă rezistenteă laă ac iuneaă factoriloră dină mediulă înă careă suntă amplasateă şi/sauă
utilizateă(umiditate,ăagen iăchimiciăetc.).
ART. 183
Cerin eleă specificeă pentruă realizareaă broşuriloră dină domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă
munc ăsunt:

a)ăs ăprezinteăinforma iileăclarăşiăconcis;
b)ăs ăseăaxezeăpeăoătem ăconcret ;
c)ăs ăprezinteăunăinteresăpracticăcâtămaiălarg.
ART. 184
Cerin eleăspecificeăpentruăelaborareaăsuportuluiădeăcursăprev zutălaăart.ă179ălit.ăc)ăsunt:
a)ăs ăfieăelaboratăînăbazaăuneiădocument riăbibliograficeălaăzi;
b)ăs ăutilizezeăterminologiaăspecific ăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ;
c)ăs ăfieăelaboratăpeăoătematic ăorientat ăspreăgrupuri- int ,ărespectivăangajatoriiăcareăşiau asumat atribu iiădinădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ăşiăreprezentan iiălucr toriloră
cuăr spunderiăspecificeăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiălucr torilor;
d)ă s ă fieă redactată clar,ă concis,ă adaptată niveluluiă deă preg tireă ală grupului- int ă c ruiaă îi
este destinat;
e)ă informa iileă s ă fieă sistematizateă într-oă organizareă logic ă aă con inutului,ă orientateă spreă
situa iiăconcreteădeămunc ;
f)ă s ă eviden iezeă consecin eleă neaplic riiă şi/sauă nerespect riiă legisla ieiă dină domeniulă
securit iiăşiăs n t iiăînămunc .
-----------Art. 184 a fost modificat de pct. 96 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 185
Cerin eleăspecificeăpentruărealizareaădiapozitivelorăşiădiafilmelorăsunt:
a)ăpeăcâtăposibilăs ăfieărealizateăcolorăşiăs ăfieăclare;
b)ăs ăfieăînso iteădeăschemeăexplicative;
c)ăs ăfieăînso iteădeătexteăredactateăclarăşiăconcis,ăf r ăaădaănaştereălaăinterpret ri;
d)ăs ăfieărealizateăîntr-oăsuccesiuneălogic .
SEC IUNEAăaă3-a
Avizareaădocumenta iilor
ART. 186
(1)ă Documenta iileă prev zuteă laă art.ă 179ă potă fiă difuzateă sauă comercializateă numaiă dac ă suntă
avizateădeăc treăComisiaădeăabilitareăşiăavizare prev zut ălaăart.ă36,ădinăjude ulăînăcareăîşiăareă
sediul elaboratorul.
(2)ă Înă situa iaă înă careă elaboratorulă îşiă areă sediulă într-un alt stat membru al Uniunii
Europeneă oriă apar inândă Spa iuluiă Economică European,ă documenta iileă seă avizeaz ă deă c treă Comisia
deăabilitareăşiăavizareădinăcadrulăInspectoratuluiăTeritorialădeăMunc ăalăMunicipiuluiăBucureşti.
-----------Alin. (2) al art. 186 a fost modificat de pct. 97 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010, publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 187
Pentruă avizareaă documenta iilor,ă elaboratorulă vaă transmiteă Comisieiă deă abilitareă şiă avizare,ă
prinăpoşt ,ăoăcerereăîntocmit ăpotrivitămodeluluiăprev zutăînăanexaănr.ă24,ăînso it ădeăunădosară
care cuprinde:
a)ă copiaă certificatuluiă deă înregistrareă laă registrulă comer uluiă şi,ă dup ă caz,ă aă anexeiă
acestuia;
b)ăprinăexcep ieădeălaăprevederileălit.ăa),ăînăsitua iaăînăcareăelaboratorulăseăafl ăînăcazulă
prev zutălaăart.ă186ăalin.ă(2), acesta va depune documentul echivalent eliberat de statul în care
îşiăareăsediul;
c)ăunăscurtămemoriuădeăprezentareăaădocumenta iei;
d)ădou ăexemplareădinădocumenta iaăsupus ăaviz rii;
e)ăînăcazulădiapozitivelorăşiădiafilmelorăseăvorătransmiteăoriginalulăşiădou ăcopiiăpeăsuportă
hârtie.
-----------Art. 187 a fost modificat de pct. 98 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 188
(1)ăComisiaădeăabilitareăşiăavizareăvaătransmiteăprinăpoşt ăavizulăsauădeciziaădeărespingereă
motivat ,ăînătermenădeă30ădeăzileădeălaădataăprimiriiăsolicit rii.

(2)ăAvizulăcomisiei,ăprezentatăînăanexaănr.ă25,ăvaăfiăînso itădeăunăexemplarădinădocumenta iaă
transmis ă deă elaborator,ă careă vaă purtaă ştampilaă Ministeruluiă Muncii,ă Familieiă şiă Protec ieiă
Sociale.
-----------Alin. (2) al art. 188 a fost modificat de litera c) a pct. 120 al art.ăIădinăHOT RÂREAănr. 955
din 8 septembrie 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 661ă dină 27ă septembrieă 2010,ă prină
înlocuireaă sintagmeiă "Ministerulă Muncii,ă Solidarit iiă Socialeă şiă Familiei"ă cuă sintagmaă
"MinisterulăMuncii,ăFamilieiăşiăProtec ieiăSociale".
(3) Decizia de respingere,ăprezentat ăînăanexaănr.ă26,ăvaăfiăînso it ădeăceleădou ăexemplareă
deă documenta ieă transmis ă deă elaborator,ă pentruă aă fiă ref cut ă înă sensulă celoră precizateă înă
decizie.
SEC IUNEAăaă4-a
Dispozi iiăfinale
ART. 189
(1) Difuzarea sauă comercializareaă documenta iiloră prev zuteă laă art.ă 179ă vaă fiă înso it ă deă oă
copie a avizului.
(2)ăAngajatorulăcareăutilizeaz ădocumenta iileăprev zuteălaăart.ă179ătrebuieăs ăde in ăoăcopieă
a avizului.
ART. 190
(1) Solicitantul sau titularul de aviz,ă dup ă caz,ă potă faceă contesta ieă laă Ministerulă Muncii,ă
Familieiă şiă Protec ieiă Sociale,ă înă termenă deă maximumă 30ă deă zileă deă laă dataă primiriiă decizieiă deă
respingere.
-----------Alin. (1) al art. 190 a fost modificat de pct. 99 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(2)ăSolu iileăadoptateăcaăr spunsălaăcontesta ieăvorăfiăcomunicateăcelorăinteresa iăînătermenă
de 30 de zile de la data primiriiăcontesta iei.
ART. 191
(1)ăDac ăînătimpulăcontroalelorăefectuateădeăinspectoriiădeămunc ăseăconstat ădiferen eăîntreă
documenta iaă avizat ă şiă ceaă folosit ă înă activitateaă curent ,ă inspectorulă deă munc ă dispuneă m suriă
pentruăretragereaădocumenta ieiăneconformeăşiăcomunic ,ăînăscris,ăsitua iaăconstatat ăComisieiădeă
abilitareăşiăavizareăcareăaădatăavizul,ăcuăpropunereaădeăsuspendareăsauădeăretragereăaăavizului.
(2)ă Comisiaă prev zut ă laă alin.ă (1)ă aduceă laă cunoştin aă titularuluiă deă aviză situa iaă
constatat ,ăpentruăcaăacestaăs ăîşiăprezinteăpunctulădeăvedere.
(3)ă Comisiaă prev zut ă laă alin.ă (1)ă analizeaz ă comunicareaă inspectoruluiă deă munc ă împreun ă cuă
punctulă deă vedereă ală titularuluiă deă aviză şiă emiteă oă decizieă deă suspendareă sauă deă retragereă aă
avizului,ădup ăcaz.
(4)ăSuspendareaăseăpoateăfaceăpeăoăperioad ădeterminat ,ăînăfunc ieădeătimpulănecesarăpentruă
remediereaădeficien elorăconstatate.
(5)ăDeciziaădeărespingereăaăaviz rii,ădeăretragere,ădeăsuspendareăaăavizuluiăsauăceaăprev zut ă
la art. 192ăalin.ă(2)ăpoateăfaceăobiectulăuneiăcontesta iiăînăcondi iileăprev zuteălaăart.ă190.
-----------Art. 191 a fost modificat de pct. 100 al art.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ădină8ăseptembrieă2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 192
(1)ăÎnăsitua iaăînăcareătitularulădeăavizăinten ioneaz ăs ăaduc ămodific riăuneiădocumenta iiă
avizate,ă areă obliga iaă s ă comuniceă Comisieiă deă abilitareă şiă avizareă teritoriale,ă respectivă aă
municipiului Bucureşti,ăcon inutulăacestorămodific ri.
(2)ă Comisiaă deă abilitareă şiă avizareă teritorial ,ă respectivă aă municipiuluiă Bucureşti,ă
analizeaz ă dac ă modific rileă asupraă documenta ieiă suntă interven iiă minoreă sauă majoreă şiă decideă
men inereaăavizuluiăsauănecesitateaăuneiănoiăaviz ri.
ART. 192^1
(1)ăProcedurileăşiăformalit ileădeăabilitareăaăserviciilorăexterneădeăprevenireăşiăprotec ieă
potă fiă îndepliniteă şiă prină intermediulă PCUă electronic,ă înă conformitateă cuă prevederileă Ordonan eiă
deăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă49/2009,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegea nr. 68/2010.
Prevederileă prezentuluiă alineată seă aplic ă înă termenă deă 60ă deă zileă deă laă dataă opera ionaliz riiă
punctului de contact unic electronic.

(2)ă Prevederileă dină cuprinsulă prezenteloră normeă metodologiceă seă completeaz ă cuă dispozi iileă
Ordonan eiă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 49/2009,ă aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă prină Legea
nr. 68/2010.
-----------Art. 192^1 a fost introdus de pct. 101 al art.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ădină8ăseptembrieă2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 193
Anexele nr. 1-26ăfacăparteăintegrant ădinăprezenteleănormeămetodologice.
ANEXA 1
la normele metodologice
----------------------*T*
┌────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIăăăăăăăăă
│ăIIIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăCEREREăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăpentruăăăăăăăăăă│ăINSPECTORATULăTERITORIAL│
│ăC tre:ăăăăăăăăăăăăăăăăă│autorizareaădesf şur riiăă│ă
DEăMUNC ăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│activit iiădinăpunctădeăă│ăăă.....................ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│vedereăalăsecurit iiăşiăă├─────────────────────────┤
│INSPECTORATULăTERITORIAL│ăăs n t iiăînămunc ăla:ăă│ăIVăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăDEăMUNC ăăăăăăăăăăăă│ă[]ăsediulăsocialăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ă.....................ăă│ă[]ăsediulăsecundarăăăăăăă│ăNr.ăintrare:...........ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă[]ăinăafaraăsediuluiăăăăă│ăDataă..................ă│
├────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┤
│ăV.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ă1.ăPersoanaăjuridic :....................................................ăăă│
│ă2.ăcuăsediulăîn:ălocalitateaă.........ăstr.ă.....ănr.ă...,ăblocă.........ăăă│
│ăscaraă...,ăetajă...ăap.ă...ăjude /sectoră....,ăcodăpoştală....ătelefonă...ăă│
│ăfaxă.......,.......ăe-mailă...........ăwebăsiteă..........................ăă│
│ă3.ăăprină.........(nume,ăprenunne)ă.....ăCNPă.....(codănumericăpersonal)....│
│ăînăcalitateădeă.................ăconformă.................................ăă│
│ă4.ăăObiectulăcererii:ăautorizareaădesf şur riiăactivit iiădinăpunctădeăăăăă│
│ăvedereăalăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ălaăăăăăă
│
│ăă- sediulăsocialăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăă- sediulăsecundarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăă- în afara sediului
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăVI.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăPersoanaăşiădomiciliulăalesăpentruăcomunic ri:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ă1.ăNumeăşiăprenume:ă..................................................ăăăăăă│
│ă2.ăAdresa:ălocalitateaă.............,ăstr.ă............................ăăăăă│
│ănr.ă....,ăblocă...,ăscaraă....ăetajă.....ăap.ă....ăjude /sectoră........ăăăă│
│ăcodăpoştală........, telefonă..........,ăfaxăă.........................ăăăăă│
│ăe-mailă........................................................ăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăVII.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ă1.ăACTIVIT IăPENTRUăCAREăSOLICITăAUTORIZAREAăDEăFUNC IONAREăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăDINăPUNCTăDEăVEDEREăALăSECURIT IIăŞIăS N T IIăÎN MUNC ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ă1.1.ă>ăSEDIUăSOCIALăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăNr.ălucr tori:ă....│
│ăAdresa:ă..................................................................ăă│
│ă..........................................................................ăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┤
│ăCodăCAENăăăăăăăăăăăăăăă│Denumireaăactivit tiiăăăăă│ăăAutorizat ăanterior*ăăă│
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤

├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┤
│12.ă>ăSEDIUăSECUNDARăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*)ăSeăvaăcompletaădataăşiălegeaăînăbazaăc reiaăs-aăeliberatăautoriza ia.
┌─────────────────────┬──────┬──────────────────────┬───────────┬─────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăCodăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Autorizataă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăAdresaăăăăăăă│CAENăă│ăDenumireaăactivit tii│anterior*ăă│Nr.ălucratori│
├─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┤
├─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┤
├─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┤
├─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┤
├─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┤
├─────────────────────┴──────┴──────────────────────┴───────────┴─────────────┤
│1.3.ă>ăÎNăAFARAăSEDIULUIăSOCIALăSAUăAăSEDIILORăSECUNDAREăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ăăCodăCAENăăă│ăăăăăăăăăăăăăDenumireaăactivit iiăăăăăăăăăăăăăăă│Nr.ălucr tori│
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăMen iuniăprivindăsistareaăactivit iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────┤
│CodăCAENăăăăă│ăăăDenumireaăactivit iiă│Loculădesf şur riiăăăăă│ăNr.ăşiădataă│
│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │ăăăăactivit iiăăăăăăăă│ăactuluiăăăăă│
├─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤
├─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤
├─────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────┤
│ăăăăăM suriăluateăpentruăremediereaădeficien eleăcareăauăcondusălaăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăsistareaăactivit iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Pentruăob inereaăautoriz riiădepunăacteleămen ionateăînăopisulădeădocumente.ă│
├──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│ăDataă...........................ăăăăă│ăSemn turaă......................ăăăăă│
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ăOPISăDEăDOCUMENTEăSOLICITATEăPENTRUăAUTORIZAREAăDEăFUNC IONAREăDINăPUNCTăDEă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăVEDEREăALăSECURIT IIăŞIăS N T IIăÎNăMUNC ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬──────┤
│Nr.ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăNr.ăşiădataăăăă│ăăNr.ă│
│crt.ă│ăăăăăăăăăăăDenumireaăactuluiăăăăăăăăăăăăăăă│ăăactului/Emitentăăă│ăfileă│
├─────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────┤

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────┤
├─────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────┤
├─────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────┤
├─────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────┤
├─────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴──────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăTotalăfile:......ăă│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

NOT :
PuncteleăIIIăşiăIVăseăcompleteaz ădeăc treăinspectoratulăteritorial
deămunc .
*)ăSeăvaăcompletaădataăşiălegeaăînăbazaăc reiaăs-aăeliberatăautoriza ia.

ANEXA 2
la normele metodologice
-----------------------*T*
┌────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăINSPECTORATULăTERITORIAL│
│ăC tre:ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăDECLARATIEăăăăăăăăă│ăăăăăăăDEăMUNC ăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│PEăPROPRIAăRASPUNDEREăăăăă│ăăă.....................ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────┤
│INSPECTORATULăTERITORIAL│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIVăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăDEăMUNC ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ă.....................ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăNr.ăintrare:...........ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăDataă..................ă│
├────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┤
│ăV.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ă1.ăSubsemnat(ul)/aă.....................,ădomiciliatăină................ăăăă│
│ăstr.ă..............ănr.ă......,ăblocă................ăscaraă.....,ăetajă...ă│
│ăap.ă...ăjude /sectoră.........,ătelefonă...............ăactăidentitate....,ă│
│ăseriaă....ănr.ă.......ăCNPă..........,ăeliberatădeă.........ălaădataă......ă│
│ăînăcalitateăde*1)ă.................................................ăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ă2.ăpentruăpersoanaăjuridic :........................................ăăăăăăăă│
│ă3.ăcuăsediulăîn:ălocalitateaă.........ăstr.ă.....ănr.ă...,ăblocă.........ăăă│
│ăscaraă...,ăetajă...ăap.ă...ăjude /sectoră....,ăcodăpoştală...........,ăăăăăă│
│ăcasutaăpostalaă............ătelefonă...............ăfaxă.........ăăăăăăăăăăă│
│ăe-mailă...........,ăwebăsiteă..........................ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│
│ăăăăăăăăînătemeiul Legiiăsecurit iiăşiăs n t tiiăinămuncaănr.ă319/2006
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4.ăDECLARăPEăPROPRIAăR SPUNDEREăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăc ,ădeălaădataăprezentei,ăactivit ileăpentruăcareăseăsolicit ăautoriza ieă│
│ăădeăfunc ionareădinăpunctădeăvedereăalăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ,ăăă│
│ăăseăvorădesf şuraăînăconformitateăcuăprevederileăLegiiăsecurit iiăşiăăăăăăă│
│ăăs n t tiiăinămunc ănr.ă319/2006ăşiăaleăaltorăreglement riădinădomeniulăăăăă│
│ăăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│Dataă....................ăăăăăăăăăăă│ăSamn turaă.................ăăăăăăăăăăăă│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

*ST*

NOTA:
*)ăSeăcompleteaz ăcuăcalitateaăpeăcareăsolicitantulăoăde ineă(angajator,
administrator, reprezentant).
PuncteleăIIIăşiăIVăseăcompleteaz ădeăc treăinspectoratulăteritorialăde
munc .

ANEXA 3
la normele metodologice
----------------------Seria ........ nr. ...........
ROMÂNIA
MINISTERULăMUNCII,ăFAMILIEIăŞIăPROTEC IEIăSOCIALE
INSPECTORATULăTERITORIALăDEăMUNC ă...............................
CERTIFICAT CONSTATATOR Nr. ........
emis în temeiul art.ă 13ă lit.ă c)ă dină Legeaă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă nr.ă 319/2006 şiă
art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 108/1999 pentruă înfiin areaă şiă organizareaă Inspec ieiă
Muncii, republicat ,ă eliberată înă bazaă declara ieiă peă propriaă r spundere,ă înregistrat ă subă nr.ă
....... din ...................., pentru:
Persoanaă juridic :ă .................................,ă cuă sediulă socială înă localitateaă
........................., str. ..................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap.
....,ăjude ul/sectorulă................
Prezentulă certificată constatatoră atest ă c ă s-aă înregistrată declara iaă peă propriaă r spundereă
conformă c reiaă persoanaă juridic ă îndeplineşteă condi iileă deă func ionareă dină punctă deă vedereă ală
securit iiăşiăs n t iiăînămunc ăpentruăactivitatea/activit ileădeclarate:
*T*
┌────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┐
│Nr.ă│ăăăăDenumireaăactivit iiăăăăă│ăăăCodăăă│ăăăăăăAdresaălaăcareăseăăăăă│
│crt.│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăCAENăă│ăăăădesf şoar ăactivitateaăă│
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┘
*ST*
Inspector-şef,
....................
Dataăeliber rii:
ziua ..... luna ........... anul .......
- verso *T*
┌────┬────────────┬──────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│Nr.ă│ăDenumireaăă│ăCodăă│ăAdresaălaăcare│ăăăăSemn turaăăăă │ăăăăSemn turaăăăăă│
│crt.│activit iiă│ăCAENă│ăseădesf şoar ă│inspectorului-şef/│inspectorului-şef/│
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăactivitateaăăă│ăăDataăsist riiăăă│ăăăDataărelu riiăă│
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăactivit iiăăăă│ăăăăactivit iiăăă│
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│ăăă │ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────┴────────────┴──────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────┘
*ST*
-----------Anexa 3 la normele metodologice a fostă înlocuit ă cuă anexaă 1ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010,ăconformăpct.ă103ă
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 4
la normele metodologice
-----------------------*T*
*Font 9*
INSPEC IAăMUNCII
Inspectoratulăteritorialădeămunc ................
REGISTRULăDEăEVIDEN
a certificatelor constatatoare emise
┌──┬─────┬──────┬──────┬────┬────┬──────┬───────┬────┬─────┬───────┬────┬──────┬─────────┐
│Nă│ăăăăă│ăăăăăă│Acti- │ăăăă│ăăăă│Adresa│Activi-│ăăăă│Nr.ăă│Activi-│ăăăă│Nr.ăăă│Dataăăăăă│
│r.│Soci-│Adresa│vitate│Codă│Nr.ă│sediuă│tateăăă│Codă│deăăă│tateăăă│Codă│deăăăă│emiteriiă│
│ăă│eta- │sediuă│auto- │CAEN│deăă│secun-│autori-│CAEN│lucra│autori-│CAEN│lucra-│certifi- │
│că│teaăă│ăăăăăă│rizata│ăăăă│lu- │darăăă│zataăla│ăăăă│toriă│zataăin│ăăăă│toriăă│catuluiăă│
│ră│ăăăăă│ăăăăăă│ăălaăă│ăăăă│cra-│ăăăăăă│sediuăă│ăăăă│ăăăăă│afaraăă│ăăăă│ăăăăăă│ăăă
│
│t.│ăăăăă│ăăăăăă│sediuă│ăăăă│tori│ăăăăăă│secun- │ăăăă│ăăăăă│sediuăă│ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│
│ăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăă│ăăăăăă│darăăăă│ăăăă│ăăăăă│secun- │ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│
│ăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă│darăăă │ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│
├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤
├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤
├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤
├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤
├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤
├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤
├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤
├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤
└──┴─────┴──────┴──────┴────┴────┴──────┴───────┴────┴─────┴───────┴────┴──────┴─────────┘
*ST*
ANEXA 5
la normele metodologice
----------------------ACTIVIT

IăINDUSTRIALE

1.ăActivit iăcuăriscăpoten ialădeăexpunereălaăradia ii ionizante
2.ăActivit iăcuăriscăpoten ialădeăexpunereălaăagen iătoxiciăşiăfoarteătoxici,ăînăspecialăceleă
cuăriscădeăexpunereălaăagen iăcancerigeni,ămutageniăşiăal iăagen iăcareăpericliteaz ăreproducerea
3.ă Activit iă înă careă suntă implicateă substan eă periculoase,ă potrivită prevederiloră Hot râriiă
Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt

implicateă substan eă periculoase,ă cuă modific rileă ulterioareă 4.ă Activit iă cuă riscă deă expunereă laă
grupaă3ăşiă4ădeăagen iăbiologici
5.ă Activit iă deă fabricare,ă manipulareă şiă utilizareă deă explozivi,ă inclusivă articoleă
pirotehniceăşiăalteăproduseăcareăcon inămateriiăexplozive
6.ăActivit iăspecificeăexploat rilorăminiereădeăsuprafa ăşiădeăsubteran
7.ăActivit iăspecificeădeăforajăterestruăşiădeăpeăplatformeămaritime
8.ăActivit iăcareăseădesf şoar ăsubăap
9.ă Activit iă înă construc iiă civile,ă excava ii,ă lucr riă deă pu uri,ă terasamenteă subteraneă şiă
tuneluri,ăcareăimplic ăriscădeăsurpareăsauăriscădeăc dereădeălaăîn l ime
10.ăActivit iăînăindustriaămetalurgic ăşiăactivit iădeăconstruc iiănavale
11.ăProducereaăgazelorăcomprimate,ălichefiateăsauădizolvateăşiăutilizareaămasiv ăaăacestora
12.ăActivit iăcareăproducăconcentra iiăridicateădeăprafădeăsiliciu
13.ăActivit iăcareăimplic ăriscuriăelectriceălaăînalt ătensiune
14.ăActivit iădeăproducereăaăb uturilorădistilateăşiăaăsubstan elorăinflamabile
15.ăActivit iădeăpaz ăşiăprotec ie
16.ă Activit iă înă careă lucr toriiă potă fiă expuşiă unui poten ială riscă datorată atmosfereloră
explozive,ă aşaă cumă suntă reglementateă deă Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.058/2006 privindă cerin eleă
minimeă pentruă îmbun t ireaă securit iiă şiă protec iaă s n t iiă lucr toriloră careă potă fiă expuşi
unuiăpoten ialăriscădatoratăatmosferelorăexplozive
-----------Anexaă 5ă laă normeleă metodologiceă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 2ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrie 2010, conform pct. 104
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 6
la normele metodologice
----------------------CON INUTULăMINIM
alăcursurilorănecesareăpreg tiriiăîn
domeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc
A.ăSuportulădeăcursădestinatăprogramelorădeăpreg tireăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînă
munc ă prev zuteă laă art.ă 16ă alin.ă (1)ă lit.ă c)ă şiă laă art.ă 55ă alin.ă (1)ă dină normeleă metodologice,ă
pentruă angajatoriă şi,ă respectiv,ă pentruă reprezentan iiă lucr toriloră cuă r spunderiă specificeă înă
domeniulăsecurit iiăşiăs n t iiălucr torilorăcuprinde:
1.ăcadrulălegislativăgeneralăreferitorălaăsecuritateaăşiăs n tateaăînămunc ;
2.ăconcepteădeăbaz ăreferitoareălaăsecuritateaăşiăs n tateaăînămunc ;
3.ăno iuniădespreăriscuriăgeneraleăşiăprevenireaălor;
4.ă no iuniă despreă riscuriă specificeă şiă prevenireaă loră înă sectorulă corespunz toră activit iiă
întreprinderiiăşi/sauăunit ii;
5. acordarea primului ajutor.
Total: 40 de ore.
B.ă Suportulă deă cursă destinată programeloră deă formareă profesional ă înă domeniulă securit iiă şiă
s n t iiă înă munc ă prev zuteă laă art.ă 49ă alin.ă (1)ă lit.ă b)ă şiă laă art.ă 50ă alin.ă (1)ă lit.ă b)ă dină
normele metodologice cuprinde:
1. cadrul legislativăgeneralăreferitorălaăsecuritateaăşiăs n tateaăînămunc ;
2. criterii generale pentru evaluarea riscurilor;
3.ăorganizareaăactivit ilorădeăprevenireăşiăprotec ie;
4.ăac iuniăînăcazădeăurgen :ăplanuriădeăurgen ăşiădeăevacuare,ăprimăajutor;
5.ăelaborareaădocumenta iilorănecesareădesf şur riiăactivit iiădeăprevenireăşiăprotec ie;
6.ăeviden eăşiăraport riăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc .
Total: 80 de ore.
-----------Anexa 6 la normele metodologice a fost înlocuit ă cuă anexaă 3ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010,ăconformăpct.ă105ă
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 7
la normele metodologice
-----------------------

Planulădeăprevenireăşiăprotec ie
*T*
*Font 9*
┌───┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────────┬───────┐
│Nr.│Locăde│Riscuri│M suri│Masuri│Masuri│Masuri│Actiuniăăă│ăăăăăăăăă│Persoanaăcare│Obser- │
│crt│munca/│evalu- │teh- │orga- │igie- │deăăăă│inăscopulă│Termenăăă│raspundeădeăă│va iiăă│
│ăăă│postăă│ateăăăă│niceăă│niza- │nico- │altaăă│realiz rii│ăădeăăăăă│ărealizareaăă│ăăăăăăă│
│ăăă│ădeăăă│ăăăăăăă│ăăăăăă│tori- │sani- │natur │ămasuriiăă│realizare│ăămasuriiăăăă│ăăăăăăă│
│ăăă│lucruă│ăăăăăăă│ăăăăăă│ceăăăă│tareăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
├───┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────────┼───────┤
│ă0ă│ăă1ăăă│ăăă2ăăă│ăăă3ăă│ăă4ăăă│ăă5ăăă│ăă6ăăă│ăăăă7ăăăăă│ăăăă8ăăăă│ăăăăăă9ăăăăăă│ăăă10ăă│
├───┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────────┼───────┤
├───┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────────┼───────┤
├───┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────────┼───────┤
└───┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────────┴───────┘

Avizat

Angajator

CSSM
*ST*
ANEXA 8
la normele metodologice
----------------------Denumirea solicitantului: ..................................
Adres :ă....................................................
Localitate: ................................................
Jude : .....................................................
Codăpoştal:ă................................................
Telefon/Fax: ...............................................
Nr.ădeăînregistrareăînăregistrulăcomer ului:ă...............
Cod unic de înregistrare (CUI): ............................
Nr. ......./.............*1)
C tre
Comisia de abilitare a serviciilor
externeădeăprevenireăşiăprotec ieăşiădeăavizare
aădocumenta iilorăcuăcaracterătehnicădeăinformareăşi
instruireăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc
dinăcadrulăInspectoratuluiăTeritorialădeăMunc ă..................*2)
Subsemnatul,
.................,
CNP...........................,
în
calitate
de
.......................,ăsolicităprinăprezentaăanalizaădosaruluiăînăvedereaăabilit riiăcaăserviciuă
externă deă prevenireă şiă protec ie,ă înă temeiulă art.ă 36ă dină Normeleă metodologice de aplicare a
prevederilor Legiiă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă nr.ă 319/2006, aprobate prin Hot râreaă
Guvernului nr. 1.425/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
În acest scop, anexez la prezenta cerere dosarul întocmit potrivit prevederilor art. 37 din
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legiiă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă nr.ă
319/2006, aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare.
Solicitant*3),
.....................
----------*1)ăSeăvaăcompletaăcuănum rulăşiădataădeăînregistrare la solicitant.
*2)ăSeăvaăcompletaădenumireaăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ăînăcadrulăc ruiaăfunc ioneaz ă
Comisiaădeăabilitareăşiăavizare.

*3)ăSeăvorăspecificaăfunc ia,ănumeleăşiăprenumeleăsolicitantuluiăsauăaleăreprezentantuluiăs uă
legal,ăseăvaăsemnaăşiăştampila.
-----------Anexaă 8ă laă normeleă metodologiceă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 4ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010,ăconformăpct. 106
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 8A
la normele metodologice
----------------------Denumirea solicitantului: ......................................
Adres :ă........................................................
Localitate: ....................................................
Jude :ă.........................................................
Codăpoştal:ă....................................................
Telefon/Fax: ...................................................
Nr.ădeăînregistrareăînăregistrulăcomer ului:ă...................
Cod unic de înregistrare (CUI): ................................
Nr. ......./.............*1)
CERERE DE REÎNNOIRE A CERTIFICATULUI DE ABILITARE
C tre
Comisia de abilitare a serviciilor
externeădeăprevenireăşiăprotec ieăşiădeăavizare
aădocumenta iilorăcuăcaracterătehnicădeăinformareăşi
instruireăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc
dinăcadrulăInspectoratuluiăTeritorialădeăMunc ă...................*2)
Subsemnatul,ă....................,ăconduc torăalăserviciuluiăexternădeăprevenireăşiăprotec ieă
......................, solicit reînnoirea certificatului de abilitare nr. ........ din data de
............., în temeiul art. 42 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securit iiăşiăs n t iiăînămunc ănr.ă319/2006, aprobate prin Hot râreaăGuvernuluiănr.ă1.425/2006,
cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă caă urmareă aă modific riiă condi iiloră înă bazaă c roraă
acesta a fost emis.
Anexeză laă prezentaă cerereă ună num ră de ......ă documenteă careă atest ă modificareaă condi iiloră
ini iale,ăpeăcareăv ărogăs ăleăanaliza i.
Declară peă propriaă r spundereă c ă celelalteă condi iiă probateă prină documenteleă dină dosarulă deă
abilitare/reînnoire, depus la ....................., cu nr........... din data de ..............,
auăr masăneschimbate.
Solicitant*3),
.....................
---------*1)ăSeăvaăcompletaăcuănum rulăşiădataădeăînregistrareălaăsolicitant.
*2) Se va completaădenumireaăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ăînăcadrulăc ruiaăfunc ioneaz ă
Comisiaădeăabilitareăşiăavizare.
*3)ăSeăvorăspecificaăfunc ia,ănumeleăşiăprenumeleăsolicitantuluiăsauăaleăreprezentantuluiăs uă
legal,ăseăvaăsemnaăşiăştampila.
-----------Anexaă8Aălaănormeleămetodologiceăaăfostăintrodus ădeăpct.ă107ăalăart.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ă
din 8 septembrie 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 661ă dină 27ă septembrieă 2010,ă avândă
con inutulăanexeiă5ădinăacestăact normativ.
ANEXA 9
la normele metodologice
----------------------ROMÂNIA
MINISTERULăMUNCII,ăFAMILIEIăŞIăPROTEC IEIăSOCIALE

Comisia de abilitare a serviciilor
externeădeăprevenireăşiăprotec ieăşiădeăavizare
aădocumenta iilorăcuăcaracterătehnicădeăinformareăşi
instruireăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc
dinăcadrulăInspectoratuluiăTeritorialădeăMunc ă...................*1)
CERTIFICAT DE ABILITARE
aăserviciuluiăexternădeăprevenireăşiăprotec ie
Nr. ....... din ...................
emis în temeiul art. 45 alin. (2) lit. e)ă dină Legeaă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă nr.ă
319/2006, în baza dosarului înregistrat cu nr. .......... din ................
Titular:
.................................,
cu
sediul
social
în
localitatea
......................, str. ................... nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ...., ap.
.......,ăjude ul/sectorulă.......................
Cod unic de înregistrare .....................................................
Nr.ă deă înregistrareă înă registrulă comer uluiă ....................ă din
data
de
..................
Conduc torulă
serviciuluiă
externă
deă
prevenireă
şiă
protec ieă
este:ă
.............................., CNP .................. .
Prezentulă certificată atest ă c ,ă dină analizaă documenteloră depuseă laă dosară rezult ă c ă suntă
îndepliniteăcerin eleăprev zuteălaăart.ă28-45 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legiiă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă nr.ă 319/2006, aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă
1.425/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
Valabilăpân ălaămodificareaăcondi iilorăînăbazaăc roraăaăfostăemis.
Preşedinte,
..........................................
(numeleăşi prenumele,ăsemn turaăşiăştampila
Comisieiădeăabilitareăşiăavizareăemitente)
-------*1)ăSeăvaăcompletaădenumireaăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ăînăcadrulăc ruiaăfunc ioneaz ă
Comisiaădeăabilitareăşiăavizare.
-----------Anexaă 9ă laă normeleă metodologiceă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 6ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010,ăconformăpct.ă108ă
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 10
la normele metodologice
----------------------*T*
*Font 9*
Nr. .../...*1)
Denumirea: ......................................
Sediu: ..........................................
Codulăpoştal:ă....ăTelefon:ă.........ăFax:ă.......
Cod unic de înregistrare: .......................
Nr.ăînregistrareăînăRegistrulăcomer ului:ă.......ădinădataă.........
Certificat de abilitare nr. ... din ....
RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL
┌──┬───────┬─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┬──┐
│ăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăDateăreferitoareălaăbeneficiarăăăăăăăăăă│ăăăăDateăăăăă│ăăăăăăă│ăă│
│ăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăreferitoareă│Infor- │ăă│
│ăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ălaăfurnizoră│matiiăă│ăă│
│ăă│ăăăăăăă│ăăăăă├─┬─┬─┬─────┬───────────────────────────────────┼────────┬────┤referiă│ăO│
│Nă│Activi-│Bene-│ă│ă│ă│Dacaă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăă│toareăă│ăb│

│r.│tateaăă│fici-│ă│ă│ă│sauăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăă│ăălaăăă│ăs│
│ăă│desfa- │arulă│A│B│C│inre-│ăăăăTipulăevenimentelorăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăă│con│ăe│
│că│surataă│ăăăăă│ă│ă│ă│gis- │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Persoana│Timp│troaleă│ăr│
│ră│ă*2)ăăă│ăăăăă│ă│ă│ă│trată│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│careăaăă│alo-│ăaleăăă│ăv│
│t.│ăăăăăăă│ăăăăă│ă│ă│ă│eveni│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│efectuat│cată│inspecă│ăa│
│ăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ă│ă│ă│mente│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│activi- │ăăăă│torilor│ăt│
│ăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ă│ă│ă├──┬──┼────┬────┬──────┬─────┬──────┬─────┤tateaăăă│ăăăă│ăădeăăă│ăi│
│ăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ă│ă│ă│ăă│ăă│Acci│Acci│Acciăă│Inciă│Imbolă│Cauza│ăăăăăăăă│ăăăă│muncaăă│ăi│
│ăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ă│ă│ă│DA│NU│denă│denă│denăăă│dente│naviri│eveni│ăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăă│ăă│
│ăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ă│ă│ă│ăă│ăă│teăă│teăă│teădeă│peri-│profe-│mentu│ăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăă│ăă│
│ăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ă│ă│ă│ăă│ăă│usoa│deăă│traseu│culoa│siona-│luiăă│ăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăă│ăă│
│ăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ă│ă│ă│ăă│ăă│reăă│mună│sauăde│seăăă│leăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăă│ăă│
│ăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ă│ă│ă│ăă│ăă│ăăăă│caăă│circuă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăă│ăă│
│ăă│ăăăăăăă│ăăă │ă│ă│ă│ăă│ăă│ăăăă│ăăăă│latieă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăă│ăă│
├──┼───────┼─────┼─┼─┼─┼──┼──┼────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────┼───────┼──┤
│0ă│ăăă1ăăă│ăă2ăă│3│4│5│ă6│ă7│ăă8ă│ă9ăă│ăă10ăă│ăă11ă│ăă12ăă│ă13ăă│ăă14ăăăă│ă15ă│ăă16ăăă│17│
├──┼───────┼─────┼─┼─┼─┼──┼──┼────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────┼───────┼──┤
├──┼───────┼─────┼─┼─┼─┼──┼──┼────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────┼───────┼──┤
├──┼───────┼─────┼─┼─┼─┼──┼──┼────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────┼───────┼──┤
├──┼───────┼─────┼─┼─┼─┼──┼──┼────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────┼───────┼──┤
├──┼───────┼─────┼─┼─┼─┼──┼──┼────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────┼───────┼──┤
├──┼───────┼─────┼─┼─┼─┼──┼──┼────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────┼───────┼──┤
├──┴───────┴─────┴─┴─┴─┴──┴──┼────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────┼───────┼──┤
│ăăăăăăăăăăăTOTAL:ăăăăăăăăăăă│ăăăă│ăăăă│ăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăă│ăă│
└────────────────────────────┴────┴────┴──────┴─────┴──────┴─────┴────────┴────┴───────┴──┘
Titularul certificatului*3)
Conduc torulăserviciuluiăextern
deăprevenireăşiăprotec ie*4),
SEMNIFICA IAăCOLOANELORăDINăTABELăESTEăURM TOAREA:
A = Profilul de activitate
BăţăNum rulătotalădeăsalaria i
CăţăNum rulădeăparticipan iălaăactivitateaădesf şurat
-----------*1)ăNum rulădeăînregistrareălaăemitent
*2)ăSeăvorăcompletaăactivit ileădeăprevenireăşiăprotec ieădesf şurate,
dintreăceleăprev zuteălaăart.ă15ădinănormeleămetodologice.
-----------Notaădeăsubsolă*2)ădinăanexaă10ălaănormeleămetodologiceăaăfostămodificat ădeăpct.ă102ăalăart.
Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă din 8 septembrie 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 661ă dină 27ă
septembrie 2010.

*ST*

*3)ăSeăvaăspecificaăfunc ia,ănumeleăşiăprenumeleăreprezentantuluiălegal,
alătitularuluiăşiăvaăpurtaăsemnaturaăşiăştampila.
*4)ăNumeleăşiăprenumeleăconduc toruluiăşiăsemn tura.

ANEXA 10A
la normele metodologice
----------------------Denumirea/Numele solicitantului: ................................
Adres :ă.........................................................
Localitate: .....................................................
ar :ă...........................................................
Codăpoştal:ă.....................................................
Telefon/Fax: ....................................................
Nr. ......../.............*1)

NOTIFICAREăPENTRUăPRESTAREăPERMANENT ,ăÎNăREGIMăDEăSTABILIRE
C tre
Comisia de abilitare a serviciilor
externeădeăprevenireăşiăprotec ieăşiădeăavizare
aădocumenta iilorăcuăcaracterătehnicădeăinformareăşi
instruireăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc
dinăcadrulăInspectoratuluiăTeritorialădeăMunc ă.................*2)
În conformitate cu prevederile art. 45^3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legiiă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă nr.ă 319/2006, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr.
1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă subsemnatul,ă .......................,ă înă
calitate
de
......................
al
.......................,
cu
sediul
în
...........................,ă v ă notifică c ă de ină Certificatul/Autoriza ia/Atestatulă nr.ă .......ă
dină ....................,ă emis/emis ă deă ................................,ă valabil/valabil ă pentruă
perioadaă .....................,ă pentruă prestareaă permanent ă aă serviciiloră deă prevenireă şiă
protec ie:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Înăsus inereaănotific riiădepunăurm toareleădocumente:
a) ......................................................................;
b) ......................................................................;
c) ......................................................................;
d) ......................................................................;
Dataă.............ăăăăăăăăăăăăăăăăăSemn turaă...........*3)
---------*1)ăSeăvaăcompletaăcuănum rulăşiădataădeăînregistrare la solicitant.
*2)ăSeăvaăcompletaădenumireaăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ăînăcadrulăc ruiaăfunc ioneaz ă
Comisiaădeăabilitareăşiăavizare.
*3)ăSeăvaăsemnaăşi,ădup ăcaz,ăseăvaăştampila.
-----------Anexa 10A la normele metodologice aăfostăintrodus ădeăpct.ă109ăalăart.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ă
din 8 septembrie 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 661ă dină 27ă septembrieă 2010,ă avândă
con inutulăanexeiă7ădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 10B
la normele metodologice
----------------------Denumirea/Numele solicitantului: ..............................
Adres :ă.......................................................
Localitate: ...................................................
ar :ă.........................................................
Codăpoştal:ă...................................................
Telefon/Fax: ..................................................
Nr. ............/..............*1)
NOTIFICAREăPENTRUăPRESTAREăTEMPORAR ăSAUăOCAZIONAL
C tre
Comisia de abilitare a serviciilor
externeădeăprevenireăşiăprotec ieăşiădeăavizare
aădocumenta iilorăcuăcaracterătehnicădeăinformareăşi
instruireăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc
dinăcadrulăInspectoratuluiăTeritorialădeăMunc ă.................*2)

În conformitate cu prevederile art. 45^4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legiiă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă nr.ă 319/2006, aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă
1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare, subsemnatul, ......................., în
calitate
de
.............................
al
...........................,
cu
sediul
în
.......................,ăv ănotificăc ăde inăCertificatul/Autoriza ia/Atestatulănr.ă.........ădină
...................., emis/emis ă deă .......................,ă valabil/valabil ă pentruă perioadaă
.............................,ă înă vedereaă prest riiă urm toareloră serviciiă deă prevenireă şiă
protec ie:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
temporar sau ocazional.
Serviciile
......................................
vor
fi
efectuate
în
localitatea
..................,ă
jude ulă
................,ă
pentruă
persoanaă
juridic ă
............................., în perioada ....................
Dataă.............ăăăăăăăăăăăăăăSemn turaă..................*3)
--------*1) Se va completa cu num rulăşiădataădeăînregistrareălaăsolicitant.
*2)ăSeăvaăcompletaădenumireaăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ăînăcadrulăc ruiaăfunc ioneaz ă
Comisiaădeăabilitareăşiăavizare.
*3)ăSeăvaăsemnaăşi,ădup ăcaz,ăseăvaăştampila.
-----------Anexa 10B laănormeleămetodologiceăaăfostăintrodus ădeăpct.ă109ăalăart.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ă
din 8 septembrie 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 661ă dină 27ă septembrieă 2010,ă avândă
con inutulăanexeiă8ădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 11
la normele metodologice
----------------------*T*
ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA .......................
FIŞ ăDEăINSTRUIREăINDIVIDUAL
privindăsecuritateaăşiăs n tateaăinămunc
NUMELEăŞIăPRENUMELE _____________________________________________
LEGITIMA IA,ăMARCAă______________________________________________
GRUPAăSANGUIN ___________________________________________________
DOMICILIUL ______________________________________________________
Dataăşiăloculănaşteriiă__________________________________________
Calificareaă_________________ăFunc iaă___________________________
Loculădeămunc ă__________________________________________________
Autoriza iiă(ISCIR,ăs.a.)ă_______________________________________
Traseul de deplasare la/de la serviciu __________________________
_________________________________________________________________
Instruirea la angajare
1) Instruirea introductiv general ,ăaăfostăefectuat ălaădataă____
timpădeă__________ăore,ădeăc treă________________________________
avândăfunc iaădeă________________________________________________
Con inutulăinstruiriiă___________________________________________
_________________________________________________________________
Semn turaăceluiăăăăSemn turaăceluiăcareăa
instruit
efectuat instruirea
Semn turaăceluiăcareăa
verificatăînsuşireaăcunoştin elor

2)ăInstruireaălaăloculădeămunc ,ăaăfostăefectuat ălaădataă________
locădeămunc /postădeălucruă____________ătimpădeă_____________ăore,
deăc treă____________________ăavândăfunc iaădeă__________________
Con inutulăinstruiriiă__________________________________________
________________________________________________________________
Semn turaăceluiăăăăSemn turaăceluiăcareăa
instruit
efectuat instruirea
Semn turaăceluiăcareăa
verificat însuşireaăcunoştin elor
3) Admis la lucru
Numeleăşiăprenumeleă_______________________________
Func iaă(şefăsec ie,ăatelier,ăşantierăetc.)ă____________________
Dataăşiăsemn turaă______________________________________________
Instruireaăperiodic
┌──────────┬──────┬────────┬─────────────────┬────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăSemn turaăceluiăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────┬────────┬─────────────┤
│ăDataăăăăă│Durata│Ocupatia│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Instruită│careăaăă│ăăcareăaăăăăă│
│instruirii│ă(h)ăă│ăăăăăăăă│Materialulăpredat│ăăăăăăăăă│instruit│ăverificatăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăinstruireaăă│
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
└──────────┴──────┴────────┴─────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┘
Instruireaăperiodic ăsuplimentara
┌──────────┬──────┬────────┬─────────────────┬────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăSemn turaăceluiăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăă
├─────────┬────────┬─────────────┤
│ăDataăăăăă│Durata│Ocupatia│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Instruită│careăaăă│ăăcareăaăăăăă│
│efectuarii│ă(h)ăă│ăăăăăăăă│Materialulăpredat│ăăăăăăăăă│instruit│ăverificatăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă
│ăăăăăăăă│ăinstruireaăă│
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ă
│
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤

│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
└──────────┴──────┴────────┴─────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┘
Rezultateleătest rilor
┌──────────┬──────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┐
│ăăăăDataăă│ăăăăăăăăMaterialulăexaminatăăă│ăăăCalificativăă│ăăăExaminatorăă│
├──────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
├──────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
├──────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
├──────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
├──────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
└──────────┴──────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┘
Accidenteădeămunc ăsauăîmboln viriăprofesionaleăsuferite
┌───────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┬──────┐
│ăDataăproduceriiăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăNr.ăşiădataăPVăă│ăNr.ăă│
│ăăevenimentuluiăăăă│ăăăDiagnosticulămedicalăăăăăă│ădeăcercetareăaăă│zileăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăevenimentuluiăăă│ITMăăă│
├───────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────┤
├───────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────┤
├───────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────┤
├───────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────┤
├───────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────┤
└───────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┴──────┘
Sanc iuniăaplicateăpentruănerespectareaăreglement rilorăde
securitateăşiăs n tateăînămunc
┌──────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┐
│ăăăAbatereaăs vârşitaăăăăă│ăăăăăăăSanc iuneaăăăăă│ăăăNr.ăşiădataăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
administrativaăăă│ăăăăădecizieiăăăăă│
├──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
├──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
├──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
├──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
├──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
└──────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┘
CONTROL MEDICAL PERIODIC
┌──────────────────────────────┐ăă┌──────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăObserva iiădeăspecialitateăă│ăă│ăăObserva iiădeăspecialitateăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăă
│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăSemn turaăşiăăăăăăăăăDataăăăă│ăă│ăSemn turaăşiăăăăăăăăăDataăăăă│
│ăparafaămediculuiăăăăăvizeiăăă│ăă│ăparafaămediculuiăăăăăvizeiăăă│
│ădeămedicinaămunciiăă....ăăăăă│ăă│ădeămedicinaămunciiăăăăăăăăăăă│
└──────────────────────────────┘ăă└──────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────┐ăă┌──────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăObserva iiădeăspecialitateăă│ăă│ăăObserva iiădeăspecialitateăă│

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăSemn turaăşiăăăăăăăăăDataăăăă│ăă│ăSemn turaăşiăăăăăăăăăDataăăăă│
│ăparafaămediculuiăăăăăvizeiăăă│ăă│ăparafaămediculuiăăăăăvizeiăăă│
│ădeămedicinaămunciiăă....ăăăăă│ăă│ădeămedicinaămunciiăăăăăăăăăăă│
└──────────────────────────────┘ăă└──────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────┐ăă┌──────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăObserva iiădeăspecialitateăă│ăă│ăăObserva iiădeăspecialitateăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăSemn turaăşiăăăăăăăăăDataăăăă│ăă│ăSemn turaăşiăăăăăăăăăDataăăăă│
│ăparafaămediculuiăăăăăvizeiăăă│ăă│ăparafaămediculuiăă
vizeiăăă│
│ădeămedicinaămunciiăă....ăăăăă│ăă│ădeămedicinaămunciiăăăăăăăăăăă│
└──────────────────────────────┘ăă└──────────────────────────────┘
TESTAREAăPSIHOLOGIC ăPERIODIC
┌──────────────────────────────┐ăă┌──────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăAptăpsihologicăpentru:*ăăăăă│ăă│ăăăAptăpsihologicăpentru:*ăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăSemn turaăăăăăăăăăăăăDataăăăă│ăă│ăSemn turaăăăăăăăăăăăăDataăăăă│
│ăpsihologuluiăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăpsihologuluiăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└──────────────────────────────┘ăă└──────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────┐ăă┌──────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăAptăpsihologicăpentru:*ăăăăă│ăă│ăăăAptăpsihologicăpentru:*ăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăă
│
│ăSemn turaăăăăăăăăăăăăDataăăăă│ăă│ăSemn turaăăăăăăăăăăăăDataăăăă│
│ăpsihologuluiăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăpsihologuluiăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└──────────────────────────────┘ăă└──────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────┐ăă┌──────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăAptăpsihologicăpentru:*ăăăăă│ăă│ăăăAptăpsihologicăpentru:*ăăăă│
│ăăăăăăăăăăă
│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ │
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăSemn turaăăăăăăăăăăăăDataăăăă│ăă│ăSemn turaăăăăăăăăăăăăDataăăăă│
│ăpsihologuluiăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăpsihologuluiăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăă
│
└──────────────────────────────┘ăă└──────────────────────────────┘
*ălucruălaăîn l ime,ălucruăînăcondi iiădeăizolare,ăconduc toriăauto,ăetc.

*ST*
ANEXA 12
la normele metodologice
----------------------Întreprinderea/unitatea______________________
FIŞ ăDEăINSTRUIREăCOLECTIV
privindăsecuritateaăşiăs n tateaăînămunc
întocmita azi ___________
Subsemnatulă.............,ăavândăfunc iaădeă..........,ăamăprocedat la
instruireaăunuiănum rădeă......ăpersoaneădeălaă.........ăconformătabelului
nominalădeăpeăverso,ăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ,ăpentru
vizitaă(prezen a)ăînăîntreprindere/unitateăînăzileleă...............
În cadrul instruirii s-auăprelucratăurm toareleămateriale;
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
Prezentaăfiş ădeăinstructajăseăvaăp straălaă.....................
...................................................................
Verificat,ăăăăăăăăăăSemn turaăcelui care a
efectuat instruirea
verso
Fiş ădeăinstruireăcolectiv
TABEL NOMINAL
cu persoanele participante la instruire
Subsemna iiăamăfostăinstrui iăşiăamăluatăcunoştin ădeămaterialele
prelucrateăşiăconsemnateăînăfişaădeăinstruireăcolectiv ăprivindăsecuritatea
şiăs n tateaăînămunc ăşiăneăoblig măs ăleărespect măîntocmai.
┌────┬────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┐
│Nr.ă│ăăăNumeleăşiăprenumeleăă│ăActăidentitate/grupaăsanguin ăă│Semn turaăă│
│crt.│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
└────┴────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┘
Numeleăşiăprenumele persoanei care a primit un exemplar
Semn turaă______________
Not :
Fişaăseăcompleteaz ăînă2ăexemplare.

ANEXA 13
la normele metodologice
----------------------COMUNICAREA EVENIMENTELOR
*T*
*Font 8*
┌───────────┬───────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│FIŞAăNr.ăăă│JUDE ULăăăă│ăăăăăăDenumireaăangajatoruluiălaăcareă│ăAdresaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăs-aăprodusăevenimentul:ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăTelefonăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────┤ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│CodăCAENăăă│LOCALITATEA│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────┤ăăăăăăăăăăă├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Data/Oraăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDenumireaăangajatoruluiălaăcareă│ăAdresaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│produceriiă│ăăăăăăăăăăă│ăăăă
esteă/aăfostăangajatăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăaccidentatulăăăăăăăăăăă│ăTelefonăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────┼───────────┴┬─────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤
│Dataă
│Loculăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăVICTIMEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│comunic rii│produceriiăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│evenimen│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăă│tuluiăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────┼────────────┼─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┤
│Numele/ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│Numeăăăăăăăăăăăăăăăăă│Numeă
│Numeăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│func iaăăăă│Unitateaăăăă│Prenumeăăăăăăăăăăăăăă│Prenumeăăăăăăăăăăăăăă│Prenumeăăăăăăăăăăăăăă│
│persoaneiăă│medical ălaă├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│careăăăăăăă│careăaăfostă│Ocupa ie:ăăăăăăăăăăăă│Ocupa ie:ăăăăăăăăăăăă│Ocupa ie:ăăăăăăăăăăăă│
│comunic :ăă│internatăăăă│Vechimeăînăocupa ie:ă│Vechimeăînăocupa ie:ă│Vechimeăînăocupa ie:ă│
│ăăăăăăăăăăă│accidentatul│Vechimeălaăloculăăăăă│Vechimeălaăloculăăăăă│Vechimeălaăloculăăăăă│
│ăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăă│deămunc :ăăăăăăăăăăăă│deămunc :ăăăăăăăăăăăă│deămunc :ăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│Vârsta:ăăăăăăăăăăăăăă│Vârsta:ăăăăăăăăăăăăăă│Vârsta:ăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│Stareaăcivil :ăăăăăăă│Stareaăcivil :ăăăăăăă│Stareaăcivil :ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│Copiiăînăîntre inere:│Copiiăînăîntretinere:│Copiiăînăîntre inere:│
│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│Alteăpersoaneăînăăăăă│Alteăpersoaneăînăăăăă│Alteăpersoaneăînăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│între inere:ăăăăăăăăă│între inere:ăăăăăăăăă│între inere:ăăăăăăăăă│
├───────────┴────────────┴─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăACCIDENTăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│INCIDENTăPERICULOS:ăă│Deciziaădeăincadrareă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăINVăăăăăăăă│
├──────────────────┬───────────────────────────┤ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────┬───────┤
│ăăăăColectivăăăăăă│ăăăăăăăIndividualăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nr/Dataăăăăăă│Gr.ăăăă│
├────────┬─────────┼───────┬────────────┬──────┤ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
│Nr.ădeăă│Dinăcareă│ăăITMăă│Invaliditate│Decesă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
│victimeă│deceda iă│ăăăăăăă│ăevident ăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă
│ăăăăăăă│
├────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────┤ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
├────────┴─────────┴───────┴────────────┴──────┴─────────────────────┴─────────────┴───────┤
│Descriereaăîmprejur rilorăcareăseăcunoscăşiăcauzeăprezumtiveăînăcareăs-aăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│produsăevenimentul:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│Consecin eleăaccidentuluiă(înăcazulădecesuluiăseăvaămen ionaădataăăă│Stareaăcivil :ăăăăăăă│
│şiăoraădecesului):ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Că- c s torităăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dă- divor atăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nă- nec s torităăăăăă│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘
*ST*
-----------Anexaă 13ă laă normeleă metodologiceă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 9ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010, conform pct. 110
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.

ANEXA 14
la normele metodologice
-----------------------

Con ineă.....ăpagini

Dat ăînăfa aămea/noastr ,

Azi ...........................
Membruăcomisieădeăcercetare/inspectorădeămunc ă......................
Posesorălegitima ieănr.ă........../...................
Membrii comisiei de cercetare a evenimentului:
..............................................
..............................................
..............................................
DECLARA IE
Subsemnatul/Subsemnata,ă..........................,ăfiulă(fiica)ăluiă...............ăşiăală(a)ă
................,ă n scut( )ă înă localitateaă ........................,ă jude ulă ..................,ă
laă dataă deă ..............,ă cuă domiciliulă stabilă înă jude ulă .................,ă localitateaă
......................., str. ...................... nr......, bl. ......, sc. ......, et. .....,
ap. .........., sectorul ........, posesor al BI/CI seria ........, nr. ..............,
eliberat( )ă laă dataă deă .......................,ă CNPă ........................,ă deă profesieă
........................,ă angajat( )ă laă ...............................,
din
data
de
................,ă înă func iaă deă ................................,ă cuă privireă laă evenimentulă dină
data de ........................, ora ........., ce a avut loc la .........................., la
loculădeămunc ă..........................................,
situată ..................................................................,ă şiă înă careă auă fostă
implica iănumi ii:
.........................................................................
declarăurm toarele:
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Semn tura,
NOT :
Cândă rândurileă pentruă declara ie nu sunt suficiente, aceasta se va continua pe pagini
separate,ăcareăvorăfiănumerotateăşiăsemnateădeădeclarant.
-----------Anexaă 14ă laă normeleă metodologiceă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 10ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010,ăconformăpct.ă111ă
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 15
la normele metodologice
----------------------REGISTRUL UNIC
DEăEVIDEN ăAăACCIDENTA ILORăÎNăMUNC
ÎN ÎNTREPRINDEREA /UNITATEA.........
*T*
*Font 8*
┌──┬─────┬─────┬────┬────┬───┬─────┬─────┬───────────────────┬─────────────────────────────────┬──
──┬───┐

│ăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăă│ăăăă│ăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăDATA/ORAăăăăăăăă│ăăăăăăăăDATAăTERMINARIIăITMăăăăăă│ăăăă
│ăăă│
│ăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăă│ăăăă│ăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăACCIDENTARIIăPRIN:│ăăăăăăăăăăăăăPRIN:ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă
│ăăă│
│ăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăă│ăăăă│ăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────┬──────┬─────┬──────┤ăăăă
│ăăă│
│ăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăă│ăăăă│ăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│INVALIDITATEă│ăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăă
│ăăă│
│ăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăă│ăăăă│ăăă│ăăăăă│ăăăăă├─────┬───────┬─────┼───────┬─────┤ăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăă
│ăăă│
│ăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăă│ăăăă│ă │ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăă
│ăăă│
│ăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăă│ăăăă│ăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăă
│ăăă│
├──┼─────┼─────┼────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──
──┼───┤
│ă0│ăă1ăă│ăă2ăă│ăă3ă│ăă4ă│ă5ă│ăă6ăă│ăă7ăă│ăă8ăă│ăăă9ăăă│ă10ăă│ăă11ăăă│ăă12ă│ăăă13ă│ăă14ă│ăă15ăă│ă
16ă│ă17│
├──┼─────┼─────┼────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──
──┼───┤
├──┼─────┼─────┼────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──
──┼───┤
├──┼─────┼─────┼────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──
──┼───┤
└──┴─────┴─────┴────┴────┴───┴─────┴─────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──
──┴───┘

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 ____________
*T*
┌────┬────────────┬──────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Nr.ă│ăDESCRIEREAă│LOCULăUNDE│ACTIVITATEA│IMPREJURAREA│ăăăDATAăăăăă│ăăMASURIăăă│
│crt.│INCIDENTULUI│S-AăPRODUS│ECONOMICAăă│ăăCAUZELEăăă│TRANSMITERII│REALIZATEăă│
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│INCIDENTUL│INăCAREăS-A│INCIDENTULUI│OPERATIVEăLA│PENTRUăăăăă│
│ăăăă│ăăăăăăăăă
│(sectie,ăă│PRODUSăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│INSPECTORATă│PREVENIREAă│
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăatelier,ă│INCIDENTULă│ăăăăăăăăăăăă│T:Transmisăă│UNORăCAZURI│
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăetc.)ăăă│(CodăCAEN)ă│ăăăăăăăăăăăă│P:Primităăăă│ăăSIMILAREă│
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă │ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│(numeleăăăăă│ăăăăăăăăăăă│
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│persoanei)ăă│ăăăăăăăăăăă│
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ă0ăă│ăăăă1ăăăăăăă│ăăăă2ăăăăă│ăăăăă3ăăăăă│ăăăăă4ăăăăăă│ăăăă5ăăăăăăă│ăăăăă6ăăăăă│
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
└────┴────────────┴──────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
*ST*
ANEXA 17
la normele metodologice
───────────────────────
REGISTRUL UNIC
DE EVIDENTA A ACCIDENTELOR USOARE
IN INTREPRINDEREA/UNITATEA____________
*T*
┌───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────┬─────┐
│Nr.│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăăăFELULăăă│ăăăăă│
│crt│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│
│ăăă│ăăă│ACCIDENTULUI│ăOBSă│
│ăăă│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă├────┬───────┤ăăăăă│
│ăăă│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăăă│ăăăăăăă│ăăăăă│
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
│ă0ă│ă1ăă│ă2ă│ă3ă│ă4ă│ă5ă│ă6ă│ă7ă│ă8ă│ă9ăă│ăă10ăăă│ăă11ă│
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
└───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴───────┴─────┘
Legenda:
────────
1 = NUMELE SI PRENUMELE ACCIDENTATILOR
2 = DATE PERSONALE
- varsta;

3 =
4 =
5 =
6 =
7 =
8 =
9 =
10 =
11 =
*ST*

- stare civila;
- ocupatie;
- vechime in ocupatie;
- vechime la loc de munca;
LOCUL DE MUNCA AL VICTIMEI(sectie, atelier etc.)
LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCIDENTUL
ACTIVITATEA ECONOMICA IN CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (Cod CAEN)
IMPREJURAREA CAUZELE ACCIDENTARII
EFECTELE ACCIDENTARII ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
DATA/ ORA ACCIDENTARII
CU INCAPACITATE DE MUNCA (nr. zile dar mai putin de 3)
CU INCAPACITATE DE MUNCA (mai putin de o zi)
OBS.

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*
┌───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────────────┬────┬───┬───┐
│Nr.│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│DATAăTERMINARII│ăăăă│ăăă│ăăă│
│crt│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│INCAPACITATIIăă│ăăăă│ăăă│ăăă│
│ăăă│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│DEăMUNCAăPRINăă│ăăăă│ăăă│ăăă│
│ăăă│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă├────┬────┬─────┤ăăăă│ăăă│ăăă│
│ăăă│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăăă│ăăăă│ăăăăă│ăăăă│ăăă│ăăă│
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
│ă0ă│ă1ăă│ă2ă│ă3ă│ă4ă│ă5ă│ă6ă│ă7ă│ 8ă│ă9ăă│ă10ă│ă11ăă│ă12ă│13ă│14ă│
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
└───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴─────┴────┴───┴───┘

1
2

3
4
5
6
7

Legenda:
────────
= NUMELE SI PRENUMELE ACCIDENTATILOR
= DATE PERSONALE
- varsta;
- stare civila;
- ocupatie;
- vechime in ocupatie;
- vechime la loc de munca;
= LOCUL DE MUNCA AL VICTIMEI(sectie, atelier etc.)
= LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCIDENTUL
= ACTIVITATEA ECONOMICA IN CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (Cod CAEN)
= IMPREJURAREA CAUZELE ACCIDENTARII
= EFECTELE ACCIDENTELOR ASUPRA ORGANISMULUI UMAN

8 =
9 =
10 =
11 =
12 =
13 =
14 =
*ST*

DATA/ ORA ACCIDENTARII
RELUARE ACTIVITATE
INVALIDITATE Nr. DATA DECIZIEI; GRAD INV.
DECESE
DATA COMUNICARII LA ITM T:Transmis P:Primit (numele persoanei)
PERIOADA CALENDARISTICA
Nr. ZILE ITM (de lucru)

ANEXA 19
laănormeleămetodoloc ice
------------------------*T*
Nr. ....../data ..............
Jude ulă......................
Localitatea ..................
Unitateaăsanitar ă............
FIŞAăDEăSEMNALAREăBP1
C treă.............................
Numele ...................................................................
Prenumele ......................................... Sexul M/F ............
Dataănaşterii:ăanulă...........ălunaă................... ziua ............
Buletin/Carte de identitate: seria ... nr. ..... CNP .....................
Adresa de domiciliu ......................................................
Datele de contact actuale (telefon, mobil, fax, e-mail)*).................
Profesia .................................................................
Statutulăsocioprofesională(pensionarăcuăinvaliditate,ăpensionarădeăvârst ,
persoan ăcuăhandicap,ăangajatăcuăunulăsauămaiămulteăcontracteăde
munc ăetc.) ........................
Încadrat la ..............................................................
Adresaăunit ii/unit iloră...............................................
Diagnosticul prezumtiv ...................................................
Agentul cauzal ...........................................................
Ocupa iileăcareăauăgeneratăboala:
1. .......................................................................
2. ......................................................................
3. .......................................................................
Vechimeaăînăocupa iileărespective:
1. .......................................................................
2. .......................................................................
3. .......................................................................
--------*)ăOp ional.
Semn turaăşiăparafaămedicului
...............................
Diagnosticul de profesionalitate precizat
..........................................................................
..........................................................................
Semn turaăşiăparafa
medicului de medicina muncii
..............................
Dataăcomplet rii:
anul ...... luna ............ ziua ....

*ST*
-----------Anexa 19 la normele metodologice a fost înlocuit ă cuă anexaă 11ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010,ăconformăpct.ă112ă
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 20
la normele metodologice
----------------------*T*
Jude ulă.....................
Localitatea .................
Unitateaăsanitar ă...........
PROCES-VERBAL Nr. ........
deăcercetareăaăcazuluiădeăboal ăprofesional
anul ...... luna .......... ziua ....
Subsemnatul,ădr.ă..................,ăcuălegitima iaănr.ă........,ăeliberat
deăMinisterulăS n t ii,ăînăprezen aă(numele,ăprenumele,ăfunc ia):ă.......,
efectuândăcercetareaăcazuluiădeăîmboln vireăprofesional ă..................
dinăîntreprinderea/institu iaă............................................,
cu sediul în localitatea ...................., str. .......... nr. .......,
semnalatădeăunitateaăsanitar /mediculă....................................,
cu diagnosticul de .......................................................,
amăconstatatăurm toarele:
1.ăSeăconfirm ăcaracterulăprofesionalăalăbolii:
..........................................................................
..........................................................................
a)ăÎmboln vireaăprofesional ăseădatoreaz ăurm toarelorăcauze:
..........................................................................
b)ăRecomand ri:ă..........................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
2.ăSeăinfirm ăcaracterulăprofesionalăalăbolii:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Motivele pentru care a fost infirmat caracterul profesional al bolii:
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 6 exemplare pentru întreprinderea/
institu ia/societateaăînăcauz ,ăautoritateaădeăs n tateăpublic ,ămedicul
careăaăsemnalatăîmboln virea,ălucr tor,ăinspectoratulăteritorialădeămunc
şiăpentruăasigur tor.
Am primit un exemplar al prezentului proces-verbalăşiăam luatăcunoştin
deărecomand rileăf cute,ăast zi,ădataădeămaiăjos:
anul ..... luna ............ ziua .....
Semn turaăconduc toruluiăăăăăăSemn turaăşiăparafaămediculuiăăăăăSemn tura
întreprinderii/institu ieiăăăăăcareăaăefectuatăcercetareaăăăăinspectorului de
munc
...........................
.........................
............

*ST*
-----------Anexaă 20ă laă normeleă metodologiceă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 12ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010,ăconformăpct.ă113ă
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 21
la normele metodologice
----------------------*T*

FIŞAăDEăDECLARAREăAăCAZULUIăDEăBOAL ăPROFESIONAL ăBP2
Nr. ...../luna ...........
Jude ulă.........................
Localitatea .....................
Unitateaăsanitar ă...............
Numeleăşiăprenumeleă...............................
CNP ..............................
ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ANGAJATOARE .......................................
ADRESAăCOMPLET ăAăÎNTREPRINDERII/UNIT IIă.................................
...........................................................................
COD CAEN*1) .......................................
Sec ia,ăatelierulă.........................................................
CODăOCUPA IEăACTUAL *2)ă...................................................
CODăOCUPA IEăCAREăAăGENERATăBOALA*2)ă..............
Vechimeaăînăocupa iaăcareăaăgeneratăboalaă.................................
Dataăsemnal riiă............................
Diagnosticul prezumtiv ....................................................
Unitatea care a confirmat diagnosticul de profesionalitate ................
Diagnosticulăprecizatăcomplet*3)ă[şiăcodificareaăradiologic ăînăcazul
diagnosticuluiădeăpneumoconioz *4)]ă.......................................
...........................................................................
...........................................................................
Dataădeclar riiă(anul,ăluna,ăziua)ă........................................
Agentul cauzală(circumstan e)ă.............................................
...........................................................................
M suriăindicateăpentruăbolnavă(concediuămedical,ăspitalizare,ărecomand ri
program redus, control periodic,ăschimbareaăloculuiădeămunc ,ăpensionare
etc.) .....................................................................
...........................................................................
Bolnavul a decedat (da, nu) ........................
Num rătotalălucr toriădinăîntreprindere/unitate:ă..........................
Num rălucr toriădinăîntreprindere/unitateăexpuşiălaăagentulăcauzal
incriminat: ...........................
Cercetarea s-aăf cutăprinăProcesul-verbal nr. ............
Dataăcomplet rii:
anul ...... luna ........... ziua .....
Semn turaăşiăparafa
medicului de medicina muncii
Ştampilaăunit

ii

*ST*
----------*1) Din 4 cifre, conform Ordinuluiă preşedinteluiă Institutuluiă Na ională deă Statistic ă nr.ă
601/2002 privindăactualizareaăClasific riiăactivit ilorădinăeconomiaăna ional ă- CAEN.

*2)ă Conformă Ordinuluiă ministruluiă deă stat,ă ministrulă munciiă şiă protec iei sociale,ă şiă ală
preşedinteluiă Comisieiă Na ionaleă deă Statistic ă nr.ă 138/1.949/1995ă privindă aprobareaă Clasific riiă
ocupa iilorădinăRomâniaă(C.O.R.),ăcuămodific rileăşiăcomplet ril
e ulterioare.
*3)ăDenumireăcomplet ,ăcomplica ii,ăafec iuniăasociate.
*4)ăDup ăcaz.
-----------Anexaă 21ă laă normeleă metodologiceă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 13ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010,ăconformăpct.ă114ă
al art.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 22
la normele metodologice
TABEL CU BOLILE PROFESIONALE CU DECLARARE OBLIGATORIE
*T*
Neoplazii
┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ăăăăBoalaăăăăăăă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasmăăăăăăăăăă│Arsenăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│hepaticăşiăalăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ductelorăbiliareăă│Cloruraădeăvinilămonomerăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│intrahepaticeăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│VirusuriăhepaticeăBăşiăCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasmăalăcavi- │Cromăhexavalentăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│t iiă(foselor)ăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│nazaleăşi/sauăăăăă│Fabricareaăalcooluluiăizopropilicăprinăprocedeulăaciduluiăă│
│alăsinusurilorăăăă│concentratăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Formaldehid ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nichelăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Pulberiădeălemnăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasmăăăăă
│Formaldehid ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│nazofaringianăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasmăăăăăăăăăă│Azbestă
│
│laringianăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Arsenăşiăcompuşiăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Azbestăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Beriliuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bisclormetileterăşiăderiva iăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cadmiuăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Carburaădeătungstenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Clormetil-metileterăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăă
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cloruraădeăvinilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasmăăăăăăăăăă│Cobaltăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│bronhopulmonarăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cromăhexavalentăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dioxidădeăsiliciuăliberăcristalinăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Formaldehid ăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Gazeămuştarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrocarburiăaromaticeă(dinăfuningine,ănegruădeăfumăşiăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│altele)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nichelăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Oxiziădeăfierăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăă
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radia iiăionizanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radonăsiăproduşiădeădezintegrareăaiăradonuluiă(inclusivălaă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│mineritulăsubteranăalăhematitei)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Talcăcuăcon inutădeăazbestăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Uleiuriămineraleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasmăososăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│şiăalăcartilajului│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│articularăalăăăăăă│Radia iiăionizanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│membrelorăşiăcuăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│alteălocaliz riăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasmeăaleăăăăă│Arsenăsiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│pielii:ăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│- epiteliomăăăăăăă│Hidrocarburiăaromaticeă(dinăbitum,ăcreozot,ăgudroane,ănegru│
│spinocelularăăăăăă│deăfum,ăproduşiădeăgazeificareăaăc rbunelui,ăsmoal ,ăăăăăăă│
│- epiteliomăăăăăăă│produseăpetroliere,ăuleiuriămineraleăşiăaltele)ăăăăăăăăăăăă│
│bazocelularăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│- melanom
│Radia iiăionizanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│malignăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│- boalaăBowenăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│(carcinomăînăsitu)│Uleiuriămineraleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Mezoteliomăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│pleuralăăăăăăăăăăă│Azbestăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│Mezoteliomăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│peritonealăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Amino- şiănitroderiva iăaromaticiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Arsenăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Auramin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ă
│Benzenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasmăalăăăăăăă│Benzidin ăşiăderiva iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│veziciiăşiăală
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│c ilorăurinareăăăă│Hidrocarburiăaromaticeă(dinăfuningine,ăgudroane,ănegruădeăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│fumăşiăaltele)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│2- Naftilaminaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Uleiuriămineraleăăăăă
│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Gazeămuştarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│Neoplasmăalăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤

│tractuluiădigestiv│Hidrocarburiăaromaticeă(dinăfuningine,ăgudroane,ănegruădeăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│fumăşiăaltele)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Uleiuriămineraleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Glioblastomăăăăăăă│Deriva iădeănitrozureeăşiănitrozoguanidineăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasmăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│mamarăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│Neoplasmăal
│Hormoniăsexualiă(dietilstilbestrolăşiăaltele)ăăăăăăăăăăăăăă│
│tractuluiăgenitală│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│femininăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasmăalăăăăăăă│Hidrocarburiăaromaticeă(dinăfuningine,ăgudroane,ănegruădeăă│
│tractuluiăgenitală│fumăşiăaltele)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│masculinăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Benzenăşiăderiva iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Leucemiiăăăăăăăăăă│Etilen-oxidă(oxidădeăetilen )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Formaldehid ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radia iiăionizanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Limfomănon│Formaldehid ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│Hodgkinianăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Alteăafec iuniăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│maligneăcauzateăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│deăexpunereaăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│profesional ăăăăăă│ăă
│
│obiectivat ăşiăăăă│Agen iăcancerigeniăcer iădinălistaăIARCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│evaluat ălaăunulăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│sauămaiămul iăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă
│
│agen iădinălistaăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│IARCăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘
Alteăboliăşiămodific iăhematologiceănonmaligne
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăBoalaăprofesional ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Ankylostomaăduodenaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Arsenăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Benzenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Brucellaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Butilădeăstaniuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cimenă(paracimol)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Compuşiăorganofosforiciăşiăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│organoclorura iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Crezoliăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fosforăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrocarburiăalifaticeăhalogenateă(clo- │

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ur ădeămetilăţămonoclormetan,ăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│hexaclorciclohexanăţăLindan,ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│tricloretilen ăetc.)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Hidrogenăarseniată(arsin )ăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Medicamenteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mesitilenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│Anemieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Metilcelosolvăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Monoxidădeăcarbonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Naftalin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nitro-, cloro- şiăcloronitroderiva iăăăăă│
│ăă
│aromaticiă(monoclorbenzen,ăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│o-diclorbenzen,ăDDT,ătrinitrotoluen,ăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pentaclorfenolăetc.)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│p-Butilbenzenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Pirocatechin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Pirogalolăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Plumbăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radia iiăionizanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Silicatădeăetilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Trimetilbenzenă(pseudocumen)ăşiăalteăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│hidrocarburiăaromaticeăşiăalteleăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Agranulocitoz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Benzenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radia iiăionizanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Trinitrotoluenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Methemoglobinemieăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Amino- şiănitroderiva iăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrogenăarseniatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Oxiziădeăazotă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Pirocatechin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Pirogalolăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Rezorcin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Afec iuniăpsihiceăşiăcomportamentale
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăBoalaăprofesional ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Sindromăposttraumaticăăăăăăăăăăăăăăă│Traumatismeăcranieneăprinăaccidentădeăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│munc ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Boli neurologice
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăBoalaăprofesional ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Parkinsonăsecundarăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mangană(dioxidădeămangan)ăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mercurăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Monoxidădeăcarbonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăă
│Sulfur ădeăcarbonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Afec iuniăextrapiramidaleăşiăăăăăăăă│Acrilamid ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│tulbur riădeămotilitate:ăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│- ataxie/tremorăinten ionalăşiăăăăăă│Furfuralăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│alteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│N-Hexanăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrocarburiăalifaticeăhalogenateăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrogenăfosforată(fosfin ,ătrihidrur ăde│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│fosfor)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Manganăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mercurăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Toluenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăă
│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Mononeuropatiaămembrelorăsuperioare:│Mişc riărepetitiveăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│- sindrom de tunel carpianăăăăăăăăăă│Vibra iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│- sindromulădeătunelăcubitalăGuyonăă│Pozi iiăextremeăaleăarticula iilorăăăăăăă│
│- sindromul epitrohleo-olecranianăăă│(înăspecialăasociereaăacestorăfactoriădeă│
│- sindromul de tunel radial
│risc)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│- alteămononeuropatiiăaleămembreloră│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│uperioareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Sindromădeăcompresieăaănervuluiăăăăă│Pozi iiăvicioaseăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│sciaticăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Neuropatieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Acrilamid ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Arsenăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Borreliaă(maladiaăLyme)ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăă
│Brucellaă(bruceloz ăcronic )ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Compuşiăorganofosforiciăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dimetilăaminopropionitrilăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Etilen-oxidă(oxidădeăetilen )ăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrocarburiăalifaticeăhalogenateăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrocarburiăalifaticeă(N-hexan,ăăăăăăăăă│

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ciclohexanăşiăaltele)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrocarburiăaromaticeăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mercurăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Metil-N-butil-ceton ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ă
│Plumbăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Sulfur ădeăcarbonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Taliuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│VirusulăhepatiticăCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Virusulăvaricelo-zosterianăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Vibra iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăă
│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Mielit ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Borreliaă(maladiaăLyme)ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bromur ădeămetilă(monobrommetan)ăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Brucellaă(brucelozaăcronic )ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Nevrit ătrigeminal ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrocarburiăalifaticeăhalogenateăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nitro- şiăaminoderiva iăaromaticiăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Encefalopatiaătoxic ăăăăăăăăăăăăăăăă│Acetonitrilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Alcooliăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Aldehideăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Amineăaromaticeăşiăderiva iăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Arsenăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cetoneăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Decaboranăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dimetilformamid ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Dimetilsulfoxidă(DMSO)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Esteriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Eteriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Glicoliăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrocarburiăalifaticeăşiăaromaticeăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrocarburiăalifaticeăhalogenateăăăăăăăă│

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrogenăarseniatăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mercurăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăă
│Monoxidădeăcarbonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nitroderiva iăalifaticiăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nitro- şiăcloronitroderiva iăaromaticiăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Pentaboranăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Plumbăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Solven iăorganiciă(amestecuri)ăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Staniuăşiăcompuşiăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tetrahidrofuranăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Paraliziiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Compresiiămecaniceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Boli ale analizatorului vizual
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăBoalaăprofesional ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Conjunctiviteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Alergeniăşiăiritan iăprofesionaliăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radia iiăinfraroşiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radia iiăionizanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Virusuri,ăbacteriiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Cheratiteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Acidăclorhidricăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Acidăfluorhidricăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Amoniac
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Arsenăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Benzochinoneăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cianamid ăcalcic ăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Clorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăă
│Creozotăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Crezoliăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dioxidădeăsulfăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Etilen-oxidă(oxidădeăetilen )ăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fenoliă(fenol,ăpirocatechin ,ăpirogalol,ă│

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│rezorcinaăşiăaltele)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Formiatădeămetilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrochinon ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrogenăsulfuratăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Piridineăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Quinolein ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Alergeniăşiăiritan iăprofesionaliăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radia iiăinfraroşiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Radia iiăionizanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radia iiăultravioleteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Seleniuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Silicatădeămetilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Streptococcusăsuisăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Sulfur ădeăcarbonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Virusuriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Cataract ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dinitrocrezolăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dinitrofenolăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Etilen-oxidă(oxidădeăetilen )ăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │Lasereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Microundeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Naftalin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radia iiăinfraroşiiăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radia iiăionizanteăşiăalteleăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Trinitrotoluenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Nistagmusăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Iluminatăinadecvatăînămineăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Astenopieăacomodativ ăăăăăăăăăăăăăăă│Suprasolicit riăvizuale,ăînăspecialăînăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│condi iiădeăiluminatănefiziologiceăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cantitativăşiăcalitativăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Nevrit ăoptic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Alcoolăalilicăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Alcoolămetilică(metanol)ăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Arsenăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrocarburiăalifaticeăhalogenateăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mercurăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Naftalin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăă
│Nitro- şiăaminoderiva iăaromaticiăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Piridineăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Sulfur ădeăcarbonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Taliuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Ambliopieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bromur ădeămetilă(monobrommetan)ăăăăăăăăă│
│Diplopieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│Amauroz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Carbama iăheterocicliciăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│anticolinesterazici
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Clorur ădeămetilă(monoclormetan)ăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Compuşiăorganofosforiciăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fosfa i,ăpirofosfa i,ătiofosfa i,ăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│fosforamideăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrogenăfosforată(fosfina,ătrihidruraăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăfosfor)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Monoxidădeăcarbonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Sulfur ădeăcarbonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Taliuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Uveit ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Streptococăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│Endoftalmieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Boli ale analizatorului auditiv
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăBoalaăprofesional ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Hipoacuzieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Zgomotăpesteăvalorileădeăexpunereădeălaăă│
│Surditateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│careăseădeclanşeaz ăac iunea angajatoru- │
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│luiăprivindăsecuritateaăşiăprotec iaăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│s n t iiălucr torilorăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Substan eăchimiceăototoxiceă(arsen,ăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│bromur ădeămetil,ăn-butilăalcool,ăcompuşi│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│organomercuriali,ămangan,ămercur,ămonoxid│
│ăăăăăăăă
│deăcarbon,ăplumb,ăstiren,ăsulfur ădeăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│carbon,ătoluen,ătricloretilen ăşiăaltele)│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Exploziiăcuăafectareaătimpanuluiăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Perfora iiăaleătimpanuluiăcuăscânteiăsauă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │metaleătopiteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Traum ăbarometric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Traumatismeăcuăinteresareaăurechiiămediiă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăaătimpanuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Traumatismeăcuăinteresareaăstânciiăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│temporaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Curentăelectricăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Boli ale aparatului cardiovascular
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăBoalaăprofesional ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│SindromulăRaynaudăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Vibra iiăcuăac iuneăla nivelulămembreloră│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│superioareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Clorur ădeăvinilăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│R şiniăepoxidiceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Tromboflebit ădeăefortăaămembrelorăă│Efortăcuămişc riăampleăaleămembrelorăăăăă│
│superioareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│superioareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Tromboflebit ăprofund ăaămembrelorăă│Pozi ieăşezând ăprelungit ălaăconduc to- │
│inferioareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│riiăprofesioniştiădeăvehiculeăşiăutilajeă│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Boli ale aparatului respirator
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăBoalaăprofesional ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Silicoz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dioxidădeăsiliciuăliberăcristalinăăăăăăăă│
│Silicotuberculoz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Azbestoz ăăăăăăăăăăă
│Azbestăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Pneumoconiozaămineruluiălaăc rbuneăă│C rbuneăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Aluminoz ăpulmonar ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Aluminiuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Berilioz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Beriliuăă
│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Pneumoconiozeăcauzateădeăalteăăăăăăă│Antimoniuăţăstibiuă(stibioz ),ăbariuăăăăă│
│pulberiăanorganiceăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(baritoz ),ăăcaolină(caolinoz ),ăfibreăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│mineraleăartificiale,ămic ă(micatoz ),ăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│nefelin ă- apatit ,ăolivin ă(olivinoz ),ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│oxidădeăceriu,ăoxiziădeăfieră(sideroz ),ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│perlit,ăpulberiăanorganiceămixte,ăstaniuă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│stanoz ),ătalcă(talcoz ),ătantal,ătitan,ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│tungsten,ăvanadiu,ăwolfram,ăzirconiuăşiăă│
│ăăăă
│alteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Fibroz ăpulmonar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Ardezieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Carburiămetaliceă(frite)ăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Clorur ădeăvinilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Medicamenteă(uneleăcitostaticeăşiăaltele)│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Metaleăgreleă(cobaltăşiăaltele)ăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radia iiăionizanteă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Substan eăchimiceă(gaze,ăfumuriăşiăvapori│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă- inclusiv gaze de furnal, gaze deăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│sudur ăşiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Şisturiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Uleiuriămineraleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăă
│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Afec iuniăpulmonareăbenigne:ăăăăăăăă│Azbestăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│pleurezieăbenign ,ăatelectaziiăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│rotunde,ăpl ciăpleuraleăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Bisinoz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bumbac,ăcânep ,ăin,ăiut ,ăsisal,ăkapocăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Bronhoalveolit ăalergic ăextrinsec ă│Acarieniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│(pneumoniaăprinăhipersensibilizare)ă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Actinomiceteătermofileăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Aerăcondi ionatăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Algeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Algina iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Amiodaron ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Amoebeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Anhidrideă(ftalic ,ăhexahidroftalic ,ăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│himic ,ătetracloroftalic ,ătetra│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│hidroftalic ,ătrimelitic ăşiăaltele)ăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Antigeneăanimaleă(inclusivădinădejec ii)ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Artropodeăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Aură(s rurileădeăaur)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bacteriiăaeropurtateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bagas ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bl nuriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăă
│Brânzeturiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bumbacăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cafeaăverdeă(pulbere)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │Carmină(pigmentădinăg rg ri e)ăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Ceaiă(pulbere)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cerealeă(grâu,ăorz,ăsecar ăşiăaltele)ăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Compostăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Enzimeădinădetergen iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│F in ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fână(înăspecialămuceg it)ăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fungiă(comestibiliăşiămicroscopici)ăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Hameiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hârtieă(past )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hipofiz ă(pulbere)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Izociana iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Lemnă(pulberi)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mumiiă(învelişurileălorătextile)ă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Neghinaăsorguluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăă
│Nuc ădeăcocosăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Paprikaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Peşteă(f in ădeăpeşte)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Piretroideăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Plut ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Procarbazin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│R şiniăepoxidiceă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ReactivulăPaulisăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Sisalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Soiaă(coaj )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Trestieădeăzah răăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăă
│Tutunăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Uleiuriădeăr cireăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Variol ă(crusteăvariolice)ăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Sindromulătoxicăalăpulberilorăăăăăăă│Pulberiăorganiceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│organiceă(boalaădeăsilozăşiăaltele)ă│ăăăăăăăăăăăăăă
│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│BPOCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Pulberiăorganiceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Azbestăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dioxidădeăsiliciuăliberăcristalinăăăăăăă │
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Alteăpulberiăanorganiceăăăăăăăăăăăăăăăăăă│

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăă
│Substan eăchimiceă(gaze,ăfumuriăşiăvapori│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Riniteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Alergeniărespiratoriăprofesionaliăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Iritan iărespiratoriăprofesionaliăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Ulcerănazalăşi/sauăperfora iaăăăăăă │Acidăclorhidricăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│septuluiănazalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Acidăfluorhidricăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Arsenăsiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Clorur ădeăpotasiuăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Clorur ădeăsodiuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cromăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Lemnă(pulberi)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Laringit ăăăăăăăăăă
│Alergeniărespiratoriăprofesionaliăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Iritan iărespiratoriăprofesionaliăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Suprasolicitareăvocal ăprofesional ăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cronic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Noduliăaiăcorzilorăvocaleă("noduliiă│Suprasolicitareăvocal ăprofesional ăăăăăă│
│cânt re ilor")ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cronic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Irita iaăşiăinflama iaăacut ăşiăăăăă│Substan eăchimiceă(gaze,ăfumuriăşiăvapori│
│cronic ăaăc ilorăaerieneăsuperioareă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│RADSă(Reactiveăairwaysădysfunctionăă│Substan eăchimiceă(gaze,ăfumuriăşiăvapori│
│syndromeăţăsindromăreactivădeăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│c iăaeriene)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Astmăbronşicăalergicăăăăăăăăăăăăăăăă│Alergeniărespiratoriăprofesionaliăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Astmăbronşicănonalergică(iritativ)ăă│Iritan iărespiratoriăprofesionaliăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Bronşit ăacut ăşiăcronic ăăăăăăăăăăă│Azbestăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dioxidădeăsiliciuăliberăcristalinăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Alteăpulberiăanorganiceăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Pulberiăorganiceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Substan eăchimiceă(gaze,ăfumuriăşiăvapori│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Pneumopatiaăcauzat ădeăsistemeădeăăă│Agen iăvehicula iăprinăsistemeleădeăaerăă│
│aerăcondi ionatăşiădeăumidifiereăăăă│condi ionatăşiădeăumidifiereăaăaeruluiăăă│
│aăaeruluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Pneumoniaăchimic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Substan eăchimiceă(gaze,ăfumuriăşiăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│vapori),ăuleiuriămineraleă(pneumoniaăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│lipoidic ),ăzincăşiăalteămetaleă(febraăăă│
│ăăăăăăăăăăăăă
│deăfum)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Edemăpulmonarăacutăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Substan eăchimiceă(gaze,ăfumuriăşiăvapori│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Emfizemăpulmonarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Efortărespiratorăcronică(laăsufl tori)ăăă│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Bolile ficatului
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăBoalaăprofesional ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Hepatiteătoxiceăăăăăăăăăăăăăăă
│Substan eăchimiceăhepatotoxice:ăarsenăşiă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│compuşi,ăbrombenzen,ăclorur ădeăvinil,ăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│crezoli,ădinoseb,ădinoterbe,ăeterăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│clormetilic,ăeterădicloretilic,ăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│etilenclorhidrin ,ăfenoli,ăhalotan,ăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│hidrocarburiăalifaticeăhalogenate,ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ioxinil,ănitro- şiăcloronitroderiva iăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│aromaticiăşiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Hepatiteăinfec ioaseăăăăăăăăăăăăăăăă│Amoebeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Brucellaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ă
│Rickettsiiă(FebraăQ)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Virusuriăhepatiticeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Boliăaleăpieliiăşiă esutului subcutanat
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăBoalaăprofesional ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Dermatit ăalergic ădeăcontact:ăăăăăă│Antigeneăanimaleăşiăvegetale,ăadezivi,ăăă│
│a)ăeczem ăalergic ădeăcontactăăăăăăă│biocide,ăcauciuc,ăcoloran i,ăcosmetice,ăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│detergen i,ăesen eăaromate,ăexplozivi,ăăă│
│ăăăăăăăă
│fotoprotectoare,ăgazeădeălupt ,ăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│medicamenteă(uneleăanesteziceădeăcontact,│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│antibiotice,ăantifungiceăimidazolice,ăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│chinin ,ăcorticoizi,ănitrofurazon ,ăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│sulfamideăşiăaltele),ămetaleăşiăcompuşiiă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│lor,ăr şiniănaturaleăşiăsinteticeăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │(monomeri),ărevelatoriăfotografici,ăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│solven iăorganici,ăsubstan eădeăcontrast,│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│substan eădeăcur at,ăuleiuriădeăr cireăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleă
│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│b)ăeczem ăfotoalergic ădeăcontactăăă│Fotoalergeniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│c)ăeritrodermieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Insectofuncigideăarsenicaleăşiămercuriale│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tricloretilen ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tetracloretilen ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăă
│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│d)ădermatit ădeăcontactălaăproteineă│Proteineăvegetaleăşiăanimaleăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│e)ăeritemăpolimorfăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Alergeniăceăinducăeritemăpolimorfăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│f)ăerup ieălichenoid ăăăăăăăăăă
│Alergeniăceăinducăerup iiălichenoideăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│g)ădermatit ălimfomatoid ăăăăăăăăăăă│Alergeniăceăinducădermatit ălimfomatoid ă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│h)ădermatit ăpurpuric ădeăcontactăăă│Adjuvan iăaiăcauciucului,ăbalsamulădeăăăă│
│(purpur ăalergic ădeăcontact)ăăăăăăă│Peru,ăcoloran iă(deătipulăDisperseăşiăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Basic,ăparafenilendiamin ăşiăderiva iăşiă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│altele),ăcumarine,ădimetilol-dihidroxi- │
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│etilenuree,ădimetilol-dihidroxi│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│propilenuree,ădimetilol-propilenuree,ăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│fibreădeăsticl ,ălân ,ămedicamenteăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(aprotinin ,ăchinidin ,ăflavonoide,ăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│mefenazin ,ăperoxidulădeăbenzoilăşiăăăăăă│
│ăă
│altele),ăplanteă(muşchiiădeăcopac,ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│p stârnac,ăsumacăşiăaltele),ăr şiniăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│melamin-formaldehidice,ăr şiniăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăă
│ureo-formaldehidice,ăsulfur ădeăcarbon,ăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│tetrametilol-acetilendiureeăşiăalteleăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│i)ădermatit ădeăcontactăsistemic ăăă│Alergeniăceăinducădermatitaădeăcontactăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│sistemic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Dermatit ăortoergic ădeăcontact:ăăăă│Pulberiăanorganiceă(deăciment,ămetalice,ă│
│a)ădermatit ădeăuzur ăăăăăăăăăăăăăăă│minerale,ăvat ădeăsticl ,ăzgur ăşiăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│altele),ăpulberiăorganiceă(lemnăşiăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│altele),ămicrotraumatismeărepetateăşiăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│alteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│b)ădermatit ăiritativ ăăăăăăăăăăăăăă│Detergen i,ăproduseăpetroliere,ăreactiviă│
│(propriu-zis )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│chimici,ăs punuri,ăsolven iăorganici,ăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│uleiuriăşiălubrefian i,ăumezeal ă("eczema│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│menajer ")ăşiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│c)ădermatit ăcaustic ăăăăăăăăăăăăăăă│Aciziăşiăbazeătariă(caustici)ăăăăăăăăăăăă│
│(arsur ăchimic )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăă
│Alumino-silica iiădeăcalciuă(ciment)ăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Arsenăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fosforăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Varănestinsă(oxidădeăcalciu)ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│d)ădermatit ăfototoxic ădeăcontactăă│Substan eăfototoxiceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Dermatit ădeăcontactămixt ăăăăăăăăăă│Alergeniăşiăiritan iăcutana iăăăăăăăăăăăă│
│(alergic ăşiăiritativ )ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Urticarie,ăangioedemă(edemăQuincke),│Alergeniăceăinducăurticarieăăăăăăăăăăăăă │
│şocăanafilacticăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Presiuneăcutanat ,ăspectrulăsolarăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(radia iiăinfraroşii,ăvizibileăşiăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăă
│ultraviolete),ătemperaturiăextreme,ăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│vibra iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Radiodermit ăăăăăăăăăă
│Radia iiăionizanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Acneeăprofesional ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Compuşiăhalogena i,ăgudronădeăhuil ,ăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │produseăpetroliere,ăuleiuriămineraleăşiăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│alteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Porfirieăcutanat ătardiv ă(tarda)ăăă│Hexaclorbenzenăşiăalteăhidrocarburiăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│aromaticeăhalogenateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│VirusăhepatiticăCăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Boli ale sistemului musculo-scheleticăşiăaleă esutuluiăconjunctiv
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăBoalaăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Bursiteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Manipulareădeăgreut iăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┤Mişc riărepetitiveăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│Epicondiliteăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Microtraumatismeărepetateăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┤Pozi iiăextreme,ăfor ate,ăvicioase,ăăăăăă│
│Sinoviteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prelungiteăsauăviolente,ăcuăsuprasolici- │
├────────────────────────────────────┤tarea şiătraumatizareaăarticula iilor:ăăă│
│Tendiniteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│supraîncord ri,ăpresiuni,ătorsiuni,ăăăăăă│
├────────────────────────────────────┤trac iuniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│Tenosinoviteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Vibra iiăăăăăăăăăă
│
├────────────────────────────────────┤ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│Leziuniădeămeniscăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┤ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│Artrozeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┤ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│Periartriteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┤ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│Deform riăaleăcoloaneiăvertebraleăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┤ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│Discopatii,ăinclusivăherniaădeădiscă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┤ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│Fracturiăosoaseăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Boli ale aparatului excretor
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăă
Boalaăprofesional ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Nefropatieătoxic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Acrilonitrilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Aldrinăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Benzochinoneăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Butil-toluenăter iarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Clorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Crezoliăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cumenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│N,ăN-Dimetilformamid ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dimetilsulfatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dioxanăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăă
│Eterăetilicăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Eteriădeăglicoliăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Etil-benzenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Etilenclorhidrin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Etilenglicolăşiăderiva iăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fenoliăşiăderiva iiălorăhalogena iăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiănitra iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fosforăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│β-Propiolactonaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrazineăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăă
│Hidrocarburiăhalogenateăalifaticeăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrogenăarseniatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Metaleăgreleăşiăcompuşiă(cadmiu,ăcrom,ăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│mercur,ăplumb,ăvanadiuăşiăaltele)ăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nitro- şiăcloronitroderiva iăaromaticiăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Paraquată(Dipiridillium)ăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Piridineăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Pirogalolăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Silicatădeămetilăşiădeăetilăăăăăăăăăăăăă │
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Stirenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăă
│Tetralin ă(tetrahidronaftalin )ăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Triazineăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Nefropatieăinfec ioas ăăăăăăăăăăăăă │Brucellaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hantavirusăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mycobacteriumătuberculosisăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Streptococăbeta-hemoliticădinăgrupulăAăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Boliăprofesionaleăcauzateădeăexpunereaălaăagen iăfiziciăneclasificateăanterior
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăă
Boalaăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Colapsăcaloric,ăcrampeăcalorice,ăăăă│Microclimatăcaldăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│şocăcaloricăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Hipotermie,ădeger turiăăăăăăăăăăăăăă│Microclimatăreceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Îmboln viriădatorateăcompresiuniloră│Presiuniăatmosfericeăcrescuteăăăăăăăăăăăă│
│sauădecompresiunilorăăăăăăăăăăăăăăăă│(hiperbarism)ăsauăsc zuteă(hipobarism)ăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Boalaădeăvibra ii:ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Vibra iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│- sindrom osteo-musculo-articularăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│- sindromădigestivăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│- sindromulăRaynaudăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│- sindromăneurologicăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Boalaădeăiradiereă(sindromăacutăăăăă│Radia iiăionizanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│deăiradiere)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Sindroame neuro-cardio-vasculareăşiă│Câmpuriăelectriceăşiămagneticeăăăăăăăăăăă│
│endocrineăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radia iiăelectromagneticeăneionizanteădin│
│ăăăăăăăăăăăăăăăă
│bandaămicroundeăşiăradiofrecven ăăăăăăăă│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Boliăinfec ioaseăşiăparazitare
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăBoalaăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Tuberculoz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mycobacteriumătuberculosisă(umanăăăăăăăăă│
│ăăăăăă
│şiăanimal)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Hepatit ăA,ăB,ăC,ăEăăăăăăăăăăăăăăăăă│VirusăhepatiticăA,ăB,ăC,ăEăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Leptospiroz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Leptospiraăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Bruceloz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Brucellaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Tetanosăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Clostridiumătetaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Boliăinfec ioaseăşiăparazitare,ăăăăă│Agen iăbiologiciăconformăDirectiveiăăăăăă│
│inclusivătropicale,ăpentruăcareăăăăă│2000/54ăCEEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│risculădeăinfectareăaăfostăevaluatăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Intoxica iiăacute,ăsubacuteăşiăcroniceăprofesionaleăşiăconsecin eleălor
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăBoalaăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Intoxica iiăacute,ăsubacuteăşiăăăăăă│Acidăazoticăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│cronice profesionaleăşiăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│consecin eleălorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Acidăcianhidricăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Acidăsulfuricăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Aciziăorganiciăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Acrilonitrilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Alcoolăbutilică(Butanol)ăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Alcoolăizopropilică(Izopropanol)ăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Alcoolămetilică(Metanol)ăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Amineăalifaticeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Amineăalifaticeăhalogenateăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăă
│Amoniacăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Antimoniuă(stibiu)ăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Antracenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Arsenăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Benzenăsauăomologiăaiăacestuiaă(omologiiă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│benzenuluiăsuntădefini iăprinăformula:ăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│CnH2n-6)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Benzochinoneăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Beriliuăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bitumăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bromăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1,4-Butandiolăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăă
│Cadmiuăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Carbazolăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cetone:ăaceton ,ăcloraceton ,ăbromaceton │
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│hexafluoracetona,ămetilăetilăceton ,ăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│metil n-butilăceton ,ămetilăizobutilăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ceton ,ădiaceton ăalcool,ăoxidămetilăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Izoftalic,ă2-metilciclohexanon ăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cianuriăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Clorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cromăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Deriva iăhalogena i,ăfenolici,ănitri i,ăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│nitra iăsauăsulfona iăaiăhidrazinelorăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăă
│Dietilenăglicolăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Disulfur ădeăcarbonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Esteriăorganofosforiciăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Esteriiăaciduluiăazoticăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Eteri:ămetilăeter,ăetilăeter,ăizopropilăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│eter,ăvinilăeter,ădiclorizopropilăeter,ăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│guaiacol,ămetilăeterăşiăetilăeterăaiăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│etilenglicoluluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Etilenăglicolăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fenoliăhalogena iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fenoliăsauăomologiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăă
│Fluorăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Formaldehidaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fosforăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │Fosgenă(Oxicloruraădeăcarbon)ăăăăăăăăăăăă│

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Funingine,ănegruădeăfumăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Gaz,ăpetrolălampantăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Gudroaneăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrazineăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrocarburiăalifaticeăderivateădinăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│benzin ă(solventănafta)ăsauăpetrolăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăă
│Hidrocarburiăalifaticeăhalogenateăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrocarburiăaromaticeă(inclusivăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│policicliceăţăHPA)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrocarburiăaromaticeăhalogenateăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrogenăsulfuratăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Iodăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Izociana iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Manganăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mercurăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Monoxidădeăcarbonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăă
│Naftalenă(naftalin )ăsauăomologiăaiăeiăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(omologulăeiăesteădefinităprinăformula:ăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│CnH2n-12)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Naftoliăhalogena iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Naftoliăsauăomologiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nichelăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nitro- şiăaminoderiva iăaromaticiăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nitroderiva iăai glicolilorăşiăaiăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│gliceroluluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nitroderiva iăalifaticiăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nitrofenoliăşiăomologiăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Oxiziăalchilariliciăhalogena iăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Oxiziădeăazotăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Oxiziădeăsulfăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Parafin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Plumbăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Produseăpetroliereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Produşiădeădistilareăaăc rbuneluiăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Smoal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Sulfona iăalchilariliciăhalogena iăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Uleiuriămineraleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Vanadiuăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăă
│Vinilbenzenăşiădivinilbenzenăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
*ST*
*T*

Lista suplimentar ă- Al iăfactoriăprofesionaliăconsidera iăposibilănocivi:

*ST*

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Anhidrideăaromaticeăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Argintăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ciocolat ,ăzah răşiăf in ă- cauzândăcariiădentareăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Decalinaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Difenilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Difenilăoxidăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Fibreămineraleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Fibreăsinteticeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Magneziuăăăăăăăăăă
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Mercaptaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Metacrilonitrilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ozonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Platinaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sidefăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Terpeneăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Thiopeneăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tioalcooliăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tioeteriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tiofenoliăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

NOT :
Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie va fi revizuit periodic.
------------

Anexaă 22ă laă normeleă metodologiceă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 14ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010, conform pct. 115
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 23
la normele metodologice
TABEL CU BOLILE LEGATE DE PROFESIUNE
*T*
┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ăăăăBOALAăLEGATAăDEăPROFESIUNEăăăăăăăă│ăăăăăăFACTORIăPROFESIONALIăCAUZALIăăăăă│
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│HipertensiuneăArterial ăăăăăăăăăăăăăăă│Zgomot,ăvibra ii,ătemperatur ăşiăradia-│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ iiăcaloriceăcrescute,ăsuprasolicitareă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│neuropsihic ăşiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Boal ăcardiac ăischemic ăăăăăăăăăăăăăă│Suprasolicit riăfiziceăşiăneuropsihiceă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│crescuteăşiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Variceăale membrelorăinferioareăăăăăăă│Ortostatismăprelungităstaticăsauăăăăăăă│
│complicateăcuătulbur riătroficeăsauăăă│asociatăcuămanipulareădeăgreut iăăăăăă│
│cuătromboflebiteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Afec iuniărespiratoriiăcroniceăăăăăăăă│Pulberi,ăgazeăiritanteăşiăalteleăăăăăăă│
│nespecificeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Afec iuniădigestiveăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Temperatur ăcrescut ,ăzgomot,ănoxeăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│chimiceăşiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Afec iuniăosteo-musculo-articulareăăăă│Microclimatănefavorabil,ăvibra ii,efort│
│(lombalgii,ăcervico-scapulalgiiăşiăăăă│fizicăcrescut,ăpostur ăincomoda,ăefectă│
│altele)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│traumaticămecanicăşiăalteleăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Nevrozeăşiăalteăafec iuniăneuropsihice│Zgomotăvibra ii,ănoxeăchimice,ăsupraso-│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│licitareăneuropsihicaăşiăalteleăăăăă
│
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
*ST*
-----------Anexaă 23ă laă normeleă metodologiceă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 15ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010, conform pct. 116
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 24
la normele metodologice
Denumirea solicitantului: ..................
Adres :ă....................................
Localitate: ................................
Jude :ă.....................................
Codăpoştal:ă.................
Telefon/Fax: ................
Nr.ădeăînregistrareăînăregistrulăcomer ului:ă.............
Cod unic de înregistrare (CUI): ..........................
C tre
....................*2)

Nr. ..../.......*1)

Comisia de abilitare a serviciilor
externeădeăprevenireăşiăprotec ieăşiădeăavizare
aădocumenta iilorăcuăcaracterătehnicădeăinformareăşi
instruireăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc

Subsemnatul, ..................., reprezentant al .................., solicit analizarea, în
vederea aviz rii,ă aă documenta ieiă cuă caracteră tehnică deă informareă şiă instruireă înă domeniulă
securit iiăşiăs n t iiăînămunc ,ăcuăurm toareleăelementeădeăidentificare:
- tipulădocumenta iei:ă...............................
- titlulădocumenta iei:ă..............................
Pentruă aceastaă prezintă spreă analizaă Comisieiă deă abilitareă şiă avizare,ă înă conformitateă cuă
prevederile art. 187 din
Normele metodologice de aplicare a Legiiăsecurit iiăşiăs n t iiăînă
munc ă nr.ă 319/2006,ă aprobateă prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/20ă 06,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare,ăurm toareleădocumente*3):
Solicitant*4),
.................
--------*1)ăSeăvaăcompletaăcuănum rulăşiădataădeăînregistrareălaăsolicitant.
*2)ăSeăvaăcompletaăcuădenumireaăstructuriiăînăcadrulăc reiaăfunc ioneaz ăComisiaădeăabilitareă
şiăavizare,ăpotrivităart.ă36ăalin.ă(2)ăşiă(3)ădinăNormeleămetodologiceădeăaplicareăaăprevederilor
Legiiă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă nr.ă 319/2006, aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă
1.425/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
*3) Se va completa cu documenteleă transmiseă Comisieiă deă abilitareă şiă avizare,ă prev zuteă laă
art. 187 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legiiă securit iiă şiă s n t iiă înă
munc ă nr.ă 319/2006, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 1.425 /2006,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare.
*4)ăSeăvorăspecificaăfunc ia,ănumeleăşiăprenumeleăsolicitantuluiăsauăaleăreprezentantuluiăs uă
legal,ăseăvaăsemnaăşiăştampila.
NOT :
Cândărândurileădeăpeăprimaăpagin nuăsuntăsuficiente,ăseăvaăîntocmiăoăanex ălaăaceast ăcerereă
pentruăcontinuareaălistei,ăcuănum rulădeărânduriănecesare,ăanex ăcareăvaăpurtaăpeăfiecareăpagin ,ă
caăşiăpeăprima,ăsemn turaăşi,ădup ăcaz,ăştampilaăsolicitantului.
-----------Anexa 24 la normeleă metodologiceă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 16ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010,ăconformăpct.ă117ă
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 25
la normele metodologice
ROMÂNIA
MINISTERULăMUNCII,ăFAMILIEIăŞIăPROTEC IEIăSOCIALE
...............................................*1)
COMISIA
de abilitareăaăserviciilorăexterneădeăprevenireăşiăprotec ieăşiădeăavizare
aădocumenta iilorăcuăcaracterătehnicădeăinformareăşi
instruireăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc
AVIZ
Nr. ..... din .........
Seăavizeaz ădocumenta iaăcuăcaracterătehnicădeăinformareăşiăinstruireăînădomeniulăsecurit iiă
şiăs n t iiăînămunc ,ăînregistrat ălaă..............................*1)ăcuănr.ă......ădinădataădeă
..................,ăcuăurm toareleăelementeădeăidentificare:
Tipulădocumenta iei*2):ă........................
Titlulădocumenta iei*3):ă.......................
Titularul avizului*4): .........................
Prezentul aviz este emis în temeiul art.ă 45ă alin.ă (2)ă lit.ă j)ă dină Legeaă securit iiă şiă
s n t iiăînămunc ănr.ă319/2006.
Emis la data de ................

Valabilăpân ălaăschimbareaăcondi iilorăînăcareăaăfostăemis.
Preşedinte,
......................................
(numeleăşiăprenumele,ăsemn turaăşiăştampila
Comisieiădeăabilitareăşiăavizareăemitente)
----------*1)ăSeăvaăcompletaăcuădenumireaăstructuriiăînăcadrulăc reiaăfunc ioneaz ăComisiaădeăabilitareă
şiăavizare,ăpotrivităart.ă36ădinăNormeleămetodologiceădeăaplicareăaăprevederilorăLegiiăsecurit iiă
şiă s n t iiă înă munc ă nr.ă 319/2006, aprobate prin Hot râr ea Guvernului nr. 1.425/2006, cu
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
*2)ăşiă*3)ăÎnăsitua iaăînăcareădocumenta iaăcuprindeămaiămulteătipuriăcuăacelaşiătitluăsauămaiă
multeă titluriă dină acelaşiă tip,ă seă vaă completa:ă "conformă anexeiă careă faceă parteă integrant ă dină
prezentul aviz".
*4)ăSeăvaăcompleta:ănumeleătitularului,ăadresa,ăcodăpoştal,ătelefon,ăfaxă(e-mail, pagina web,
dac ăesteăcazul).
- verso ANEXA
la Avizul nr. ..... din ............
Titular: .....................
Tipul/titlul*1)ădocumenta iei:
1. ....................................................
2. ....................................................
3. ....................................................
4. ....................................................
5. ....................................................
6. ....................................................
7. ....................................................
8. ....................................................
9. ....................................................
10. ...................................................
--------*1)ăSeăvaăprecizaătipulăsauătitlul,ădup ăcaz.
Preşedinte,
...........................................
(numeleăşiăprenumele,ăsemn turaăşiăştampila
Comisiei deăabilitareăşiăavizareăemitente)
NOT :
Cândărândurileădeăpeăprimaăpagin ăşiădeăpeăversoănuăsuntăsuficiente,ăseăvaăîntocmiăoăanex ălaă
aviză pentruă continuareaă listeiă cuă num rulă deă rânduriă necesare,ă anex ă careă vaă purtaă peă fiecareă
pagin ,ă caă şiă peă aviz,ă şiă peă versoulă acestuia,ă semn turaă preşedinteluiă şiă ştampilaă Comisieiă deă
abilitareăşiăavizareăemitente.
-----------Anexaă 25ă laă normeleă metodologiceă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 17ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010,ăconformăpct.ă118ă
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 26
la normele metodologice
ROMÂNIA
MINISTERULăMUNCII,ăFAMILIEIăŞI PROTEC IEIăSOCIALE
............................................*1)

COMISIA
deăabilitareăaăserviciilorăexterneădeăprevenireăşiăprotec ieăşiădeăavizare
aădocumenta iilorăcuăcaracterătehnicădeăinformareăşi
instruireăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc
DECIZIE
Nr. .... din ................
Înăurmaăanalizeiădocumenta iei,ăînregistrat ălaă........................*1) cu nr. ...... din
dataădeă............,ăcuăurm toareleăelementeădeăidentificare:
- tipulădocumenta iei:ă..........................;
- titlulădocumenta iei:ă.........................;
- solicitantul avizului: ........................,
auă rezultată urm toareleă neconformit iă cuă cerin eleă prev zuteă laă art.ă 178-192 din Normele
metodologice de aplicare a Legiiă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă nr.ă 319/2006, aprobate prin
Hot râreaăGuvernuluiănr.ă1.425/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare:
-................................................
-................................................
-................................................
Ca urmare,ă Comisiaă deă abilitareă şiă avizareă decideă respingereaă solicit riiă deă acordareă aă
avizuluiăşiărestituireaădocumenta iei.
Preşedinte,
...........................................
(numeleăşi prenumele,ăsemn turaăşiăştampila
Comisieiădeăabilitareăşiăavizareăemitente)
--------*1)ăSeăvaăcompletaăcuădenumireaăstructuriiăînăcadrulăc reiaăfunc ioneaz ăComisiaădeăabilitareă
şiăavizare,ăpotrivităart.ă36ădinăNormeleămetodologice de aplicare a prevederilor Legiiăsecurit iiă
şiă s n t iiă înă munc ă nr.ă 319/2006, aprobate prin Hot râră eaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006, cu
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
NOT :
Cândărândurileăcuădocumenta iiăsauăneconformit iănuăsuntăsuficiente,ăseăvaăîntocmiăoăanex ălaă
aceast ădecizieăpentruăcontinuareaăenumer rii,ăcuănum rulădeărânduriănecesare,ăanex ăcareăvaăpurtaă
peă fiecareă pagin ,ă caă şiă decizia,ă semn turaă preşedinteluiă şiă ştampilaă Comisieiă deă abilitareă şiă
avizare emitente.
-----------Anexaă 26ă laă normeleă metodologiceă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 18ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ă septembrie 2010, conform pct. 119
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
-------------HOT RÂREă nr.ă 1.425ă dină 11ă octombrieă 2006ă
(*actualizat *)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legiiă securit iiă şiă s n t iiă
înămunc ănr.ă319/2006
EMITENT:
GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 30 octombrie 2006
Data intrarii in vigoare : 30 octombrie 2006

Forma actualizata valabila la data de : 21 mai 2015
Prezenta forma actualizata este valabila de la 27 decembrie 2011 pana la data selectata
--------------*)ă Formaă actualizat ă aă acestuiă actă normativă pân ă laă dataă deă 21ă maiă 2015ă esteă realizat ă deă
c treăDepartamentulăjuridicădinăcadrulăS.C.ă"Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. PiatraNeam ăprinăincludereaătuturorămodific rilorăşiăcomplet rilorăaduseădeăc tre:ăHOT RÂREAănr.ă955ădină
8 septembrie 2010; HOT RÂREAănr.ă1.242ădină14 decembrie 2011.

Con inutulă acestuiă actă apar ineă exclusivă S.C.ă Centrulă Teritorială deă Calculă Electronică S.A.ă
Piatra-Neam ă şiă nuă esteă ună documentă cuă caracteră oficial,ă fiindă destinată pentruă informareaă
utilizatorilor.
**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam :
Conform pct. 120 al art.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ădină8ăseptembrieă2010,ăpublicat ăînăMONITORULă
OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010, în cuprinsul normelor metodologice aprobate prin Hot râreaă
Guvernului nr. 1.425/2006,ăseăînlocuiescăurm toareleăsintagme:
a)ăsintagmaă"autoritateaădeăs n tateăpublic "ăseăînlocuieşteăcuăsintagmaă"direc iaădeăs n tateă
public ";
b)ăsintagmaă"MinisterulăS n t iiăPublice"ăseăînlocuieşteăcuăsintagma "MinisterulăS n t ii";
c)ăsintagmaă"MinisterulăMuncii,ăSolidarit iiăSocialeăşiăFamiliei"ăseăînlocuieşteăcuăsintagmaă
"MinisterulăMuncii,ăFamilieiăşiăProtec ieiăSociale".
Înătemeiulăart.ă108ădinăConstitu iaăRomâniei,ărepublicat ,ăşiăalăart. 51 alin. (1) lit. a) din
Legeaăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ănr.ă319/2006,
GuvernulăRomânieiăadopt ăprezentaăhot râre.
ARTICOL UNIC
Seă aprob ă Normeleă metodologiceă deă aplicareă aă prevederiloră Legiiă securit iiă şiă s n t
munc ănr.ă319/2006,ăprev zuteăînăanexaăcareăfaceăparteăintegrant ădinăprezentaăhot râre.

iiă înă

PRIM-MINISTRU
C LINăPOPESCU-T RICEANU
Contrasemneaz :
--------------Ministrul muncii,
solidarit iiăsociale
şiăfamiliei,
Gheorghe Barbu
Ministrulăs n t iiăpublice,
GheorgheăEugenăNicol escu
Ministrulăintegr riiăeuropene,
Anca Daniela Boagiu
Bucureşti,ă11ăoctombrieă2006.
Nr. 1.425.
ANEX
NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legiiăsecurit iiăşiăs n t

iiăînămunc ănr.ă319/2006

CAP. I
Dispozi iiăgenerale
ART. 1
Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legiiăsecurit iiăşiă
s n t iiăînămunc ănr.ă319/2006,ădenumit ăînăcontinuareălege.
ART. 2
Înă în elesulă prezenteloră normeă metodologice,ă termeniiă şiă expresiileă folositeă auă urm toareaă
semnifica ie:
1.ă autorizareă aă func ion riiă dină punctă deă vedereă ală securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă asumareaă deă c treă angajatoră aă responsabilit iiă privindă legalitateaă desf şur riiă activit iiă dină
punctădeăvedereăalăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ;
2.ă serviciuă internă deă prevenireă şiă protec ieă - totalitateaă resurseloră materialeă şiă umaneă
alocate pentruăefectuareaăactivit ilorădeăprevenireăşiăprotec ieăînăîntreprindereăşi/sauăunitate;

3.ă comitetă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă - organul paritar constituit la nivelul
angajatorului,ă înă vedereaă particip riiă şiă consult riiă periodiceă înă domeniulă securit iiă şiă
s n t iiăînămunc ,ăînăconformitateăcuăart.ă18ăalin.ă(1)-(3) din lege;
4.ăzoneăcuăriscăridicatăşiăspecifică- aceleăzoneădinăcadrulăîntreprinderiiăşi/sauăunit iiăînă
care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionaleă cuă consecin eă
grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
5.ă accidentă careă produceă incapacitateă temporar ă deă munc ă (ITM)ă - accident care produce
incapacitateă temporar ă deă munc ă deă celă pu ină 3ă zileă calendaristiceă consecutive,ă confirmat prin
certificatămedicalăsau,ădup ăcaz,ăprinăalteădocumenteămedicale,ăpotrivităprevederilorălegale;
-----------Pct. 5 al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ădină8ăseptembrieă
2010, publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
6. accident care produce invaliditate (INV) - accidentă careă produceă invaliditateă confirmat ă
prin decizie de încadrare într-unăgradădeăinvaliditate,ăemis ădeăorganeleămedicaleăînădrept;
7. accident mortal (D) - accidentăînăurmaăc ruiaăseăproduceădecesulăaccidentatului,ăconfirmată
imediatăsauădup ăunăintervalădeătimp,ăînăbazaăunuiăactămedico-legal;
8. accident colectiv - accidentulăînăcareăauăfostăaccidentateăcelăpu ină3ăpersoane,ăînăacelaşiă
timpăşiădinăaceleaşiăcauze,ăînăcadrulăaceluiaşiăeveniment;
9.ă accidentă deă munc ă deă circula ieă - accidentă survenită înă timpulă circula ieiă peă drumurileă
publiceă sauă generată deă traficulă rutier,ă dac ă persoanaă v t mat ă seă aflaă înă îndeplinireaă
îndatoririlor de serviciu;
10.ăaccidentădeămunc ădeătraseu:
a)ă accidentă survenită înă timpulă şiă peă traseulă normală ală deplas riiă deă laă loculă deă munc ă laă
domiciliuăşiăinversăşiăcareăaăantrenatăv t mareaăsauădecesul;
b) accident survenit pe perioada pauzei reglementareă deă mas ă înă locuriă organizateă deă
angajator,ăpeătraseulănormalăalădeplas riiădeălaăloculădeămunc ălaăloculăundeăiaămasaăşiăinvers,ă
şiăcareăaăantrenatăv t mareaăsauădecesul;
c)ăaccidentăcareăaăantrenatăv t mareaăsauădecesul,ăpetrecutăpeătraseulănormal alădeplas riiădeă
laă loculă deă munc ă laă loculă undeă îşiă încaseaz ă salariulă şiă invers,ă dac ă acestaă esteă organizată deă
angajatorăînăafaraăunit ii;
-----------Literaăc)ăaăpct.ă10ăalăart.ă2ăaăfostămodificat ădeăpct.ă2ăalăart.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ădină
8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
11. accident în afara muncii - accidentă careă nuă îndeplineşteă condi iileă prev zuteă laă art.ă 5ă
lit.ăg)ăşiălaăart.ă30ădinălege;
12. invaliditate - pierdereă par ial ă sauă total ă aă capacit iiă deă munc ,ă confirmat ă prină
decizie de încadrare într-unăgradădeăinvaliditate,ăemis ădeăorganeleămedicaleăînădrept;
13.ă invaliditateă evident ă - pierdereă aă capacit iiă deă munc ă datorat ă unoră v t m riă evidente,
cumă ară fiă ună bra ă smulsă dină um r,ă produseă înă urmaă unuiă eveniment,ă pân ă laă emitereaă decizieiă deă
încadrare într-unăgradădeăinvaliditateădeăc treăorganeleămedicaleăînădrept;
14.ă intoxica ieă acut ă profesional ă - stareă patologic ă ap rut ă brusc,ă caă urmare a expunerii
organismuluiălaănoxeăexistenteălaăloculădeămunc ;
15. îndatoriri de serviciu - sarcini profesionale stabilite în: contractul individual de
munc ,ăregulamentulăinternăsauăregulamentulădeăorganizareăşiăfunc ionare,ăfişaăpostului,ădeciziile
scrise,ă dispozi iileă scriseă oriă verbaleă aleă conduc toruluiă directă sauă aleă şefiloră ierarhiciă aiă
acestuia;
16. comunicare - proceduraă prină careă angajatorulă comunic ă producereaă unuiă eveniment,ă deă
îndat ,ăautorit ilorăprev zuteălaăart.ă27ăalin.ă(1)ădinălege;
17.ă eviden ă - mijloaceleă şiă modalit ileă deă p strareă aă informa iiloră referitoareă laă
evenimentele produse;
18. cercetare a bolilor profesionale - procedur ăefectuat ăînă modăsistematic,ăcuăscopulădeăaă
stabili caracterul de profesionalitate a bolii semnalate;
19. semnalare a bolilor profesionale - procedur ăprinăcareăseăindic ăpentruăprimaăoar ăfaptulă
c ăoăboal ăarăputeaăfiăprofesional ;
20. raportare a bolilor profesionale - procedur ăprinăcareăseătransmităinforma iiăreferitoareă
la bolileăprofesionaleădeclarateăpotrivitălegiiălaăCentrulăna ionalădeăcoordonareămetodologic ăşiă
informareă privindă bolileă profesionaleă şiă laă Centrulă Na ională pentruă Organizareaă şiă Asigurareaă
SistemuluiăInforma ionalăşiăInformaticăînăDomeniulăS n t iiăBucureşti.
CAP. II
Autorizareaăfunc ion riiădinăpunctădeăvedereăalăsecurit

iiăşiăs n t

iiăînămunc

ART. 3
Înă vedereaă asigur riiă condi iiloră deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă şiă pentruă prevenireaă
accidenteloră şiă aă boliloră profesionale,ă angajatoriiă auă obliga iaă s ă ob in ă autoriza iaă deă
func ionareă dină punctă deă vedereă ală securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă înainteă deă începereaă
oric reiăactivit i.
ART. 4
Nuăseăautorizeaz ,ăpotrivităprevederilorăprezentelorănormeămetodologice:
a) persoaneleăjuridiceăpentruăcareăautorizareaăfunc ion rii,ăinclusivădinăpunctulădeăvedereăală
securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă seă efectueaz ă înă temeiulă Legii nr. 359/2004 privind
simplificareaă formalit iloră laă înregistrareaă înă registrulă comer uluiă aă persoaneloră fizice,ă
asocia iiloră familialeă şiă persoaneloră juridice,ă înregistrareaă fiscal ă aă acestora,ă precumă şiă laă
autorizareaăfunc ion riiăpersoanelorăjuridice,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
b) persoanele fizice autorizateă s ă desf şoareă activit iă economice,ă întreprinderileă
individualeă şiă întreprinderileă familialeă pentruă careă proceduraă deă înregistrareă înă registrulă
comer uluiăşiădeăautorizareăaăfunc ion riiăesteăreglementat ădeăOrdonan aăde urgen ăaăGuvernuluiă
nr. 44/2008 privindă desf şurareaă activit iloră economiceă deă c treă persoaneleă fiziceă autorizate,ă
întreprinderileăindividualeăşiăîntreprinderileăfamiliale,ăcuămodific rileăulterioare.
-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 5
Asumareaă deă c treă angajatoră aă responsabilit iiă privindă legalitateaă desf şur riiă activit ii
dină punctă deă vedereă ală securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă seă faceă pentruă activit ileă careă seă
desf şoar ălaăsediulăsocial,ălaăsediileăsecundareăsauăînăafaraăacestora.
ART. 6
(1)ă Înă vedereaă autoriz riiă dină punctă deă vedereă ală securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă
angajatorulă areă obliga iaă s ă depun ă laă inspectoratulă teritorială deă munc ă peă razaă c ruiaă îşiă
desf şoar ă activitateaă oă cerere,ă completat ă înă dou ă exemplareă semnateă înă originală deă c treă
angajator,ăconformămodeluluiăprev zutăînăanexaănr.ă1.
(2) Cerereaăprev zut ălaăalin.ă(1)ăvaăfiăînso it ădeăurm toareleăacte:
a)ăcopiiădeăpeăacteleădeăînfiin are;
b)ă declara iaă peă propriaă r spundere,ă conformă modeluluiă prezentată înă anexaă nr.ă 2,ă dină careă
rezult ă c ă pentruă activit ileă declarateă suntă îndepliniteă condi iileă deă func ionareă prev zuteă deă
legisla iaăspecific ăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc .
(3)ăPentruăacteleădepuseăînăsus inereaăcereriiăseăvaăcompletaăopisulăprezentatăînăanexaănr.ă1.
ART. 7
Înă vedereaă autoriz riiă dină punctă deă vedereă ală securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă
inspectorateleăteritorialeădeămunc ăprocedeaz ădup ăcumăurmeaz :
a)ă înregistreaz ă cererileă deă autorizareă aă func ion riiă dină punctă deă vedereă ală securit iiă şiă
s n t iiăînămunc ;
b)ă verific ă acteleă depuseă înă sus inereaă acestora,ă precumă şiă declara iaă peă propriaă r spundereă
prev zut ălaăart.ă6;
c)ăcompleteaz ăşiăemităcertificatulăconstatator,ăconformămodeluluiăprezentatăînăanexaănr.ă3;
d)ă asigur ă eviden aă certificateloră constatatoareă eliberate,ă conform modelului prezentat în
anexa nr. 4;
e)ăasigur ăarhivareaădocumenta ieiăînăbazaăc reiaăs-au emis certificatele constatatoare.
ART. 8
Termenulă deă eliberareă aă certificatuluiă constatatoră esteă deă 5ă zileă lucr toare,ă calculată deă laă
data înregistr riiăcererii.
ART. 9
Certificatulă constatator,ă emisă înă bazaă declara ieiă peă propriaă r spundere,ă d ă dreptulă
angajatorilorăs ădesf şoareăactivit ileăpentruăcareăauăob inutăcertificatul.
ART. 10
(1) În cazul în care în cadrul controalelor seăconstat ăînc lc riăaleăprevederilorălegaleădină
domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă inspectorulă deă munc ă poateă dispuneă sistareaă
activit iiă şi,ă respectiv,ă poateă propuneă inspectoratuluiă teritorială deă munc ă înscriereaă m suriiă
sistareăaăactivit iiăîn certificatul constatator.
(2)ă Înă bazaă propuneriiă inspectoruluiă deă munc ,ă inspectoratulă teritorială deă munc ă consemneaz ă
înăcertificatulăconstatatorăm suraăsist riiăactivit iiăprev zut ălaăalin.ă(1).
------------

Art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 11
(1)ă Înă situa iaă prev zut ă laă art.ă 10,ă angajatorulă poateă reluaă activitateaă numaiă dup ă ceă
demonstreaz ă c ă aă remediată deficien eleă careă auă condusă laă sistareaă activit iiă şiă aă ob inută
autorizarea conform art. 6.
(2)ă Înă situa iaă prev zut ă laă alin.ă (1),ă cerereaă vaă fiă înso it ă deă certificatulă constatatoră
eliberatăini ial,ăînăoriginal.
(3) Inspectoratulă teritorială deă munc ă vaă men ionaă înă certificatulă constatatoră dataă relu riiă
activit ii.
CAP. III
Serviciiădeăprevenireăşiăprotec ie
SEC IUNEAă1
Prevederi generale
ART. 12
Prezentulă capitolă stabileşteă cerin eleă minimeă pentruă activit ileă deă prevenireă aă riscuriloră
profesionaleă dină întreprindereă şi/sauă unitateă şiă protec iaă lucr toriloră laă loculă deă munc ,ă
cerin eleă minimeă deă preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă organizareaă
activit iloră deă prevenireă şiă protec ieă înă cadrulă întreprinderiiă şi/sauă unit ii,ă aă serviciiloră
externeădeăprevenireăşiăprotec ie,ăstabilireaăcriteriilorădeăevaluareăşiăaăproceduriiădeăabilitareă
aă serviciiloră externe,ă precumă şiă reglementareaă statutuluiă deă reprezentantă ală lucr toriloră cu
r spunderiăspecificeăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc .
ART. 13
Angajatorulătrebuieăs ăasigureăplanificarea,ăorganizareaăşiămijloaceleănecesareăactivit iiădeă
prevenireăşiăprotec ieăînăunitateaăşi/sauăîntreprindereaăsa.
SEC IUNEAăa 2-a
Organizareaăactivit

ilorădeăprevenireăşiăprotec ie

ART. 14
Organizareaă activit iloră deă prevenireă şiă protec ieă esteă realizat ă deă c treă angajator,ă înă
urm toareleămoduri:
a)ăprinăasumareaădeăc treăangajator,ăînăcondi iileăart.ă9ăalin. (4)ădinălege,ăaăatribu iiloră
pentruărealizareaăm surilorăprev zuteădeălege;
b)ă prină desemnareaă unuiaă sauă maiă multoră lucr toriă pentruă aă seă ocupaă deă activit ileă deă
prevenireăşiăprotec ie;
c)ăprinăînfiin areaăunuiaăsauămaiămultorăserviciiăinterneăde prevenireăşiăprotec ie;
-----------Literaă c)ă aă art.ă 14ă aă fostă modificat ă deă pct.ă 5ă ală art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
d) prin apelareaălaăserviciiăexterneădeăprevenireăşiăprotec ie.
ART. 15
(1)ăActivit ileădeăprevenireăşiăprotec ieădesf şurateăprinămodalit ileăprev zuteălaăart.ă14ă
înăcadrulăîntreprinderiiăşi/sauăalăunit iiăsuntăurm toarele:
1. identificarea pericolelorăşiăevaluareaăriscurilorăpentruăfiecareăcomponent ăaăsistemuluiădeă
munc ,ărespectivăexecutant,ăsarcin ădeămunc ,ămijloaceădeămunc /ăechipamenteădeămunc ăşiămediulădeă
munc ăpeălocuriădeămunc /posturiădeălucru;
2. elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şiăactualizareaăplanuluiădeăprevenireăşiăprotec ie;
-----------Pct. 2 al alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ădină
8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădin 27 septembrie 2010.
3.ă elaborareaă deă instruc iuniă propriiă pentruă completareaă şi/sauă aplicareaă reglement riloră deă
securitateă şiă s n tateă înă munc ,ă inândă seamaă deă particularit ileă activit iloră şiă aleă
unit ii/întreprinderii,ă precumă şiă aleă locurilor deă munc /posturiloră deă lucru,ă şiă difuzareaă
acestoraăînăîntreprindereăşi/sauăunitateănumaiădup ăceăauăfostăaprobateădeăc treăangajator;
------------

Pct. 3 al alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOT RÂREAănr.ă955ădină
8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
4.ăpropunereaăatribu iilorăşiăr spunderilorăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ,ăceă
revinălucr torilor,ăcorespunz torăfunc iilorăexercitate,ăcareăseăconsemneaz ăînăfişaăpostului,ăcuă
aprobarea angajatorului;
5.ăverificareaăînsuşiriiăşiăaplic riiădeăc treăto iălucr toriiăaăm surilorăprev zuteăînăplanulă
deă prevenireă şiă protec ie,ă aă instruc iuniloră proprii,ă precumă şiă aă atribu iiloră şiă
responsabilit ilorăceăleărevinăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ăstabiliteăprinăfişaă
postului;
-----------Pct. 5 al alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ădină
8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
6.ă întocmireaă unuiă necesară deă documenta iiă cuă caracteră tehnică deă informareă şiă instruireă aă
lucr torilorăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ;
7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a
periodicit iiă instruiriiă adecvateă pentruă fiecareă locă deă munc ă înă instruc iunileă proprii,ă
asigurareaăinform riiăşiăinstruiriiălucr torilorăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ăşiă
verificareaăînsuşiriiăşiăaplic riiădeăc treălucr toriăaăinforma iilorăprimite;
-----------Pct. 7 al alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ădină
8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
8. elaborarea programului de instruire-testareălaănivelulăîntreprinderiiăşi/sauăunit ii;
9.ă asigurareaă întocmiriiă planuluiă deă ac iuneă înă cază deă pericolă gravă şiă iminent,ă conformă
prevederilor art. 101-107,ăşiăasigurareaăcaăto iălucr toriiăs ăfieăinstrui iăpentruăaplicareaălui;
10.ăeviden aăzonelorăcuăriscăridicatăşiăspecificăprev zuteălaăart.ă101-107;
11.ă stabilireaă zoneloră careă necesit ă semnalizareă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ,ă
stabilirea tipului deăsemnalizareănecesarăşiăamplasareaăconformăprevederilorăHot râriiăGuvernuluiă
nr. 971/2006 privindă cerin eleă minimeă pentruă semnalizareaă deă securitateă şi/sauă s n tateă laă loculă
deămunc ;
12.ă eviden aă meseriiloră şiă aă profesiiloră prev zuteă deă legisla iaă specific ,ă pentruă careă esteă
necesar ăautorizareaăexercit riiălor;
13.ăeviden aăposturilorădeălucruăcareănecesit ăexameneămedicaleăsuplimentare;
14.ăeviden aăposturilorădeălucruăcare,ălaărecomandareaămediculuiădeămedicinaămuncii,ănecesit ă
testareaăaptitudinilorăşi/sauăcontrolăpsihologicăperiodic;
15.ă monitorizareaă func ion riiă sistemeloră şiă dispozitiveloră deă protec ie,ă aă aparaturiiă deă
m sur ăşiăcontrol,ăprecumăşiăaăinstala iilorădeăventilareăsauăaăaltorăinstala iiăpentru controlul
noxelorăînămediulădeămunc ;
16.ă verificareaă st riiă deă func ionareă aă sistemeloră deă alarmare,ă avertizare,ă semnalizareă deă
urgen ,ăprecumăşiăaăsistemelorădeăsiguran ;
17.ă efectuareaă controaleloră interneă laă locurileă deă munc ,ă cuă informarea, în scris, a
angajatoruluiă asupraă deficien eloră constatateă şiă asupraă m suriloră propuseă pentruă remediereaă
acestora;
-----------Pct. 17 al alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955 din
8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
18.ă întocmireaă rapoarteloră şi/sauă aă listeloră prev zuteă deă hot rârileă Guvernuluiă emiseă înă
temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest,ăvibra ii,ăzgomotă
şiăşantiereătemporareăşiămobile;
19.ă eviden aă echipamenteloră deă munc ă şiă urm rireaă caă verific rileă periodiceă şi,ă dac ă esteă
cazul,ăîncerc rileăperiodiceăaleăechipamentelorădeămunc ăs ăfieăefectuateădeăpersoaneăcompetente,ă
conform prevederilor din Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.146/2006 privindă cerin eleă minimeă deă
securitateăşiăs n tateăpentruăutilizareaăînămunc ădeăc treălucr toriăaăechipamentelorădeămunc ;
20. identificarea echipamentelor individualeă deă protec ieă necesareă pentruă posturileă deă lucruă
dină întreprindereă şiă întocmireaă necesaruluiă deă dotareă aă lucr toriloră cuă echipamentă individuală deă
protec ie,ă conformă prevederiloră Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 1.048/2006 privindă cerin eleă minimeă deă
securitateă şiă s n tateă pentruă utilizareaă deă c treă lucr toriă aă echipamenteloră individualeă deă
protec ieălaăloculădeămunc ;

21.ă urm rireaă între inerii,ă manipul riiă şiă depozit riiă adecvateă aă echipamenteloră individualeă
deăprotec ieăşiăaăînlocuiriiălorălaătermeneleăstabilite,ăprecumăşiăînăcelelalteăsitua iiăprev zuteă
de Hot râreaăGuvernuluiănr.ă1.048/2006;
22.ăparticipareaălaăcercetareaăevenimentelorăconformăcompeten elorăprev zuteălaăart.ă108-177;
23.ăîntocmireaăeviden elorăconformăcompeten elorăprev zuteălaăart.ă108-177;
24.ă elaborareaă rapoarteloră privindă accidenteleă deă munc ă suferiteă deă lucr toriiă dină
întreprindereăşi/sauăunitate,ăînăconformitateăcuăprevederileăart.ă12ăalin.ă(1)ălit.ăd)ădinălege;
25.ă urm rireaă realiz riiă m suriloră dispuseă deă c treă inspectoriiă deă munc ,ă cuă prilejulă
vizitelorădeăcontrolăşiăalăcercet riiăevenimentelor;
26.ă colaborareaă cuă lucr toriiă şi/sauă reprezentan iiă lucr torilor,ă serviciileă externeă deă
prevenireăşiăprotec ie,ămediculădeămedicinaămuncii,ăînăvedereaăcoordon riiăm surilorădeăprevenireă
şiăprotec ie;
27.ă colaborareaă cuă lucr toriiă desemna i/serviciileă interne/serviciileă externeă ai/aleă altoră
angajatori,ăînăsitua iaăînăcareămaiămul iăangajatoriăîşiădesf şoar ăactivitateaăînăacelaşiălocădeă
munc ;
28.ă urm rireaă actualiz riiă planuluiă deă avertizare,ă aă planuluiă deă protec ieă şiă prevenireă şiă aă
planului de evacuare;
29.ă propunereaă deă sanc iuniă şiă stimulenteă pentruă lucr tori,ă peă criteriulă îndepliniriiă
obliga iilorăşiăatribu iilorăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ;
-----------Pct. 29 al alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ădină
8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
30.ăpropunereaădeăclauzeăprivindăsecuritateaăşiăs n tateaăînămunc ălaăîncheiereaăcontracteloră
deăprest riădeăserviciiăcuăal iăangajatori,ăinclusivălaăceleăîncheiateăcuăangajatoriăstr ini;
31. întocmirea unui necesarădeămijloaceămaterialeăpentruădesf şurareaăacestorăactivit i;
32.ă eviden aă echipamentelor,ă zonareaă corespunz toare,ă asigurarea/urm rireaă caă verific rileă
şi/sauă încerc rileă periodiceă aleă echipamenteloră deă munc ă s ă fieă efectuateă laă timpă şiă deă c tre
persoaneă competenteă oriă alteă activit iă necesare,ă potrivită prevederiloră Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă
1.058/2006 privindă cerin eleă minimeă pentruă îmbun t ireaă securit iiă şiă protec iaă s n t iiă
lucr torilorăcareăpotăfiăexpuşiăunuiăpoten ialăriscădatoratăatmosferelorăexplozive;
-----------Pct. 32 al alin. (1) al art. 15 a fost introdus de pct. 7 al art.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ădină
8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădin 27 septembrie 2010.
33.ă alteă activit iă necesare/specificeă asigur riiă securit iiă şiă s n t iiă lucr toriloră laă
loculădeămunc .
-----------Pct. 33 al alin. (1) al art. 15 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOT RÂREAănr.ă955ădină
8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(2)ă Activit ileă legateă deă supraveghereaă st riiă deă s n tateă aă lucr toriloră seă voră efectuaă înă
conformitateăcuăprevederileăart.ă24ăşiă25ădinălege.
(3)ă Evaluareaă riscuriloră cuă privireă laă securitateaă şiă s n tateaă înă munc ă laă nivelulă
întreprinderiiăşi/sauăunit ii,ăinclusivăpentruăgrupurileăsensibileălaăriscuriăspecifice,ătrebuieă
revizuit ,ăcelăpu in,ăînăurm toareleăsitua ii:
a) ori de câte ori intervină schimb riă sauă modific riă înă ceeaă ceă priveşteă tehnologia,ă
echipamenteleă deă munc ,ă substan eleă oriă preparateleă chimiceă utilizateă şiă amenajareaă locuriloră deă
munc /posturilorădeămunc ;
b)ădup ăproducereaăunuiăeveniment;
c) la constatarea omiterii unorăriscuriăsauălaăapari iaăunorăriscuriănoi;
d)ă laă utilizareaă postuluiă deă lucruă deă c treă ună lucr toră apar inândă grupuriloră sensibileă laă
riscuri specifice;
e)ălaăexecutareaăunorălucr riăspeciale.
-----------Alin. (3) al art. 15 a fost introdus de pct. 8 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 16
(1)ă Înă cazulă întreprinderiloră cuă pân ă laă 9ă lucr toriă inclusiv,ă angajatorulă poate efectua
activit ileă dină domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă dac ă seă îndeplinescă cumulativă
urm toareleăcondi ii:

a)ă activit ileă desf şurateă înă cadrulă întreprinderiiă nuă suntă dintreă celeă prev zuteă înă anexaă
nr. 5;
b)ă angajatorulă îşiă desf şoar ă activitateaă profesional ă înă modă efectivă şiă cuă regularitateă înă
întreprindereăşi/sauăunitate;
c)ăangajatorulăaăurmatăcelăpu inăunăprogramădeăpreg tireăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiă
înămunc ,ăcuăoădurat ăminim ădeă40ădeăoreăşiăcon inutulăprev zutăînăanexaănr.ă6ălit.ăA,ăfaptăcareă
seăatest ăprintr-unădocumentădeăabsolvireăaăprogramuluiădeăpreg tire.
(2)ă Înă situa iaă înă careă nuă suntă îndepliniteă condi iileă prev zuteă laă alin.ă (1),ă angajatorulă
trebuieăs ădesemnezeăunulăsauămaiămul iălucr toriăori poate organiza serviciul intern de prevenire
şiă protec ieă şi/sauă poateă s ă apelezeă laă serviciiă externe,ă înă condi iileă prezenteloră normeă
metodologice.
(3)ă Înă cazulă înă careă angajatorul/lucr toriiă desemna i/serviciileă interneă deă prevenireă şiă
protec ieă nu auă capacit ileă şiă aptitudinileă necesareă pentruă efectuareaă tuturoră activit iloră deă
prevenireă şiă protec ieă prev zuteă laă art.ă 15,ă angajatorulă trebuieă s ă apelezeă laă serviciiă externeă
pentruă aceleă activit iă deă prevenireă şiă protec ieă peă careă nuă leă poateă desf şuraă cuă personalulă
propriu.
-----------Art. 16 a fost modificat de pct. 9 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 17
(1) În cazulăîntreprinderilorăcareăauăîntreă10ăşiă49ădeălucr toriăinclusiv,ăangajatorulăpoateă
efectuaăactivit ileădinădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ,ădac ăseăîndeplinescăcumulativă
urm toareleăcondi ii:
a) sunt respectate prevederile art. 16 alin. (1) lit. a)-c);
b)ă riscurileă identificateă nuă potă generaă accidenteă sauă boliă profesionaleă cuă consecin eă grave,ă
ireversibile, respectiv deces ori invaliditate.
(2)ă Înă situa iaă înă careă nuă suntă îndepliniteă condi iileă prev zuteă laă alin.ă (1),ă angajatorulă
trebuieăs ădesemnezeăunulăsauămaiămul iălucr toriăoriăpoateăorganizaăunulăsauămaiămulteăserviciiă
interneă deă prevenireă şiă protec ieă şi/sauă poateă s ă apelezeă laă serviciiă externe,ă înă condi iileă
prezentelor norme metodologice.
(3) În cazul în care angajatorul/lucr toriiă desemna i/serviciileă interneă deă prevenireă şiă
protec ieă nuă auă capacit ileă şiă aptitudinileă necesareă pentruă efectuareaă tuturoră activit iloră deă
prevenireă şiă protec ieă prev zuteă laă art.ă 15,ă angajatorulă trebuieă s ă apelezeă laă serviciiă externeă
pentruă aceleă activit iă deă prevenireă şiă protec ieă peă careă nuă leă poateă desf şuraă cuă personalulă
propriu.
-----------Art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 18
(1)ă Înă cazulă întreprinderiloră şi/sauă unit iloră careă auă întreă 50ă şiă 249ă deă lucr tori,ă
angajatorulătrebuieăs ădesemnezeăunulăsauămaiămul iălucr toriăoriăs ăorganizezeăunulăsauămaiămulteă
servicii interneă deă prevenireă şiă protec ieă pentruă aă seă ocupaă deă activit ileă deă prevenireă şiă
protec ieădinăcadrulăîntreprinderii.
(2)ă Înă cazulă întreprinderiloră şi/sauă unit iloră prev zuteă laă alin.ă (1)ă careă desf şoar ă
activit iă dintreă celeă prev zuteă înă anexaă nr.ă 5,ă angajatorulă trebuieă s ă organizezeă unulă sauă maiă
multeăserviciiăinterneădeăprevenireăşiăprotec ie.
(3)ăÎnăcazulăînăcareălucr toriiădesemna i,ăserviciileăinterneădeăprevenireăşiăprotec ieănuăauă
capacit ileă şiă aptitudinileă necesareă pentruă efectuareaă tuturoră activit iloră deă prevenireă şiă
protec ieă prev zuteă laă art.ă 15,ă angajatorulă trebuieă s ă apelezeă laă serviciiă externeă pentruă aceleă
activit iădeăprevenireăşiăprotec ieăpeăcareănuăleăpoateădesf şuraăcuăpersonalulăpropriu.
-----------Art. 18 a fost modificat de pct. 11 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 19
(1)ă Înă cazulă întreprinderiloră şi/sauă unit iloră careă auă pesteă 250ă de lucr tori,ă angajatorulă
trebuieăs ăorganizezeăunulăsauămaiămulteăserviciiăinterneădeăprevenireăşiăprotec ie.
(2)ă Înă cazulă înă careă serviciileă interneă deă prevenireă şiă protec ieă nuă auă capacit ileă şiă
aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activit ilorădeăprevenireăşiăprotec ieăprev zuteă
laă art.ă 15,ă angajatorulă trebuieă s ă apelezeă laă unulă sauă maiă multeă serviciiă externeă pentruă aceleă
activit iădeăprevenireăşiăprotec ieăpeăcareănuăleăpoateădesf şuraăcuăpersonalulăpropriu.

-----------Art. 19 a fost modificat de pct. 12 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
SEC IUNEAăaă3-a
Lucr toriădesemna i
ART. 20
(1) Desemnarea nominal ă aă lucr torului/lucr toriloră pentruă aă seă ocupaă deă activit ileă deă
prevenireăşiăprotec ieăseăfaceăprinădecizieăscris ăaăangajatorului.
(2)ă Angajatorulă vaă desemnaă lucr torulă numaiă dină rândulă lucr toriloră cuă careă areă încheiată
contract individual de munc ăcuănorm ăîntreag .
(3)ă Angajatorulă vaă consemnaă înă fişaă postuluiă activit ileă deă prevenireă şiă protec ieă peă careă
lucr torulădesemnatăareăcapacitatea,ătimpulănecesarăşiămijloaceleăadecvateăs ăleăefectueze.
-----------Art. 20 a fost modificat de pct. 13 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 21
Pentruă aă puteaă s ă desf şoareă activit ileă deă prevenireă şiă protec ie,ă lucr torulă desemnat
trebuieă s ă îndeplineasc ă celă pu ină cerin eleă minimeă deă preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă
s n t iiăînămunc ,ăpotrivităprevederilorăart.ă49.
-----------Art. 21 a fost modificat de pct. 1 al art.ă Iă dină HOT RÂREA nr. 1.242 din 14 decembrie 2011,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă925ădină27ădecembrieă2011.
ART. 22
(1)ăAngajatorulăvaăstabiliănum rulădeălucr toriădesemna iăînăfunc ieădeăm rimeaăîntreprinderiiă
şi/sauăunit iiăşi/sauăriscurileălaăcareăsuntăexpuşiălucr torii,ăprecumăşiădeădistribu iaăacestoraă
înăcadrulăîntreprinderiiăşi/sauăunit ii.
(2)ăAngajatorulătrebuieăs ăasigureămijloaceleăadecvateăşiătimpulănecesarăpentruăcaălucr toriiă
desemna iăs ăpoat ădesf şuraăactivit ileădeăprevenireăşiăprotec ieăconformăfişeiăpostului.
SEC IUNEAăaă4-a
Serviciileăinterneădeăprevenireăşiăprotec ie
ART. 23
(1)ă Serviciulă internă deă prevenireă şiă protec ieă trebuieă s ă fieă formată dină lucr toriă careă
îndeplinescăcelăpu inăcerin eleăprev zuteălaăart.ă49 şi,ădup ăcaz,ăal iălucr tori.
-----------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 1.242ă dină 14ă
decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă925ădină27ădecembrieă2011.
(2) Conduc torulă serviciuluiă internă deă prevenireă şiă protec ieă trebuieă s ă îndeplineasc ă
cerin eleăprev zuteălaăart.ă50.
-----------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 1.242ă dină 14ă
decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă925ădină27ădecembrieă2011.
(3)ă Începândă cuă dataă deă 1ă iulieă 2011,ă serviciulă internă deă prevenireă şiă protec ieă trebuieă s ă
fieă formată dină lucr toriă careă auă contractă individuală deă munc ă cuă norm ă întreag ă încheiat cu
angajatorul.
-----------Art. 23 a fost modificat de pct. 15 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 24
(1) Serviciul internă deă prevenireă şiă protec ieă seă organizeaz ă înă subordineaă direct ă aă
angajatoruluiăcaăoăstructur ădistinct .
(2)ă Lucr toriiă dină cadrulă serviciuluiă internă deă prevenireă şiă protec ieă trebuieă s ă desf şoareă
numaiă activit iă deă prevenireă şiă protec ieă şiă celă multă activit iă complementareă cumă ară fi:ă
prevenireaăşiăstingereaăincendiilorăşiăprotec iaămediului.

(3)ă Angajatorulă vaă consemnaă înă regulamentulă internă sauă înă regulamentulă deă organizareă şiă
func ionareă activit ileă deă prevenireă şiă protec ieă pentruă efectuareaă c roraă serviciulă internă deă
prevenireăşiăprotec ieăareăcapacitateăşiămijloaceăadecvate.
ART. 25
Serviciulă internă deă prevenireă şiă protec ieă trebuieă s ă aib ă laă dispozi ieă resurseleă materialeă
şiă umaneă necesareă pentruă îndeplinireaă activit iloră deă prevenireă şiă protec ieă desf şurateă înă
întreprindere.
ART. 26
(1)ă Angajatorulă vaă stabiliă structuraă serviciuluiă internă deă prevenireă şiă protec ieă înă func ieă
deăm rimeaăîntreprinderiiăşi/sauăunit iiăşi/sauăriscurileălaăcareăsuntăexpuşiălucr torii,ăprecum
şiădeădistribu iaăacestoraăînăcadrulăîntreprinderiiăşi/sauăunit ii.
(2)ăAngajatorulătrebuieăs ăasigureămijloaceleăadecvateăpentruăcaăserviciulăinternădeăprevenireă
şiăprotec ieăs ăpoat ădesf şuraăactivit ileăspecifice.
(3) Când angajatorul îşiă desf şoar ă activitateaă înă maiă multeă puncteă deă lucru,ă serviciulă deă
prevenireă şiă protec ieă trebuieă s ă fieă organizată astfelă încâtă s ă seă asigureă înă modă corespunz toră
desf şurareaăactivit ilorăspecifice.
(4)ă Înă situa iaă înă careă activitateaă deă prevenireă şiă protec ieă esteă asigurat ă prină maiă multeă
serviciiăinterne,ăacesteaăvorăac ionaăcoordonatăpentruăasigurareaăeficien eiăactivit ii.
ART. 27
Serviciulă internă deă prevenireă şiă protec ieă poateă s ă asigureă şiă supraveghereaă s n t iiă
lucr torilor,ă dac ă dispuneă deă personală cuă capacitateă profesional ă şiă deă mijloaceă materialeă
adecvate,ăînăcondi iileălegii.
-----------Art. 27 a fost modificat de pct. 16 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
SEC IUNEAăaă5-a
Serviciiăexterneădeăprevenireăşiăprotec ie
ART. 28
Serviciulă externă deă prevenireă şiă protec ieă asigur ,ă peă baz ă deă contract,ă activit ileă deă
prevenireăşiăprotec ieăînădomeniu.
ART. 29
Angajatorulăapeleaz ălaăserviciileăexterne,ăcuărespectareaăprevederilorăart.ă18ăalin.ă(3)ălit.ă
d) din lege.
ART. 30
Serviciulăexternătrebuieăs ăaib ăaccesălaătoateăinforma iileănecesareădesf şur riiăactivit iiă
deăprevenireăşiăprotec ie.
ART. 31
Serviciulăexternădeăprevenireăşiăprotec ieătrebuieăs ăîndeplineasc ăurm toareleăcerin e:
a)ă s ă dispun ă deă personală cuă capacitateă profesional ă adecvat ă şiă deă mijloaceleă materialeă
necesare pentru a-şiădesf şuraăactivitatea;
b) s ăfieăabilitatădeăComisiaădeăabilitareăaăserviciilorăexterneădeăprevenireăşiăprotec ieăşiă
deăavizareăaădocumenta iilorăcuăcaracterătehnicădeăinformareăşiăinstruireăînădomeniulăsecurit iiă
şiăs n t iiăînămunc ,ăînăconformitateăcuăproceduraăstabilit ălaăart. 35-45.
ART. 32
(1)ă Serviciulă externă deă prevenireă şiă protec ieă trebuieă s ă fieă formată dină lucr toriă careă
îndeplinescăcelăpu inăcerin eleăprev zuteălaăart.ă49ăşi,ădup ăcaz,ăal iălucr tori.
-----------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 3 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 1.242ă dină 14ă
decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă925ădină27ădecembrieă2011.
(2)ă Conduc torulă serviciuluiă externă deă prevenireă şiă protec ieă trebuieă s ă îndeplineasc ă
cerin eleăprev zuteălaăart.ă50.
-----------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 3 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 1.242ă dină 14ă
decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă925ădină27ădecembrieă2011.
(3) În cazulă înă careă serviciulă externă deă prevenireă şiă protec ieă esteă formată dintr-oă singur ă
persoan ,ăaceastaătrebuieăs ăîndeplineasc ăcerin eleăprev zuteălaăart.ă50.
-----------Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de pct. 3 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 1.242ă dină 14ă
decembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă925ădină27ădecembrieă2011.

(4)ă Începândă cuă dataă deă 1ă iulieă 2011,ă oă persoan ă poateă s ă ocupeă func iaă deă conduc toră laă ună
singurăserviciuăexternădeăprevenireăşiăprotec ie.
-----------Art. 32 a fost modificat de pct. 17 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 33
(1) Contractul încheiat întreăangajatorăşiăserviciulăexternădeăprevenireăşiăprotec ieătrebuieă
s ăcuprind ăşiăurm toarele:
a)ă activit ileă deă prevenireă şiă protec ieă careă voră fiă desf şurateă deă c treă fiecareă serviciuă
externădeăprevenireăşiăprotec ie;
b) modul de colaborare cu lucr toriiă desemna i/serviciileă interneă şi/sauă cuă alteă serviciiă
externeădeăprevenireăşiăprotec ie;
c)ăclauzeăprivindăsolu ionareaălitigiilorăap ruteăîntreăp r i.
(2)ă Serviciileă externeă deă prevenireă şiă protec ieă auă obliga iaă s ă pun ă laă dispozi iaă
beneficiariloră deă serviciiă informa iileă prev zuteă laă art.ă 26ă şiă 27ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă
Guvernului nr. 49/2009 privindă libertateaă deă stabilireă aă prestatoriloră deă serviciiă şiă libertateaă
de a furniza servicii în România, aprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegea nr. 68/2010.
-----------Art. 33 a fost modificat de pct. 18 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 34
(1)ăServiciulăexternădeăprevenireăşiăprotec ieătrebuieăs ăîntocmeasc ăunăraportădeăactivitateă
semestrial,ăpotrivitămodeluluiăprev zutăînăanexaănr.ă10.
(2) Raportul trebuie înaintat, în termen de 15 zile de la încheierea semestrului,
inspectoratuluiăteritorialădeămunc ăpeărazaăc ruiaăserviciulăexternădeăprevenireăşiăprotec ieăîşiă
are sediul social.
-----------Art. 34 a fost modificat de pct. 19 al art.ă Iă dină HOT RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
SEC IUNEAăaă6-a
Abilitareaăserviciilorăexterneădeăprevenireăşiăprotec ie
ART. 35
Abilitareaă serviciiloră externeă deă prevenireă şiă protec ieă seă efectueaz ă conformă proceduriiă
prev zuteădeăprezentaăsec iune,ăelaborat ăcuărespectareaăprevederilorăart.ă9ăalin.ă(1)ălit.ăb)ăşiă
alin.ă(5),ăprecumăşiăprevederilorăart.ă45ăalin.ă(2)ălit.ăe)ădinălege.
ART. 36
(1)ăServiciileăexterneădeăprevenireăşiăprotec ieăpotăs ăîşiădesf şoareăactivitateaănumaiădac ă
suntă înă posesiaă unuiă certificată deă abilitareă aă serviciuluiă externă deă prevenireă şiă protec ie,ă
denumită înă continuareă certificată deă abilitare,ă emisă deă comisiaă prev zut ă laă alin.ă (2),ă sauă înă
condi iileăart. 45^1-45^4.
(2)ă Înă cadrulă fiec ruiă inspectorată teritorială deă munc ,ă respectivă ală municipiuluiă Bucureşti,ă
prină ordină ală ministruluiă muncii,ă familieiă şiă protec ieiă sociale,ă seă constituieă oă comisieă deă
abilitareă aă serviciiloră externeă deă prevenireă şiă protec ieă şiă deă avizareă aă documenta iiloră cuă
caracterătehnicădeăinformareăşiăinstruireăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ,ădenumit ă
înăcontinuareăComisiaădeăabilitareăşiăavizare.
(3)ăMembriiăComisieiădeăabilitareăşiăavizareăprev zuteălaăalin.ă(2) sunt:
a)ăreprezentantulăconduceriiădinăcadrulăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ă- preşedinte;
b)ăreprezentantulănominalizatăalăcomisieiădeăautorizareăjude eneăsauăaămunicipiuluiăBucureşti,ă
înfiin at ădeăConsiliulăNa ionalădeăFormareăProfesional aăAdul ilor;
c)ăreprezentantulăteritorialăalăasigur toruluiăpentruăaccidenteădeămunc ăşiăboliăprofesionale.
(4)ă Secretariatulă Comisieiă deă abilitareă şiă avizareă esteă asigurată deă persoaneă dină cadrulă
inspectoratuluiăteritorialădeămunc ,ănumiteădeăc tre conducerea acestuia.
(5)ă Atribu iileă secretariatuluiă Comisieiă deă abilitareă şiă avizareă seă stabilescă prină ordină ală
ministruluiămuncii,ăfamilieiăşiăprotec ieiăsociale.
(6)ăSecretariatulăComisieiădeăabilitareăşiăavizareăasigur :
a) cooperarea administrativ ă cuă celelalteă autorit iă dină stateleă membreă aleă Uniuniiă Europeneă
sauăSpa iuluiăEconomicăEuropean,ăprinăintermediulăsistemuluiădeăinformareăalăpie eiăinterneă(IMI),ă
înănumeleăComisieiădeăabilitareăşiăavizare,ăpotrivităprevederilorălegale;

b) verificareaă legalit iiă documenteloră eliberateă deă autorit iă competenteă dină alteă stateă
membre,ă depuseă înă vedereaă abilit rii,ă aviz riiă sauă notific rii,ă dup ă caz,ă prină IMI,ă potrivită
prevederilorălegale,ăînăcazulăînăcareăComisiaădeăabilitareăşiăavizareăconsider ăc ăesteănecesar.
-----------Art. 36 a fost modificat de pct. 20 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
Art. 36 a fost modificat de litera c) a pct. 120 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 661ă dină 27ă septembrieă 2010,ă prină înlocuireaă
sintagmeiă "Ministerulă Muncii,ă Solidarit iiă Socialeă şiă Familiei"ă cuă sintagma "Ministerul Muncii,
FamilieiăşiăProtec ieiăSociale".
ART. 37
(1)ăÎnăvedereaăabilit riiăpentruăactivit ileădeăprevenireăşiăprotec ieăprev zuteălaăart.ă15,ă
solicitan iiăvorătransmiteăunădosarăcareăvaăcuprindeăurm toareleădocumente:
a) cerereă deă abilitareă pentruă serviciiă externeă deă prevenireă şiă protec ie,ă potrivită modeluluiă
prezentat în anexa nr. 8;
b) opisul documentelor din dosar;
c)ă copieă deă peă certificatulă deă înregistrareă laă registrulă comer ului,ă careă s ă con in ă codulă
CAEN corespunz toră activit iiă pentruă careă seă abiliteaz ,ă şi,ă dup ă caz,ă copieă deă peă actulă
constitutiv;
d)ă listaă cuă personalulă careă vaă desf şuraă activit iă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă
munc ;
e)ă copiiă aleă documenteloră careă atest ă preg tireaă profesional ă şiă nivelulă deă preg tire,ă
potrivită prevederiloră art.ă 31ă şiă 32,ă aă personaluluiă careă vaă desf şuraă activit iă înă domeniulă
securit iiăşiăs n t iiăînămunc ;
f)ă curriculumă vitaeă pentruă personalulă careă vaă desf şuraă activit ileă deă prevenireă şiă
protec ie;
g)ăcopiiăaleădocumentelorăcareăatest ăvechimeaădeăcelăpu ină5ăaniăînădomeniulăsecurit iiăşiă
s n t iiăînămunc ,ăpentruăconduc torulăserviciuluiăexternădeăprevenireăşiăprotec ie;
h)ămemoriuădeăprezentare,ădinăcareăs ărezulteămijloaceleămaterialeăşiăresurseleăumaneădeăcareă
dispun;
i)ă copiiă aleă decizieiă deă numireă şiă contractuluiă individuală deă munc ,ă peă perioad ă
nedeterminat ,ăpentruăconduc torulăserviciuluiăexternădeăprevenireăşiăprotec ie;
j)ă copiiă aleă contracteloră individualeă deă munc ă aleă personaluluiă deă execu ieă dină serviciulă
externădeăprevenireăşiăprotec ie;
k)ădeclara iiăaleăpersonaluluiăserviciuluiăexternădeăprevenireăşiăprotec ieăprivindăp strareaă
confiden ialit ii,ă înă timpulă şiă dup ă încetareaă desf şur riiă activit iloră deă prevenireă şiă
protec ie,ăasupraăinforma iilorălaăcareăareăacces.
(2)ăSeăexcepteaz ădeălaăprevederileăalin.ă(1)ălit.ăe)ădosareleădepuseădeăsolicitan iiăcareăauă
lucrată celă pu ină 5ă aniă înă compartimenteleă cuă atribu iiă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă
munc ă dină cadrulă Ministeruluiă Muncii,ă Familieiă şiă Protec ieiă Sociale,ă Inspec ieiă Muncii,ă
inspectorateloră teritorialeă deă munc ,ă Caseiă Na ionaleă deă Pensiiă şiă Alteă Drepturiă deă Asigur riă
Socialeăşiăcaselorăteritorialeădeăpensii,ăprecumăşiădinăcadrulăinstitu iilor similare din statele
membreă aleă Uniuniiă Europeneă sauă Spa iuluiă Economică Europeană şiă care,ă laă dataă depuneriiă dosaruluiă
înăvedereaăabilit rii,ănuămaiăsuntăînăactivitateăînăacesteăinstitu ii.
(3)ă Dovadaă îndepliniriiă cerin eloră prev zuteă deă prezentulă articolă poateă fiă f cut ă şiă prină
documenteă eliberateă deă oă autoritateă competent ă dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau
dină Spa iulă Economică European,ă întocmiteă într-ună scopă echivalentă sauă dină careă s ă reias ă c ă suntă
îndepliniteăcerin eleărespective,ăprezentateăînăcopieăcertificat ădeăc treăsolicitantăşiăînso iteă
deăoătraducereăneoficial ăînălimbaăromân .
(4)ă Memoriulă deă prezentareă prev zută laă alin.ă (1)ă lit.ă h)ă trebuieă s ă con in ,ă celă pu in,ă
informa iiăcuăprivireăla:
a) sediu social;
b) baza tehnico-material ;
c)ă activit ileă deă prevenireă şiă protec ieă prev zuteă laă art.ă 15ă peă careă inten ioneaz ă s ă leă
desf şoare.
-----------Art. 37 a fost modificat de pct. 21 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrie 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 38
(1)ă Solicitantulă trebuieă s ă transmit ă dosarulă prev zută laă art.ă 37,ă prină poşt ,ă cuă confirmareă
deăprimire,ăcuăcelăpu ină10ăzileăînainteădeădataăîntruniriiăComisieiădeăabilitareăşiăavizare.

(2)ăCererileăseăînregistreaz ăînăordineaăprimiriiălor.
(3)ă Procedurileă şiă formalit ileă legateă deă procesareaă cereriloră voră respectaă prevederileă
art.12 din Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 49/2009,ă aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă
prin Legea nr. 68/2010.
-----------Art. 38 a fost modificat de pct. 22 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 39
(1)ă Comisiaă deă abilitareă şiă avizareă îşiă desf şoar ă activitateaă înă bazaă propriuluiă regulamentă
deăorganizareăşiăfunc ionare,ăaprobatădeăpreşedinteleăacesteia.
(2)ăComisiaădeăabilitareăşiăavizareăareăurm toareleăobliga ii:
a)ă s ă afişezeă dataă întruniriiă laă sediulă s u,ă peă paginaă proprieă deă internetă sauă înă presaă
local ,ăcuăcelăpu ină15ăzileăînainte;
b)ăs ăseăîntruneasc ăcelăpu inăoădat ăpeătrimestru,ăînăfunc ieădeănum rulădeădosareăprimite;
c)ăs ăanalizezeădosareleăsolicitan ilorăcuărespectareaăprevederilorăart.ă37ăşiă42;
d)ăs ăanalizezeăcazurileăprev zuteălaăart.ă41-44ăşiăs ădecid ăînăconsecin ;
e)ăs ăeliberezeăcertificateleădeăabilitare,ăpotrivitămodeluluiăprev zutăînăanexaănr. 9, pentru
solicitan iiă careă îndeplinescă condi iileă prev zuteă deă prezenteleă normeă metodologiceă pentruă
serviciileăexterneădeăprevenireăşiăprotec ie;
f)ă s ă restituieă solicitan ilor,ă prină poşt ,ă dosareleă careă nuă con ină toateă documenteleă
prev zuteălaăart.ă37ăşiăs ămotivezeăaceast ădecizie;
g)ăs ătransmit ătitularilor,ăprinăpoşt ,ăcuăconfirmareădeăprimire,ăînătermenădeă10ăzileădeălaă
dataăîntruniriiăComisieiădeăabilitareăşiăavizare,ăcertificateleădeăabilitareăemise;
h)ăs ă in ăeviden aăcertificatelorădeăabilitareăemiseăşiăs ăarhivezeădosareleăînăbazaăc roraă
s-au emis;
i)ă s ă întocmeasc ă Listaă serviciiloră externeă deă prevenireă şiă protec ieă abilitate,ă precumă şiă aă
celoră c roraă liă s-aă retrasă certificatulă deă abilitareă şiă s ă transmit ă aceast ă list ă laă Inspec iaă
Muncii;
j)ăs ăînştiin ezeăserviciileăexterneădeăprevenireăşiăprotec ieăcareăfacăobiectulăprevederiloră
art. 45^1-45^4ă şiă careă auă notificată Comisiaă deă abilitareă şiă avizareă şiă s ă asigureă înscriereaă
acestor servicii în listele respective;
k) s ăasigure,ăprinăsecretariat,ăcooperareaăadministrativ ăcuăcelelalteăautorit iădinăstateleă
membreă aleă Uniuniiă Europeneă sauă aleă Spa iuluiă Economică European,ă prină intermediulă IMI,ă potrivită
prevederilor legale;
l)ăs ăverifice,ăprinăsecretariat,ălegalitateaădocumentelorăeliberateădeăautorit iăcompetenteă
dinăalteăstateămembre,ădepuseăînăvedereaăautoriz riiăsauănotific rii,ădup ăcaz,ăprinăIMI,ăpotrivită
prevederilor legale, în cazul în care este necesar.
-----------Art. 39 a fost modificat de pct. 23 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 40
(1)ăSolicitantulăc ruiaănuăiăs-a acordat abilitarea are dreptul, în termen de 30 de zile de la
dataă primiriiă înştiin rii,ă s ă fac ă contesta ieă laă Comisiaă deă contesta iiă constituit ă înă cadrulă
MinisteruluiăMuncii,ăFamilieiăşiăProtec ieiăSociale.
-----------Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de pct. 24 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(2)ăR spunsulălaăcontesta ieăvaăfiătransmisăprinăpoşt ăînătermenădeă30ădeăzile.
ART. 41
(1) Certificatul de abilitare se retrage deă c treă Comisiaă deă abilitareă şiă avizareă careă l-a
eliberată dac ă solicitantulă nuă aă depusă dou ă rapoarteă semestrialeă consecutive,ă înă termen,ă laă
inspectoratulăteritorialădeămunc .
(2)ă Dreptulă deă prestareă aă serviciiloră deă c treă prestatoriiă c roraă liă seă retrage certificatul
deă abilitareă seă consider ă c ă înceteaz ă laă dataă primiriiă înştiin riiă c ă certificatulă aă fostă
retras,ă transmis ă deă Comisiaă deă abilitareă şiă avizareă dină cadrulă inspectoratuluiă teritorială deă
munc ălaăcareăsuntălua iăînăeviden .
(3) Serviciulă externă deă prevenireă şiă protec ieă c ruiaă iă s-a retras certificatul de abilitare
înă condi iileă prezenteloră normeă metodologiceă areă dreptulă s ă soliciteă abilitareaă dup ă oă perioad ă
minim ădeăunăanădeălaădataăprev zut ălaăalin.ă(2).
------------

Art. 41 a fost modificat de pct. 25 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 42
(1) Reînnoirea certificatului de abilitare se face la modificarea uneia/unora dintre
condi iileăînăbazaăc roraăaăfostăemis.
(2)ă Modific rileă prev zuteă laă alin.ă (1)ă suntă urm toarele:ă a)ă schimbareaă formeiă juridiceă deă
organizareă aă serviciuluiă externă deă prevenireă şiă protec ieă abilitat,ă potrivită Legii nr. 31/1990
privindăsociet ileăcomerciale,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
b)ăschimbareaădenumirii/numeluiăserviciuluiăexternădeăprevenireăşiăprotec ieăabilitat;
c) schimbarea sediului social;
d) schimbareaăconduc toruluiăserviciuluiăexternădeăprevenireăşiăprotec ieăabilitat.
(3)ă Modific rileă prev zuteă laă alin.ă (2)ă trebuieă s ă fieă comunicateă Comisieiă deă abilitareă şiă
avizare potrivit art. 43.
(4)ă Înă situa iaă înă careă serviciileă externeă deă protec ieă şi prevenire nu mai îndeplinesc
condi iileă deă abilitare,ă nuă auă comunicată modific rileă prev zuteă laă alin.ă (2)ă şiă nuă auă solicitată
reînnoireaă certificatuluiă deă abilitareă înă termenulă prev zută laă art.ă 43,ă înceteaz ă valabilitateaă
certificatului de abilitare.
(5)ăServiciileăexterneădeăprevenireăşiăprotec ieăabilitateăpotăinformaăComisiaădeăabilitareăşiă
avizareă cuă privireă laă schimb rileă prev zuteă laă alin.ă (2),ă inclusivă prină intermediulă punctuluiă deă
contact unic electronic (PCU electronic).
(6)ă Dup ă analizarea modific riloră prev zuteă laă alin.ă (2),ă Comisiaă deă abilitareă şiă avizareă
emiteănoulăcertificatădeăabilitare,ăînăcondi iileăprev zuteădeăprezenteleănormeămetodologiceăşiăcuă
respectarea art.ă12ădinăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernului nr. 49/2009,ăaprobat ăcuămodific riăşiă
complet riăprinăLegea nr. 68/2010.
(7)ă Înă situa iaă înă careă serviciulă externă deă prevenireă şiă protec ieă nuă maiă îndeplineşteă
condi iileă deă abilitareă prev zuteă deă prezenteleă normeă metodologice,ă Comisiaă deă abilitareă şiă
avizareăretrageăcertificatulădeăabilitareăînăcauz .
-----------Art. 42 a fost modificat de pct. 26 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 43
Pentruă reînnoireaă certificatuluiă deă abilitare,ă prev zut ă laă art.ă 42,ă înă maximumă 10ă zileă
lucr toareă deă laă modificareaă uneiaă sauă maiă multoră condi iiă ini iale,ă solicitantulă vaă depuneă
urm toareleădocumenteălaăsecretariatulăComisieiădeăabilitareăşiăavizare:
a)ă cerereă deă reînnoireă potrivită modeluluiă prezentată înă anexaă nr.ă 8A,ă careă s ă con in ă listaă
modific rilorăsurvenite;
b)ădocumenteleăcareăatest ămodific rileăsurvenite.
-----------Art. 43 a fost modificat de pct. 27 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 44
(1)ă Inspectorateleă teritorialeă deă munc ă verific ă respectareaă deă c tre serviciile externe de
prevenireă şiă protec ieă aă condi iiloră înă bazaă c roraă aă fostă emisă certificatulă deă abilitareă şiă
propun,ăînăscris,ăComisieiădeăabilitareăşiăavizare,ădac ăesteăcazul,ăretragereaăcertificatului.
(2)ă Comisiaă deă abilitareă şiă avizareă analizeaz ă argumenteleă aduseă înă sus inereaă propuneriiă deă
retragereăaăcertificatuluiădeăabilitareăşi,ăpeăbazaăacestora,ăpoateăretrageăcertificatul.
(3)ă Comisiaă deă abilitareă şiă avizareă comunic ă titularuluiă retragereaă certificatuluiă deă
abilitareăşiămotiva ia,ăînăcondi iileăprev zuteădeăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă49/2009,
aprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegea nr. 68/2010.
(4) Titularul certificatului de abilitare retras poateăfaceăcontesta ieălaăMinisterulăMuncii,ă
FamilieiăşiăProtec ieiăSociale,ăînătermenădeă30ădeăzileădeălaădataăprimiriiăcomunic riiăcuăprivireă
la retragere.
(5)ăR spunsulălaăcontesta ieăvaăfiătransmisăprinăpoşt ,ăcuăconfirmareădeăprimire,ăînătermenădeă
30 de zile.
-----------Art. 44 a fost modificat de pct. 28 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 45

Lista serviciilor externeădeăprevenireăşiăprotec ieăabilitate,ăprecumăşiăaăcelorăc roraăliăs-a
retrasăcertificatulădeăabilitareăseăafişeaz ăşiăseăactualizeaz ăpeăpaginaădeăinternetăaăInspec ieiă
Muncii.
-----------Art. 45 a fost modificat de pct. 29 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
SEC IUNEAăaă6^1-a
Prevederiă specificeă referitoareă laă liberaă circula ieă aă serviciiloră externeă deă prevenireă şiă
protec ie
-----------Sec iuneaăaă6^1-aădinăCapăIIIăaăfostăintrodus ădeăpct.ă30ăalăart.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ădină
8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 45^1
(1) Persoanele fiziceă şiă juridiceă stabiliteă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al
Spa iuluiăEconomicăEuropeanăcareăauăfostăsupuseăînăacesteăstateăuneiăproceduriăsimilareă celeiădeă
abilitareă potă prestaă serviciiă deă prevenireă şiă protec ieă peă teritoriulă României,ă f r ă aă fiă
abilitateăpotrivităprezentelorănormeămetodologice,ăînăurm toareleămoduri:
a) permanent;
b) temporar sau ocazional.
(2)ă Persoaneleă fiziceă şiă juridiceă stabiliteă înă altă stată membruă ală Uniuniiă Europeneă sauă ală
Spa iuluiăEconomicăEuropeanăcare nu au fost supuse în aceste state unei proceduri similare celei
deăabilitareăpotăprestaăserviciiădeăprevenireăşiăprotec ieăpeăteritoriulăRomânieiădoarădac ăsuntă
abilitate potrivit prezentelor norme metodologice.
-----------Art. 45^1 a fost introdus de pct. 30 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 45^2
(1)ă Persoaneleă fiziceă şiă juridiceă prev zuteă laă art.ă 45^1ă potă prestaă peă teritoriul României
activit ileă deă prevenireă şiă protec ieă men ionateă laă art.ă 15ă numaiă dup ă notificareaă prealabil ă aă
Comisieiădeăabilitareăşiăavizareădinăcadrulăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ăpeărazaăc ruiaăîşiă
desf şoar ăactivitateaăsauăîşiăauăsediul,ădup ăcaz.
(2)ăÎncepereaăprest riiăactivit iiăacestorăserviciiăexterneăesteăcondi ionat ădeănotificareaă
prev zut ă laă alin.ă (1)ă şi,ă înă cazulă prev zută laă art.ă 45^1ă alin.ă (1)ă lit.ă a),ă deă transmiterea,ă
împreun ăcuăformularulădeănotificare,ăaăurm toarelorădocumente:
a)ăactulădeăînregistrareălaăoficiulăregistruluiăcomer ului,ăînăcopie;
b)ă autoriza ia/atestatul/certificatulă emis /emisă într-un alt stat membru al Uniunii Europene
sauăalăSpa iuluiăEconomicăEuropean,ăînăcopieăcertificat ădeăde in torăşiăînătraducereăneoficial ;
c)ă listaă cuă personalulă careă de ineă certificateă deă competen ă profesional ă corespunz toare,ă
semnat ăşiăştampilat ădeăpersoanaăautorizat ;
d)ăcertificateădeăcompeten ăprofesional ăsauădocumenteăsimilareăemiseădeăautorit iădintr-un
stată membruă ală Uniuniiă Europeneă oriă ală Spa iuluiă Economică European,ă înă copieă autorizat ă deă
de in torăşiăînătraducereăneoficial .
(3)ăDreptulădeăaăprestaăalăpersoanelorăprev zuteălaăalin.ă(1)ăîncepeădinămomentulănotific riiă
Comisieiădeăabilitareăşiăavizare, respectiv la:
a)ă dataă înregistr riiă notific rii,ă înă situa iaă depuneriiă laă secretariatulă Comisieiă deă
abilitareăşiăavizareăsauăprinăPCUăelectronic;
b)ădataăconfirm riiădeăprimire,ăînăcazulăexpedieriiăprinăpoşt ăaănotific rii.
-----------Art. 45^2 a fost introdus de pct. 30 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 45^3
(1)ă Persoaneleă fiziceă şiă juridiceă careă dorescă s ă prestezeă serviciiă externeă deă prevenireă şiă
protec ieăînăcondi iileăart.ă45^1ăalin.ă(1)ălit.ăa)ăvorănotificaăacestălucruăprinăcompletareaăşiă
transmitereaăformularuluiăprev zutăînăanexaănr.ă10A,ăînso itădeădocumenteleăprev zuteălaăart.ă45^2ă
alin. (2), la Comisiaă deă abilitareă şiă avizareă dină cadrulă inspectoratuluiă teritorială deă munc ă peă
razaăc ruiaăîşiăauăsediul/domiciliul/reşedin a,ăînainteădeăîncepereaăactivit ii.
(2)ă Comisiaă deă abilitareă şiă avizareă prev zut ă laă alin.ă (1),ă dup ă efectuareaă verific riloră pe
careăleăconsider ănecesare,ăvaăînscrieăpersoanaăfizic ăsauăjuridic ărespectiv ,ăînătermenădeă30ădeă
zileă deă laă dataă primiriiă notific rii,ă înă Listaă persoaneloră fiziceă şiă juridiceă stabiliteă într-un

statămembruăalăUniuniiăEuropeneăoriăalăSpa iuluiăEconomicăEuropeanăcareăpresteaz ăserviciiăexterneă
deăprotec ieăşiăprevenire,ăînăregimăpermanent,ăînăRomânia.
-----------Art. 45^3 a fost introdus de pct. 30 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 45^4
(1)ă Persoaneleă fiziceă şiă juridiceă careă dorescă s ă prestezeă serviciiă externeă deă prevenireă şiă
protec ieăînăcondi iileăart.ă45^1ăalin.ă(1)ălit.ăb)ăvorănotificaăacestălucruăprinăcompletareaăşiă
transmitereaă formularuluiă prev zută înă anexaă nr.ă 10B,ă înso ită deă copiaă autoriza ieiă sauă aă
documentuluiăechivalentăpeăcareăîlăde in,ăcertificat ădeăc treăde in tor,ălaăComisiaădeăabilitareă
şiăavizareădinăcadrulăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ăpeărazaăc ruia urmeaz ăs ăîşiădesf şoareă
activitatea, înainte de începerea acesteia.
(2)ă Comisiaă deă abilitareă şiă avizareă prev zut ă laă alin.ă (1),ă dup ă efectuareaă verific riloră peă
careăleăconsider ănecesare,ăvaăînscrieăpersoanaăfizic ăsauăjuridic ărespectiv ,ăînătermen de 30 de
zileă lucr toareă deă laă primireaă notific rii,ă înă Listaă persoaneloră fiziceă şiă juridiceă stabiliteă
într-unăstatămembruăalăUniuniiăEuropeneăoriăalăSpa iuluiăEconomicăEuropeanăcareăpresteaz ăserviciiă
externeădeăprotec ieăşiăprevenire,ăînăregimătemporar sau ocazional, în România.
-----------Art. 45^4 a fost introdus de pct. 30 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 45^5
Constatareaă nerespect riiă prevederiloră art.ă 45^1ă - 45^4ă seă faceă deă c treă inspectorateleă
teritorialeă deă munc ,ă cuă aplicareaă prevederiloră Ordonan eiă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 49/2009,
aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă prină Legea nr. 68/2010,ă şiă aleă prezenteloră normeă
metodologice.
-----------Art. 45^5 a fost introdus de pct. 30 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 45^6
Listeleăprev zuteălaăart.ă45^3ăalin.ă(2)ăşiă45^4ăalin.ă(2)ăseăafişeaz ăşiăseăactualizeaz ăpeă
paginaădeăinternetăaăInspec ieiăMuncii.
-----------Art. 45^6 a fost introdus de pct. 30 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
SEC IUNEAăaă7-a
Planulădeăprevenireăşiăprotec ie
ART. 46
(1) Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege,ăangajatorulătrebuieăs ăîntocmeasc ăunăplană
deăprevenireăşiăprotec ieăcareăvaăfiărevizuităoriădeăcâteăoriăintervinămodific riăaleăcondi iiloră
deămunc ,ălaăapari iaăunorăriscuriănoiăşiăînăurmaăproduceriiăunuiăeveniment.
-----------Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 31 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(2)ăÎnăurmaăevalu riiăriscurilorăpentruăfiecareălocădeămunc /postăde lucruăseăstabilescăm suriă
deăprevenireăşiăprotec ie,ădeănatur ătehnic ,ăorganizatoric ,ăigienico-sanitar ăşiădeăalt ănatur ,ă
necesareăpentruăasigurareaăsecurit iiăşiăs n t iiălucr torilor.
(3)ă Înă urmaă analizeiă m suriloră prev zuteă laă alin.ă (2)ă seă stabilescă resurseleă umaneă şiă
materialeănecesareărealiz riiălor.
(4)ăPlanulădeăprevenireăşiăprotec ieăvaăcuprindeăcelăpu inăinforma iileăprev zuteăînăanexaănr.ă
7.
(5)ă Planulă deă prevenireă şiă protec ieă seă supuneă analizeiă lucr toriloră şi/sauă reprezentan ilor
loră sauă comitetuluiă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ,ă dup ă caz,ă şiă trebuieă s ă fieă semnată deă
angajator.
SEC IUNEAăaă8-a
Cerin eleăminimeădeăpreg tireăînădomeniulăsecurit

iiăşiăs n t

iiăînămunc

ART. 47*)
Nivelurileă deă preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă necesareă pentruă
dobândireaăcapacit ilorăşiăaptitudinilorăcorespunz toareăefectu riiăactivit ilorădeăprevenireăşiă
protec ie,ăsuntăurm toarele:
-----------Literaă a)ă aă art.ă 47ă aă fostă abrogat ă deă pct.ă 32ă ală art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
b) nivel mediu;
c) nivel superior.
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam :
Art.ă IIă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 661ă
din 27 septembrie 2010 prevede:
"Art. II
(1)ă Înă termenă deă 12ă luniă deă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă hot râri,ă prină ordină al
ministruluiă muncii,ă familieiă şiă protec ieiă sociale,ă careă seă public ă înă Monitorulă Oficială ală
României,ăParteaăI,ăseăaprob ăcerin eleăminimeădeăpreg tireăşiăformareăînădomeniulăsecurit iiăşiă
s n t iiăînămunc /con inutulăminimăalăprogramelor-cadru necesare pentruăocupa iileăspecificeădină
domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă prev zuteă laă art. 51^1 din normele metodologice
aprobateă prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă
competen eleă minimeă şiă abilit ileă aferenteă acestoră ocupa iiă conferiteă prină standardeleă
ocupa ionale,ă echivalareaă întreă ocupa iileă specifice,ă precumă şiă alteă aspecteă necesareă aplic riiă
prezenteiăhot râriăreferitoareălaăformareaăprofesional .
(2)ă Pân ă laă data intr riiă înă vigoareă aă ordinuluiă prev zută laă alin.ă (1),ă înă ceeaă ceă priveşteă
cerin eleă minimeă deă preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă r mână aplicabileă
prevederileă art.ă 47,ă 49ă şiă 50ă dină normeleă metodologiceă aprobateă prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă
1.425/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
(3)ăLaădataăintr riiăînăvigoareăaăordinuluiăprev zutălaăalin.ă(1)ăseăabrog ăart.ă47,ă49ăşiă50ă
din normele metodologice aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă urmândă s ă fieă aplicabile,ă dup ă aceast ă dat ,ă cerin eleă minimeă deă
preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă prev zuteă laă art.ă 51^1-51^3 din normele
metodologice aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare."
-----------Art. 48 a fost abrogat de pct. 33 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8 septembrie 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 49*)
(1)ă Cerin eleă minimeă deă preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă
corespunz toareăniveluluiămediuăsunt:
a)ă studiiă înă înv
mântulă liceală filieraă teoretic ă înă profilă reală sauă filieraă tehnologic ă înă
profil tehnic;
-----------Literaăa)ăaăalin.ă(1)ăalăart.ă49ăaăfostămodificat ădeăpct.ă34ăalăart.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ă
din 8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
b)ă cursă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă cuă con inută minimă conformă celuiă
prev zutăînăanexaănr.ă6ălit.ăB,ăcuăoădurat ădeăcelăpu ină80ădeăore.
(2)ă Nivelulă mediuă prev zută laă alin.ă (1)ă seă atest ă prină diplomaă deă studiiă şiă certificatulă deă
absolvireăaăcursuluiăprev zutălaăalin.ă(1)ălit.ăb).
-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam :
Art.ă IIă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,ă publicat ă înă MONITORUL OFICIAL nr. 661
din 27 septembrie 2010 prevede:
"Art. II
(1)ă Înă termenă deă 12ă luniă deă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă hot râri,ă prină ordină ală
ministruluiă muncii,ă familieiă şiă protec ieiă sociale,ă careă seă public ă înă Monitorulă Oficială al
României,ăParteaăI,ăseăaprob ăcerin eleăminimeădeăpreg tireăşiăformareăînădomeniulăsecurit iiăşiă
s n t iiăînămunc /con inutulăminimăalăprogramelor-cadruănecesareăpentruăocupa iileăspecificeădină
domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă prev zuteă laă art. 51^1 din normele metodologice
aprobateă prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă

competen eleă minimeă şiă abilit ileă aferenteă acestoră ocupa iiă conferiteă prină standardeleă
ocupa ionale,ă echivalareaă întreă ocupa iileă specifice,ă precumă şiă alteă aspecteă necesareă aplic riiă
prezenteiăhot râriăreferitoareălaăformareaăprofesional .
(2)ă Pân ă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă ordinuluiă prev zută laă alin.ă (1),ă înă ceeaă ceă priveşteă
cerin eleă minimeă deă preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă r mână aplicabileă
prevederileă art.ă 47,ă 49ă şiă 50ă dină normeleă metodologiceă aprobateă prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă
1.425/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
(3)ăLaădataăintr riiăînăvigoareăaăordinuluiăprev zutălaăalin.ă(1)ăseăabrog ăart.ă47,ă49ăşiă50ă
din normele metodologice aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă urmândă s ă fieă aplicabile,ă dup ă aceast ă dat ,ă cerin eleă minimeă deă
preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă prev zuteă laă art.ă 51^1-51^3 din normele
metodologice aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006, cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare."
ART. 50*)
(1)ă Cerin eleă minimeă deă preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă
corespunz toareăniveluluiăsuperior,ăcareătrebuieăîndepliniteăînămodăcumulativ,ăsuntăurm toarele:
a) absolvirea,ăînădomeniileăfundamentale:ăştiin eăinginereşti,ăştiin eăagricoleăşiăsilvice,ăcuă
diplom ă deă licen ă sauă echivalent ,ă aă cicluluiă Iă deă studiiă universitare,ă studiiă universitareă deă
licen ,ă oriă aă studiiloră universitareă deă lung ă durat ă sauă absolvireaă cuă diplom ă deă absolvireă aă
studiilorăuniversitareădeăscurt ădurat ;
b)ă cursă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă cuă con inută minimă conformă celuiă
prev zutăînăanexaănr.ă6ălit.ăB,ăcuăoădurat ădeăcelăpu ină80ădeăore;
c)ăabsolvireaăcuădiplom ăsauăcertificată deăabsolvire,ădup ăcaz,ăaăunuiăprogramădeăînv
mântă
postuniversitară înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă cuă oă durat ă deă celă pu ină 180ă deă
ore.
(2)ă Îndeplinireaă cerin eloră prev zuteă laă alin.ă (1)ă seă atest ă prină diplomaă deă studiiă şiă
certificateleădeăabsolvireăaăcursurilorăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăb)ăşiăc).
(3)ă Cerin aă minim ă prev zut ă laă alin.ă (1)ă lit.ă b)ă şiă c)ă esteă considerat ă îndeplinit ă şiă înă
situa iaă înă careă persoanaă aă ob inută oă diplom ă deă masteră sauă doctorată înă domeniulă securit iiă şiă
s n t iiăînămunc .
-----------Art. 50 a fost modificat de pct. 35 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam :
Art.ă IIă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 661ă
din 27 septembrie 2010 prevede:
"Art. II
(1)ă Înă termenă deă 12ă luniă deă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă hot râri,ă prină ordină ală
ministruluiă muncii,ă familieiă şiă protec ieiă sociale,ă careă seă public ă înă Monitorulă Oficială ală
României,ăParteaăI,ăseăaprob ăcerin eleăminimeădeăpreg tireăşiăformareăînădomeniulăsecurit iiăşiă
s n t iiăînămunc /con inutul minim al programelor-cadruănecesareăpentruăocupa iileăspecificeădină
domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă prev zuteă laă art. 51^1 din normele metodologice
aprobateă prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006, cu modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă
competen eleă minimeă şiă abilit ileă aferenteă acestoră ocupa iiă conferiteă prină standardeleă
ocupa ionale,ă echivalareaă întreă ocupa iileă specifice,ă precumă şiă alteă aspecteă necesareă aplic riiă
prezenteiăhot râriăreferitoareălaăformareaăprofesional .
(2)ă Pân ă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă ordinuluiă prev zută laă alin.ă (1),ă înă ceeaă ceă priveşteă
cerin eleă minimeă deă preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă r mână aplicabileă
prevederileă art.ă 47,ă 49ă şiă 50ă dină normeleă metodologice aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă
1.425/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
(3)ăLaădataăintr riiăînăvigoareăaăordinuluiăprev zutălaăalin.ă(1)ăseăabrog ăart.ă47,ă49ăşiă50ă
din normele metodologice aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă urmândă s ă fieă aplicabile,ă dup ă aceast ă dat ,ă cerin eleă minimeă deă
preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă prev zute la art. 51^1-51^3 din normele
metodologice aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare."
ART. 51
Cursurileăşiăprogrameleădeăformareăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ,ăprev zuteălaă
art.ă 49ă şiă 50,ă seă efectueaz ă deă c treă furnizoriă deă formareă profesional ă autoriza i,ă potrivită

prevederilor Ordonan eiă Guvernuluiă nr.ă 129/2000 privindă formareaă profesional ă aă adul ilor,ă
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
-----------Art. 51 a fost modificat de pct. 4 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 1.242ă dină 14ă decembrieă 2011,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă925ădină27ădecembrieă2011.
ART. 51^1
Abrogat
-----------Art. 51^1 a fost abrogat de pct. 5 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 1.242ă dină 14ă decembrieă 2011,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă925ădină27ădecembrieă2011.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam :
Art.ă IIă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 661ă
din 27 septembrie 2010 prevede:
"Art. II
(1)ă Înă termenă deă 12ă luniă deă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă hot râri,ă prină ordină ală
ministruluiă muncii,ă familieiă şiă protec ieiă sociale,ă careă seă public ă înă Monitorulă Oficială ală
României,ăParteaăI,ăseăaprob ăcerin eleăminimeădeăpreg tireăşiăformareăînădomeniulăsecurit iiăşiă
s n t iiăînămunc /con inutulăminimăalăprogramelor-cadruănecesareăpentruăocupa iileăspecificeădină
domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă prev zuteă laă art. 51^1 din normele metodologice
aprobateă prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă
competen eleă minimeă şiă abilit ileă aferenteă acestoră ocupa iiă conferiteă prină standardeleă
ocupa ionale,ă echivalareaă întreă ocupa iileă specifice,ă precumă şiă alteă aspecteă necesareă aplic riiă
prezenteiăhot râriăreferitoareălaăformareaăprofesional .
(2)ă Pân ă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă ordinuluiă prev zută laă alin.ă (1),ă înă ceeaă ceă priveşteă
cerin eleă minimeă deă preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă r mână aplicabileă
prevederileă art.ă 47,ă 49ă şiă 50ă dină normeleă metodologiceă aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă
1.425/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
(3)ăLaădataăintr riiăînăvigoareăaăordinuluiăprev zutălaăalin.ă(1)ăseăabrog ăart.ă47,ă49ăşiă50ă
din normele metodologice aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă urmândă s ă fieă aplicabile,ă dup ă aceast ă dat ,ă cerin eleă minimeă deă
preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă prev zuteă laă art.ă 51^1-51^3 din normele
metodologice aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare."
ART. 51^2
Abrogat
-----------Art. 51^2 a fost abrogat de pct. 5 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 1.242ă dină 14ă decembrieă 2011,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă925ădină27ădecembrieă2011.
-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam :
Art.ă IIă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă din 8 septembrie 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 661ă
din 27 septembrie 2010 prevede:
"Art. II
(1)ă Înă termenă deă 12ă luniă deă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă hot râri,ă prină ordină ală
ministruluiă muncii,ă familieiă şiă protec ieiă sociale,ă care seă public ă înă Monitorulă Oficială ală
României,ăParteaăI,ăseăaprob ăcerin eleăminimeădeăpreg tireăşiăformareăînădomeniulăsecurit iiăşiă
s n t iiăînămunc /con inutulăminimăalăprogramelor-cadruănecesareăpentruăocupa iileăspecificeădină
domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă prev zuteă laă art. 51^1 din normele metodologice
aprobateă prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă
competen eleă minimeă şiă abilit ileă aferenteă acestoră ocupa iiă conferite prin standardele
ocupa ionale,ă echivalareaă întreă ocupa iileă specifice,ă precumă şiă alteă aspecteă necesareă aplic riiă
prezenteiăhot râriăreferitoareălaăformareaăprofesional .
(2)ă Pân ă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă ordinuluiă prev zută laă alin.ă (1),ă înă ceeaă ceă priveşteă
cerin eleă minimeă deă preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă r mână aplicabileă
prevederileă art.ă 47,ă 49ă şiă 50ă dină normeleă metodologiceă aprobateă prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă
1.425/2006, cu modific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
(3)ăLaădataăintr riiăînăvigoareăaăordinuluiăprev zutălaăalin.ă(1)ăseăabrog ăart.ă47,ă49ăşiă50ă
din normele metodologice aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă urmândă s ă fieă aplicabile,ă dup ă aceast ă dat ,ă cerin eleă minimeă deă

preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă prev zuteă laă art.ă 51^1-51^3 din normele
metodologice aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare."
ART. 51^3
Abrogat
-----------Art. 51^3 a fost abrogat de pct. 5 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 1.242ă dină 14ă decembrieă 2011,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011.
-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam :
Art.ă IIă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 661ă
din 27 septembrie 2010 prevede:
"Art. II
(1)ă Înă termenă deă 12ă luniă deă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă hot râri,ă prină ordină ală
ministruluiă muncii,ă familieiă şiă protec ieiă sociale,ă careă seă public ă înă Monitorulă Oficială ală
României,ăParteaăI,ăseăaprob ăcerin eleăminimeădeăpreg tireăşiăformareăînădomeniulăsecurit iiăşiă
s n t iiăînămunc /con inutulăminimăalăprogramelor-cadruănecesareăpentruăocupa iileăspecificeădină
domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă prev zuteă laă art. 51^1 din normele metodologice
aprobateă prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă
competen eleă minimeă şiă abilit ileă aferenteă acestoră ocupa iiă conferiteă prină standardeleă
ocupa ionale,ă echivalareaă întreă ocupa iileă specifice,ă precumă şiă alteă aspecteă necesareă aplic riiă
prezenteiăhot râriăreferitoareălaăformareaăprofesional .
(2)ă Pân ă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă ordinuluiă prev zută laă alin.ă (1),ă înă ceeaă ceă priveşteă
cerin eleă minimeă deă preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă r mână aplicabileă
prevederileă art.ă 47,ă 49ă şiă 50ă dină normeleă metodologiceă aprobateă prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă
1.425/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
(3)ăLaădataăintr riiăînăvigoareăaăordinuluiăprev zutălaăalin.ă(1)ăseăabrog ăart.ă47,ă49ăşiă50ă
din normele metodologice aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă urmândă s ă fieă aplicabile,ă dup ă aceast ă dat ,ă cerin eleă minimeă deă
preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă prev zuteă laă art.ă 51^1-51^3 din normele
metodologice aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare."

munc

SEC IUNEAăaă9-a
Reprezentan iiă lucr toriloră cuă r spunderiă specificeă înă domeniulă securit

iiă şiă s n t

iiă înă

ART. 52
Reprezentan iiă lucr toriloră cuă r spunderiă specificeă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă
munc ,ă defini iă conformă art.ă 5ă lit.ă d)ă dină lege,ă suntă aleşiă deă c treă şiă dintreă lucr toriiă dină
întreprindereă şi/sauă unitate,ă conformă celoră stabiliteă prină contractulă colectivă deă munc ,ă
regulamentulăinternăsauăregulamentulădeăorganizareăşiăfunc ionare.
ART. 53
(1)ă Num rulă deă reprezentan iă aiă lucr toriloră cuă r spunderiă specificeă înă domeniulă securit iiă
şiă s n t iiă lucr torilor,ă careă seă aleg,ă vaă fiă stabilită prină contractulă colectivă deă munc ,ă
regulamentulăinternăsauăregulamentulădeăorganizareăşiăfunc ionare,ăînăfunc ieădeănum rul total al
lucr torilorădinăîntreprindereăşi/sauăunitate.
(2)ăNum rulăminimăprev zutălaăalin.ă(1)ăvaăfiăstabilitădup ăcumăurmeaz :
a)ă ună reprezentant,ă înă cazulă întreprinderiloră şi/sauă unit iloră careă auă întreă 10ă şiă 49ă deă
lucr toriăinclusiv;
b) 2ă reprezentan i,ă înă cazulă întreprinderiloră şi/sauă unit iloră careă auă subă 50ă şiă 100ă deă
lucr toriăinclusiv;
c)ă conformă cerin eloră prev zuteă laă art.ă 60ă alin.ă (3),ă înă cazulă întreprinderiloră şi/sauă
unit ilorăcareăauăpesteă101ălucr toriăinclusiv.
-----------Art. 53 a fost modificat de pct. 38 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 54
Lucr toriiăcomunic ăînăscrisăangajatoruluiănum rulăşiănumeleăreprezentan ilorălucr torilorăcuă
r spunderiăspecificeăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc .

ART. 55
(1)ă Reprezentan iiă lucr toriloră cuă r spunderiă specificeă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă
lucr toriloră trebuieă s ă urmezeă ună programă deă preg tireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă
munc ,ăcuăoădurat ădeăcelăpu ină40ădeăore,ăcuăcon inutulăminimăconformăceluiăprev zutăînăanexaănr.ă
6 lit. A.
(2)ă Îndeplinireaă cerin eiă prev zuteă laă alin.ă (1)ă seă atest ă printr-un document de absolvire a
programuluiădeăpreg tire.
-----------Art. 55 a fost modificat de pct. 39 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 56
Reprezentan iiă lucr toriloră cuă r spunderiă specificeă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă
munc ă suntă consulta iă şiă particip ,ă înă conformitateă cuă art.ă 18ă dină lege,ă şiă potă desf şuraă
urm toareleăactivit i:
a)ă colaboreaz ă cuă angajatorulă pentruă îmbun t ireaă condi iiloră deă securitateă şiă s n tateă înă
munc ;
b)ăînso escăechipa/persoanaăcareăefectueaz ăevaluareaăriscurilor;
c)ă ajut ă lucr toriiă s ă conştientizezeă necesitateaă aplic riiă m suriloră deă securitateă şiă
s n tateăînămunc ;
d) aduc la cunoştin ă angajatoruluiă sauă comitetuluiă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă
propunerileălucr torilorăreferitoareălaăîmbun t ireaăcondi iilorădeămunc ;
e)ăurm rescărealizareaăm surilorădinăplanulădeăprevenireăşiăprotec ie;
f)ă informeaz ă autorit ileă competenteă asupraă nerespect riiă prevederiloră legaleă înă domeniulă
securit iiăşiăs n t iiăînămunc .
CAP. IV
Organizareaăşiăfunc ionareaăcomitetuluiădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc
SEC IUNEAă1
Organizareaăcomitetuluiădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc
ART. 57
(1)ăComitetulădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ăseăconstituieăînăunit ileăcareăauăunănum ră
deăcelăpu ină50ădeălucr tori,ăinclusivăcuăcapitalăstr in,ăcareădesf şoar ăactivit iăpeăteritoriulă
României.
(2) Inspectorul de munc ă poateă impuneă constituireaă comitetuluiă deă securitateă şiă s n tateă înă
munc ăînăunit ileăcuăunănum rămaiămicădeă50ădeălucr toriăînăfunc ieădeănaturaăactivit iiăşiădeă
riscurile identificate.
(3)ă Înă cazulă înă careă activitateaă seă desf şoar ă înă unit iă dispersate teritorial, se pot
înfiin aă maiă multeă comiteteă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ;ă num rulă acestoraă seă stabileşteă
prină contractulă colectivă deă munc ă aplicabilă sauă prină regulamentulă internă oriă regulamentulă deă
organizareăşiăfunc ionare.
(4) Comitetulădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ăseăconstituieăşiăînăcazulăactivit ilorăcareă
seădesf şoar ătemporar,ărespectivăcuăoădurat ămaiămareădeă3ăluni.
(5)ă Înă unit ileă careă auă maiă pu ină deă 50ă deă lucr tori,ă undeă nuă s-a constituit comitet de
securitate şiă s n tateă înă munc ,ă atribu iileă acestuiaă revină reprezentan iloră lucr toriloră cuă
r spunderiăspecificeăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiălucr torilor.
-----------Alin. (5) al art. 57 a fost modificat de pct. 40 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 58
(1)ăComitetulădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ăesteăconstituitădinăurm toriiămembri:
a)ăangajatorăsauăreprezentantulăs u legal;
b)ăreprezentan iăaiăangajatoruluiăcuăatribu iiădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ;
c)ăreprezentan iăaiălucr torilorăcuăr spunderiăspecificeăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiă
lucr torilor;
d)ămediculădeămedicin ăaămuncii.
(2) Num rulă reprezentan iloră lucr toriloră esteă egală cuă num rulă formată dină angajatoră sauă
reprezentantulăs uălegalăşiăreprezentan iiăangajatorului.
(3)ă Lucr torulă desemnată sauă reprezentantulă serviciuluiă internă deă prevenireă şiă protec ieă esteă
secretarul comitetuluiădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc .

-----------Art. 58 a fost modificat de pct. 41 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 59
(1)ă Reprezentan iiă lucr toriloră înă comitetulă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă voră fiă aleşiă
peăoăperioad ădeă2ăani.
(2)ăÎnăcazulăînăcareăunulăsauămaiămul iăreprezentan iăaiălucr torilorăcuăr spunderiăspecificeă
înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă lucr toriloră seă retragă dină comitetulă deă securitateă şiă
s n tateăînămunc ,ăaceştiaăvorăfiăînlocui iăimediatăprinăal iăreprezentan iăaleşi.
ART. 60
(1)ă Modalitateaă deă desemnareă aă reprezentan iloră lucr toriloră înă comiteteleă deă securitateă şiă
s n tateă înă munc ă vaă fiă stabilit ă prină contractulă colectivă deă munc ,ă regulamentulă internă sauă
regulamentulădeăorganizareăşiăfunc ionare.
(2)ă Reprezentan iiă lucr toriloră înă comiteteleă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă voră fiă
desemna iă deă c treă lucr toriă dintreă reprezentan iiă lucr toriloră cuă r spunderiă specificeă înă
domeniulăsecurit iiăşiăs n t iiălucr torilor.
(3)ăNum rulăminimăalăreprezentan ilorălucr torilorăînăcomiteteleădeăsecuritateăşiăs n tateăînă
munc ă seă stabileşteă înă func ieă deă num rulă totală ală lucr toriloră dină întreprindere/unitate,ă dup ă
cumăurmeaz :
a)ădeălaă10ălaă100ădeălucr toriă- 2ăreprezentan i;
b)ădeălaă101ălaă500ădeălucr toriă- 3ăreprezentan i;
c)ădeălaă501ălaă1.000ădeălucr toriă- 4ăreprezentan i;
d)ădeălaă1.001ălaă2.000ădeălucr tori - 5ăreprezentan i;
e)ădeălaă2.001ălaă3.000ădeălucr toriă- 6ăreprezentan i;
f)ădeălaă3.001ălaă4.000ădeălucr toriă- 7ăreprezentan i;
g)ăpesteă4.000ădeălucr toriă- 8ăreprezentan i.
-----------Art. 60 a fost modificat de pct. 42 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 61
(1)ăAngajatorulăareăobliga iaăs ăacordeăfiec ruiăreprezentantăalălucr torilorăînăcomiteteleădeă
securitateăşiăs n tateăînămunc ătimpulănecesarăexercit riiăatribu iilorăspecifice.
(2)ăTimpulăalocatăacesteiăactivit iăvaăfiăconsideratătimpădeămunc ăşiăvaăfiădeăcelăpu in:
a)ă2ăoreăpeălun ăînăunit ileăavândăunăefectivădeăpân ălaă99ădeălucr tori;
b)ă5ăoreăpeălun ăînăunit ileăavândăunăefectivăîntreă100ăşiă299ădeălucr tori;
c)ă10ăoreăpeălun ăînăunit ileăavândăunăefectivăîntreă300ăşiă499ădeălucr tori;
d)ă15ăoreăpeălun ăînăunit ileăavândăunăefectivăîntreă500ăşiă1.499ădeălucr tori;
e) 20ădeăoreăpeălun ăînăunit ileăavândăunăefectivădeă1.500ădeălucr toriăşiăpeste.
(3)ă Instruireaă necesar ă exercit riiă roluluiă deă membruă înă comitetulă deă securitateă şiă s n tateă
înămunc ătrebuieăs ăseărealizezeăînătimpulăprogramuluiădeălucruăşiăpeăcheltuiala unit ii.
ART. 62
Angajatorulă sauă reprezentantulă s uă legală esteă preşedinteleă comitetuluiă deă securitateă şiă
s n tateăînămunc .
ART. 63
Membriiăcomitetuluiădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ăseănominalizeaz ăprinădecizieăscris ăaă
preşedinteluiăacestuia,ăiarăcomponen aăcomitetuluiăvaăfiăadus ălaăcunoştin ătuturorălucr torilor.
ART. 64
(1)ă Laă întrunirileă comitetuluiă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă voră fiă convoca iă s ă
participeălucr toriiădesemna i,ăreprezentan iiăserviciuluiăinternădeăprevenireăşiăprotec ieăşi,ăînă
cazulă înă careă angajatorulă aă contractată unulă sauă maiă multeă serviciiă externeă deă prevenireă şiă
protec ie,ăreprezentan iiăacestora.
(2)ăLaăîntrunirileăcomitetuluiădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ăpotăparticipaăinspectoriăde
munc .
-----------Alin. (2) al art. 64 a fost modificat de pct. 43 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
SEC IUNEAăaă2-a
Func ionareaăcomitetuluiădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc
ART. 65

Comitetulă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă func ioneaz ă înă bazaă regulamentuluiă deă
func ionareăpropriu.
ART. 66
(1)ă Angajatorulă areă obliga iaă s ă asigureă întrunireaă comitetuluiă deă securitateă şiă s n tateă înă
munc ăcelăpu inăoădat ăpeătrimestruăşiăoriădeăcâteăoriăesteănecesar.
(2)ă Ordineaă deă ziă aă fiec reiă întruniriă esteă stabilit ă deă c treă preşedinteă şiă secretar,ă cuă
consultareaă reprezentan iloră lucr torilor,ă şiă esteă transmis ă membrilor comitetului de securitate
şiăs n tateăînămunc ,ăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ăşi,ădac ăesteăcazul,ăserviciuluiăexternă
deă protec ieă şiă prevenire,ă cuă celă pu ină 5ă zileă înainteaă dateiă stabiliteă pentruă întrunireaă
comitetului.
(3) Secretarul comitetuluiă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă convoac ă înă scrisă membriiă
comitetuluiăcuăcelăpu ină5ăzileăînainteădeădataăîntrunirii,ăindicândălocul,ădataăşiăoraăstabilite.
(4)ăLaăfiecareăîntrunireăsecretarulăcomitetuluiădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ăîncheie un
proces-verbalăcareăvaăfiăsemnatădeăc treăto iămembriiăcomitetului.
(5)ă Comitetulă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă esteă legală întrunită dac ă suntă prezen iă celă
pu inăjum tateăplusăunuădinănum rulămembrilorăs i.
(6) Comitetul de securitate şiăs n tateăînămunc ăconvineăcuăvotulăaăcelăpu inădou ătreimiădină
num rulămembrilorăprezen i.
(7)ă Secretarulă comitetuluiă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă vaă afişaă laă locă vizibilă copiiă
ale procesului-verbal încheiat.
(8) Secretarul comitetului de securitateă şiă s n tateă înă munc ă transmiteă inspectoratuluiă
teritorială deă munc ,ă înă termenă deă 10ă zileă deă laă dataă întrunirii,ă oă copieă aă procesului-verbal
încheiat.
SEC IUNEAăaă3-a
Atribu iileăcomitetuluiădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc
ART. 67
Pentruă realizareaă inform rii,ă consult riiă şiă particip riiă lucr torilor,ă înă conformitateă cuă
art.ă16,ă17ăşiă18ădinălege,ăcomitetulădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ăareăcelăpu inăurm toareleă
atribu ii:
a)ăanalizeaz ăşiăfaceăpropuneriăprivindăpoliticaădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ăşiăplanulă
deă prevenireă şiă protec ie,ă conformă regulamentuluiă internă sauă regulamentuluiă deă organizareă şiă
func ionare;
b)ă urm reşteă realizareaă planuluiă deă prevenireă şiă protec ie,ă inclusivă alocareaă mijloaceloră
necesareă realiz riiă prevederiloră luiă şiă eficien aă acestoraă dină punctă deă vedereă ală îmbun t iriiă
condi iilorădeămunc ;
c)ă analizeaz ă introducereaă deă noiă tehnologii,ă alegereaă echipamentelor,ă luândă înă considerareă
consecin eleă asupraă securit iiă şiă s n t ii,ă lucr torilor,ă şiă faceă propuneriă înă situa iaă
constat riiăanumitorădeficien e;
d)ă analizeaz ă alegerea,ă cump rarea,ă între inereaă şiă utilizareaă echipamenteloră deă munc ,ă aă
echipamentelorădeăprotec ieăcolectiv ăşiăindividual ;
e)ăanalizeaz ămodulădeăîndeplinireăaăatribu iilorăceărevinăserviciuluiăexternădeăprevenireăşiă
protec ie,ăprecumăşiămen inereaăsau,ădac ăesteăcazul,ăînlocuireaăacestuia;
f)ă propuneă m suriă deă amenajareă aă locuriloră deă munc ,ă inândă seamaă deă prezen aă grupuriloră
sensibile la riscuri specifice;
g)ăanalizeaz ăcererileăformulateădeălucr toriăprivindăcondi iileădeămunc ăşiămodulăînăcareăîşiă
îndeplinescăatribu iileăpersoaneleădesemnateăşi/sauăserviciulăextern;
h)ăurm reşteămodulăînăcareăseăaplic ăşiăseărespect ăreglement rileălegaleăprivind securitatea
şiăs n tateaăînămunc ,ăm surileădispuseădeăinspectorulădeămunc ăşiăinspectoriiăsanitari;
i)ă analizeaz ă propunerileă lucr toriloră privindă prevenireaă accidenteloră deă munc ă şiă aă
îmboln viriloră profesionale,ă precumă şiă pentruă îmbun t irea condi iiloră deă munc ă şiă propuneă
introducereaăacestoraăînăplanulădeăprevenireăşiăprotec ie;
j)ă analizeaz ă cauzeleă produceriiă accidenteloră deă munc ,ă îmboln viriloră profesionaleă şiă
evenimenteloră produseă şiă poateă propuneă m suriă tehniceă înă completareaă m surilor dispuse în urma
cercet rii;
k)ăefectueaz ăverific riăpropriiăprivindăaplicareaăinstruc iunilorăpropriiăşiăaăcelorădeălucruă
şiăfaceăunăraportăscrisăprivindăconstat rileăf cute;
l)ă dezbateă raportulă scris,ă prezentată comitetuluiă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă deă c treă
conduc torulăunit iiăcelăpu inăoădat ăpeăan,ăcuăprivireălaăsitua iaăsecurit iiăşiăs n t iiăînă
munc ,ălaăac iunileăcareăauăfostăîntreprinseăşiălaăeficien aăacestoraăînăanulăîncheiat,ăprecumăşiă
propunerile pentru planul de prevenireăşiăprotec ieăceăseăvaărealizaăînăanulăurm tor.

SEC IUNEAăaă4-a
Obliga iileăangajatoruluiăreferitoareălaăcomitetulădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc
ART. 68
Angajatorulă trebuieă s ă furnizezeă comitetuluiă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă toateă
informa iileănecesare,ăpentruăcaămembriiăacestuiaăs ăîşiăpoat ădaăavizulăînăcunoştin ădeăcauz .
ART. 69
(1)ă Angajatorulă trebuieă s ă prezinte,ă celă pu ină oă dat ă peă an,ă comitetuluiă deă securitateă şiă
s n tateă înă munc ă ună raportă scrisă careă vaă cuprindeă situa iaă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă
ac iunileă careă auă fostă întreprinseă şiă eficien aă acestoraă înă anulă încheiat,ă precumă şiă propunerileă
pentruăplanulădeăprevenireăşiăprotec ieăceăseăvorărealizaăînăanulăurm tor.
(2)ă Angajatorulă trebuieă s ă transmit ă raportulă prev zută laă alin.ă (1),ă avizată deă membriiă
comitetuluiă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ,ă înă termenă deă 10ă zile,ă inspectoratuluiă teritorială
deămunc .
ART. 70
Angajatorulă trebuieă s ă supun ă analizeiă comitetuluiă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă
documenta iaă referitoareă laă caracteristicileă echipamenteloră deă munc ,ă aleă echipamenteloră deă
protec ieăcolectiv ăşiăindividual ,ăînăvedereaăselec ion riiăechipamentelorăoptime.
ART. 71
Angajatorulă trebuieă s ă informezeă comitetulă deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă cuă privireă laă
evaluareaă riscuriloră pentruă securitateă şiă s n tate,ă m surileă deă prevenireă şiă protec ieă atâtă laă
nivelădeăunitate,ăcâtăşiălaănivelădeălocădeămunc ăşiătipuriădeăposturiădeălucru,ăm surileădeăprimă
ajutor,ădeăprevenireăşi stingereăaăincendiilorăşiăevacuareăaălucr torilor.
ART. 72
Angajatorulăcomunic ăcomitetuluiădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ăpunctulăs uădeăvedereăsau,ă
dac ă esteă cazul,ă ală mediculuiă deă medicinaă muncii,ă serviciuluiă internă sauă externă deă prevenireă şiă
protec ie,ăasupraăplângerilorălucr torilorăprivindăcondi iileădeămunc ăşiămodulăînăcareăserviciulă
internăsauăexternădeăprevenireăşiăprotec ieăîşiăîndeplineşteăatribu iile.
ART. 73
În cazul în care angajatorul nu ia în considerare propunerile comitetuluiă deă securitateă şiă
s n tateă înă munc ,ă conformă atribu iiloră prev zuteă laă art.ă 67,ă trebuieă s ă motivezeă deciziaă saă înă
fa aăcomitetului;ămotiva iaăvaăfiăconsemnat ăînăprocesul-verbal.
CAP. V
Instruireaălucr torilorăînădomeniulăsecurit

iiăşiăs n t

iiăînămunc

SEC IUNEAă1
Dispozi iiăgenerale
ART. 74
Prezentulă capitolă stabileşteă proceduraă instruiriiă lucr toriloră dină punctă deă vedereă ală
securit iiăşiăs n t iiăînămunc ,ăînăconformitateăcuăart.ă20ădinălege.
ART. 75
Instruireaă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă areă caă scopă însuşireaă cunoştin eloră
şiăformareaădeprinderilorădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc .
ART. 76
(1)ă Instruireaă lucr toriloră înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă laă nivelulă
întreprinderiiăşi/sauăalăunit iiăseăefectueaz ăînătimpulăprogramuluiădeălucru.
(2)ăPerioadaăînăcareăseădesf şoar ăinstruireaăprev zut ălaăalin.ă(1)ăesteăconsiderat ătimpădeă
munc .
ART. 77
Instruireaălucr torilorăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ăcuprindeă3ăfaze:
a) instruirea introductiv-general ;
b)ăinstruireaălaăloculădeămunc ;
c)ăinstruireaăperiodic .
ART. 78
Laă instruireaă personaluluiă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă voră fiă folositeă
mijloace,ă metodeă şiă tehniciă deă instruire,ă cumă ară fi:ă expunerea,ă demonstra ia,ă studiulă deă caz,ă
vizion riădeăfilme,ădiapozitive,ăproiec ii,ăinstruireăasistat ădeăcalculator.
ART. 79
Fiecareă angajatoră areă obliga iaă s ă asigureă bazaă material ă corespunz toareă uneiă instruiri
adecvate.
ART. 80

Angajatorulă trebuieă s ă dispun ă deă programeă deă instruireă - testare la nivelul întreprinderii
şi/sauăunit iiăpentru:
a)ăconduc toriiălocurilorădeămunc ;
b)ălucr tori,ăpeămeseriiăşiăactivit i.
-----------Art. 80 a fost modificat de pct. 44 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 81
(1)ă Rezultatulă instruiriiă lucr toriloră înă domeniulă securit iiă şi s n t iiă înă munc ă seă
consemneaz ă înă modă obligatoriuă înă fişaă deă instruireă individual ,ă conformă modeluluiă prezentată înă
anexaănr.ă11,ăcuăindicareaămaterialuluiăpredat,ăaădurateiăşiădateiăinstruirii.
(2)ă Completareaă fişeiă deă instruireă individual ă seă vaă faceă cuă pixă cuă past ă sauă cuă stilou,ă
imediatădup ăverificareaăinstruirii.
(3)ăDup ăefectuareaăinstruirii,ăfişaădeăinstruireăindividual ăseăsemneaz ădeăc treălucr torulă
instruităşiădeăc treăpersoaneleăcareăauăefectuatăşiăauăverificatăinstruirea.
(4) Fişaădeăinstruireăindividual ăvaăfiăp strat ădeăc treăconduc torulăloculuiădeămunc ăşiăvaă
fiă înso it ă deă oă copieă aă ultimeiă fişeă deă aptitudiniă completateă deă c treă mediculă deă medicinaă
muncii.
-----------Alin. (4) al art. 81 a fost modificat de pct. 45 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(5)ă Fişaă deă instruireă individual ă seă p streaz ă înă întreprindere/unitate,ă deă laă angajareă pân ă
la data încet riiăraporturilorădeămunc .
-----------Alin. (5) al art. 81 a fost introdus de pct. 46 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 82
(1)ăPentruăpersoaneleăaflateăînăîntreprindereăşi/sauăunitateăcuăpermisiuneaăangajatorului,ăcuă
excep iaă altoră participan iă laă procesulă deă munc ,ă aşaă cumă suntă defini iă potrivită art.ă 5ă lit.ă c)ă
dinălege,ăangajatorulăstabileşte,ăprinăregulamentulăintern sauăprinăregulamentulădeăorganizareăşiă
func ionare,ădurataăinstruiriiăşiăreguliăprivindăinstruireaăşiăînso ireaăacestoraăînăîntreprindereă
şi/sauăunitate.
-----------Alin. (1) al art. 82 a fost modificat de pct. 47 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(2)ăPentruălucr toriiădinăîntreprinderiăşi/sauăunit iădinăexteriorăcareădesf şoar ăactivit iă
peă baz ă deă contractă deă prest riă deă servicii, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura
instruireaă lucr toriloră respectiviă privindă activit ileă specificeă întreprinderiiă şi/sauă unit iiă
respective,ă riscurileă pentruă securitateaă şiă s n tateaă lor,ă precumă şiă m surileă şiă activit ileă deă
prevenire şiăprotec ieălaănivelulăîntreprinderiiăşi/sauăunit ii,ăînăgeneral.
-----------Alin. (2) al art. 82 a fost modificat de pct. 47 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr. 661 din 27 septembrie 2010.
(3)ă Instruireaă prev zut ă laă alin.ă (1)ă şiă (2)ă seă consemneaz ă înă fişaă deă instruireă colectiv ,ă
conform modelului prezentat în anexa nr. 12.
(4)ă Fişaă deă instruireă colectiv ă seă întocmeşteă înă dou ă exemplare,ă dină careă ună exemplar se va
p straă deă c treă angajator/lucr toră desemnat/serviciuă internă deă prevenireă şiă protec ieă careă aă
efectuată instruireaă şiă ună exemplară seă p streaz ă deă c treă angajatorulă lucr toriloră instrui iă sau,ă
înăcazulăvizitatorilor,ădeăc treăconduc torulăgrupului.
(5)ă Reprezentan iiă autorit iloră competenteă cuă atribu iiă deă controlă voră fiă înso i iă deă c treă
unăreprezentantădesemnatădeăc treăangajator,ăf r ăaăseăîntocmiăfişaădeăinstruire.
-----------Alin. (5) al art. 82 a fost modificat de pct. 47 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
SEC IUNEAăaă2-a
Instruirea introductiv-general

ART. 83
Instruirea introductiv-general ăseăface:
a)ălaăangajareaălucr torilorădefini iăconformăart.ă5ălit.ăa)ădinălege;
b)ălucr torilorădetaşa iădeălaăoăîntreprindereăşi/sauăunitateălaăalta;
c)ălucr torilorădelega iădeălaăoăîntreprindereăşi/sauăunitateălaăalta;
d)ălucr toruluiăpusălaădispozi ieădeăc treăunăagentădeămunc ătemporar.
ART. 84
Scopul instruirii introductiv-generaleă esteă deă aă informaă despreă activit ileă specificeă
întreprinderiiă şi/sauă unit iiă respective,ă riscurileă pentruă securitateă şiă s n tateă înă munc ,ă
precumă şiă m surileă şiă activit ileă deă prevenireă şiă protec ieă laă nivelulă întreprinderiiă şi/sauă
unit ii,ăînăgeneral.
ART. 85
Instruirea introductiv-general ăseăfaceădeăc tre:
a)ă angajatorulă careă şi-aă asumată atribu iileă dină domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ;ă
sau
b)ălucr torulădesemnat;ăsau
c)ăunălucr torăalăserviciuluiăinternădeăprevenireăşiăprotec ie;ăsau
d)ăserviciulăexternădeăprevenireăşiăprotec ie.
ART. 86
Instruirea introductiv-general ăseăfaceăindividualăsauăînăgrupuriădeăcelămult 20 de persoane.
ART. 87
(1) Durata instruirii introductiv-generaleă depindeă deă specificulă activit iă şiă deă riscurileă
pentruă securitateă şiă s n tateă înă munc ,ă precumă şiă deă m surileă şiă activit ileă deă prevenireă şiă
protec ieălaănivelulăîntreprinderiiăşi/sauăalăunit ii,ăînăgeneral.
(2)ă Angajatorulă stabileşteă prină instruc iuniă propriiă durataă instruiriiă introductiv-generale;
aceastaănuăvaăfiămaiămic ădeă8ăore.
(3)ăSuntăexceptateădeălaăprevederileăalin.ă(2)ăpersoaneleăprev zuteălaăart.ă82,ăc roraă li se
voră prezentaă succintă activit ile,ă riscurileă şiă m surileă deă prevenireă şiă protec ieă dină
întreprindereăşi/sauăunitate.
ART. 88
(1) În cadrul instruirii introductiv-generaleă seă voră expune,ă înă principal,ă urm toareleă
probleme:
a)ălegisla iaăde securitateăşiăs n tateăînămunc ;
b)ă consecin eleă posibileă aleă necunoaşteriiă şiă nerespect riiă legisla ieiă deă securitateă şiă
s n tateăînămunc ;
c)ăriscurileădeăaccidentareăşiăîmboln vireăprofesional ăspecificeăunit ii;
d)ă m suriă laă nivelulă întreprinderiiă şi/sauă unit iiă privindă acordareaă primuluiă ajutor,ă
stingereaăincendiilorăşiăevacuareaălucr torilor.
(2)ă Con inutulă instruiriiă introductiv-generaleă trebuieă s ă fieă înă conformitateă cuă tematicaă
aprobat ădeăc treăangajator.
ART. 89
(1) Instruirea introductiv-general ă seă vaă finalizaă cuă verificareaă însuşiriiă cunoştin eloră peă
baz ădeăteste.
(2)ăRezultatulăverific riiăvaăfiăconsemnatăînăfişaădeăinstruire.
(3)ă Lucr toriiă prev zu iă laă art.ă 83ă lit.ă a)ă şiă d)ă nuă voră puteaă fiă angaja iă dac ă nu şi-au
însuşităcunoştin eleăprezentateăînăinstruireaăintroductiv-general .
SEC IUNEAăaă3-a
Instruireaălaăloculădeămunc
ART. 90
(1)ăInstruireaălaă loculădeămunc ăseăfaceădup ăinstruireaăintroductiv-general ăşiăareăcaăscopă
prezentarea riscurilorăpentruăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ,ăprecumăşiăm surileăşiăactivit ileă
deăprevenireăşiăprotec ieălaănivelulăfiec ruiălocădeămunc ,ăpostădeălucruăşi/sauăfiec reiăfunc iiă
exercitate.
(2)ăInstruireaălaă loculădeămunc ăseăfaceătuturorălucr torilor prev zu iălaăart.ă83,ă inclusivă
laăschimbareaăloculuiădeămunc ăînăcadrulăîntreprinderiiăşi/sauăalăunit ii.
ART. 91
(1)ăInstruireaălaăloculădeămunc ăseăfaceădeăc treăconduc torulădirectăalăloculuiădeămunc ,ăînă
grupe de maximum 20 de persoane.
-----------Alin. (2) al art. 91 a fost abrogat de pct. 48 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.

ART. 92
(1) Durata instruirii la locul deămunc ădepindeădeăriscurileăpentruăsecuritateăşiăs n tateăînă
munc ,ăprecumăşiădeăm surileăşiăactivit ileădeăprevenireăşiăprotec ieălaănivelulăfiec ruiălocădeă
munc ,ăpostădeălucruăşi/sauăfiec reiăfunc iiăexercitate.
(2) Durata instruirii la locul de munc ă nuă vaă fiă maiă mic ă deă 8ă oreă şiă seă stabileşteă prină
instruc iuniăpropriiădeăc treăconduc torulăloculuiădeămunc ărespectiv,ăîmpreun ăcu:
a)ă angajatorulă careă şi-aă asumată atribu iileă dină domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ;ă
sau
b)ălucr torul desemnat; sau
c)ăunălucr torăalăserviciuluiăinternădeăprevenireăşiăprotec ie;ăsau
d)ăserviciulăexternădeăprevenireăşiăprotec ie.
ART. 93
(1)ă Instruireaă laă loculă deă munc ă seă vaă efectuaă peă bazaă tematiciloră întocmiteă deă c treă
angajatorul careăşi-aăasumatăatribu iileădinădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc /lucr torulă
desemnat/serviciulă intern/serviciulă externă deă prevenireă şiă protec ieă şiă aprobateă deă c treă
angajator,ătematiciăcareăvorăfiăp strateălaăpersoanaăcareăefectueaz ăinstruirea.
(2)ăInstruireaălaăloculădeămunc ăvaăcuprindeăcelăpu inăurm toarele:
a)ă informa iiă privindă riscurileă deă accidentareă şiă îmboln vireă profesional ă specificeă loculuiă
deămunc ăşi/sauăpostuluiădeălucru;
b)ăprevederileăinstruc iunilorăpropriiăelaborateăpentruăloculădeămunc ăşi/sauăpostulădeălucru;
c)ă m suriă laă nivelulă loculuiă deă munc ă şi/sauă postuluiă deă lucruă privindă acordareaă primuluiă
ajutor,ă stingereaă incendiiloră şiă evacuareaă lucr torilor,ă precumă şiă înă cazulă pericoluluiă gravă şiă
iminent;
d) prevederiă aleă reglement riloră deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă privindă activit iă
specificeăaleăloculuiădeămunc ăşi/sauăpostuluiădeălucru;
e)ă demonstra iiă practiceă privindă activitateaă peă careă persoanaă respectiv ă oă vaă desf şuraă şiă
exerci iiă practiceă privindă utilizareaă echipamentuluiă individuală deă protec ie,ă aă mijloaceloră deă
alarmare,ăinterven ie,ăevacuareăşiădeăprimăajutor,ăaspecteăcareăsuntăobligatorii.
-----------Art. 93 a fost modificat de pct. 49 al art.ă Iă dină HOT RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 94
Începereaăefectiv ăaăactivit iiălaăpostulădeălucruădeăc treălucr torulăinstruităseăfaceănumaiă
dup ăverificareaăcunoştin elorădeăc teăşeful ierarhicăsuperiorăceluiăcareăaăf cutăinstruireaăşiăseă
consemneaz ăînăfişaădeăinstruireăindividual .
SEC IUNEAăaă4-a
Instruireaăperiodic
ART. 95
Instruireaă periodic ă seă faceă tuturoră lucr toriloră prev zu iă laă art.ă 83ă şiă areă dreptă scopă
reîmprosp tareaăşiăactualizareaăcunoştin elorăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc .
ART. 96
(1)ăInstruireaăperiodic ăseăefectueaz ădeăc treăconduc torulăloculuiădeămunc .
(2)ă Durataă instruiriiă periodice,ă intervalulă dintreă dou ă instruiriă şi periodicitatea
verific riiă instruiriiă voră fiă stabiliteă prină instruc iuniă proprii,ă înă func ieă deă condi iileă
loculuiădeămunc ăşi/sauăpostuluiădeălucru.
-----------Alin. (2) al art. 96 a fost modificat de pct. 50 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(2^1)ăIntervalulădintreădou ăinstruiriăperiodiceănuăvaăfiămaiămareădeă6ăluni.
-----------Alin. (2^1) al art. 96 a fost introdus de pct. 51 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(3) Pentru personalul tehnico-administrativă intervalulă dintreă dou ă instruiriă periodiceă vaă fiă
de cel mult 12 luni.
(4)ăVerificareaăinstruiriiăperiodiceăseăfaceădeăc treăşefulăierarhicăalăceluiăcareăefectueaz ă
instruireaăşiăprinăsondajădeăc treăangajator/lucr torulădesemnat/serviciulăinternădeăprevenireăşiă

protec ie/serviciileă externeă deă prevenire şiă protec ie,ă careă voră semnaă fişeleă deă instruireă aleă
lucr torilor,ăconfirmândăastfelăc ăinstruireaăaăfostăf cut ăcorespunz tor.
(5)ăInstruireaăperiodic ăseăvaăcompletaăînămodăobligatoriuăşiăcuădemonstra iiăpractice.
ART. 97
Instruirea periodic ăseăvaăefectuaăpeăbazaătematicilorăîntocmiteădeăc treăangajatorulăcareăşiaăasumatăatribu iileădinădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc /lucr torulădesemnat/serviciulă
internă deă deă prevenireă şiă protec ie/serviciulă externă deă prevenireă şiă protec ieă şiă aprobate de
c treăangajator,ăcareăvorăfiăp strateălaăpersoanaăcareăefectueaz ăinstruirea.
ART. 98
Instruireaăperiodic ăseăfaceăsuplimentarăceleiăprogramateăînăurm toareleăcazuri:
a)ăcândăunălucr torăaălipsităpesteă30ădeăzileălucr toare;
b) cândă auă ap rută modific riă aleă prevederiloră deă securitateă şiă s n tateă înă munc ă privindă
activit iă specificeă aleă loculuiă deă munc ă şi/sauă postuluiă deă lucruă sauă aleă instruc iuniloră
proprii,ăinclusivădatorit ăevolu ieiăriscurilorăsauăapari ieiădeănoiăriscuriăînăunitate;
c)ălaăreluareaăactivit iiădup ăaccidentădeămunc ;
d)ălaăexecutareaăunorălucr riăspeciale;
e)ălaăintroducereaăunuiăechipamentădeămunc ăsauăaăunorămodific riăaleăechipamentuluiăexistent;
f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
g)ălaăintroducereaăoric reiănoiătehnologiiăsauăaăunorăproceduriădeălucru.
ART. 99
Durataăinstruiriiăperiodiceăprev zuteălaăart.ă98ănuăvaăfiămaiămic ădeă8ăoreăşiăseăstabileşteă
înăinstruc iuniăpropriiădeăc treăconduc torul loculuiădeămunc ărespectiv,ăîmpreun ăcu:
a)ă angajatorulă careă şi-aă asumată atribu iileă dină domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ;ă
sau
b)ălucr torulădesemnat;ăsau
c)ăunălucr torăalăserviciuluiăinternădeăprotec ieăşiăprevenire;ăsau
d) serviciulăexternădeăprotec ieăşiăprevenire.
ART. 100
Instruireaăperiodic ăprev zut ălaăart.ă98ăseăvaăefectuaăpeăbazaătematicilorăîntocmiteădeăc treă
angajatorulăcareăşi-aăasumatăatribu iileădinădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc /lucr torulă
desemnat/serviciulăinternădeăprevenireăşiăprotec ie/serviciulăexternădeăprevenireăşiăprotec ieăşiă
aprobateădeăc treăangajator,ăcareăvorăfiăp strateălaăpersoanaăcareăefectueaz ăinstruirea.
CAP. VI
Pericolăgravăşiăiminentăşiăzoneăcuăriscăridicatăşiăspecific
SEC IUNEAă1
Pericolăgravăşiăiminentădeăaccidentare
ART. 101
Stareaădeăpericolăgravăşiăiminentădeăaccidentare,ăastfelăcumăesteăelădefinitălaăart.ă5ălit.ăl)ă
dină lege,ă poateă fiă constatat ă deă c treă oriceă lucr toră dină întreprindereă şi/sau unitate,ă lucr toră
alăserviciuluiăexternădeăprevenireăşiăprotec ieăcuăcareăîntreprindereaăşi/sauăunitateaăaăîncheiată
contract,ăprecumăşiădeăc treăinspectoriiădeămunc .
ART. 102
Laăconstatareaăst riiădeăpericolăgravăşiăiminentădeăaccidentareăseăvorăluaăimediatăurm toareleă
m suriădeăsecuritate:
a)ăoprireaăechipamentuluiădeămunc ăşi/sauăactivit ii;
b)ăevacuareaăpersonaluluiădinăzonaăpericuloas ;
c)ăanun areaăserviciilorăspecializate;
d)ăanun areaăconduc torilorăierarhici;
e) eliminareaăcauzelorăcareăauăcondusălaăapari iaăst riiădeăpericolăgravăşiăiminent.
ART. 103
(1)ăÎnăvedereaărealiz riiăm surilorăprev zuteălaăart.ă102ălit.ăa),ăînăprealabilăangajatorulăvaă
desemnaă lucr toriiă careă trebuieă s ă opreasc ă echipamenteleă deă munc ă şi va asigura instruirea
acestora.
(2)ă Înă vedereaă realiz riiă m suriloră precizateă laă art.ă 102ă lit.ă b),ă înă prealabilă angajatorulă
trebuie:
a)ăs ăîntocmeasc ăplanulădeăevacuareăaălucr torilor;
b)ăs ăafişezeăplanulădeăevacuareălaălocăvizibil;
c) s ăinstruiasc ălucr toriiăînăvedereaăaplic riiăplanuluiădeăevacuareăşiăs ăverificeămodulăînă
careăşi-auăînsuşităcunoştin ele.

(3)ă Înă vedereaă realiz riiă m suriloră precizateă laă art.ă 102ă lit.ă c),ă înă prealabilă angajatorulă
trebuie:
a)ă s ă desemnezeă lucr toriiă careă trebuieă s ă contactezeă serviciileă specializateă şiă s ă îiă
instruiasc ăînăacestăsens;
b)ăs ăasigureămijloaceleădeăcomunicareănecesareăcontact riiăserviciilorăspecializate.
(4)ă Înă vedereaă realiz riiă m suriloră precizateă laă art.ă 102ă lit.ă d),ă înă prealabil angajatorul
trebuieăs ăstabileasc ămodulăoperativădeăanun areălaănivelăierarhicăsuperior.
(5)ă Înă vedereaă realiz riiă m suriloră precizateă laă art.ă 102ă lit.ă e),ă înă prealabilă angajatorulă
trebuie:
a)ăs ădesemnezeălucr toriiăcareăauăcapacitateaă necesar ăs ăelimineăstareaădeăpericolăgravăşiă
iminent,ăs ăasigureăinstruireaăşiădotareaălorăcuămijloaceătehniceănecesareăinterven iei;
b)ăs ăstabileasc ăserviciileăspecializateăcareăpotăinterveni.
ART. 104
Angajatorulătrebuieăs ăstabileasc ăm surileădeăsecuritateăprev zuteălaăart.ă102,ă inândăseamaă
deă naturaă activit ilor,ă num rulă deă lucr tori,ă organizareaă teritorial ă aă activit iiă şiă deă
prezen aăaltorăpersoaneăînăafaraăcelorăimplicateădirectăînăprocesulămuncii.
SEC IUNEAăaă2-a
Zone cu riscăridicatăşiăspecific
ART. 105
Eviden aăzonelorăcuăriscăridicatăşiăspecificăprev zut ălaăart.ă13ălit.ăk)ădinălegeătrebuieăs ă
con in ă nominalizareaă şiă localizareaă acestoră zoneă înă cadrulă întreprinderiiă şi/sauă unit iiă şiă
m surileăstabiliteăînăurmaăevalu riiăriscurilorăpentruăacesteăzone.
ART. 106
(1)ă Angajatorulă trebuieă s ă aduc ă laă cunoştin aă tuturoră lucr toriloră careă suntă zoneleă cuă riscă
ridicatăşiăspecific.
(2)ă Angajatorulă trebuieă s ă aduc ă laă cunoştin aă conduc toriloră locuriloră deă munc ă şiă
lucr toriloră careă îşiă desf şoar ă activitateaă înă zoneleă cuă riscă ridicată şiă specifică m surileă
stabiliteăînăurmaăevalu riiăriscurilor.
-----------Art. 106 a fost modificat de pct. 52 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă din 8 septembrie 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 107
Ac iunileăpentruărealizareaăm surilorăstabiliteăînăurmaăevalu riiăriscurilorăpentruăzoneleăcuă
riscăridicatăşiăspecificăconstituieăoăprioritateăînăcadrul planuluiădeăprotec ieăşiăprevenire.
CAP. VII
Comunicareaăşiăcercetareaăevenimentelor,ăînregistrareaăşiăeviden aăaccidentelorădeămunc ăşiăaă
incidentelorăpericuloase,ăsemnalarea,ăcercetarea,ădeclarareaăşiăraportareaăbolilorăprofesionale
SEC IUNEA 1
Comunicarea evenimentelor
ART. 108
(1)ă Oriceă evenimentă vaă fiă comunicată conformă prevederiloră art.ă 26ă şiă art.ă 27ă alin.ă (1)ă dină
lege.
(2)ăDac ăprintreăvictimeleăevenimentuluiăseăafl ăşiălucr toriăaiăaltorăangajatori,ăevenimentulă
va fi comunicatăşiăangajatorilorăacestoraădeăc treăangajatorulălaăcareăs-a produs evenimentul.
(3)ă Evenimentulă produsă înă condi iileă prev zuteă laă art.ă 30ă alin.ă (1)ă lit.ă d)ă şiă e)ă dină lege,ă
dac ăaăavutălocăînăafaraăîntreprinderiiăşi/sauăunit iiăşiănuăaăavutănicioăleg tur ăcuăaceasta,ăvaă
fiă comunicată inspectoratuluiă teritorială deă munc ă peă razaă c ruiaă s-aă produs,ă deă c treă oriceă
persoan ăcareăareăcunoştin ădespreăproducereaăevenimentului.
ART. 109
Comunicareaă evenimenteloră vaă cuprindeă celă pu ină urm toarele informa ii,ă conformă modeluluiă
prev zutăînăanexaănr.ă13:
a) denumirea/numele angajatorului la care s-aă produsă accidentulă şi,ă dac ă esteă cazul,ă
denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul;
b)ăsediul/adresaăşiănum rulădeătelefon ale angajatorului;
c) locul unde s-a produs evenimentul;
d)ădataăşiăoraălaăcareăs-aăprodusăevenimentul/dataăşiăoraălaăcareăaădecedatăaccidentatul;
e)ănumeleăşiăprenumeleăvictimei;

f) datele personale ale victimei: vârsta, starea civil ,ă copiiă înă între inere,ă alteă persoaneă
înăîntre inere,ăocupa ia,ăvechimeaăînăocupa ieăşiălaăloculădeămunc ;
g)ăîmprejur rileăcareăseăcunoscăşiăcauzeleăprezumtive;
h)ăconsecin eleăaccidentului;
i)ănumeleăşiăfunc iaăpersoaneiăcareăcomunic ăevenimentul;
j)ădataăcomunic rii;
k)ăunitateaăsanitar ăcuăpaturiălaăcareăaăfostăinternatăaccidentatul.
ART. 110
Înă cazulă accidenteloră deă circula ieă produseă peă drumurileă publice,ă soldateă cuă decesulă
victimelor,ă înă careă printreă victimeă suntă şiă persoane aflate în îndeplinirea unor îndatoriri de
serviciu,ă serviciileă poli ieiă rutiereă voră comunicaă evenimentulă laă inspectoratulă teritorială deă
munc ădinăjude ulăpeărazaăc ruiaăs-a produs.
ART. 111
(1)ăAngajatorulăvaăluaăm surileănecesareăpentruăaănuăseămodificaăstareaădeăfaptărezultat ădină
producereaă evenimentului,ă pân ă laă primireaă acorduluiă dină parteaă organeloră careă efectueaz ă
cercetarea,ă cuă excep iaă cazuriloră înă careă men inereaă acesteiă st riă ară generaă producereaă altoră
evenimente, ar agrava starea accidenta iloră sauă ară puneă înă pericolă via aă lucr toriloră şiă aă
celorlal iăparticipan iălaăprocesulămuncii.
(2)ă Înă situa iaă înă careă esteă necesară s ă seă modificeă stareaă deă faptă rezultat ă dină producereaă
evenimentului,ăseăvorăface,ădup ăposibilit i,ăschi eăsau fotografii ale locului unde s-a produs,
seă voră identificaă şiă seă voră ridicaă oriceă obiecteă careă con ină sauă poart ă oă urm ă aă evenimentului;ă
obiecteleăvorăfiăpredateăorganelorăcareăefectueaz ăcercetareaăşiăvorăconstituiăprobeăînăcercetareaă
evenimentului.
(3)ă Pentruă oriceă modificareă aă st riiă deă faptă rezultat ă dină producereaă evenimentului,ă
angajatorulăsauăreprezentantulăs uălegalăvaăconsemnaăpeăpropriaăr spundere,ăîntr-un proces-verbal,
toateămodific rileăefectuateădup ăproducereaăevenimentului.
ART. 112
(1)ă Inspectoratulă teritorială deă munc ă peă razaă c ruiaă aă avută locă evenimentulă vaă comunicaă
Inspec ieiăMuncii:
a) incidentul periculos;
b) evenimentul care a avut ca urmare un deces;
c) evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv;
d)ăevenimentulăcareăaăavutăcaăurmareăunăaccidentăurmatădeăinvaliditateăevident ;
e) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate;
f)ăevenimentulăcareăaăavutăcaăurmareădispari iaăunei/unorăpersoane.
-----------Litera f)ăaăalin.ă(1)ăalăart.ă112ăaăfostăintrodus ădeăpct.ă53ăalăart.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ă
din 8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(2)ăEvenimenteleăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăd) şiăe)ăseăvorăcomunicaăInspec ieiăMunciiădup ă
primirea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate.
-----------Alin. (2) al art. 112 a fost modificat de pct. 54 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(3)ăComunicareaăc treăInspec iaăMunciiăvaăcuprindeăinforma iileăprev zuteălaăart.ă109.
ART. 113
(1)ăLaăsolicitareaăorganelorăcareăefectueaz ăcercetareaăevenimentului,ăunitatea sanitar ăcareă
acord ă asisten ă medical ă deă urgen ă seă vaă pronun aă înă scrisă cuă privireă laă diagnosticulă
provizoriu,ăînătermenădeămaximumă3ăzileălucr toareădeălaăprimireaăsolicit rii.
(2)ă Unitateaă sanitar ă prev zut ă laă alin.ă (1)ă vaă luaă m suriă pentruă recoltareaă imediat ă aă
probelorădeălaborator,ăînăvedereaădetermin riiăalcoolemieiăsauăaăst riiădeăinfluen ăaăproduseloră
oriă substan eloră stupefianteă sauă aă medicamenteloră cuă efecteă similareă acestora,ă precumă şiă pentruă
recoltarea altor probe specifice solicitate deă inspectoratulă teritorială deă munc ,ă urmândă s ă
comuniceă rezultatulă determin riloră specificeă înă termenă deă 5ă zileă lucr toareă deă laă ob inereaă
acestora.
(3)ăÎnăcazădeădecesăalăpersoaneiăaccidentate,ăinspectoratulăteritorialădeămunc ăvaăsolicitaăînă
scris unit iiămedico-legaleăcompetenteăunăraportăpreliminarădinăcareăs ăreias ăfaptulăc ădecesulă
aăfostăsauănuăurmareaăuneiăv t m riăviolente,ăînăconformitateăcuăprevederileăOrdonan eiăGuvernuluiă
nr. 1/2000 privind organizarea activit iiă şiă func ionareaă institu iiloră deă medicin ă legal ,ă
aprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 459/2001,ărepublicat ,ăşiălegisla ieiăsubsecvente.

(4) Unitatea medico-legal ă vaă transmiteă raportulă preliminară inspectoratului teritorial de
munc ăînăconformitateăcuăprevederileăOrdonan eiăGuvernuluiănr.ă1/2000,ăaprobat ăcuămodific riăprină
Legea nr. 459/2001,ărepublicat ,ăşiăaleălegisla ieiăsubsecvente.
(5) Unitatea medico-legal ă vaă transmiteă raportulă deă constatareă medico-legal ă înă termenulă
prev zutălaăart.ă29ăalin.ă(3)ădinălege.
(6)ăÎnăcazulăaccidentuluiăurmatădeăinvaliditate,ăunitateaădeăexpertiz ămedical ăşiărecuperareă
aă capacit iiă deă munc ă ceă aă emisă decizia de încadrare într-un grad de invaliditate va trimite o
copieă deă peă decizie,ă înă termenă deă 5ă zileă lucr toareă deă laă dataă eliber riiă acesteia,ă laă
inspectoratulăteritorialădeămunc ăpeărazaăc ruiaăs-a produs accidentul.
-----------Alin. (6) al art. 113 a fost modificat de pct. 55 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
SEC IUNEAăaă2-a
Cercetarea evenimentelor
ART. 114
Cercetareaăevenimentelorăareăcaăscopăstabilireaăîmprejur rilorăşiăaăcauzelorăcareăauăcondusălaă
producereaă acestora,ă aă reglement riloră legaleă înc lcate,ă aă r spunderiloră şiă aă m suriloră ceă seă
impună aă fiă luateă pentruă prevenireaă produceriiă altoră cazuriă similareă şi,ă respectiv, pentru
determinarea caracterului accidentului.
ART. 115
Cercetareaă seă faceă imediată dup ă comunicare,ă înă conformitateă cuă prevederileă art.ă 29ă alin.ă (1)ă
din lege.
ART. 116
(1)ă Cercetareaă evenimenteloră careă producă incapacitateă temporar
deă munc ă seă efectueaz ă deă
c treăangajatorulălaăcareăs-a produs evenimentul.
(1^1)ă Facă excep ieă deă laă prevederileă alin.ă (1)ă cazurileă înă careă lucr toriiă auă suferită oă
invaliditateă evident ,ă cazurileă înă careă victimeleă suntă cet eniă str iniă sauă cazurileă în care
printreăvictimeăseăafl ăcet eniăstr ini.
-----------Alin. (1^1) al art. 116 a fost introdus de pct. 56 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrie 2010.
(1^2)ă Înă cazurileă prev zuteă laă alin.ă (1^1)ă cercetareaă seă efectueaz ă deă c treă inspectoratulă
teritorialădeămunc ăpeărazaăc ruiaăs-a produs evenimentul.
-----------Alin. (1^2) al art. 116 a fost introdus de pct. 56 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(2)ăAngajatorulăareăobliga iaăs ănumeasc ădeăîndat ,ăprinădecizieăscris ,ăcomisiaădeăcercetareă
a evenimentului.
(3) Comisiaădeăcercetareăaăevenimentuluiăvaăfiăcompus ădinăcelăpu ină3ăpersoane,ădintreăcareăoă
persoan ătrebuieăs ăfie,ădup ăcaz:
a)ălucr torădesemnat;
b)ăreprezentantăalăserviciuluiăinternădeăprevenireăşiăprotec ie;
c) reprezentant al serviciului externă deă prevenireă şiă protec ieă cuă preg tireă corespunz toareă
conform art. 47 lit. c).
-----------Lit.ăc)ăaăalin.ă(3)ăalăart.ă116ăaăfostămodificat ădeăpct.ă6ăalăart.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă1.242ă
din 14 decembrie 2011, publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă925ădină27ădecembrieă2011.
-----------Alin. (3) al art. 116 a fost modificat de pct. 57 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrie 2010.
(4)ă Persoaneleă numiteă deă c treă angajatoră înă comisiaă deă cercetareă aă evenimentuluiă trebuieă s ă
aib ăpreg tireătehnic ăcorespunz toareăşiăs ănuăfieăimplicateăînăorganizareaăşiăconducereaăloculuiă
deă munc ă undeă aă avută locă evenimentulă şiă s ă nu fi avut o responsabilitate în producerea
evenimentului.
(5)ăAngajatorulăcareăşi-aăasumatăatribu iileăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ănuă
poateă faceă parteă dină comisiaă deă cercetareă aă evenimentului,ă înă acestă cază urmândă s ă apelezeă laă
servicii externe.

(6)ă Dac ă înă evenimentă suntă implicateă victimeă cuă angajatoriă diferi i,ă înă comisiaă deă cercetareă
numit ădeăangajatorulă laăcareăs-aăprodusăevenimentulăvorăfiănominalizateăşiăpersoaneănumiteăprină
decizieăscris ădeăc treăceilal iăangajatori.
(7)ă Angajatorulă careă aă organizată transportulă r spundeă pentruă cercetareaă accidentuluiă deă
circula ieăprodusăpeădrumurileăpublice,ăurmatădeăincapacitateătemporar ădeămunc ,ăcuărespectarea,ă
atunci când este cazul, a prevederilor alin. (6).
(8) Cercetarea evenimentuluiăprev zutălaăart.ă30ăalin.ă(1)ălit.ăd)ăşiăe)ădinălege,ădac ăacestaă
aă avută locă înă afaraă întreprinderiiă şi/sauă unit iiă angajatoruluiă şiă nuă aă avută nicioă leg tur ă cuă
aceasta,ăseăefectueaz ăînăcondi iileălegii.
(9) Angajatorul care nu dispune de personal competent în conformitate cu alin. (4) sau nu are
personală suficientă trebuieă s ă asigureă cercetareaă apelândă laă serviciiă externeă deă prevenireă şiă
protec ie.
ART. 116^1
Cercetareaă evenimenteloră careă auă caă urmareă decesulă şi/sauă invaliditateaă lucr torilor,ă precumă
şiă aă incidenteloră periculoaseă careă seă producă peă teritoriulă altoră jude eă decâtă jude ulă undeă areă
sediulă socială angajatorulă seă vaă faceă deă c treă inspectoratulă teritorială deă munc ă peă teritoriulă
c ruiaăaăavutălocăevenimentul.
-----------Art. 116^1 a fost introdus de pct. 58 al art.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ădină8ăseptembrieă2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 117
(1)ă Înă cazulă accidenteloră deă circula ieă peă drumurile publice în care sunt implicate persoane
aflateă înă îndeplinireaă îndatoririloră deă serviciu,ă serviciileă poli ieiă rutiereă voră transmiteă
comisieiănumiteădeăangajator,ăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ăpeăteritoriulăc ruiaăaăavutălocă
evenimentul sau Inspec ieiă Muncii,ă laă cerereaă acestora,ă înă termenă deă 5ă zileă lucr toareă deă laă
solicitare, un exemplar al procesului-verbalădeăcercetareălaăfa aăloculuiăşiăoriceăalteădocumenteă
existenteă necesareă cercet rii,ă cumă ară fi:ă copiiă deă peă declara ii,ă foaiaă deă parcurs,ă ordin de
deplasare,ăschi e.
(2)ă Înă cazulă accidenteloră deă circula ieă peă drumurileă publice,ă înă bazaă documenteloră prev zuteă
laăalin.ă(1)ătransmiseădeăorganeleădeăpoli ieăşiăaăaltorădocumenteădinăcareăs ărezulteăc ăvictimaă
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.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 118
(1)ăPersoaneleăîmputernicite,ăpotrivitălegii,ăs ăefectuezeăcercetareaăevenimentelorăauădreptulă
s ăiaădeclara iiăscrise,ăs ăprelevezeăsauăs ăsoliciteăprelevareaădeăprobeănecesareăcercet rii,ăs ă
soliciteăsauăs ăconsulteăoriceăacteăoriădocumenteăaleăangajatorului,ăiarăacestaăesteăobligatăs ăleă
pun ălaădispozi ieăînăcondi iileălegii.
(2)ă Înă situa iileă prev zuteă laă alin.ă (1),ă cheltuielileă necesareă prelev riiă şiă analiz riiă
probelor în vedereaăcercet riiăvorăfiăsuportateădeăangajatorulălaăcareăaăavutălocăevenimentul.
ART. 119
(1)ăPentruăcercetareaăevenimentelorăseăpotăsolicitaăexper iăsauăspecialişti,ăcumăarăfiăceiădină
cadrulăunorăoperatoriăeconomiciăcuăcompeten eăpotrivităprevederilorălegaleăs ăefectuezeăexpertizeă
tehnice,ăiarăaceştiaătrebuieăs ăr spund ăsolicit rii.
(2)ă Înă situa iaă prev zut ă laă alin.ă (1),ă expertizeleă tehniceă întocmiteă voră faceă parteă
integrant ădinădosarulădeăcercetareăaăevenimentului.
(3) Cheltuielile aferenteăefectu riiăexpertizelor,ăprecumăşiăceleănecesareăanaliz riiăprobeloră
prelevateăcuăocaziaăcercet riiăseăsuport ădeăc treăangajatorulălaăcareăaăavutălocăevenimentulăsauă
careăseăfaceăr spunz torădeăorganizareaăactivit iiăînăurmaăc reiaăs-a produs evenimentul.
-----------Art. 119 a fost modificat de pct. 60 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 120
(1) Cercetarea evenimentuluiă urmată deă incapacitateă temporar ă deă munc ă seă vaă încheiaă înă celă
multă10ăzileălucr toareăcalculateădeălaădataăproducerii.
(2)ă Facă excep ieă deă laă prevederileă alin.ă (1)ă situa iiă cumă ară fiă celeă înă careă esteă necesar ă
prelevarea de probe, efectuarea de expertize,ă determin riă deă noxe,ă pentruă careă seă poateă solicitaă

înăscris,ăargumentatăşiăînăperioadaăprev zut ălaăalin.ă(1),ălaăinspectoratulăteritorialădeămunc ă
peărazaăc ruiaăs-a produs evenimentul, prelungirea termenului de cercetare.
(3) Cercetarea evenimentelorăcareăauăavutăcaăurmareădeces,ăinvaliditateăevident ,ăinvaliditateă
confirmat ăulterior,ăaăaccidentelorăcolectiveăsauăaăsitua iilorădeăpersoaneădateădisp rute,ăprecumă
şiă cercetareaă incidenteloră periculoaseă seă voră încheiaă înă celă multă 15ă zileă lucr toare de la data
producerii acestora.
(4)ă Facă excep ieă deă laă prevederileă alin.ă (3)ă situa iiă cumă ară fiă celeă înă careă esteă necesar ă
eliberarea certificatului medico-legalăsau,ădup ăcaz,ăaăraportuluiădeăexpertiz ăoriădeăconstatareă
medico-legal ,ă prelevareaă deă probe sau efectuarea de expertize, pentru care inspectoratul
teritorialădeămunc ăcareăcerceteaz ăevenimenteleăpoateăsolicitaăînăscris,ăargumentatăşiăînătermen,ă
laăInspec iaăMuncii,ăprelungireaătermenuluiădeăcercetare.
-----------Art. 120 a fost modificat de pct. 61 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 121
(1)ă Înă cazulă accidentuluiă cuă incapacitateă temporar ă deă munc ,ă înă urmaă c ruia a intervenit
invaliditateaă confirmat ă prină decizieă sauă decesulă victimei,ă inspectoratulă teritorială deă munc ă peă
razaă c ruiaă s-a produs evenimentul va completa dosarul de cercetare întocmit la data producerii
evenimentuluiăşiăvaăîntocmiăunănouăproces-verbal de cercetare bazat pe dosarul completat.
(2) Întocmirea noului proces-verbală deă cercetareă aă accidentului,ă prev zută laă alin.ă (1),ă seă
faceăînăcelămultă10ăzileălucr toareădeălaădataăprimiriiădeăc treăinspectoratulăteritorialădeămunc ă
a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medicolegalăori,ădup ăcaz,ăaăraportuluiădeăexpertiz ăsauădeăconstatareămedico-legal .
(3)ăInvaliditateaăevident ăvaăfiăcercetat ădeăc treăinspectoratulăteritorialădeămunc ăpeărazaă
c ruiaăs-aăprodus,ăcaăevenimentăcareăaăprodusăincapacitateătemporar ădeămunc ,ăşi,ăînăfunc ieădeă
consecin eleăulterioareăaleăevenimentului,ăseăvaăprocedaăconformăprevederilorăalin.ă(1)ăşiă(2).
(4)ă Facă excep ieă deă laă prevederileă alin.ă (2)ă şiă (3)ă situa iileă înă careă esteă necesar ă
administrarea de probe suplimentare, cum ar fi primirea de documente, prelevarea de probe,
efectuareaă deă expertize,ă audiereaă deă martori,ă pentruă careă inspectoratulă teritorială deă munc ă
îns rcinată cuă cercetareaă evenimentuluiă poateă solicitaă înă scris,ă argumentată şiă înă termen,ă laă
Inspec iaăMuncii,ăprelungireaătermenuluiădeăcercetare.
-----------Art. 121 a fost modificat de pct. 62 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORUL 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 laă fa aă locului,ă încheiat ă imediată dup ă producereaă evenimentuluiă deă
c treă inspectorulă deă munc ,ă înă cazulă evenimenteloră careă seă cerceteaz ă deă c treă inspectoratulă
teritorială deă munc /Inspec iaă Muncii,ă conformă competen elor,ă sauă deă c treă lucr torulă
desemnat/serviciulăinternădeăprevenireăşiăprotec ie,ăiarăînăabsen aăacestora,ădeăserviciulăexternă
deă prevenireă şiă protec ie,ă înă cazulă evenimenteloră aă c roră cercetareă intr ă înă competen aă
angajatorului,ă şiă semnat ă deă c treă angajator,ă careă vaă cuprindeă preciz riă referitoareă laă pozi iaă
victimei,ăexisten aăsauăinexisten aăechipamentuluiăindividualădeăprotec ie,ăstareaăechipamenteloră
deă munc ,ă modulă înă careă func ionauă dispozitiveleă deă protec ie,ă închidereaă fişeiă deă instruireă
individual ăprinăbarareăşiăsemn tur ,ăridicareaăde documenteăsauăprelevareaădeăprobeăşiăoriceăalteă
indiciiăcareăpotăclarificaătoateăcauzeleăşiăîmprejur rileăproduceriiăevenimentului;
-----------Literaăc)ăaăalin.ă(1)ăalăart.ă122ăaăfostămodificat ădeăpct.ă63ăalăart. I dinăHOT RÂREAănr.ă955ă
din 8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
c^1)ă notaă deă constatareă laă fa aă locului,ă întocmit ă deă alteă organeă deă cercetareă abilitateă şiă
încheiat ă înă prezen aă şiă cuă participareaă reprezentan iloră inspectoratuluiă teritorială deă munc ,ă
careăreprezint ăpies ălaădosarăşiăînlocuieşteănotaăprev zut ălaălit.ăc).ăNotaădeăconstatareănuăseă
vaă întocmiă înă situa iileă înă careă seă men ineă oă stareă deă pericolă gravă şiă iminentă deă accidentare,ă
care nu permite accesulăinspectorilorădeămunc ălaăloculăevenimentului,ăargumentându-se acest fapt;
-----------Literaă c^1)ă aă alin.ă (1)ă ală art.ă 122ă aă fostă introdus ă deă pct.ă 64ă ală art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă
955 din 8 septembrie 2010,ăpublicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.

d)ăschi eăşiăfotografiiăreferitoareălaăeveniment;
e)ă declara iileă accidenta ilor,ă înă cazulă evenimentuluiă urmată deă incapacitateă temporar ă deă
munc ăsauădeăinvaliditate;
f)ă declara iileă martoriloră şiă aleă oric roră persoaneă careă potă contribuiă laă elucidareaă
împrejur rilorăşiăaăcauzelorărealeăaleăproduceriiăevenimentului;
g)ă copiiă aleă acteloră şiă documenteloră necesareă pentruă elucidareaă împrejur riloră şiă aă cauzeloră
reale ale evenimentului;
h) copiiă aleă certificatuluiă constatatoră sauă oric roră alteă autoriza iiă înă bazaă c roraă
angajatorulăîşiădesf şoar ăactivitatea;
i)ă copiiă aleă fişeiă deă identificareă aă factoriloră deă riscă profesională şiă aleă fişeiă deă
aptitudine, întocmite potrivit prevederilor legale;
-----------Literaăi)ăaăalin.ă(1)ăalăart.ă122ăaăfostămodificat ădeăpct.ă63ăalăart.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ă
din 8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
j) copii ale contractelorăindividualeădeămunc ăaleăvictimelor;
k)ă copiiă aleă fişeloră deă instruireă individual ă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă
aleăvictimelor;ăînăcazădeădecesăacesteăfişeăseăvorăanexaăînăoriginal;
l) concluziile raportului de constatare medico-legal ,ăînăcazulăaccidentuluiămortal;
m)ă copieă aă hot râriiă judec toreştiă prină careă seă declar ă decesul,ă înă cazulă persoaneloră dateă
disp rute;
n) copie a certificatelor de concediu medical, în cazul accidentului urmat de incapacitate
temporar ădeămunc ;
o) copie a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate, în cazul accidentului urmat de
invaliditate;
p)ă copiiă aleă actelor/documenteloră emise/completateă deă unit ileă sanitareă careă auă acordată
asisten ămedical ăvictimelor,ăinclusivăasisten ămedical ădeăurgen ,ădinăcareăs ărezulteădataăşiă
ora când accidentatul s-aăprezentatăpentruăconsulta ie,ăprecumăşiădiagnosticul.
-----------Literaăp)ăaăalin.ă(1)ăalăart.ă122ăaăfostămodificat ădeăpct.ă63ăalăart.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ă
din 8 septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
q) copie a procesului-verbală deă cercetareă laă fa aă locului,ă încheiată deă serviciileă poli ieiă
rutiere,ăînăcazulăaccidentelorădeăcircula ieăpe drumurile publice.
(2)ă Dosarulă vaă maiă cuprinde,ă dup ă caz,ă oriceă alteă acteă şiă documenteă necesareă pentruă aă
determina caracterul accidentului, cum ar fi:
a)ă copieă aă autoriza iei,ă înă cazulă înă careă victimaă desf şuraă oă activitateă careă necesitaă
autorizare;
b)ăcopieăaădiplomei,ăadeverin eiăsauăcertificatuluiădeăcalificareăaăvictimei;
c)ăacteădeăexpertiz ătehnic ,ăîntocmiteăcuăocaziaăcercet riiăevenimentului;
d)ăacteădoveditoare,ăemiseădeăorganeăautorizate,ădinăcareăs ăseăpoat ăstabiliălocul,ă dataăşiă
oraă produceriiă evenimentuluiă sauă s ă seă poat ă justificaă prezen aă victimeiă laă locul,ă oraă şiă dataă
producerii evenimentului;
e)ădocumenteădinăcareăs ărezulteăc ăaccidentatulăîndeplineaăîndatoririădeăserviciu;
f)ăcoresponden aăcuăalteăinstitu ii/unit iăînăvedereaăob ineriiăactelorăsolicitate;
g)ăadreseleădeăprelungireăaătermenelorădeăcercetare,ăînăconformitateăcuăart.ă120ăalin.ă(2)ăşiă
(4);
h)ăactulămedicalăemisădeăunitateaăsanitar ăcareăaăacordatăasisten ămedical ădeăurgen ,ădină
care s ărezulteădiagnosticulălaăinternareăşi/sauăexternare;
i) procesul-verbală încheiată dup ă producereaă evenimentului,ă înă condi iileă prev zuteă laă art.ă
111;
j)ăformularulăpentruăînregistrareaăaccidentuluiădeămunc ,ădenumităînăcontinuareăFIAM,ăaprobată
prin ordinăalăministruluiămuncii,ăfamilieiăşiăprotec ieiăsociale.
-----------Literaă j)ă aă alin.ă (2)ă ală art.ă 122ă aă fostă modificat ă deă literaă c)ă aă pct.ă 120ă ală art. I din
HOT RÂREAănr.ă955ădină8ăseptembrieă2010,ăpublicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie
2010,ăprinăînlocuireaăsintagmeiă"MinisterulăMuncii,ăSolidarit iiăSocialeăşiăFamiliei"ăcuăsintagmaă
"MinisterulăMuncii,ăFamilieiăşiăProtec ieiăSociale".
ART. 123
Dosarul de cercetare a evenimentului trebuieăs ăîndeplineasc ăurm toareleăcondi ii:

a)ă fileleă dosaruluiă s ă fieă numerotate,ă semnateă deă inspectorulă careă aă efectuată cercetareaă sauă
deă membriiă comisieiă deă cercetare,ă numit ă deă angajator,ă şiă ştampilateă cuă ştampilaă inspectoratuluiă
sau a angajatorului;
b)ă num rulă totală deă fileă con inută deă dosarulă deă cercetareă şiă num rulă deă fileă pentruă fiecareă
documentăanexatălaădosarăs ăfieămen ionateăînăopis;
c)ăfiecareădocument,ăcuăexcep iaăprocesului-verbalădeăcercetare,ăs ăfieăidentificatăînădosarulă
de cercetareăcaăanex ;
d)ăpaginileăşiăspa iileăalbeăs ăfieăbarate;
e)ăschi eleăreferitoareălaăeveniment,ăanexateălaădosar,ăs ăfieăînso iteădeăexplica ii;
f)ăfotografiileăreferitoareălaăevenimentăs ăfieăclareăşiăînso iteădeăexplica ii;
g) formularul pentruădeclara ieăs ăfieăconformămodeluluiăprev zutăînăanexaănr.ă14;
h)ă declara iileă aflateă laă dosară s ă fieă înso iteă deă formaă tehnoredactat ,ă pentruă aă seă evitaă
eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca fiind conforme cu originalulă şiă
semnateădeăc treăinspectorulăcareăaăefectuatăcercetareaăsauădeăc treăunulădintreămembriiăcomisieiă
de cercetare.
-----------Literaă h)ă aă art.ă 123ă aă fostă modificat ă deă pct.ă 65ă ală art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 124
(1) Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi astfel:
a) într-ună exemplar,ă pentruă evenimenteleă careă auă produsă incapacitateă temporar ă deă munc ;ă
dosarulăseăp streaz ăînăarhivaăangajatoruluiăcareăînregistreaz ăaccidentul;
b) într-ună exemplar,ă pentruă incidenteleă periculoase;ă dosarulă seă p streaz ă laă inspectoratulă
teritorialădeămunc ăcareăaăefectuatăcercetarea;
c)ăînădou ăexemplare,ăpentruăevenimenteleăcareăauăprodusăinvaliditateăconfirmat ăprinădecizie,ă
deces,ă accidenteă colective;ă originalulă seă înainteaz ă organeloră deă urm rireă penal ă şiă ună exemplară
seăp streaz ălaăinspectoratulăteritorialădeămunc ăcareăaăefectuatăcercetarea;
d)ă înă dou ă exemplare,ă pentruă evenimenteleă careă auă antrenată invaliditateă evident ;ă originalulă
seă p streaz ă laă inspectoratulă teritorială deă munc ă careă aă efectuată cercetareaă şiă ună exemplară seă
transmiteăangajatoruluiăcareăînregistreaz ăaccidentul;
e) în trei exemplare, pentru evenimenteleă cercetateă deă Inspec iaă Muncii;ă originalulă seă
înainteaz ă organeloră deă urm rireă penal ,ă ună exemplară seă p streaz ă laă Inspec iaă Munciiă şiă ună
exemplarălaăinspectoratulăteritorialădeămunc ăpeărazaăc ruiaăs-a produs evenimentul;
f) în mai multe exemplare,ăpentruăevenimenteleăcareăauăprodusăincapacitateaătemporar ădeămunc ă
pentruă victimeă cuă angajatoriă diferi i;ă originalulă seă p streaz ă înă arhivaă angajatoruluiă careă
înregistreaz ăaccidentulăşiăcelelalteăexemplareăseăp streaz ădeăc treăceilal iăangajatori.
(2)ăÎnăcazulăevenimentelorăcareăauăgeneratăaccidenteăurmateădeăincapacitateătemporar ădeămunc ă
sauă ală incidenteloră periculoaseă înă careă fapteleă comiseă potă fiă considerateă infrac iuni,ă potrivită
legii,ă dosarulă deă cercetareă seă încheieă înă dou ă exemplare, originalul fiind înaintat organului de
urm rireăpenal .
ART. 125
(1)ăDosarulădeăcercetare,ăîntocmitădeăcomisiaănumit ădeăc treăangajator,ăseăînainteaz ăpentruă
verificareăşiăavizareălaăinspectoratulăteritorialădeămunc ăpeărazaăc ruiaăs-a produs evenimentul,
înătermenădeă5ăzileălucr toareădeălaăfinalizareaăcercet rii.
(2)ăInspectoratulă teritorialădeămunc ăvaăanalizaădosarul,ăvaăavizaăşiăvaărestituiădosarulăînă
celămultă7ăzileălucr toareădeălaădataăprimirii.
(3)ăDosarulăvaăfiăînso itădeăavizulăinspectoratuluiăteritorialădeămunc .
(4)ă Înă cazulă înă careă inspectoratulă teritorială deă munc ă constat ă c ă cercetareaă nuă aă fostă
efectuat ă corespunz tor,ă dispuneă înă scrisă m suriă pentruă refacereaă procesului-verbal de cercetare
şi/sauăcompletareaădosarului,ădup ăcaz.
-----------Alin. (4) al art. 125 a fost modificat de pct. 66 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(5) Comisia de cercetareă vaă completaă dosarulă şiă vaă refaceă procesul-verbal de cercetare în
termenădeă5ăzileălucr toareădeălaădataăprimiriiădosarului.
-----------Alin. (5) al art. 125 a fost modificat de pct. 66 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955 din 8
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.

(6)ă Dac ă evenimentulă urmată deă incapacitateă temporar ă deă munc ă s-aă produsă înă condi iileă
prev zuteălaăart.ă124ăalin.ă(2),ăinspectoratulăteritorialădeămunc ăvaăînainta originalul dosarului
deăcercetareălaăorganulădeăurm rireăpenal ,ăimediatădup ăavizare.
ART. 126
(1)ăDosarulădeăcercetareăoriginal,ăîntocmitădeăinspectoratulăteritorialădeămunc ,ăcuăexcep iaă
cazuluiăprev zutălaăart.ă121ăalin.ă(3),ăvaăfiăînaintatăînăvedereaăaviz riiălaăInspec iaăMuncii,ăînă
celămultă5ăzileălucr toareădeălaăfinalizareaăcercet rii.
-----------Alin. (1) al art. 126 a fost modificat de pct. 67 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010, publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(1^1)ă Dosarulă deă cercetareă întocmită deă comisiaă deă cercetareă numit ă deă Inspec iaă Munciiă seă
avizeaz ădeăc treăinspectorulăgeneralădeăstat.
-----------Alin. (1^1) al art. 126 a fost introdus de pct. 68 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(2)ăDosarulădeăcercetareăpentruăcazulădispari ieiădeăpersoane,ăcaăurmareăaăunuiăevenimentăşiă
înă împrejur riă careă îndrept escă presupunereaă decesuluiă acestora,ă vaă fiă p strată laă inspectoratulă
teritorialădeămunc ăcareăaăefectuatăcercetarea,ăpân ălaăemitereaăhot râriiăjudec toreştiăprinăcareă
seădeclar ădecesulăpersoanelorădisp rute,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare;ădup ăcompletareaă
dosarului,ăacestaăvaăfiăînaintatăînăvedereaăaviz riiălaăInspec iaăMuncii.
(3)ăInspec iaăMunciiăavizeaz ăşiărestituieădosareleăprev zuteălaăalin.ă(1)ăînăcelămultă10ăzileă
lucr toareădeălaădataăprimirii.
(4)ă Înă cazulă înă careă Inspec iaă Munciiă constat ă c ă cercetareaă nuă aă fostă efectuat ă
corespunz tor,ă poateă dispuneă completareaă dosaruluiă şiă întocmireaă unuiă nouă proces-verbal de
cercetare.
(5)ă Inspectoratulă teritorială deă munc ă vaă întocmiă noulă proces-verbal de cercetareă şi/sauă vaă
completaă dosarul,ă înă termenă deă 5ă zileă lucr toareă deă laă dataă primiriiă dosarului,ă peă bazaă
observa iilorătransmiseădeăInspec iaăMuncii.
-----------Alin. (5) al art. 126 a fost modificat de pct. 67 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(6)ă Inspectoratulă teritorială deă munc ă transmiteă dosareleă deă cercetareă prev zuteă laă alin.ă (1)ă
organelorădeăurm rireăpenal ,ănumaiădup ăce auăfostăavizateădeăc treăInspec iaăMuncii.
(7)ă Dosarulă deă cercetareă completată şiă noulă proces-verbală deă cercetareă întocmită înă condi iileă
alin.ă(4)ăşiă(5)ăvorăfiătransmiseăorganelorădeăurm rireăpenal .
-----------Alin. (7) al art. 126 a fost introdus de pct. 69 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 127
(1)ă Dosarulă deă cercetareă ală accidentuluiă deă munc ă cuă invaliditate,ă înaintat organelor de
urm rireă penal ,ă seă restituieă laă inspectoratulă teritorială deă munc ă careă aă efectuată cercetarea,ă
pentruăcompletareăşiăîntocmireaăunuiănouăproces-verbal de cercetare, în cazul în care se produce
decesul accidentatului ca urmare a accidentului suferit, confirmat în baza unui act medico-legal.
(2)ăDosarulăprev zutălaăalin.ă(1)ăseărestituieălaăinspectoratulăteritorialădeămunc ăînătermenă
deă10ăzileălucr toareădeălaădataăsolicit riiăacestuia.
(3)ă Completareaă dosaruluiă prev zută laă alin.ă (1)ă şi întocmirea noului proces-verbal de
cercetareă aă evenimentuluiă seă facă înă celă multă 5ă zileă lucr toareă deă laă primireaă dosaruluiă laă
inspectoratulăteritorialădeămunc .
(4)ăDosarulăcompletatăşiănoulăproces-verbal de cercetare vor fi înaintate în vederea aviz riiă
laăInspec iaăMuncii,ăcareăleăvaărestituiăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ăînătermenădeă10ăzileă
lucr toareădeălaădataăprimirii.
(5)ăDup ăavizareaădeăc treăInspec iaăMunciiăînăcondi iileăprev zuteălaăart.ă126,ădosarulăvaăfiă
înaintat organelor de urm rireăpenal ădeăc treăinspectoratulăteritorialădeămunc .
ART. 128
Procesul-verbalădeăcercetareăaăevenimentuluiătrebuieăs ăcon in ăurm toareleăcapitole:
a) data încheierii procesului-verbal;
b)ănumeleăpersoanelorăşiăînăceăcalitateăefectueaz ăcercetareaăevenimentului;
c)ăperioadaădeătimpăşiăloculăînăcareăs-a efectuat cercetarea;
d)ăobiectulăcercet rii;

e)ădataăşiăoraăproduceriiăevenimentului;
f) locul producerii evenimentului;
g) datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, numele
reprezentantuluiăs uălegal;
h)ădateleădeăidentificareăaăaccidentatului/accidenta ilor;
i)ă descriereaă detaliat ă aă locului,ă echipamentuluiă deă munc ,ă aă împrejur riloră şiă moduluiă înă
care s-a produs evenimentul;
j)ăurm rileăevenimentuluiăşi/sauăurm rileăsuferiteădeăpersoaneleăaccidentate;
k) cauza producerii evenimentului;
l) alte cauze care au concurat la producerea evenimentului;
m)ăalteăconstat riăf cuteăcuăocaziaăcercet riiăevenimentului;
n) persoaneleă r spunz toareă deă înc lcareaă reglement riloră legale,ă dină capitoleleă deă laă lit.ă
k),ăl)ăşiăm);
o)ăsanc iunileăcontraven ionaleăaplicate;
p)ăpropuneriăpentruăcercetareăpenal ;
q) caracterul accidentului;
r) angajatorul care înregistreaz ăaccidentulădeămunc ăsauăincidentulăpericulos;
s)ă m suriă dispuseă pentruă prevenireaă altoră evenimenteă similareă şiă persoaneleă responsabileă
pentru realizarea acestora;
t)ă termenulă deă raportareă laă inspectoratulă teritorială deă munc ă privindă realizareaă m suriloră
prev zuteălaălit.ăs);
u)ă num rulă deă exemplareă înă careă s-a încheiat procesul-verbală deă cercetareă şiă repartizareaă
acestora;
v)ănumeleăşiăsemn turaăpersoanei/persoanelorăcareăa/auăefectuatăcercetarea;
w) avizul inspectorului-şefă adjunctă securitateă şiă s n tateă înă munc /avizulă inspectoruluiă
generalădeăstatăadjunctăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ;
-----------Literaă w)ă aă art.ă 128ă aă fostă modificat ă deă pct.ă 70ă ală art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
x) viza inspectorului-şef/inspectoruluiăgeneralădeăstat.
ART. 129
(1)ăÎnăcapitolulăprev zutălaăart.ă128ălit.ăb)ăseăvorăindica,ădeăasemenea,ăprevederileălegaleă
potrivită c roraă persoaneleă suntă îndrept iteă s ă efectuezeă cercetarea,ă precumă şiă numeleă
angajatoruluiă şiă aleă persoaneloră careă auă participată dină parteaă organeloră competenteă laă primeleă
cercet ri.
(2)ăÎnăcapitolulăprev zutălaăart.ă128ălit.ăc)ăseăvorăindica,ădeăasemenea, motivele pentru care
s-a solicitat prelungirea termenului de cercetare.
(3)ă Înă capitolulă prev zută laă art.ă 128ă lit.ă e)ă seă vaă indica,ă deă asemenea,ă dataă decesului,ă
pentru cazul în care s-aăprodusăună evenimentăşiăulterioră aăsurvenitădecesulăvictimelorăimplicate
în acest eveniment.
(4)ă Înă capitolulă prev zută laă art.ă 128ă lit.ă g)ă seă voră indica,ă deă asemenea,ă dateleă deă
identificareă aleă angajatoriloră laă careă sunt/auă fostă angajateă victimele,ă numeleă reprezentan iloră
legaliăaiăangajatorilor,ănum rulădocumentului prin care s-aăcertificatăautorizareaădeăfunc ionareă
dinăpunctădeăvedereăalăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ,ăadresaăpunctuluiădeălucru.
(5)ăÎnăcapitolulăprev zutălaăart.ă128ălit.ăh)ăseăvorăindica,ădeăasemenea,ăurm toarele:ănumele,ă
prenumele,ă cet enia,ă vârsta,ă stareaă civil ,ă num rulă deă copiiă minori,ă domiciliul,ă loculă deă munc ă
laăcareăesteăîncadrat,ăprofesiaădeăbaz ,ăocupa iaăînămomentulăaccident rii,ăvechimeaăînămunc ,ăînă
func ieă sauă înă meserieă şiă laă loculă deă munc ,ă dataă efectu riiă ultimuluiă instructaj în domeniul
securit iiă şiă s n t iiă înă munc ,ă iară pentruă persoaneleă care,ă înă momentulă accident rii,ă
desf şurauăoăactivitateăpentruăcareăesteănecesar ăautorizare,ăseăvaăfaceăreferireăşiălaăaceasta.
(6)ăCapitolulăprev zutălaăart.ă128ălit.ăi)ăvaăcon ineăurm toareleăsubcapitole:
a)ădescriereaădetaliat ăaăloculuiăproduceriiăevenimentului;
b)ădescriereaădetaliat ăaăechipamentuluiădeămunc ;
c)ădescriereaădetaliat ăaăîmprejur rilor;
d)ădescriereaădetaliat ăaămoduluiăînăcareăs-a produs evenimentul.
(7)ă Înă capitoleleă prev zuteă laă art.ă 128ă lit.ă k)-m)ă seă vaă faceă trimitereă laă reglement rileă
legaleăînăvigoareăînc lcate,ăcuăredareaăintegral ăaătextuluiăacestora.
(8)ă Denumireaă capitoluluiă prev zută laă art.ă 128ă lit.ă o)ă seă vaă schimbaă înă "Propuneri pentru
sanc iuniăadministrativeăşiădisciplinare",ăînăcazulăaccidentelorăcercetateădeăc treăcomisiaănumit ă
de angajator.
(8^1)ă Înă capitolulă prev zută laă art.ă 128ă lit.ă s)ă seă voră stabiliă termeneă deă aducereă laă
îndeplinireăaăm surilorădispuse,ăprecumăşiăpersoanele responsabile de îndeplinirea acestora.

-----------Alin. (8^1) al art. 129 a fost introdus de pct. 71 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrie 2010.
(9)ă Capitoleleă prev zuteă laă art.ă 128ă lit.ă w)ă şiă x)ă seă voră reg siă înă procesul-verbal de
cercetareă numaiă pentruă evenimenteleă cercetateă deă c treă inspectoratulă teritorială deă munc ă sauă
Inspec iaăMuncii,ăconformăcompeten elor.
(10) În cazul accidentelor cu ITM, procesul-verbal de cercetare se va încheia cu capitolul
prev zutălaăart.ă128ălit.ăw),ăcareăvaăfiănumită"Vizaăangajatorului".
ART. 130
Înăsitua iileăînăcareădinăcercetareărezult ăc ăaccidentulănuăîntruneşteăcondi iileăpentruăaăfiă
încadrată caă accidentă deă munc ,ă seă vaă faceă aceast ă men iuneă laă capitoleleă procesului-verbal de
cercetareă prev zuteă laă art.ă 128ă lit.ă q)ă şiă r)ă şiă seă voră dispuneă m surileă careă trebuieă luateă deă
angajatorăpentruăprevenireaăunorăcazuriăasem n toare.
ART. 131
Comisiaă deă cercetareă aă unuiă evenimentă numit ă deă angajatoră poateă faceă propuneriă deă sanc iuniă
disciplinareăşi/sauăadministrative,ăpeăcareăleăvaămen ionaăînăprocesul-verbal de cercetare.
ART. 132
(1) Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment seă întocmeşteă înă maiă multeă exemplare,ă dup ă
cumăurmeaz :
a)ăînăcazulăaccidentuluiădeămunc ăurmatădeăincapacitateătemporar ădeămunc ,ăpentruăangajatorulă
careăînregistreaz ăaccidentul,ăinspectoratulăteritorialădeămunc ăcareăaăavizatădosarul,ăasigur toră
şiăvictime;
b)ă înă cazulă accidentuluiă deă munc ă urmată deă incapacitateă temporar ă deă munc ,ă pentruă lucr toriă
cuăangajatoriădiferi i,ăpentruăfiecareăangajator,ăinspectoratulăteritorialădeămunc ăcareăaăavizată
dosarul,ăasigur torăşiăvictime;
c) în cazul accidentuluiădeămunc ăurmatădeăinvaliditate,ăpentruăangajatorulăcareăînregistreaz ă
accidentul,ă organulă deă urm rireă penal ,ă inspectoratulă teritorială deă munc ă careă aă efectuată
cercetarea,ăInspec iaăMuncii,ăasigur torăşiăvictime;
d) în cazul accidentului de munc ă mortal,ă precumă şiă înă cazulă accidentuluiă mortală înă afaraă
muncii,ă pentruă angajatorulă careă înregistreaz ă accidentul,ă organulă deă urm rireă penal ,ă
inspectoratulă teritorială deă munc ă careă aă efectuată cercetarea,ă Inspec iaă Muncii,ă asigur toră şiă
familiile victimelor;
e)ăînăcazulăincidentuluiăpericulos,ăpentruăangajatorulăcareăînregistreaz ăincidentul,ăorganeleă
deăurm rireăpenal ,ăinspectoratulăteritorialădeămunc ăcareăaăefectuatăcercetarea,ăInspec iaăMunciiă
şiăasigur tor.
-----------Alin. (1) al art. 132 a fost modificat de pct. 72 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
caz.

(2) Procesul-verbal de cercetare poate fi întocmit într-ună num ră maiă mareă deă exemplare,ă dup ă

ART. 133
(1)ăÎnăcazulăînăcareăaccidentulădeămunc ăs-a produs la un angajator, altul decât cel care îl
înregistreaz ,ăunăexemplarădinăprocesul-verbalădeăcercetareăvaăfiătrimisăşiăacestuia.
(2) În cazul în care angajatorulălaăcareăseăînregistreaz ăaccidentulădeămunc ăîşiăareăsediul,ă
domiciliulăsauăreşedin aăpeăteritoriulăaltuiăjude ădecâtăcelăpeărazaăc ruiaăs-a produs accidentul,
se va trimite un exemplar din procesul-verbal de cercetare inspectoratului teritorial de munc ăpeă
razaăc ruiaăareăsediul,ădomiciliulăsauăreşedin aăangajatorul.
ART. 134
(1)ă Înă cazulă înă careă ună lucr toră prezint ă ună certificată medicală cuă codă "accidentă deă munc ",ă
angajatorulăcareăşi-aăasumatăatribu iileăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc /lucr torulă
desemnat/serviciulăinternădeăprevenireăşiăprotec ie/serviciulăexternădeăprevenireăşiăprotec ieăvaă
solicitaă acestuiaă oă declara ieă scris ă privindă data,ă locul,ă modulă şiă împrejur rileă înă careă s-a
produsăevenimentulăînăurmaăc ruiaăs-a accidentat.
(2)ă Înă bazaă declara ieiă prev zuteă laă alin.ă (1)ă şiă înă func ieă deă data,ă locul,ă modulă şiă
împrejur rileă produceriiă evenimentului,ă angajatorulă careă şi-aă asumată atribu iileă înă domeniulă
securit iiă şiă s n t iiă înă munc /lucr torulă desemnat/serviciulă internă deă prevenireă şiă
protec ie/serviciulă externă deă prevenireă şiă protec ieă vaă comunicaă şiă cercetaă evenimentulă sau,ă înă
situa iaăînăcareăevenimentulăprev zutălaăalin.ă(1)ănuăaăavutălocăînătimpulăprocesuluiădeămunc ăsauă
în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu oriăînătimpulăşiăpeătraseulănormalăalădeplas riiădeălaă
loculă deă munc ă laă domiciliuă şiă invers,ă vaă arhivaă declara iaă original ă împreun ă cuă oă copieă aă
certificatului medical.

-----------Art. 134 a fost modificat de pct. 73 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
SEC IUNEAăaă3-a
Înregistrareaăşiăeviden aăaccidentelorădeămunc ăşiăaăincidentelorăpericuloase
ART. 135
(1) Înregistrareaăaccidentelorădeămunc ăşiăaăincidentelorăpericuloaseăseăfaceăînăregistreleădeă
eviden ăprev zuteălaăart.ă141ăşiă142,ăînăbazaăprocesului-verbal de cercetare.
(2)ă Accidentulă deă munc ă seă înregistreaz ă deă c treă angajatorulă laă careă esteă angajat ă victima,ă
cuăexcep iaăsitua iilorăprev zuteălaăart.ă136.
(3)ă Accidenteleă deă munc ă produseă laă sediileă secundareă aflateă peă razaă altuiă jude ă decâtă celă
undeăesteădeclaratăsediulăsocialăseăvorăînregistraălaăsediulăsocial,ăcuăexcep iaăcazuluiăînăcareă
sediul secundar areăpersonalitateăjuridic .
-----------Art. 135 a fost modificat de pct. 74 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 136
(1) Accidentulădeămunc ăprodusăînătimpulăprest riiăunorăserviciiăpeăbaz ădeăcontract,ăcomand ă
sauă alteă formeă legaleă încheiateă înă întreprindereaă şi/sauă unitateaă unuiă angajator,ă altaă decâtă ceaă
laă careă esteă încadrat ă victima,ă seă înregistreaz ă potrivită clauzeloră prev zute în acest sens în
documentele încheiate.
(2)ăÎnăsitua iaăînăcareădocumentulăîncheiatănuăprevedeăclauzeăînăacestăsens,ăclauzeleănuăsuntă
suficientă deă acoperitoareă pentruă toateă situa iileă sauă clauzeleă suntă contrareă prevederiloră
prezentelor norme metodologice,ăaccidentulădeămunc ăseăînregistreaz ădeăc treăangajatorulăcare,ăînă
urmaăcercet rii,ăaăfostăg sităr spunz torădeăproducereaăaccidentului.
-----------Alin. (2) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art. I dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(3)ă Accidentulă deă munc ă produsă înă timpulă prest riiă unoră serviciiă peă baz ă deă comand ,ă laă
domiciliulăclientului,ăseăînregistreaz ădeăc treăangajatorulălaăcareăeste/aăfostăangajat ăvictima.
(4)ăAccidentulădeămunc ăsuferitădeăoăpersoan ăaflat ăînăîndeplinireaăîndatoririlorădeăserviciuă
înă întreprindereaă şi/sauă unitateaă altuiă angajatoră seă înregistreaz ă deă c treă angajatorulă care,ă înă
urmaăcercet rii,ăaăfostăg sităr spunz torădeăproducereaăaccidentului.
-----------Alin. (4) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrie 2010.
(5)ă Accidentulă deă munc ă suferită înă timpulă stagiuluiă deă practic ă profesional ă deă c treă elevi,ă
studen i,ă uceniciă şiă şomeriă înă perioadaă deă reconversieă profesional ă seă înregistreaz ă deă c treă
angajatorulălaăcareăseăefectueaz ăpractica/reconversiaăprofesional .
-----------Alin. (5) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(6) Accidentul deă munc ă suferită deă oă persoan ă înă cadrulă activit iloră cultural-sportive, în
timpulă şiă dină cauzaă îndepliniriiă acestoră activit i,ă seă înregistreaz ă deă c treă institu iaă sauă
angajatorulăcareăaăorganizatăac iuneaărespectiv .
(7)ăAccidentulădeămunc ăprodusăcaăurmareăaăuneiăac iuniăîntreprinseădeăoăpersoan ,ădinăproprieă
ini iativ ,ă pentruă salvareaă deă vie iă omeneştiă sauă pentruă prevenireaă oriă înl turareaă unuiă pericolă
gravă şiă iminentă ceă amenin ă avutulă publică sauă privată dină întreprindereaă şi/sauă unitateaă unuiă
angajator,ăseăînregistreaz ădeăc treăangajatorulălaăcareăs-a produs accidentul.
(8)ăÎnăcazulăaccidentuluiădeămunc ăprodusăcaăurmareăaăuneiăac iuniăîntreprinseădeăoăpersoan ,ă
dină proprieă ini iativ ,ă pentruă salvareaă deă vie iă omeneştiă sauă pentruă prevenireaă oriă înl turareaă
unuiăpericolăgravăşiăiminentăceăamenin ăavutulăpublicăsauăprivată înăafaraăîntreprinderiiăşi/sauă
unit iiă unuiă angajatoră şiă careă nuă areă nicioă leg tur ă cuă acesta,ă înregistrareaă seă faceă înă
condi iileăprev zuteădeălege.
-----------Alin. (8) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.

(9)ăAccidentulădeămunc ădeătraseuăseăînregistreaz ădeăc treăangajatorulălaăcareăesteăangajat ă
victimaă sau,ă dup ă caz,ă deă angajatorulă care,ă înă urmaă cercet rii,ă aă fostă g sită r spunz toră deă
producerea accidentului.
-----------Alin. (9) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(10)ă Accidentulă deă munc ă deă circula ieă seă înregistreaz ă deă c treă angajatorulă laă careă esteă
angajat ăvictimaăsau,ădup ăcaz,ădeăangajatorul care,ăînăurmaăcercet rii,ăaăfostăg sităr spunz toră
de producerea accidentului.
-----------Alin. (10) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(11)ă Accidentulă deă munc ă produsă înă afaraă întreprinderiiă şi/sauă unit iiă caă urmareă aă nelu riiă
unorăm suriădeăsecuritateădeăc treăunăaltăangajatorăseăînregistreaz ădeăc treăangajatorulăcare,ăînă
urmaăcercet rii,ăaăfostăg sităr spunz torădeăproducereaăaccidentului.
-----------Alin. (11) al art. 136 a fost modificat de pct. 75 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrie 2010.
(12)ă Accidentulă deă munc ă suferită deă înso itoriiă deă înc rc turi,ă personalulă deă poşt ă deă laă
vagoaneleă C.F.R.,ă angaja iă aiă unoră angajatoriă care,ă potrivită legii,ă suntă obliga iă s ă delegeă
înso itoriă pentruă astfelă deă înc rc turi,ă peă mijloaceă deă transportă ceă nuă leă apar in,ă seă vaă
înregistraă deă c treă angajatorulă r spunz toră deă organizareaă activit iiă careă aă avută caă urmareă
producereaăaccidentuluiăsau,ădup ăcaz,ăînăcondi iileăclauzelorăprev zuteăînădocumenteleăîncheiate.
ART. 137
Pentru uneleă situa iiă neprev zuteă înă prezenteleă reglement ri,ă cuă privireă laă înregistrareaă
accidentelorădeămunc ,ăinspectoratulăteritorialădeămunc ăsauăInspec iaăMunciiăvaăstabiliămodulădeă
înregistrareăaăaccidentuluiăînăcauz .
ART. 138
(1)ă Dispari iaă uneiă persoaneă înă condi iileă unuiă accidentă deă munc ă şiă înă împrejur riă careă
îndrept escă presupunereaă decesuluiă acesteiaă seă înregistreaz ă caă accidentă mortal,ă dup ă r mânereaă
definitiv ă şiă irevocabil ă aă hot râriiă judec toreşti,ă conformă prevederiloră legale,ă prină careă este
declarat decesul.
(2)ăDataăproduceriiăaccidentuluiădeămunc ămortal,ăprev zutălaăalin.ă(1),ăesteădataăînscris ăînă
hot râreaăjudec toreasc ăcaăfiindădataădecesului.
(3)ă Angajatorulă laă careă aă fostă angajat ă persoanaă disp rut ă vaă comunica,ă imediat,ă num rulă şiă
dataăhot râriiăjudec toreştiălaăinspectoratulăteritorialădeămunc .
ART. 139
Accidentulă deă munc ă cuă invaliditateă seă vaă înregistraă peă bazaă procesului-verbal de cercetare
întocmitădeăinspectoratulăteritorialădeămunc .
ART. 140
(1) În baza procesului-verbal de cercetare întocmit de persoanele împuternicite prin lege,
angajatorulălaăcareăseăînregistreaz ăaccidentulăvaăcompletaăFIAM.
(2)ă FIAMă seă completeaz ă pentruă fiecareă persoan ă accidentat ă înă câteă 4ă exemplareă careă seă
înainteaz ăspreăavizareădup ăcumăurmeaz :
a)ăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ăcareăaăavizatădosarulădeăcercetareăîntocmitădeăcomisiaă
angajatorului,ăînătermenădeă3ăzileălucr toareădeălaăprimireaăavizului;
b)ă inspectoratuluiă teritorială deă munc ă careă aă efectuat cercetarea, în termen de 3 zile
lucr toareădeălaăprimireaăprocesului-verbal de cercetare.
(3)ăVerificareaăşiăavizareaăFIAMădeăc treăinspectoratulăteritorialădeămunc ăseăfacă înătermenă
deă5ăzileălucr toareădeălaăprimireaăformularului.
(4) Angajatorulălaăcareăseăînregistreaz ăaccidentulăanexeaz ăFIAMălaădosarulăsauălaăprocesulverbală deă cercetareă şiă distribuieă celelalteă exemplareă laă persoanaă accidentat ,ă inspectoratulă
teritorială deă munc ă şiă asigur torulă peă razaă c ruiaă îşiă areă sediulă social,ă domiciliul sau
reşedin a.
(5)ăÎnăcazulăînăcareăvictimaăunuiăaccidentădeămunc ăaăfostăpropus ăpentruăpensionareăodat ăcuă
emiterea deciziei de încadrare într-oăgrup ădeăinvaliditate,ăseăvaăcompletaăunăexemplarăFIAMăcareă
se va anexa la dosarul de pensionare ce va fiă înaintată unit iiă deă expertiz ă medical ă şiă
recuperareăaăcapacit iiădeămunc .

(6)ă Angajatorulă areă obliga iaă deă aă anun aă încheiereaă perioadeiă deă incapacitateă temporar ă deă
munc ălaăinspectoratulăteritorialădeămunc ălaăcareăaăînaintatăFIAM,ăînătermenăde 5ăzileălucr toareă
de la încheierea perioadei de incapacitate
temporar ădeămunc .
-----------Alin. (6) al art. 140 a fost introdus de pct. 76 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(7)ăÎnăcazulăînăcareăangajatorulăşi-aăîncetatăactivitatea,ăaccidenteleăsuferiteădeălucr toriiă
acestuiaăvorăfiăînregistrateăînăcontulălui,ăiarăcompletareaăFIAMăvaăfiăefectuat ădeăinspectoratulă
teritorial de munc ăpeărazaăc ruiaăangajatorulăîşiădesf şuraăactivitatea.
-----------Alin. (7) al art. 140 a fost introdus de pct. 76 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrie 2010.
ART. 141
(1)ăAngajatorulăvaă ineăeviden aăevenimentelorăîn:
a)ă Registrulă unică deă eviden ă aă accidenta iloră înă munc ,ă conformă modeluluiă prev zută înă anexaă
nr. 15;
b)ăRegistrulăunicădeăeviden ăaăincidentelorăpericuloase,ăconformămodeluluiăprev zutăînăanexaă
nr. 16;
c)ă Registrulă unică deă eviden ă aă accidenteloră uşoare,ă conformă modeluluiă prev zută înă anexaă nr.ă
17;
d)ăRegistrulăunicădeăeviden ăaăaccidenta ilorăînămunc ăceăauăcaăurmareăincapacitateădeămunc ă
mai mare de 3 zileădeălucru,ăconformămodeluluiăprev zutăînăanexaănr.ă18.
(2)ă Înă registrulă prev zută laă alin.ă (1)ă lit.ă d)ă seă vaă ineă eviden aă accidenta iloră înă munc ă
pentruă careă perioadaă deă incapacitateă temporar ă deă munc ă esteă deă minimumă 4ă zileă deă lucru,ă f r ă aă
lua în calcul ziua producerii accidentului.
(3)ăRegistreleădeăeviden ătrebuieăs ăfieăactualizate.
ART. 142
(1)ă Înă bazaă FIAMă şiă aă proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase,
inspectoratulăteritorialădeămunc ăvaă ineăeviden aătuturorăaccidentelorădeămunc ăşiăaăincidenteloră
periculoaseă înregistrateă deă angajatoriiă careă auă sediul,ă domiciliulă sauă reşedin aă peă teritoriulă
jude uluiărespectiv.
(2)ăInspectoratulăteritorialădeămunc ăvaă ineăeviden aăîn:
a)ăRegistrulăunicădeăeviden ăaăaccidenta ilorăînămunc ;
b)ăRegistrulăunicădeăeviden ăaăincidentelorăpericuloase;
c)ăRegistrulăunicădeăeviden ăaăaccidenta ilorăînămunc ăceăauăcaăurmareăincapacitateădeămunc ă
mai mare de 3 zile de lucru.
SEC IUNEAăaă4-a
Comunicarea, cercetareaă şiă înregistrareaă evenimenteloră produseă înă afaraă grani eloră României,ă
înă careă suntă implica iă lucr toriă aiă unoră angajatoriă români,ă afla iă înă îndeplinireaă sarciniloră deă
stat, de interes public sau a îndatoririlor de serviciu
ART. 143
(1) Comunicareaă evenimenteloră produseă înă afaraă grani eloră
rii,ă înă careă suntă implica iă
lucr toriăaiăunorăangajatoriăromâni,ăseăfaceăconformăprevederilorăart.ă108-113.
(2)ăÎnăsitua iaăprev zut ălaăalin.ă(1)ăangajatorulăareăobliga iaădeăaăcomunicaăevenimentulăşiă
misiuniiădiplomaticeăsauăoficiuluiăconsularăromânădină araărespectiv .
(3)ă Oriceă evenimentă produsă peă teritoriulă alteă riă înă careă suntă implica iă lucr toriă români,ă
detaşa iă sauă puşiă laă dispozi ieă deă c treă angajatoriă româniă laă angajatoriă str ini,ă respectivă
utilizatoriăstr ini,ăpentruăefectuareaăunorălucr riăpeăteritoriulăaltuiăstat,ăseăcomunic ăimediată
deăc treăangajatorulăromânămisiuniiădiplomaticeăsauăoficiuluiăconsularăromânădină araărespectiv .
(4)ă Angajatoriiă româniă careă detaşeaz ă oriă pună laă dispozi ieă lucr toriă laă angajatoriă str ini,ă
respectivăutilizatoriăstr ini,ăauăobliga iaăs ăinclud ăînăcuprinsulăconven iilorăinterna ionaleăşiă
contracteloră bilateraleă încheiateă cuă parteneriiă str iniă clauzeă cuă privireă laă comunicareaă
evenimentelor.
(5) Evenimentele în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau al
oficiiloră consulareă române,ă precumă şiă persoaneă careă îndeplinescă sarciniă deă stată sauă deă interesă
publicăînăafaraăgrani eloră riiăvorăfiăcomunicateăMinisteruluiăAfacerilorăExterneădin România de
c treă misiunileă diplomaticeă sauă oficiileă consulareă române.ă Ministerulă Afaceriloră Externeă areă
obliga iaădeăaăcomunicaăacesteăevenimenteăInspec ieiăMuncii.

ART. 144
(1)ă Cercetareaă evenimenteloră produseă înă afaraă grani eloră
riiă înă care suntă implica iă
lucr toriăaiăunorăangajatoriăromâniăseăvaăfaceăconformăprevederilorăart.ă114-134.
(1^1)ă Înă cazulă evenimenteloră produseă înă afaraă grani eloră riiă careă auă avută dreptă consecin ă
incapacitateaă temporar ă deă munc ă sauă decesulă lucr toriloră asigura iă potrivită Legii nr. 346/2002
privindă asigurareaă pentruă accidenteă deă munc ă şiă boliă profesionale,ă republicat ,ă dosarulă deă
cercetareă întocmită deă comisiaă numit ă deă angajatoră vaă cuprindeă documenteleă careă auă fostă întocmiteă
deăorganeleădeăcercetareădină araăînăcareăaăavutălocăevenimentul,ăprecumăşiădocumenteleămedicaleă
deălaăunit ileăsanitareăcareăauăacordatăîngrijiriădeăspecialitateăaccidentatului.
-----------Alin. (1^1) al art. 144 a fost introdus de pct. 77 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(2)ă Laă cercetareaă evenimenteloră prev zuteă laă alin.ă (1)ă poateă participaă şiă ună delegată dină
partea misiunii diplomaticeăsauăoficiuluiăconsularăromânădină araărespectiv .
(3) Cercetarea evenimentelor în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice
sauăoficiilorăconsulare,ăprecumăşiăpersoaneăcareăîndeplinescăsarciniădeăstatăsauădeăinteresăpublică
înăafaraăgrani eloră riiăseăfaceădeăc treăMinisterulăAfacerilorăExterne.
(4)ă Înă cazulă evenimenteloră men ionateă laă alin.ă (1)ă şiă (3),ă careă auă produsă invaliditateă
confirmat ăprinădecizie,ădeces,ăaccidenteăcolective,ăinclusivăînăcazulăpersoanelorădisp rute şiăînă
cazulă incidentuluiă periculos,ă Inspec iaă Munciiă poateă delegaă reprezentan iă careă s ă efectuezeă
cercetareaălaăfa aălocului.
(5)ă Înă situa iaă prev zut ă laă alin.ă (4),ă cercetareaă seă vaă finalizaă deă c treă Inspec iaă Munciiă
sau,ă dup ă caz,ă inspectoratulă teritorială deă munc ă peă razaă c ruiaă îşiă areă sediul,ă domiciliulă sauă
reşedin aăangajatorul.
ART. 145
(1)ă Deă întocmireaă dosareloră deă cercetareă aă evenimenteloră urmateă deă incapacitateă temporar ă deă
munc ăr spundeăangajatorulăcareăaăîncheiatăcontractulăcuăpartenerulăstr in,ăînăcazulăefectu riiădeă
lucr riă cuă personală român,ă şi,ă respectiv,ă Ministerulă Afaceriloră Externe,ă înă cazulă accidenteloră
suferiteă deă angaja iiă misiuniloră diplomaticeă sauă aiă oficiiloră consulareă româneă şiă deă persoaneleă
care îndeplinesc sarcini de stată sauă deă interesă publică înă afaraă grani eloră României,ă afla iă înă
îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.
(2) De întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor urmate de invaliditate sau deces
r spundeă inspectoratulă teritorială deă munc ă peă razaă c ruiaă îşiă areă sediulă socială angajatorulă laă
careăeraăangajat ăvictima.
(3)ăDosarulădeăcercetareăvaăcuprindeăacteleăprev zuteălaăart.ă122ăşiăseăvaăcompletaăcu:
a)ă copiiă aleă originaleloră documenteloră deă cercetareă emiseă deă organeleă competenteă dină araă pe
teritoriulăc reiaăs-aăprodusăevenimentul,ăcopiiăaleădocumentelorămedicaleădeălaăunit ileăsanitareă
careăauăacordatăîngrijiriădeăspecialitateăvictimei,ăprecumăşiătraducereaăacestoraăînălimbaăromân ;
b)ă copieă aă contractuluiă încheiată cuă partenerulă str in,ă dină careă s ă rezulteă cineă aă încheiată
contractul,ă obiectulă contractului,ă ceă felă deă lucr riă seă execut ,ă peă ceă durat ,ă loculă undeă seă
execut ălucr rileărespective,ăclauzeleăprivindăsecuritateaăşiăs n tateaăînămunc ,ămodulăînăcareăseă
facăcomunicareaăşiăcercetareaăevenimentelorăşiăînregistrareaăaccidentelorădeămunc .
(4)ă Documenteleă prev zuteă laă alin.ă (3)ă voră fiă puseă laă dispozi iaă organuluiă deă cercetareă deă
c treăangajatorulălaăcareăeraăangajat ăvictima.
(5)ă Pentruă documenteleă prev zuteă laă alin.ă (3),ă cheltuielile necesare traducerii în limba
român ăvorăfiăsuportateădeăangajatorulălaăcareăaăavutălocăevenimentul.
-----------Art. 145 a fost modificat de pct. 78 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 146
Înregistrareaăşiăeviden aăaccidentelorădeămunc ăşiăaăincidentelorăpericuloaseăseăfacădeăc treă
angajatorul român, conform prevederilor art. 143-145.
SEC IUNEAăaă5-a
ComunicareaăşiăcercetareaăevenimentelorăproduseăpeăteritoriulăRomânieiăînăcareăsuntăimplica iă
cet eniăstr iniăafla iăînăîndeplinireaăatribu iilorădeăserviciu
ART. 147
(1)ă Oriceă evenimentă produsă peă teritoriulă României,ă înă careă suntă implica iă cet eniă str ini
afla iă înă îndeplinireaă atribu iiloră deă serviciu,ă vaă fiă comunicată imediată laă inspectoratulă

teritorialădeămunc ăpeărazaăc ruiaăaăavutăloc,ădeăc treăangajatorăsauădeăc treăoriceăalt ăpersoan ă
careăareăcunoştin ădespreăeveniment.
(2) Inspectoratul teritorială deă munc ă careă aă primită comunicareaă vaă înştiin aă misiuneaă
diplomatic ă sauă consulatulă
riiă dină careă provineă persoanaă accidentat ,ă prină intermediulă
Inspec ieiăMuncii.
ART. 148
(1)ăCercetareaăunorăastfelădeăevenimenteăseăfaceădeăc treăinspectoratulăteritorialădeămunc ăpeă
razaă c ruiaă auă avută loc,ă împreun ă cuă celelalteă organeă competente,ă precumă şiă cuă reprezentan iă aiă
angajatoruluiă str ină implicată înă evenimentă sauă deă c treă Inspec iaă Muncii,ă conformă art.ă 29ă alin.ă
(1) lit. c) din lege.
(2) La cercetare poate participa un reprezentant al misiunii diplomatice sau al consulatului
riiărespective.
(3)ăTermenulădeăcercetareăesteăcelăprev zutălaăart.ă120.
(4)ăDosarulădeăcercetareăvaăcuprindeăacteleăprev zuteălaăart.ă122.
(5) Dosarul de cercetare se va întocmi astfel:
a) într-ună exemplar,ă pentruă evenimenteleă careă auă produsă incapacitateă temporar ă deă munc ă sauă
careă suntă accidenteă uşoare;ă dosarulă seă p streaz ă înă arhivaă inspectoratuluiă teritorială deă munc ă
care a cercetat evenimentul;
b) înă dou ă exemplare,ă pentruă evenimenteleă careă auă produsă deces,ă accidenteă colective;ă
originalulăseăînainteaz ăorganelorădeăurm rireăpenal ăşiăunăexemplarăseăp streaz ălaăinspectoratulă
teritorialădeămunc ăcareăaăefectuatăcercetarea;
c) în 3 exemplare, pentruăevenimenteleăcercetateădeăInspec iaăMuncii;ăoriginalulăseăînainteaz ă
organeloră deă urm rireă penal ,ă ună exemplară seă p streaz ă laă Inspec iaă Munciiă şiă ună exemplară laă
inspectoratulăteritorialădeămunc ăpeărazaăc ruiaăs-a produs evenimentul;
d) în mai multeăexemplare,ăpentruăevenimenteleăcareăauăprodusăincapacitateătemporar ădeămunc ă
pentruă victimeă cuă angajatoriă diferi i;ă originalulă seă p streaz ă înă arhivaă inspectoratuluiă
teritorialădeămunc ăcareăaăefectuatăcercetarea.
-----------Alin. (5) al art. 148 a fost modificat de pct. 79 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(6) Dosarul de cercetare întocmit conform prevederilor alin. (5) lit. a) şiăb)ăvaăfiătransmisă
Inspec ieiăMunciiăînăcondi iileăprev zuteălaăart.ă126ăalin.ă(1).
-----------Alin. (6) al art. 148 a fost introdus de pct. 80 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
(7)ă Oă copieă aă dosaruluiă originală seă vaă transmiteă misiuniiă diplomaticeă sauă consulatuluiă riiă
deăundeăprovineăaccidentatulădeăc treăinspectoratulăteritorialădeămunc ăcareăaăefectuatăcercetareaă
sau,ădup ăcaz,ădeăc treăInspec iaăMuncii.
-----------Alin. (7) al art. 148 a fost introdus de pct. 80 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
SEC IUNEA a 6-a
Semnalarea bolilor profesionale
ART. 149
Oriceăsuspiciuneădeăboal ăprofesional ,ăinclusivăintoxica iaăacut ăprofesional ,ăseăvaăsemnalaă
obligatoriuă deă c treă to iă medicii,ă indiferentă deă specialitateă şiă loculă deă munc ,ă cuă prilejulă
oric reiăpresta iiămedicale:ăexameneămedicaleăprofilactice,ăconsulta iiămedicaleădeăspecialitate.
-----------Art. 149 a fost modificat de pct. 81 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 150
Mediculăcareăsuspecteaz ăoăboal ăprofesional ăsauăoăintoxica ieăacut ăprofesional ăcompleteaz ă
fişaădeăsemnalareăBP1,ăprev zut ăînăanexaănr.ă19,ăşiătrimiteăbolnavulăcuăaceast ăfiş ălaăunitateaă
sanitar ă deă medicinaă muncii,ă respectivă clinicaă deă boliă profesionaleă sauă cabinetulă deă medicinaă
munciiădinăstructuraăspitalelor,ăînăvedereaăpreciz riiădiagnosticuluiădeăboal ăprofesional ăoriădeă
intoxica ieăacut ăprofesional .
------------

Art. 150 a fost modificat de pct. 82 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
SEC IUNEAăaă7-a
Cercetarea bolii profesionale
ART. 151
Dup ă primirea fişeiă deă semnalareă BP1,ă mediculă specialistă deă medicinaă munciiă dină cadrulă
direc ieiă deă s n tateă public ă jude eneă sauă aă municipiuluiă Bucureştiă cerceteaz ă înă termenă deă 7ă
zile,ăavândăînăvedereărutaăprofesional ,ăcauzeleăîmboln viriiăprofesionale.
-----------Art. 151 a fost modificat de litera a) a pct. 120 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 661ă dină 27ă septembrieă 2010,ă prină înlocuireaă
sintagmeiă"autoritateaădeăs n tateăpublic "ăcuăsintagmaă"direc iaădeăs n tateăpublic ".
ART. 152
Cercetareaăseăfaceăînăprezen aăangajatoruluiăsauăaăreprezentantuluiăacestuiaăori,ădup ăcaz,ăaă
persoanelor fizice autorizate în cazul profesiilor liberale, conform art. 34 alin. (2) din lege.
ART. 153
Cercetareaăareădreptăscopăconfirmareaăsauăinfirmareaăcaracteruluiăprofesionalăalăîmboln viriiă
respectiveăşiăseăfinalizeaz ăcuăredactareaăşiăsemnareaăprocesului-verbal de cercetare a cazului de
boal ăprofesional ,ăprev zutăînăanexaănr. 20.
ART. 154
Procesul-verbalădeăcercetareăaă cazuluiădeăboal ăprofesional ăesteăsemnatădeăto iăceiăcareăauă
luată parteă laă cercetare,ă conformă competen elor,ă men ionându-se în mod special cauzele
îmboln virii,ă responsabilitateaă angajatoriloră şiă m surileă tehniceă şiă organizatoriceă necesare,ă
pentru prevenirea unor boli profesionale similare.
ART. 155
(1)ăÎnăsitua iaăînăcareăangajatorulăsauăreprezentantulăacestuiaăori,ădup ăcaz,ăpersoanaăfizic ă
autorizat ăînăcazulăprofesiilorăliberaleăsauăinspectorulădeămunc ăoriălucr torulăsauăasigur torulă
nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbală deă cercetareă oriă cuă m suraă tehnic ă
sauăorganizatoric ăformulat ,ăseăpotăadresa,ăînăscris,ăînătermenădeă30ădeăzileădeălaădataăprimiriiă
procesului-verbală deă cercetareă aă cazuluiă deă boal ă profesional ,ă Comisieiă deă exper iă deă medicinaă
munciiăacredita iădeăMinisterulăMuncii,ăFamilieiăşiăProtec ieiăSocialeăşiădeăMinisterulăS n t ii.
(2)ă Componen aă şiă atribu iileă Comisieiă deă exper iă voră fiă stabiliteă prină ordin comun al
ministruluiămuncii,ăfamilieiăşiăprotec ieiăsocialeăşiăalăministruluiăs n t ii.
-----------Art.ă 155ă aă fostă modificată deă litereleă b)ă şiă c)ă aleă pct.ă 120ă ală art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă
din 8 septembrie 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 661ă dină 27ă septembrieă 2010,ă prină
înlocuireaă sintagmeiă "Ministerulă S n t iiă Publice"ă cuă sintagmaă "Ministerulă S n t ii"ă şiă aă
sintagmeiă "Ministerulă Muncii,ă Solidarit iiă Socialeă şiă Familiei"ă cuă sintagmaă "Ministerulă Muncii,
FamilieiăşiăProtec ieiăSociale".
ART. 156
Solu iileă adoptateă înă acesteă situa iiă voră fiă comunicateă înă scrisă celoră interesa i,ă înă termenă
deă20ădeăzileădeălaădataăprimiriiăcontesta iei.
ART. 157
Procesul-verbal de cercetare a cazului de boal ă profesional ă seă înmâneaz ă angajatorului,ă
mediculuiă careă aă semnalată îmboln virea,ă pentruă eviden aă îmboln viriloră profesionaleă şiă pentruă aă
urm riărealizareaăm surilorăprescrise,ădirec ieiădeăs n tateăpublic ăjude ean ăsauăaămunicipiuluiă
Bucureşti,ăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ăparticipantălaăcercetareăşiăasigur toruluiălaănivelă
teritorial.
-----------Art. 157 a fost modificat de pct. 83 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 158
Peăbazaăconfirm riiăcaracteruluiăprofesionalăalăîmboln virii,ămediculădeămedicinaămunciiăcareă
aă efectuată cercetareaă declar ă cazulă deă îmboln vireă profesional ,ă completândă fişaă deă declarareă aă
cazuluiădeăboal ăprofesional ăBP2,ădenumit ă înăcontinuareăfişaădeă declarareăBP2,ăcareătrebuieăs ă
aib ă ştampilaă direc ieiă deă s n tateă public ă jude eneă sauă aă municipiuluiă Bucureştiă şiă trebuieă s ă
cuprind ădataădeclar rii,ăprev zut ăînăanexaănr.ă21.
------------

Art. 158 a fost modificat de pct. 84 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
SEC IUNEAăaă8-a
Declararea bolilor profesionale
ART. 159
Dosarulă deă cercetareă pentruă declarareaă boliloră profesionaleă seă p streaz ă laă direc iaă deă
s n tateăpublic ăjude ean ăsauăaămunicipiuluiăBucureştiăşiăvaăcuprindeăurm toareleădocumente:
-----------Parteaă introductiv ă aă art.ă 159ă aă fostă modificat ă de litera a) a pct. 120 al art. I din
HOT RÂREAănr.ă955ădină8ăseptembrieă2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă
2010,ă prină înlocuireaă sintagmeiă "autoritateaă deă s n tateă public "ă cuă sintagmaă "direc iaă de
s n tateăpublic ".
a) opisul documentelor din dosar;
b)ă istoriculă deă expunereă profesional ă (documentulă careă certific ă rutaă profesional ,ă şiă anumeă
copieădeăpeăcarnetulădeămunc )ăşi,ădup ăcaz,ănivelulăm suratăalănoxelorăsauănoxaăidentificat ;
c)ă copieă deă peă fişaă deă identificareă aă riscuriloră profesionaleă deă laă dosarulă medicală deă
medicina muncii;
d)ăistoriculăst riiădeăs n tateălaăloculădeămunc ă(documentulăeliberatădeămediculădeămedicinaă
munciiăcareăasigur ăasisten aădeămedicinaămunciiălaăunitateaărespectiv );
e)ădocumentămedicalăcareăprecizeaz ădiagnosticulădeăboal ăprofesional ă(biletulădeăieşireăemisă
deă clinica/sec iaă deă medicinaă munciiă dină structuraă spitaleloră sauă adeverin aă medical ă emis ă deă
medicul de medicina muncii care a precizat diagnosticulă deă boal ă profesional ,ă înă cazulă înă careă
bolnavulă nuă aă fostă internat)ă şiă copiiă aleă unoră investiga iiă necesareă pentruă sus inereaă
diagnosticului de profesionalitate;
f) procesul-verbalădeăcercetareăaăcazuluiădeăboal ăprofesional ;
g) copieădeăpeăfişaădeăsemnalareăBP1.
ART. 160
(1) În cazul bolilor profesionale:
a)ă declarareaă seă faceă deă c treă direc iaă deă s n tateă public ă jude ean ă sauă aă municipiuluiă
Bucureştiă dină careă faceă parteă mediculă deă medicinaă munciiă careă aă efectuată cercetarea, pe baza
documenteloră prev zuteă laă art.ă 159,ă prină fişaă deă declarareă aă cazuluiă deă boal ă profesional ă BP2,ă
careăreprezint ăformularulăfinalădeăraportareăaăboliiăprofesionaleănou-declarate;
b)ăsemnalareaăşiădeclarareaăseăfacăîntr-un interval de maximum 2 ani de la încetarea expunerii
profesionaleăconsiderateăcauz ăaăîmboln virii.ăExcep ieăfacăcazurileădeăpneumoconiozeăşiăcancerul.
(2) Pentru bolile profesionale declarate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene
sauă aleă Spa iuluiă Economic Europeană trebuieă întocmit ă oă fiş ă deă declarareă aă cazuluiă deă boal ă
profesional ăBP2ădeăc treăDirec iaădeăS n tateăPublic ăaăMunicipiuluiăBucureşti.
-----------Art. 160 a fost modificat de pct. 85 al art.ă Iă dină HOT RÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 161
În cazul în care unitatea la care s-aăprodusăîmboln vireaăaăfostădesfiin at ăsauănuămaiăexist ă
laămomentulăpreciz riiădiagnosticuluiădeăboal ăprofesional ,ăcazulărespectivăseăpoateădeclaraăprină
fişaădeădeclarareăBP2ăpeăbazaădocumentelorăprev zuteălaăart.ă159,ăcuăexcep iaăprocesului-verbal de
cercetareăaăcazuluiădeăboal ăprofesional .
ART. 162
Toate cazurile de boli profesionale se declar ălaăultimulăangajatorăundeăaălucratăbolnavulăşiă
undeăexist ăfactoriiădeăriscăaiăboliiăprofesionaleărespectiveăeviden ia iăprinădocumenteăoficialeă
deălaădirec iaădeăs n tateăpublic ;ăeleăseădeclar ăşiăseăp streaz ăînăeviden ădeăc treădirec iaă
deă s n tateă public ă dină jude ulă sauă dină municipiulă Bucureştiă înă careă seă afl ă angajatorulă
respectiv.
-----------Art. 162 a fost modificat de pct. 86 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.
ART. 163
Direc iaădeăs n tateăpublic ăjude ean ,ărespectivăaămunicipiuluiăBucureşti,ăesteăr spunz toareă
pentruăcorectitudineaădatelorăînscriseăînăfişaădeădeclarareăBP2.
------------

Art. 163 a fost modificat de litera a) a pct. 120 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 661ă dină 27ă septembrieă 2010,ă prină înlocuireaă
sintagmeiă"autoritateaădeăs n tateăpublic "ăcuăsintagmaă"direc ia deăs n tateăpublic ".
ART. 164
Bolileă profesionaleă cuă diagnosticulă deă pneumoconioz ă seă declar ă numaiă peă bazaă diagnosticuluiă
precizatădeăc treăcomisiileădeăpneumoconiozeădeălaănivelulăclinicilorădeăboliăprofesionale.
-----------Art. 164 a fost modificat de pct. 87 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
SEC IUNEAăaă9-a
Raportarea bolilor profesionale
ART. 165
(1) Bolile profesionale nou-declarateă seă raporteaz ă înă cursulă luniiă înă careă s-a produs
declararea,ă deă c treă direc iaă deă s n tateă public ă jude ean ,ă respectivă aă municipiuluiă Bucureşti,ă
laă Centrulă na ională deă monitorizareă aă riscuriloră dină mediulă comunitară - Compartimentulă s n tateă
ocupa ional ă şiă mediulă deă munc ă dină cadrulă Institutuluiă Na ională deă S n tateă Public ,ă denumită înă
continuareăCentrulăna ionalădeămonitorizareăaăriscurilor,ăprecumăşiălaăstructurileăteritorialeăaleă
asigur toruluiăstabiliteăconformălegii.
(2)ă Oă copieă aă fişeiă deă declarareă BP2ă seă vaă înmânaă lucr toruluiă diagnosticată cuă boal ă
profesional .
(3) O copie a procesului-verbală deă cercetareă aă cazuluiă deă boal ă profesional ă seă vaă înmânaă
lucr toruluiăaăc ruiăboal ăprofesional ăaăfostăinfirmat ăînăurmaăcercet rii.
-----------Art. 165 a fost modificat de pct. 88 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 166
La nivelul Centruluiă na ională deă monitorizareă aă riscuriloră seă constituieă Registrulă operativă
na ională informatizată ală boliloră profesionale,ă careă seă reactualizeaz ă lunară cuă dateleă dină fişeleă
de declarare BP2.
-----------Art. 166 a fost modificat de pct. 89 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 167
Centrulă na ională deă monitorizareă aă riscuriloră reprezint ă forulă metodologică careă asigur ă
asisten ăşiăîndrumareătehnic ăprofesional ăînădomeniulăbolilorăprofesionale,ăalăbolilorălegateădeă
profesiune,ă precumă şiă înă elaborareaă deă reglement riă pentruă protec iaă s n t iiă înă rela ieă cuă
expunereaă laă agen iă periculoşiă înă mediulă deă munc ,ă promovareaă s n t iiă laă loculă deă munc ă
(elaborare de ghiduri, stabilirea de valori-limit ădeăexpunereăprofesional ,ămetodeăstandardizateă
deă m surareă aă concentra iiloră deă agen iă chimiciă conformă recomand riloră Comisieiă Europene,ă
instruiri de specialitate).
-----------Art. 167 a fost modificat de pct. 90 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 168
Centrulă na ională deă monitorizareă aă riscuriloră raporteaz ă semestrial datele privind
morbiditateaăprofesional ăDirec ieiădeăs n tateăpublic ăşiăcontrolăînăs n tateăpublic ădinăcadrulă
MinisteruluiăS n t ii.
-----------Art. 168 a fost modificat de pct. 91 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr. 955 din 8 septembrie 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 169
Centrulăna ionalădeămonitorizareăaăriscurilorătransmiteăinforma iileădeăinteresăpublicăprivindă
bolileă profesionaleă tuturoră institu iiloră implicateă înă activit iă cuă impactă asupraă s n t iiă
lucr torilor.
------------

Art. 169 a fost modificat de pct. 92 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 170
Listaă boliloră profesionaleă aleă c roră declarare,ă cercetareă şiă eviden ă suntă obligatoriiă esteă
prev zut ăînăanexaănr.ă22.
ART. 171
Structurileă deă medicinaă munciiă dină cadrulă direc iiloră deă s n tateă public ă jude eneă şiă aă
municipiuluiăBucureştiăvorăraporta,ăcuăoăperiodicitateăanual ,ăCentruluiăna ionalădeămonitorizareă
aăriscurilorăsitua iaăabsenteismuluiămedicalăcaăurmareăaăbolilorăprofesionaleăînăanulărespectiv.
-----------Art. 171 a fost modificat de pct. 93 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 172
Intoxica iaă acut ă profesional ă seă declar ,ă seă cerceteaz ă şiă seă înregistreaz ă atâtă caă boal ă
profesional ,ăcâtăşiăcaăaccidentădeămunc .
SEC IUNEAăaă10-a
Bolile legate de profesie
ART. 173
Listaăbolilorălegateădeăprofesiuneăesteăprezentat ăînăanexaănr.ă23.
ART. 174
Bolileă legateă deă profesiuneă nuă seă declar .ă Acesteaă seă dispensarizeaz ă medicală şiă seă comunic ă
angajatoriloră subă formaă rapoarteloră medicaleă nenominalizateă privindă s n tateaă lucr torilor,ă înă
vedereaălu riiăm surilorătehnico-organizatoriceădeănormalizareăaăcondi iilorădeămunc .
SEC IUNEAăaă11-a
Dispozi iiăfinale
ART. 175
Înă contracteleă încheiateă întreă angajatoriă pentruă prestareaă deă activit iă şiă serviciiă voră fiă
prev zuteăclauzeăprivindăr spunderileăreferitoareălaăcomunicarea,ăcercetareaăşiăînregistrareaăunoră
eventualeăaccidenteădeămunc .
ART. 176
(1) Victimeleăsauăfamiliaăvictimelorăunuiăevenimentăurmatădeăincapacitateătemporar ădeămunc ,ă
invaliditateăsauădecesăauădreptulăs ăsesizezeăsauăs ăseăinformezeălaăinspectoratulăteritorialădeă
munc ăpeărazaăc ruiaăaăavutălocăaccidentul.
(2)ăDac ăînăurmaăinvestiga iilorărezult ăc ăsuntăîntruniteăcondi iileăunuiăaccidentădeămunc ,ă
inspectoratulă teritorială deă munc ă vaă luaă m suriă pentruă efectuareaă cercet riiă înă conformitateă cuă
prevederile prezentelor norme metodologice.
(3)ă Înă situa iileă prev zuteă laă alin.ă (1),ă inspectoratulă teritorială deă munc ă vaă r spundeă
sesiz rilorăconformăprevederilorălegaleăsauăvaăelibera,ălaăcerere,ăoăcopieăaăprocesului-verbal de
cercetare a evenimentului.
ART. 177
(1)ăÎnăsitua iaăînăcareăangajatorul,ălucr toriiăimplica i,ăvictimeleăsau familiile acestora nu
sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare a evenimentului, pot
sesiza,ă înă scris,ă Inspec iaă Muncii,ă înă termenă deă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă dataă primiriiă
procesului-verbal.
(2)ăDac ăînăurmaăanalizeiăseăconstat ăc ătrebuieăref cut ăcercetarea,ăInspec iaăMunciiădispuneă
completareaă dosaruluiă deă cercetareă şi/sauă întocmireaă unuiă nouă proces-verbal de cercetare care îl
va înlocui pe cel existent.
(3)ă Solu iileă adoptateă deă c treă Inspec iaă Munciiă voră fiă comunicateă celoră interesa i,ă înă
termenul legal.
-----------Art. 177 a fost modificat de pct. 94 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
CAP. VIII
Avizareaădocumenta iilorăcuăcaracterătehnicădeăinformareăşiăinstruireăînădomeniulăsecurit
şiăs n t iiăînămunc

iiă

SEC IUNEAă1
Prevederi generale
ART. 178
Prezentulă capitolă areă caă scopă stabilireaă tipuriloră deă documenta ii cu caracter tehnic de
informareă şiă instruireă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă careă seă supună aviz rii,ă aă
cerin elorăcareăstauălaăbazaărealiz riiăacestora,ăprecumăşiăaăproceduriiădeăavizare.
ART. 179
Documenta iileăcareăseăsupunăaviz rii sunt:
a)ăfilmeăsauăimagini,ăpeăpelicul ăsauăsuportămagnetic,ăcuăsubiecteădinădomeniulăsecurit iiăşiă
s n t iiăînămunc ;
b)ăafişe,ăpliante,ăbroşuriădinădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ;
c) suporturile de curs destinate programelor deăpreg tireăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiă
înămunc ăprev zuteălaăart.ă16ăalin.ă(1)ălit.ăc)ăşiălaăart.ă55ăalin.ă(1);
-----------Literaă c)ă aă art.ă 179ă aă fostă modificat ă deă pct.ă 95ă ală art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă din 8
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
d)ădiapozitive,ădiafilmeăşiăalteleăasemenea.
SEC IUNEAăaă2-a
Cerin eădeărealizareăaădocumenta iilor
ART. 180
Cerin eleăgeneraleăpentruărealizareaădocumenta iilorăprev zuteălaăart.ă179ăsunt:
a)ă con inutulă s ă fieă înă concordan ă cuă legisla iaă înă domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă
munc ăînăvigoare;
b)ăs ăprezinteăinforma iaăîntr-oăform ăaccesibil ,ăcomplet ăşiăuşorădeăasimilat;
c)ă con inutulă şiă realizareaă s ă fieă înă concordan ă cuă nivelulă deă preg tireă ală subiec iloră
c roraăliăseăadreseaz .
ART. 181
Cerin eleă specificeă pentruă realizareaă filmeloră cuă subiecteă dină domeniulă securit iiă şiă
s n t iiăînămunc ăsunt:
a)ăscenariulăşiăregiaăs asigureăpercepereaăcorect ăşiăclar ăaămesajului;
b)ăimagineăclar ăşiăsugestiv ;
c)ăsonorăclarăşiăsugestiv;
d)ăformeădeăprezentare:ăfilmareăreal ăsauăanima ie;
e)ădurataăproiec iei:ă10-20 de minute.
ART. 182
Cerin eleă specificeă pentruă realizareaă afişeloră şiă plianteloră dină domeniulă securit iiă şiă
s n t iiăînămunc ăsunt:
a)ă grafic ă simpl ,ă f r ă greşeliă tehnice,ă subliniindu-seă elementeleă principaleă aleă temeiă şiă
eliminându-se detaliile nesemnificative;
b) utilizarea unor culori vii,ă contrastante,ă înă concordan ă cuă subiectul,ă respectivă culoriă
deschiseăpentruăsitua iiăpozitiveăşiăculoriăînchiseăpentruăsitua iiănegative;
c)ăs ănuăaib ătextăsauătextulăs ăfieăscurt,ăconcisăşiăvizibil,ăcuădimensiuneaăliterelorăaleas ă
astfel încât s ăpermit ăcitireaătextuluiădeălaăoădistan ădeă4-5 m;
d)ăsubiectulăs ăocupeăcircaă60%ădinăsuprafa aăafişului,ăiarămarginileăs ăfieăsuficientădeămariă
pentru a-l izola de fondul pe care este aplicat;
e)ăm rimeaăafişuluiăvaăfiăaleas ăînăfunc ieădeăscopulăurm rităşiăloculăînăcareăvaăfiăexpus;
f)ă materialeleă dină careă suntă realizateă s ă fieă adecvateă mediiloră înă careă voră fiă utilizate,ă
respectivă s ă fieă rezistenteă laă ac iuneaă factoriloră dină mediulă înă careă suntă amplasateă şi/sauă
utilizateă(umiditate,ăagen i chimici etc.).
ART. 183
Cerin eleă specificeă pentruă realizareaă broşuriloră dină domeniulă securit iiă şiă s n t iiă înă
munc ăsunt:
a)ăs ăprezinteăinforma iileăclarăşiăconcis;
b)ăs ăseăaxezeăpeăoătem ăconcret ;
c)ăs ăprezinteăunăinteresăpractic cât mai larg.
ART. 184
Cerin eleăspecificeăpentruăelaborareaăsuportuluiădeăcursăprev zutălaăart.ă179ălit.ăc)ăsunt:
a)ăs ăfieăelaboratăînăbazaăuneiădocument riăbibliograficeălaăzi;
b)ăs ăutilizezeăterminologiaăspecific ăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ;

c)ăs ăfieăelaboratăpeăoătematic ăorientat ăspreăgrupuri- int ,ărespectivăangajatoriiăcareăşiauăasumatăatribu iiădinădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ăşiăreprezentan iiălucr toriloră
cuăr spunderiăspecificeăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiălucr torilor;
d)ă s ă fieă redactată clar,ă concis,ă adaptată niveluluiă deă preg tireă ală grupului- int ă c ruiaă îiă
este destinat;
e)ă informa iileă s ă fieă sistematizateă într-oă organizareă logic ă aă con inutului,ă orientateă spreă
situa iiăconcreteădeămunc ;
f)ă s ă eviden iezeă consecin eleă neaplic riiă şi/sauă nerespect riiă legisla ieiă dină domeniulă
securit iiăşiăs n t iiăînămunc .
-----------Art. 184 a fost modificat de pct. 96 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955 din 8 septembrie 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 185
Cerin eleăspecificeăpentruărealizareaădiapozitivelorăşiădiafilmelorăsunt:
a)ăpeăcâtăposibilăs ăfieărealizateăcolorăşiăs ăfieăclare;
b)ăs ăfieăînso iteădeăschemeăexplicative;
c)ăs ăfieăînso iteădeătexteăredactateăclarăşiăconcis,ăf r ăaădaănaştereălaăinterpret ri;
d)ăs ăfieărealizateăîntr-oăsuccesiuneălogic .
SEC IUNEAăaă3-a
Avizareaădocumenta iilor
ART. 186
(1) Documenta iileă prev zuteă laă art.ă 179ă potă fiă difuzateă sauă comercializateă numaiă dac ă suntă
avizateădeăc treăComisiaădeăabilitareăşiăavizareăprev zut ălaăart.ă36,ădinăjude ulăînăcareăîşiăareă
sediul elaboratorul.
(2)ă Înă situa iaă înă careă elaboratorulă îşiă areă sediulă într-un alt stat membru al Uniunii
Europeneă oriă apar inândă Spa iuluiă Economică European,ă documenta iileă seă avizeaz ă deă c treă Comisiaă
deăabilitareăşiăavizareădinăcadrulăInspectoratuluiăTeritorialădeăMunc ăalăMunicipiuluiăBucureşti.
-----------Alin. (2) al art. 186 a fost modificat de pct. 97 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 187
Pentruă avizareaă documenta iilor,ă elaboratorulă va transmiteă Comisieiă deă abilitareă şiă avizare,ă
prinăpoşt ,ăoăcerereăîntocmit ăpotrivitămodeluluiăprev zutăînăanexaănr.ă24,ăînso it ădeăunădosară
care cuprinde:
a)ă copiaă certificatuluiă deă înregistrareă laă registrulă comer uluiă şi,ă dup ă caz,ă aă anexeiă
acestuia;
b)ăprinăexcep ieădeălaăprevederileălit.ăa),ăînăsitua iaăînăcareăelaboratorulăseăafl ăînăcazulă
prev zutălaăart.ă186ăalin.ă(2),ăacestaăvaădepuneădocumentulăechivalentăeliberatădeăstatulăînăcareă
îşiăareăsediul;
c) un scurt memoriu de prezentare a documenta iei;
d)ădou ăexemplareădinădocumenta iaăsupus ăaviz rii;
e)ăînăcazulădiapozitivelorăşiădiafilmelorăseăvorătransmiteăoriginalulăşiădou ăcopiiăpeăsuportă
hârtie.
-----------Art. 187 a fost modificat de pct. 98 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 188
(1)ăComisiaădeăabilitareăşiăavizareăvaătransmiteăprinăpoşt ăavizulăsauădeciziaădeărespingereă
motivat ,ăînătermenăde 30ădeăzileădeălaădataăprimiriiăsolicit rii.
(2)ăAvizulăcomisiei,ăprezentatăînăanexaănr.ă25,ăvaăfiăînso itădeăunăexemplarădinădocumenta iaă
transmis ă deă elaborator,ă careă vaă purtaă ştampilaă Ministeruluiă Muncii,ă Familieiă şiă Protec ieiă
Sociale.
-----------Alin. (2) al art. 188 a fost modificat de litera c) a pct. 120 al art.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ă
din 8 septembrie 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 661ă dină 27ă septembrieă 2010,ă prină
înlocuirea sintagmei "Ministerul Muncii,ă Solidarit iiă Socialeă şiă Familiei"ă cuă sintagmaă
"MinisterulăMuncii,ăFamilieiăşiăProtec ieiăSociale".

(3)ăDeciziaădeărespingere,ăprezentat ăînăanexaănr.ă26,ăvaăfiăînso it ădeăceleădou ăexemplareă
deă documenta ieă transmis ă deă elaborator,ă pentruă aă fiă ref cut ă înă sensulă celoră precizateă înă
decizie.
SEC IUNEAăaă4-a
Dispozi iiăfinale
ART. 189
(1)ă Difuzareaă sauă comercializareaă documenta iiloră prev zuteă laă art.ă 179ă vaă fiă înso it ă deă oă
copie a avizului.
(2)ăAngajatorulăcareăutilizeaz documenta iileăprev zuteălaăart.ă179ătrebuieăs ăde in ăoăcopieă
a avizului.
ART. 190
(1)ă Solicitantulă sauă titularulă deă aviz,ă dup ă caz,ă potă faceă contesta ieă laă Ministerulă Muncii,ă
Familieiă şiă Protec ieiă Sociale,ă înă termenă deă maximumă 30ă deă zileă deă laă data primirii deciziei de
respingere.
-----------Alin. (1) al art. 190 a fost modificat de pct. 99 al art.ă Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
(2)ăSolu iileăadoptateăcaăr spunsălaăcontesta ieăvorăfiăcomunicateăcelorăinteresa iăînătermenă
deă30ădeăzileădeălaădataăprimiriiăcontesta iei.
ART. 191
(1)ăDac ăînătimpulăcontroalelorăefectuateădeăinspectoriiădeămunc ăseăconstat ădiferen eăîntre
documenta iaă avizat ă şiă ceaă folosit ă înă activitateaă curent ,ă inspectorulă deă munc ă dispuneă m suriă
pentruăretragereaădocumenta ieiăneconformeăşiăcomunic ,ăînăscris,ăsitua iaăconstatat ăComisieiădeă
abilitareăşiăavizareăcareăaădatăavizul,ăcuăpropunereaădeăsuspendare sau de retragere a avizului.
(2)ă Comisiaă prev zut ă laă alin.ă (1)ă aduceă laă cunoştin aă titularuluiă deă aviză situa iaă
constatat ,ăpentruăcaăacestaăs ăîşiăprezinteăpunctulădeăvedere.
(3)ă Comisiaă prev zut ă laă alin.ă (1)ă analizeaz ă comunicareaă inspectoruluiă deă munc ă împreun ă cuă
punctulă deă vedereă ală titularuluiă deă aviză şiă emiteă oă decizieă deă suspendareă sauă deă retragereă aă
avizului,ădup ăcaz.
(4)ăSuspendareaăseăpoateăfaceăpeăoăperioad ădeterminat ,ăînăfunc ieădeătimpulănecesarăpentruă
remedierea deficien elorăconstatate.
(5)ăDeciziaădeărespingereăaăaviz rii,ădeăretragere,ădeăsuspendareăaăavizuluiăsauăceaăprev zut ă
laăart.ă192ăalin.ă(2)ăpoateăfaceăobiectulăuneiăcontesta iiăînăcondi iileăprev zuteălaăart.ă190.
-----------Art. 191 a fost modificat de pct. 100 al art.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ădină8ăseptembrieă2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 192
(1)ăÎnăsitua iaăînăcareătitularulădeăavizăinten ioneaz ăs ăaduc ămodific riăuneiădocumenta iiă
avizate,ă areă obliga iaă s ă comuniceă Comisieiă deă abilitareă şiă avizareă teritoriale,ă respectivă aă
municipiuluiăBucureşti,ăcon inutulăacestorămodific ri.
(2)ă Comisiaă deă abilitareă şiă avizareă teritorial ,ă respectivă aă municipiuluiă Bucureşti,
analizeaz ă dac ă modific rileă asupraă documenta ieiă suntă interven iiă minoreă sauă majoreă şiă decideă
men inereaăavizuluiăsauănecesitateaăuneiănoiăaviz ri.
ART. 192^1
(1)ăProcedurileăşiăformalit ileădeăabilitareăaăserviciilorăexterneădeăprevenireăşiăprotec ieă
potă fiă îndepliniteă şiă prină intermediulă PCUă electronic,ă înă conformitateă cuă prevederileă Ordonan eiă
deăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă49/2009,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegea nr. 68/2010.
Prevederileă prezentuluiă alineată seă aplic ă înă termenă deă 60ă deă zileă deă laă dataă opera ionaliz riiă
punctului de contact unic electronic.
(2)ă Prevederileă dină cuprinsulă prezenteloră normeă metodologiceă seă completeaz ă cuă dispozi iileă
Ordonan eiă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 49/2009,ă aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă prină Legea
nr. 68/2010.
-----------Art. 192^1 a fost introdus de pct. 101 al art. I dinăHOT RÂREAănr.ă955ădină8ăseptembrieă2010,
publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010.
ART. 193
Anexele nr. 1-26ăfacăparteăintegrant ădinăprezenteleănormeămetodologice.

ANEXA 1
la normele metodologice
----------------------*T*
┌────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăCEREREăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăă
│ăăăăăăăăăăpentruăăăăăăăăăă│ăINSPECTORATULăTERITORIAL│
│ăC tre:ăăăăăăăăăăăăăăăăă│autorizareaădesf şur riiăă│ăăăăăăăDEăMUNC ăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│activit iiădinăpunctădeăă│ăăă.....................ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │vedereăalăsecurit iiăşiăă├─────────────────────────┤
│INSPECTORATULăTERITORIAL│ăăs n t iiăînămunc ăla:ăă│ăIVăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăDEăMUNC ăăăăăăăăăăăă│ă[]ăsediulăsocialăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ă.....................ăă│ă[]ăsediulăsecundarăăăăăăă│ăNr.ăintrare:...........ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă[]ăinăafaraăsediuluiăăăăă│ăDataă..................ă│
├────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┤
│ăV.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ă1.ăPersoanaăjuridic :....................................................ăăă│
│ă2.ăcuăsediulăîn:ălocalitateaă.........ăstr.ă.....ănr.ă...,ăblocă.........ăăă│
│ăscaraă...,ăetajă...ăap.ă...ăjude /sectoră....,ăcodăpoştală....ătelefonă...ăă│
│ăfaxă.......,.......ăe-mailă...........ăwebăsiteă..........................ăă│
│ă3.ăăprină.........(nume,ăprenunne)ă.....ăCNPă.....(codănumericăpersonal)....│
│ăînăcalitateădeă.................ăconformă.................................ăă│
│ă4.ăăObiectulăcererii:ăautorizareaădesf şur riiăactivit iiădinăpunctădeăăăăă│
│ăvedereăalăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ălaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăă- sediulăsocialăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăă- sediul secundar
│
│ăă- înăafaraăsediuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăVI.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăPersoanaăşiădomiciliulăalesăpentruăcomunic ri:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ă1.ăNumeăşiăprenume:ă..................................................ăăăăăă│
│ă2.ăAdresa:ălocalitateaă.............,ăstr.ă............................ăăăăă│
│ănr.ă....,ăblocă...,ăscaraă....ăetajă.....ăap.ă....ăjude /sectoră........ăăăă│
│ăcodăpoştală........,ătelefonă..........,ăfaxăă.........................ăăăăă│
│ăe-mail ........................................................
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăVII.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ă1.ăACTIVIT IăPENTRUăCAREăSOLICITăAUTORIZAREAăDEăFUNC IONAREăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăDINăPUNCTăDEăVEDEREăALăSECURIT IIăŞIăS N T IIăÎNăMUNC ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ă1.1.ă>ăSEDIUăSOCIALăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăNr.ălucr tori:ă....│
│ăAdresa:ă..................................................................ăă│
│ă..........................................................................ăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┤
│ăCodăCAENăăăăăăăăăăăăăăă│Denumireaăactivit tiiăăăăă│ăăAutorizat ăanterior*ăăă│
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────┤
├────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┤

│12.ă>ăSEDIUăSECUNDARăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*)ăSeăvaăcompletaădataăşiălegeaăînăbazaăc reiaăs-aăeliberatăautoriza ia.
┌─────────────────────┬──────┬──────────────────────┬───────────┬─────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăCodăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Autorizataă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăAdresaăăăăăăă│CAENăă│ăDenumireaăactivit tii│anterior*ăă│Nr.ălucratori│
├─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┤
├─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┤
├─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┤
├─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┤
├─────────────────────┼──────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┤
├─────────────────────┴──────┴──────────────────────┴───────────┴─────────────┤
│1.3.ă>ăÎNăAFARAăSEDIULUIăSOCIALăSAUăAăSEDIILORăSECUNDAREăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ăăCodăCAENăăă│ăăăăăăăăăăăăăDenumireaăactivit iiăăăăăăăăăăăăăăă│Nr.ălucr tori│
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
├─────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăMen iuniăprivindăsistareaăactivit iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────┤
│CodăCAENăăăăă│ăăăDenumireaăactivit iiă│Loculădesf şur riiăăăăă│ăNr.ăşiădataă│
│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăactivit iiăăăăăăăă│ăactuluiăăăăă│
├─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤
├─────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤
├─────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────┤
│ăăăăăM suriăluateăpentruăremediereaădeficien eleăcareăauăcondusălaăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăsistareaăactivit iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Pentruăob inereaăautoriz riiădepunăacteleămen ionateăînăopisulădeădocumente.ă│
├──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│ăDataă...........................ăăăăă│ăSemn turaă......................ăăăăă│
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ăOPISăDEăDOCUMENTEăSOLICITATEăPENTRUăAUTORIZAREAăDEăFUNC IONAREăDINăPUNCTăDEă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăVEDEREăALăSECURIT IIăŞIăS N T IIăÎNăMUNC ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├─────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┬──────┤
│Nr.ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăNr.ăşiădataăăăă│ăăNr.ă│
│crt.ă│ăăăăăăăăăăăDenumireaăactuluiăăăă
│ăăactului/Emitentăăă│ăfileă│
├─────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────┤
├─────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────┤
├─────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────┤
├─────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────┤
├─────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────┤
├─────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┴──────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăTotalăfile:......ăă│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
NOT :
PuncteleăIIIăşiăIVăseăcompleteaz ădeăc treăinspectoratulăteritorial

*ST*

deămunc .
*)ăSeăvaăcompletaădataăşiălegeaăînăbazaăc reiaăs-aăeliberatăautoriza ia.

ANEXA 2
la normele metodologice
-----------------------*T*
┌────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Iăăăăăăăăăăăăăă
│ăIIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăINSPECTORATULăTERITORIAL│
│ăC tre:ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă DECLARATIEăăăăăăăăă│ăăăăăăăDEăMUNC ăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│PEăPROPRIAăRASPUNDEREăăăăă│ăăă.....................ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────┤
│INSPECTORATULăTERITORIAL│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăIVăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăDEăMUNC ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ă.....................ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăNr.ăintrare:...........ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăDataă..................ă│
├────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┤
│ăV.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ă1.ăSubsemnat(ul)/aă.....................,ădomiciliatăină................ăăăă│
│ăstr.ă..............ănr.ă......,ăblocă................ăscaraă.....,ăetajă...ă│
│ăap.ă...ăjude /sectoră.........,ătelefonă...............ăactăidentitate....,ă│
│ăseriaă....ănr.ă.......ăCNPă..........,ăeliberatădeă.........ălaădataă......ă│
│ăînăcalitateăde*1)ă.................................................ăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ă2.ăpentruăpersoanaăjuridic :........................................ăăăăăăăă│
│ă3.ăcuăsediulăîn:ălocalitateaă.........ăstr.ă.....ănr.ă...,ăblocă.........ăăă│
│ăscaraă...,ăetajă...ăap.ă...ăjude /sectoră....,ăcodăpoştală...........,ăăăăăă│
│ăcasutaăpostalaă............ătelefonă...............ăfaxă.........ăăăăăăăăăăă│
│ăe-mail ..........., web site ..........................ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│
│ăăăăăăăăînătemeiulăLegiiăsecurit iiăşiăs n t tiiăinămuncaănr.ă319/2006
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4.ăDECLARăPEăPROPRIAăR SPUNDEREăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăc ,ădeălaădataăprezentei,ăactivit ileăpentru careăseăsolicit ăautoriza ieă│
│ăădeăfunc ionareădinăpunctădeăvedereăalăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ,ăăă│
│ăăseăvorădesf şuraăînăconformitateăcuăprevederileăLegiiăsecurit iiăşiăăăăăăă│
│ăăs n t tiiăinămunc ănr.ă319/2006ăşiăaleăaltorăreglement riădin domeniulăăăăă│
│ăăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│Dataă....................ăăăăăăăăăăă│ăSamn turaă.................ăăăăăăăăăăăă│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

*ST*

NOTA:
*)ăSeăcompleteaz ăcuăcalitateaăpeăcareăsolicitantulăoăde ineă(angajator,
administrator, reprezentant).
PuncteleăIIIăşiăIVăseăcompleteaz ădeăc treăinspectoratul teritorial de
munc .

ANEXA 3
la normele metodologice
----------------------Seria ........ nr. ...........
ROMÂNIA
MINISTERULăMUNCII,ăFAMILIEIăŞIăPROTEC IEIăSOCIALE
INSPECTORATULăTERITORIALăDEăMUNC ă...............................

CERTIFICAT CONSTATATOR Nr. ........
emis în temeiul art.ă 13ă lit.ă c)ă dină Legeaă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă nr.ă 319/2006 şiă
art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 108/1999 pentruă înfiin areaă şiă organizareaă Inspec ieiă
Muncii,ă republicat ,ă eliberată înă bazaă declara ieiă peă propriaă r spundere,ă înregistrat ă subă nr.ă
....... din ...................., pentru:
Persoanaă juridic :ă .................................,ă cuă sediulă socială înă localitateaă
........................., str. ..................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap.
....,ăjude ul/sectorulă................
Prezentul certificat constatatoră atest ă c ă s-aă înregistrată declara iaă peă propriaă r spundereă
conformă c reiaă persoanaă juridic ă îndeplineşteă condi iileă deă func ionareă dină punctă deă vedereă ală
securit iiăşiăs n t iiăînămunc ăpentruăactivitatea/activit ileădeclarate:
*T*
┌────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┐
│Nr.ă│ăăăăDenumireaăactivit iiăăăăă│ăăăCodăăă│ăăăăăăAdresaălaăcareăseăăăăă│
│crt.│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăCAENăă│ăăăădesf şoar ăactivitateaăă│
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ăăăă│ăăăăă
│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă
│
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┘
*ST*
Inspector-şef,
....................
Dataăeliber rii:
ziua ..... luna ........... anul .......
- verso *T*
┌────┬────────────┬──────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│Nr.ă│ăDenumireaăă│ăCodăă│ăAdresaălaăcare│ăăăăSemn turaăăăăă│ăăăăSemn turaăăăăă│
│crt.│activit iiă│ăCAENă│ăseădesf şoar ă│inspectorului-şef/│inspectorului-şef/│
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ activitateaăăă│ăăDataăsist riiăăă│ăăăDataărelu riiăă│
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăactivit iiăăăă│ăăăăactivit iiăăă│
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă
│
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────┴────────────┴──────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────┘
*ST*
-----------Anexaă 3ă laă normeleă metodologiceă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 1ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010, conform pct. 103
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 4
la normele metodologice
-----------------------*T*
*Font 9*
INSPEC IAăMUNCII
Inspectoratulăteritorialădeămunc ................
REGISTRULăDEăEVIDEN
a certificatelor constatatoare emise
┌──┬─────┬──────┬──────┬────┬────┬──────┬───────┬────┬─────┬───────┬────┬──────┬─────────┐
│Nă│ăăăăă│ăăăăăă│Acti- │ăăăă│ăăăă│Adresa│Activi-│ăăăă│Nr.ăă│Activi-│ăăăă│Nr.ăăă│Dataăăăăă│
│r.│Soci-│Adresa│vitate│Codă│Nr.ă│sediuă│tateăăă│Codă│deăăă│tateăăă│Codă│deăăăă│emiteriiă│
│ăă│eta- │sediuă│auto- │CAEN│deăă│secun-│autori-│CAEN│lucra│autori-│CAEN│lucra-│certifi- │
│că│teaăă│ăăăăăă│rizata│ăăăă│lu- │darăăă│zataăla│ăăăă│toriă│zataăin│ăăăă│toriăă│catuluiăă│
│ră│ăăăăă│ăăăăăă│ăălaăă│ăăăă│cra-│ăăăăăă│sediuăă│ăăăă│ăăăăă│afaraăă│ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│
│t.│ăăăăă│ăăăăăă│sediuă│ăăăă│tori│ăăăăăă│secun- │ăăăă│ăăăăă│sediuăă│ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│
│ăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ă
│ăăăăăă│darăăăă│ăăăă│ăăăăă│secun- │ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│
│ăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăă│ăăăăă│darăăăă│ăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăă│
├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤
├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤
├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤
├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤
├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤
├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤
├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤
├──┼─────┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───────┼────┼─────┼───────┼────┼──────┼─────────┤
└──┴─────┴──────┴──────┴────┴────┴──────┴───────┴────┴─────┴───────┴────┴──────┴─────────┘
*ST*
ANEXA 5
la normele metodologice
----------------------ACTIVIT

IăINDUSTRIALE

1.ăActivit iăcuăriscăpoten ialădeăexpunereălaăradia iiăionizante
2.ăActivit iăcuăriscăpoten ialădeăexpunereălaăagen iătoxiciăşiăfoarteătoxici,ăînăspecialăceleă
cu risc de expunere laăagen iăcancerigeni,ămutageniăşiăal iăagen iăcareăpericliteaz ăreproducerea
3.ă Activit iă înă careă suntă implicateă substan eă periculoase,ă potrivită prevederiloră Hot râriiă
Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt
implicateă substan eă periculoase,ă cuă modific rileă ulterioareă 4.ă Activit iă cuă riscă deă expunereă laă
grupaă3ăşiă4ădeăagen iăbiologici
5.ă Activit iă deă fabricare,ă manipulareă şiă utilizareă deă explozivi,ă inclusivă articoleă
pirotehniceăşiăalteăproduse careăcon inămateriiăexplozive
6.ăActivit iăspecificeăexploat rilorăminiereădeăsuprafa ăşiădeăsubteran
7.ăActivit iăspecificeădeăforajăterestruăşiădeăpeăplatformeămaritime
8.ăActivit iăcareăseădesf şoar ăsubăap
9.ă Activit iă înă construc iiă civile,ă excava ii,ă lucr riă deă pu uri,ă terasamenteă subteraneă şiă
tuneluri,ăcareăimplic ăriscădeăsurpareăsauăriscădeăc dereădeălaăîn l ime
10.ăActivit iăînăindustriaămetalurgic ăşiăactivit iădeăconstruc iiănavale
11. Producerea gazelor comprimate,ălichefiateăsauădizolvateăşiăutilizareaămasiv ăaăacestora

12.ăActivit iăcareăproducăconcentra iiăridicateădeăprafădeăsiliciu
13.ăActivit iăcareăimplic ăriscuriăelectriceălaăînalt ătensiune
14.ăActivit iădeăproducereăaăb uturilorădistilate şiăaăsubstan elorăinflamabile
15.ăActivit iădeăpaz ăşiăprotec ie
16.ă Activit iă înă careă lucr toriiă potă fiă expuşiă unuiă poten ială riscă datorată atmosfereloră
explozive,ă aşaă cumă suntă reglementateă deă Hot râreaă Guvernului nr. 1.058/2006 privindă cerin eleă
minimeă pentruă îmbun t ireaă securit iiă şiă protec iaă s n t iiă lucr toriloră careă potă fiă expuşiă
unuiăpoten ialăriscădatoratăatmosferelorăexplozive
-----------Anexaă 5ă laă normeleă metodologiceă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 2 din HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010,ăconformăpct.ă104ă
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 6
la normele metodologice
----------------------CON INUTULăMINIM
alăcursurilorănecesareăpreg tiriiăîn
domeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc
A.ăSuportulădeăcursădestinatăprogramelorădeăpreg tireăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînă
munc ă prev zuteă laă art.ă 16ă alin.ă (1)ă lit.ă c)ă şiă laă art.ă 55ă alin.ă (1)ă dină normeleă metodologice,ă
pentruă angajatoriă şi,ă respectiv,ă pentruă reprezentan iiă lucr toriloră cuă r spunderiă specificeă înă
domeniulăsecurit iiăşiăs n t iiălucr torilorăcuprinde:
1.ăcadrulălegislativăgeneralăreferitorălaăsecuritateaăşiăs n tateaăînămunc ;
2.ăconcepteădeăbaz ăreferitoareălaăsecuritateaăşiăs n tateaăînămunc ;
3.ăno iuniădespreăriscuriăgeneraleăşiăprevenireaălor;
4.ă no iuniă despreă riscuriă specifice şiă prevenireaă loră înă sectorulă corespunz toră activit iiă
întreprinderiiăşi/sauăunit ii;
5. acordarea primului ajutor.
Total: 40 de ore.
B.ă Suportulă deă cursă destinată programeloră deă formareă profesional ă înă domeniulă securit iiă şiă
s n t iiă înă munc ă prev zuteă laă art.ă 49ă alin.ă (1)ă lit.ă b)ă şiă laă art.ă 50ă alin.ă (1)ă lit.ă b)ă dină
normele metodologice cuprinde:
1.ăcadrulălegislativăgeneralăreferitorălaăsecuritateaăşiăs n tateaăînămunc ;
2. criterii generale pentru evaluarea riscurilor;
3. organizareaăactivit ilorădeăprevenireăşiăprotec ie;
4.ăac iuniăînăcazădeăurgen :ăplanuriădeăurgen ăşiădeăevacuare,ăprimăajutor;
5.ăelaborareaădocumenta iilorănecesareădesf şur riiăactivit iiădeăprevenireăşiăprotec ie;
6.ăeviden eăşiăraport riăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc .
Total: 80 de ore.
-----------Anexaă 6ă laă normeleă metodologiceă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 3ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr. 661 din 27 septembrie 2010, conform pct. 105
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 7
la normele metodologice
----------------------Planulădeăprevenireăşiăprotec ie
*T*
*Font 9*
┌───┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────────┬───────┐
│Nr.│Locăde│Riscuri│M suri│Masuri│Masuri│Masuri│Actiuniăăă│ăăăăăăăăă│Persoanaăcare│Obser- │
│crt│munca/│evalu- │teh- │orga- │igie- │deăăăă│inăscopulă│Termenăăă│raspundeădeăă│va iiăă│
│ăăă│postăă│ateăăă │niceăă│niza- │nico- │altaăă│realiz rii│ăădeăăăăă│ărealizareaăă│ăăăăăăă│
│ăăă│ădeăăă│ăăăăăăă│ăăăăăă│tori- │sani- │natur │ămasuriiăă│realizare│ăămasuriiăăăă│ăăăăăăă│
│ăăă│lucruă│ăăăăăăă│ăăăăăă│ceăăăă│tareăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
├───┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────────┼───────┤
│ă0ă│ăă1ăăă│ăăă2ăăă│ăăă3ăă│ăă4ăăă│ăă5ăăă│ăă6ăăă│ăăăă7ăăăăă│ăăăă8ăăăă│ăăăăăă9ăăăăăă│ăăă10ăă│

├───┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────────┼───────┤
├───┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────────┼───────┤
├───┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────────┼───────┤
└───┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────────┴───────┘

Avizat

Angajator

CSSM
*ST*
ANEXA 8
la normele metodologice
----------------------Denumirea solicitantului: ..................................
Adres :ă....................................................
Localitate: ................................................
Jude :ă.....................................................
Codăpoştal:ă................................................
Telefon/Fax: ...............................................
Nr.ădeăînregistrareăînăregistrulăcomer ului:ă...............
Cod unic de înregistrare (CUI): ............................
Nr. ......./.............*1)
C tre
Comisia de abilitare a serviciilor
externeădeăprevenireăşiăprotec ieăşiădeăavizare
aădocumenta iilorăcuăcaracterătehnicădeăinformareăşi
instruireăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc
dinăcadrulăInspectoratuluiăTeritorialădeăMunc ă..................*2)
Subsemnatul,
.................,
CNP...........................,
în
calitate
de
......................., solicit prin prezentaăanalizaădosaruluiăînăvedereaăabilit riiăcaăserviciuă
externă deă prevenireă şiă protec ie,ă înă temeiulă art.ă 36ă dină Normeleă metodologiceă deă aplicareă aă
prevederilor Legiiă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă nr.ă 319/2006, aprobate prin Hot râreaă
Guvernului nr. 1.425/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
În acest scop, anexez la prezenta cerere dosarul întocmit potrivit prevederilor art. 37 din
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legiiă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă nr.ă
319/2006, aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare.
Solicitant*3),
.....................
----------*1)ăSeăvaăcompletaăcuănum rulăşiădataădeăînregistrareălaăsolicitant.
*2)ăSeăvaăcompletaădenumireaăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ăînăcadrulăc ruiaăfunc ioneaz ă
Comisia deăabilitareăşiăavizare.
*3)ăSeăvorăspecificaăfunc ia,ănumeleăşiăprenumeleăsolicitantuluiăsauăaleăreprezentantuluiăs uă
legal,ăseăvaăsemnaăşiăştampila.
-----------Anexaă 8ă laă normeleă metodologiceă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 4ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010,ăconformăpct.ă106ă
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 8A
la normele metodologice
----------------------Denumirea solicitantului: ......................................

Adres :ă........................................................
Localitate: ....................................................
Jude :ă.........................................................
Codăpoştal:ă....................................................
Telefon/Fax: ...................................................
Nr.ădeăînregistrareăînăregistrulăcomer ului:ă...................
Cod unic de înregistrare (CUI): ................................
Nr. ......./.............*1)
CERERE DE REÎNNOIRE A CERTIFICATULUI DE ABILITARE
C tre
Comisia de abilitare a serviciilor
externeădeăprevenireăşiăprotec ieăşiădeăavizare
aădocumenta iilorăcuăcaracterătehnicădeăinformareăşi
instruireăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc
din cadrul Inspectoratului Teritorial deăMunc ă...................*2)
Subsemnatul,ă....................,ăconduc torăalăserviciuluiăexternădeăprevenireăşiăprotec ieă
......................, solicit reînnoirea certificatului de abilitare nr. ........ din data de
............., în temeiul art. 42 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securit iiăşiăs n t iiăînămunc ănr.ă319/2006, aprobate prin Hot râreaăGuvernuluiănr.ă1.425/2006,
cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă caă urmareă aă modific riiă condi iiloră înă bazaă c roraă
acesta a fost emis.
Anexeză laă prezentaă cerereă ună num ră deă ......ă documenteă careă atest ă modificareaă condi iiloră
ini iale,ăpeăcareăv ărogăs ăleăanaliza i.
Declară peă propriaă r spundereă c ă celelalteă condi iiă probateă prină documenteleă dină dosarulă deă
abilitare/reînnoire, depus la ....................., cu nr........... din data de ..............,
auăr masăneschimbate.
Solicitant*3),
.....................
---------*1)ăSeăvaăcompletaăcuănum rulăşiădataădeăînregistrareălaăsolicitant.
*2)ăSeăvaăcompletaădenumireaăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ăînăcadrulăc ruiaăfunc ioneaz ă
Comisiaădeăabilitareăşiăavizare.
*3) Se vorăspecificaăfunc ia,ănumeleăşiăprenumeleăsolicitantuluiăsauăaleăreprezentantuluiăs uă
legal,ăseăvaăsemnaăşiăştampila.
-----------Anexaă8Aălaănormeleămetodologiceăaăfostăintrodus ădeăpct.ă107ăalăart.ăIădinăHOT RÂREAănr. 955
din 8 septembrie 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 661ă dină 27ă septembrieă 2010,ă avândă
con inutulăanexeiă5ădinăacestăactănormativ.
ANEXA 9
la normele metodologice
----------------------ROMÂNIA
MINISTERULăMUNCII,ăFAMILIEIăŞIăPROTEC IEIăSOCIALE
Comisia de abilitare a serviciilor
externeădeăprevenireăşiăprotec ieăşiădeăavizare
aădocumenta iilorăcuăcaracterătehnicădeăinformareăşi
instruireăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc
dinăcadrulăInspectoratuluiăTeritorialădeăMunc ă...................*1)
CERTIFICAT DE ABILITARE
aăserviciuluiăexternădeăprevenireăşiăprotec ie
Nr. ....... din ...................

emis în temeiul art.ă 45ă alin.ă (2)ă lit.ă e)ă dină Legeaă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă nr.ă
319/2006, în baza dosarului înregistrat cu nr. .......... din ................
Titular:
.................................,
cu
sediul
social
în
localitatea
......................, str. ................... nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ...., ap.
.......,ăjude ul/sectorulă.......................
Cod unic de înregistrare .....................................................
Nr.ă deă înregistrareă înă registrulă comer uluiă ....................ă dină dataă deă
..................
Conduc torulă
serviciuluiă
externă
deă
prevenireă
şiă
protec ieă
este:ă
.............................., CNP .................. .
Prezentulă certificată atest ă c ,ă dină analizaă documenteloră depuseă laă dosară rezult ă c ă suntă
îndepliniteăcerin eleăprev zuteălaăart.ă28-45 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă nr.ă 319/2006, aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă
1.425/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
Valabilăpân ălaămodificareaăcondi iilorăînăbazaăc roraăaăfostăemis.
Preşedinte,
..........................................
(numeleăşiăprenumele,ăsemn turaăşiăştampila
Comisieiădeăabilitareăşiăavizareăemitente)
-------*1) Se va completa denumireaăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ăînăcadrulăc ruiaăfunc ioneaz ă
Comisiaădeăabilitareăşiăavizare.
-----------Anexaă 9ă laă normeleă metodologiceă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 6ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010,ăconformăpct.ă108ă
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 10
la normele metodologice
----------------------*T*
*Font 9*
Nr. .../...*1)
Denumirea: ......................................
Sediu: ..........................................
Codulăpoştal:ă....ăTelefon:ă.........ăFax:ă.......
Cod unic de înregistrare: .......................
Nr. înregistrareăînăRegistrulăcomer ului:ă.......ădinădataă.........
Certificat de abilitare nr. ... din ....
RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL
┌──┬───────┬─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┬──┐
│ăă│ăă
│ăăăăă│ăăăăăăăDateăreferitoareălaăbeneficiarăăăăăăăăăă│ăăăăDateăăăăă│ăăăăăăă│ăă│
│ăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăreferitoareă│Infor- │ăă│
│ăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ălaăfurnizor │matiiăă│ăă│
│ăă│ăăăăăăă│ăăăăă├─┬─┬─┬─────┬───────────────────────────────────┼────────┬────┤referiă│ăO│
│Nă│Activi-│Bene-│ă│ă│ă│Dacaă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăă│toareăă│ăb│
│r.│tateaăă│fici-│ă│ă│ă│sauăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăă│ăăăă│ăălaăăă│ăs│
│ăă│desfa- │arulă│A│B│C│inre-│ăăăăTipulăevenimentelorăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăă│con│ăe│
│că│surataă│ăăăăă│ă│ă│ă│gis- │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Persoana│Timp│troaleă│ăr│
│ră│ă*2)ăăă│ăăăăă│ă│ă│ă│trată│ăăăăăăăă
│careăaăă│alo-│ăaleăăă│ăv│
│t.│ăăăăăăă│ăăăăă│ă│ă│ă│eveni│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│efectuat│cată│inspecă│ăa│
│ăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ă│ă│ă│mente│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│activi- │ăăăă│torilor│ăt│
│ăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ │ă│ă├──┬──┼────┬────┬──────┬─────┬──────┬─────┤tateaăăă│ăăăă│ăădeăăă│ăi│
│ăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ă│ă│ă│ăă│ăă│Acci│Acci│Acciăă│Inciă│Imbolă│Cauza│ăăăăăăăă│ăăăă│muncaăă│ăi│
│ăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ă│ă│ă│DA│NU│denă│denă│denăăă│dente│naviri│eveni│ăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăă│ăă│
│ăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ă│ă│ă│ăă│ăă│teăă│teăă│teădeă│peri-│profe-│mentu│ăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăă│ăă│
│ăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ă│ă│ă│ăă│ăă│usoa│deăă│traseu│culoa│siona-│luiăă│ăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăă│ăă│

│ăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ă│ă│ă│ăă│ăă│reăă│mună│sauăde│seăăă│leăăăă│ăăăăă│ăăăă
│ăăăă│ăăăăăăă│ăă│
│ăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ă│ă│ă│ăă│ăă│ăăăă│caăă│circuă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăă│ăă│
│ăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ă│ă│ă│ăă│ăă│ăăăă│ăăăă│latieă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăă│ăă│
├──┼───────┼─────┼─┼─┼─┼──┼──┼────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────┼───────┼──┤
│0ă│ăăă1ăăă│ăă2ăă│3│4│5│ă6│ă7│ăă8ă│ă9ăă│ăă10ăă│ăă11ă│ăă12ăă│ă13ăă│ăă14ăăăă│ă15ă│ăă16ăăă│17│
├──┼───────┼─────┼─┼─┼─┼──┼──┼────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────┼───────┼──┤
├──┼───────┼─────┼─┼─┼─┼──┼──┼────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────┼───────┼──┤
├──┼───────┼─────┼─┼─┼─┼──┼──┼────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────┼───────┼──┤
├──┼───────┼─────┼─┼─┼─┼──┼──┼────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────┼───────┼──┤
├──┼───────┼─────┼─┼─┼─┼──┼──┼────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────┼───────┼──┤
├──┼───────┼─────┼─┼─┼─┼──┼──┼────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────┼───────┼──┤
├──┴───────┴─────┴─┴─┴─┴──┴──┼────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼────┼───────┼──┤
│ăăăăăăăăăăăTOTAL:ăăăăăăăăăăă│ăăăă│ăăăă│ăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăă│ăă│
└────────────────────────────┴────┴────┴──────┴─────┴──────┴─────┴────────┴────┴───────┴──┘
Titularul certificatului*3)
Conduc torulăserviciuluiăextern
deăprevenireăşiăprotec ie*4),
SEMNIFICA IAăCOLOANELORăDINăTABELăESTEăURM TOAREA:
A = Profilul de activitate
BăţăNum rulătotalădeăsalaria i
CăţăNum rulădeăparticipan iălaăactivitateaădesf şurat
-----------*1)ăNum rulădeăînregistrareălaăemitent
*2)ăSeăvorăcompletaăactivit ileădeăprevenireăşiăprotec ieădesf şurate,
dintreăceleăprev zuteălaăart.ă15ădinănormeleămetodologice.
-----------Nota de subsol *2) dinăanexaă10ălaănormeleămetodologiceăaăfostămodificat ădeăpct.ă102ăalăart.
Iă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă septembrieă 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 661ă dină 27ă
septembrie 2010.

*ST*

*3)ăSeăvaăspecificaăfunc ia,ănumeleăşiăprenumeleăreprezentantuluiălegal,
alătitularuluiăşiăvaăpurtaăsemnaturaăşiăştampila.
*4)ăNumeleăşiăprenumeleăconduc toruluiăşiăsemn tura.

ANEXA 10A
la normele metodologice
----------------------Denumirea/Numele solicitantului: ................................
Adres :ă.........................................................
Localitate: .....................................................
ar :ă...........................................................
Codăpoştal: .....................................................
Telefon/Fax: ....................................................
Nr. ......../.............*1)
NOTIFICARE PENTRU PRESTARE PERMANENT ,ăÎNăREGIMăDEăSTABILIRE
C tre
Comisia de abilitare a serviciilor
externeădeăprevenireăşiăprotec ieăşiădeăavizare
aădocumenta iilorăcuăcaracterătehnicădeăinformareăşi
instruireăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc
dinăcadrulăInspectoratuluiăTeritorialădeăMunc ă.................*2)
În conformitate cu prevederile art. 45^3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legiiă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă nr.ă 319/2006, aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă

1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă subsemnatul,ă .......................,ă înă
calitate
de
......................
al
.......................,
cu
sediul
în
...........................,ă v ă notifică c ă de ină Certificatul/Autoriza ia/Atestatulă nr.ă .......ă
dină ....................,ă emis/emis ă deă ................................,ă valabil/valabil ă pentru
perioadaă .....................,ă pentruă prestareaă permanent ă aă serviciiloră deă prevenireă şiă
protec ie:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
În sus inereaănotific riiădepunăurm toareleădocumente:
a) ......................................................................;
b) ......................................................................;
c) ......................................................................;
d) ......................................................................;
Dataă.............ăăăăăăăăăăăăăăăăăSemn turaă...........*3)
---------*1)ăSeăvaăcompletaăcuănum rulăşiădataădeăînregistrareăla solicitant.
*2)ăSeăvaăcompletaădenumireaăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ăînăcadrulăc ruiaăfunc ioneaz ă
Comisiaădeăabilitareăşiăavizare.
*3)ăSeăvaăsemnaăşi,ădup ăcaz,ăseăvaăştampila.
-----------Anexa 10A la normele metodologice a fost introdus ădeăpct.ă109ăalăart.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ă
din 8 septembrie 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 661ă dină 27ă septembrieă 2010,ă avândă
con inutulăanexeiă7ădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 10B
la normele metodologice
----------------------Denumirea/Numele solicitantului: ..............................
Adres :ă.......................................................
Localitate: ...................................................
ar :ă.........................................................
Codăpoştal:ă...................................................
Telefon/Fax: ..................................................
Nr. ............/..............*1)
NOTIFICAREăPENTRUăPRESTAREăTEMPORAR ăSAUăOCAZIONAL
C tre
Comisia de abilitare a serviciilor
externeădeăprevenireăşiăprotec ieăşiădeăavizare
aădocumenta iilorăcuăcaracterătehnicădeăinformareăşi
instruireăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc
dinăcadrulăInspectoratuluiăTeritorialădeăMunc ă.................*2)
În conformitate cu prevederile art. 45^4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legiiă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă nr.ă 319/2006, aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă
1.425/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă subsemnatul, ......................., în
calitate
de
.............................
al
...........................,
cu
sediul
în
.......................,ăv ănotificăc ăde inăCertificatul/Autoriza ia/Atestatulănr.ă.........ădină
....................,ă emis/emis ă deă .......................,ă valabil/valabil ă pentruă perioadaă
.............................,ă înă vedereaă prest riiă urm toareloră serviciiă deă prevenireă şiă
protec ie:
...........................................................................
...........................................................................

...........................................................................
temporar sau ocazional.
Serviciile
......................................
vor
fi
efectuate
în
..................,ă
jude ulă
................,ă
pentruă
persoanaă
............................., în perioada ....................

localitatea
juridic ă

Dataă.............ăăăăăăăăăăăăăăSemn turaă..................*3)
--------*1)ăSeăvaăcompletaăcuănum rulăşi data de înregistrare la solicitant.
*2)ăSeăvaăcompletaădenumireaăinspectoratuluiăteritorialădeămunc ăînăcadrulăc ruiaăfunc ioneaz ă
Comisiaădeăabilitareăşiăavizare.
*3)ăSeăvaăsemnaăşi,ădup ăcaz,ăseăvaăştampila.
-----------Anexa 10B la normeleămetodologiceăaăfostăintrodus ădeăpct.ă109ăalăart.ăIădinăHOT RÂREAănr.ă955ă
din 8 septembrie 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 661ă dină 27ă septembrieă 2010,ă avândă
con inutulăanexeiă8ădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 11
la normele metodologice
----------------------*T*
ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA .......................
FIŞ ăDEăINSTRUIREăINDIVIDUAL
privindăsecuritateaăşiăs n tateaăinămunc
NUMELEăŞIăPRENUMELE _____________________________________________
LEGITIMA IA,ăMARCAă______________________________________________
GRUPAăSANGUIN ___________________________________________________
DOMICILIUL ______________________________________________________
Dataăşiăloculănaşteriiă__________________________________________
Calificareaă_________________ăFunc iaă___________________________
Loculădeămunc ă__________________________________________________
Autoriza iiă(ISCIR,ăs.a.)ă_______________________________________
Traseul de deplasare la/de la serviciu __________________________
_________________________________________________________________
Instruirea la angajare
1)ăInstruireaăintroductivăgeneral ,ăaăfostăefectuat ălaădataă____
timpădeă__________ăore,ădeăc treă________________________________
avândăfunc iaădeă________________________________________________
Con inutulăinstruiriiă___________________________________________
_________________________________________________________________
Semn turaăceluiăăăăSemn turaăceluiăcareăa
instruit
efectuat instruirea
Semn turaăceluiăcareăa
verificatăînsuşireaăcunoştin elor
2) Instruireaălaăloculădeămunc ,ăaăfostăefectuat ălaădataă________
locădeămunc /postădeălucruă____________ătimpădeă_____________ăore,
deăc treă____________________ăavândăfunc iaădeă__________________
Con inutulăinstruiriiă__________________________________________
________________________________________________________________
Semn turaăceluiăăăăSemn turaăceluiăcareăa
instruit
efectuat instruirea

Semn turaăceluiăcareăa
verificatăînsuşireaăcunoştin elor
3) Admis la lucru
Numeleăşiăprenumeleă_______________________________
Func iaă(şefăsec ie,ăatelier,ăşantierăetc.)ă____________________
Dataăşiăsemn turaă______________________________________________
Instruireaăperiodic
┌──────────┬──────┬────────┬─────────────────┬────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăSemn turaăceluiăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────┬────────┬─────────────┤
│ăDataăăăăă│Durata│Ocupatia│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Instruită│careăaăă│ăăcareăaăăăăă│
│instruirii│ă(h)ăă│ăăăăăăăă│Materialulăpredat│ăăăăăăăăă│instruit│ăverificatăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăinstruireaăă│
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
└──────────┴──────┴────────┴─────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┘
Instruireaăperiodic ăsuplimentara
┌──────────┬──────┬────────┬─────────────────┬────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăSemn turaăceluiăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă ├─────────┬────────┬─────────────┤
│ăDataăăăăă│Durata│Ocupatia│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Instruită│careăaăă│ăăcareăaăăăăă│
│efectuarii│ă(h)ăă│ăăăăăăăă│Materialulăpredat│ăăăăăăăăă│instruit│ăverificatăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăă
│ăinstruireaăă│
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă
│
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
├──────────┼──────┼────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
└──────────┴──────┴────────┴─────────────────┴─────────┴────────┴─────────────┘
Rezultateleătest rilor

┌──────────┬──────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┐
│ăăăăDataăă│ăăăăăăăăMaterialulăexaminatăăă│ăăăCalificativăă│ăăăExaminatorăă│
├──────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
├──────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
├──────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
├──────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
├──────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
└──────────┴──────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┘
Accidenteădeămunc ăsauăîmboln viriăprofesionaleăsuferite
┌───────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┬──────┐
│ăDataăproduceriiăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăNr.ăşiădataăPVăă│ăNr.ăă│
│ăăevenimentuluiăăăă│ăăăDiagnosticulămedicalăăăăăă│ădeăcercetareăaăă│zileăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăevenimentuluiăăă│ITMăăă│
├───────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────┤
├───────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────┤
├───────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────┤
├───────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────┤
├───────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼──────┤
└───────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┴──────┘
Sanc iuniăaplicateăpentruănerespectareaăreglement rilorăde
securitateăşiăs n tateăînămunc
┌──────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┐
│ăăăAbatereaăs vârşitaăăăăă│ăăăăăăăSanc iuneaăăăăă│ăăăNr.ăşiădataăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăadministrativaăăă│ăăăăădecizieiăăăăă│
├──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
├──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
├──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
├──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
├──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
└──────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┘
CONTROL MEDICAL PERIODIC
┌──────────────────────────────┐ăă┌──────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăObserva iiădeăspecialitateăă│ăă│ăăObserva iiădeăspecialitateăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăă
│
│ăSemn turaăşiăăăăăăăăăDataăăăă│ăă│ăSemn turaăşiăăăăăăăăăDataăăăă│
│ăparafaămediculuiăăăăăvizeiăăă│ăă│ăparafaămediculuiăăăăăvizeiăăă│
│ădeămedicinaămunciiăă....ăăăăă│ăă│ădeămedicinaămunciiăăăăăăăăăăă│
└──────────────────────────────┘ăă└──────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────┐ăă┌──────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăObserva iiădeăspecialitateăă│ăă│ăăObserva iiădeăspecialitateăă│
│ăăăăăă
│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăSemn turaăşiăăăăăăăăăDataăăăă│ăă│ăSemn turaăşiăăăăăăăăăDataăăăă│
│ăparafaămediculuiăăăăăvizeiăăă│ăă│ăparafaămediculuiăăăăăvizeiăăă│
│ădeămedicinaămunciiăă....ăăăăă│ăă│ădeămedicinaămunciiăăăăăăăăăăă│
└──────────────────────────────┘ăă└──────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────┐ăă┌──────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│

│ăăObserva iiădeăspecialitateăă│ăă│ăăObserva iiădeăspecialitateăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăSemn turaăşiăăăăăăăăăDataăăăă│ăă│ăSemn turaăşiăăăăăăăăăDataăăăă│
│ăparafaămediculuiăăăăăvizeiăăă│ăă│ăparafaămediculuiăăăăăvizeiă │
│ădeămedicinaămunciiăă....ăăăăă│ăă│ădeămedicinaămunciiăăăăăăăăăăă│
└──────────────────────────────┘ăă└──────────────────────────────┘
TESTAREAăPSIHOLOGIC ăPERIODIC
┌──────────────────────────────┐ăă┌──────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăAptăpsihologicăpentru:*ăăăăă│ăă│ăăăAptăpsihologicăpentru:*ăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăSemn turaăăăăăăăăăăăăDataăăăă│ăă│ăSemn turaăăăăăăăăăăăăDataăăăă│
│ăpsihologuluiăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăpsihologuluiăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└──────────────────────────────┘ăă└──────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────┐ăă┌──────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăAptăpsihologicăpentru:*ăăăăă│ăă│ăăăAptăpsihologicăpentru:*ăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ ___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăSemn turaăăăăăăăăăăăăDataăăăă│ăă│ăSemn turaăăăăăăăăăăăăDataăăăă│
│ăpsihologuluiăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăpsihologuluiăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└──────────────────────────────┘ăă└──────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────┐ăă┌──────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăAptăpsihologicăpentru:*ăăăăă│ăă│ăăăAptăpsihologicăpentru:*ăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ă___________________________ăă│ăă│ă____________________________ă│
│ăăăă
│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăSemn turaăăăăăăăăăăăăDataăăăă│ăă│ăSemn turaăăăăăăăăăăăăDataăăăă│
│ăpsihologuluiăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăpsihologuluiăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
└──────────────────────────────┘ăă└──────────────────────────────┘
*ălucruălaăîn l ime,ălucruăînăcondi iiădeăizolare,ăconduc toriăauto,ăetc.
*ST*
ANEXA 12
la normele metodologice
----------------------Întreprinderea/unitatea______________________
FIŞ ăDEăINSTRUIREăCOLECTIV

privindăsecuritateaăşiăs n tateaăînămunc
întocmita azi ___________
Subsemnatulă.............,ăavândăfunc iaădeă..........,ăamăprocedatăla
instruireaăunuiănum rădeă......ăpersoaneădeălaă.........ăconformătabelului
nominalădeăpeăverso,ăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ,ăpentru
vizitaă(prezen a)ăînăîntreprindere/unitateăînăzileleă...............
În cadrul instruirii s-au prelucratăurm toareleămateriale;
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
Prezentaăfiş ădeăinstructajăseăvaăp straălaă.....................
...................................................................
Verificat,ăăăăăăăăăăSemn turaăceluiăcareăa
efectuat instruirea
verso
Fiş ădeăinstruireăcolectiv
TABEL NOMINAL
cu persoanele participante la instruire
Subsemna iiăamăfostăinstrui iăşiăamăluatăcunoştin ădeămaterialele
prelucrateăşiăconsemnateăînăfişaădeăinstruireăcolectiv ăprivindăsecuritatea
şiăs n tateaăînămunc ăşiăneăoblig măs ăleărespect măîntocmai.
┌────┬────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┐
│Nr.ă│ăăăNumeleăşiăprenumeleăă│ăActăidentitate/grupaăsanguin ăă│Semn turaăă│
│crt.│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────┤
└────┴────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┘
Numeleăşiăprenumeleăpersoanei care a primit un exemplar
Semn turaă______________
Not :
Fişaăseăcompleteaz ăînă2ăexemplare.
ANEXA 13
la normele metodologice
----------------------COMUNICAREA EVENIMENTELOR
*T*
*Font 8*
┌───────────┬───────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│FIŞAăNr.ăăă│JUDE ULăăăă│ăăăăăăDenumireaăangajatoruluiălaăcareă│ăAdresaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăs-aăprodusăevenimentul:ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│

│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăTelefonăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────┤ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│CodăCAENăăă│LOCALITATEA│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────┤ăăăăăăăăăăă├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Data/Oraăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDenumireaăangajatoruluiălaăcareă│ăAdresaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│produceriiă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăesteă/aăfostăangajatăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăaccidentatulăăăăăăăăăăă│ăTelefonăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────┼───────────┴┬─────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤
│Dataăăăăăăă│Loculăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăVICTIMEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│comunic rii│produceriiăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│evenimen│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăă│tuluiăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├───────────┼────────────┼─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┤
│Numele/ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│Numeăăăăăăăăăăăăăăăăă│Numeăăăăăăăăăă
│Numeăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│func iaăăăă│Unitateaăăăă│Prenumeăăăăăăăăăăăăăă│Prenumeăăăăăăăăăăăăăă│Prenumeăăăăăăăăăăăăăă│
│persoaneiăă│medical ălaă├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│careăăăăăăă│careăaăfostă│Ocupa ie:ăăăă
│Ocupa ie:ăăăăăăăăăăăă│Ocupa ie:ăăăăăăăăăăăă│
│comunic :ăă│internatăăăă│Vechimeăînăocupa ie:ă│Vechimeăînăocupa ie:ă│Vechimeăînăocupa ie:ă│
│ăăăăăăăăăăă│accidentatul│Vechimeălaăloculăăăăă│Vechimeălaăloculăăăăă│Vechimeălaăloculăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│ăăă
│deămunc :ăăăăăăăăăăăă│deămunc :ăăăăăăăăăăăă│deămunc :ăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│Vârsta:ăăăăăăăăăăăăăă│Vârsta:ăăăăăăăăăăăăăă│Vârsta:ăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│Stareaăcivil :ăăăăăăă│Stareaăcivil :ăăăăăăă│Stareaăcivil :ăă
│
│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│Copiiăînăîntre inere:│Copiiăînăîntretinere:│Copiiăînăîntre inere:│
│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│Alteăpersoaneăînăăăăă│Alteăpersoaneăînăăăăă│Alteăpersoaneăînăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│între inere:ăăăăăăăăă│între inere:ăăă
│între inere:ăăăăăăăăă│
├───────────┴────────────┴─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăACCIDENTăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│INCIDENTăPERICULOS:ăă│Deciziaădeăincadrareă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăINVăăăăăăăă│
├──────────────────┬───────────────────────────┤ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────┬───────┤
│ăăăăColectivăăăăăă│ăăăăăăăIndividualăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nr/Dataăăăăăă│Gr.ăăăă│
├────────┬─────────┼───────┬────────────┬──────┤ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
│Nr.ădeăă│Dinăcareă│ăăITMăă│Invaliditate│Decesă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
│victimeă│deceda iă│ăăăăăăă│ăevident ăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăă
│
├────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────┤ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│
├────────┴─────────┴───────┴────────────┴──────┴─────────────────────┴─────────────┴───────┤
│Descriereaăîmprejur rilorăcareăseăcunoscăşiăcauzeăprezumtiveăînăcareăs-aăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│produsăevenimentul:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│Consecin eleăaccidentuluiă(înăcazulădecesuluiăseăvaămen ionaădataăăă│Stareaăcivil :ăăăăăăă│
│şiăoraădecesului):ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Că- c s torităăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dă- divor atăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nă- nec s torităăăăăă│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘
*ST*
-----------Anexaă 13ă laă normeleă metodologiceă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 9ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010,ăconform pct. 110
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 14
la normele metodologice
----------------------Dat ăînăfa aămea/noastr ,

Con ineă.....ăpagini

Azi ...........................
Membruăcomisieădeăcercetare/inspectorădeămunc ă......................
Posesorălegitima ieănr.ă........../...................
Membrii comisiei de cercetare a evenimentului:

..............................................
..............................................
..............................................
DECLARA IE
Subsemnatul/Subsemnata,ă..........................,ăfiulă(fiica)ăluiă...............ăşiăală(a)ă
................,ă n scut( )ă înă localitateaă ........................,ă jude ulă ..................,ă
laă dataă deă ..............,ă cuă domiciliulă stabilă înă jude ulă .................,ă localitateaă
......................., str. ...................... nr......, bl. ......, sc. ......, et. .....,
ap. .........., sectorul ........, posesor al BI/CI seria ........, nr. ..............,
eliberat( )ă laă dataă deă .......................,ă CNPă ........................,ă deă profesieă
........................,ă angajat( )ă laă ...............................,ă dină data
de
................,ă înă func iaă deă ................................,ă cuă privireă laă evenimentulă dină
data de ........................, ora ........., ce a avut loc la .........................., la
loculădeămunc ă..........................................,
situată ..................................................................,ă şiă înă careă auă fostă
implica iănumi ii:
.........................................................................
declarăurm toarele:
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Semn tura,
NOT :
Cândă rândurileă pentruă declara ieă nuă suntă suficiente, aceasta se va continua pe pagini
separate,ăcareăvorăfiănumerotateăşiăsemnateădeădeclarant.
-----------Anexaă 14ă laă normeleă metodologiceă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 10ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010,ăconformăpct.ă111ă
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 15
la normele metodologice
----------------------REGISTRUL UNIC
DEăEVIDEN ăAăACCIDENTA ILORăÎNăMUNC
ÎN ÎNTREPRINDEREA /UNITATEA.........
*T*
*Font 8*
┌──┬─────┬─────┬────┬────┬───┬─────┬─────┬───────────────────┬─────────────────────────────────┬──
──┬───┐
│ăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăă│ăăăă│ăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăDATA/ORAă
│ăăăăăăăăDATAăTERMINARIIăITMăăăăăă│ăăăă
│ăăă│
│ăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăă│ăăăă│ăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăACCIDENTARIIăPRIN:│ăăăăăăăăăăăăăPRIN:ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă
│ăăă│
│ăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăă│ăăăă│ăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────┬──────┬─────┬──────┤ăă
│ăăă│
│ăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăă│ăăăă│ăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│INVALIDITATEă│ăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăă
│ăăă│
│ăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăă│ăăăă│ăăă│ăăăăă│ăăăăă├─────┬───────┬─────┼───────┬─────┤ăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăă
│ăăă│

│ăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăă│ăăăă│ăăă│ăăăăă│
│ăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăă
│ăăă│
│ăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăă│ăăăă│ăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăă│ăăăă
│ăăă│
├──┼─────┼─────┼────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──
──┼───┤
│ă0│ăă1ăă│ăă2ăă│ăă3ă│ăă4ă│ă5ă│ăă6ăă│ăă7ăă│ăă8ăă│ăăă9ăăă│ă10ăă│ăă11ăăă│ăă12ă│ăăă13ă│ăă14ă│ăă15ăă│ă
16ă│ă17│
├──┼─────┼─────┼────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──
──┼───┤
├──┼─────┼─────┼────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──
──┼───┤
├──┼─────┼─────┼────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──
──┼───┤
└──┴─────┴─────┴────┴────┴───┴─────┴─────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──
──┴───┘

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 ____________
*T*
┌────┬────────────┬──────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Nr.ă│ăDESCRIEREAă│LOCULăUNDE│ACTIVITATEA│IMPREJURAREA│ăăăDATAăăăăă│ăăMASURIăăă│
│crt.│INCIDENTULUI│S-AăPRODUS│ECONOMICAăă│ăăCAUZELEăăă│TRANSMITERII│REALIZATEăă│
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│INCIDENTUL│INăCAREăS-A│INCIDENTULUI│OPERATIVEăLA│PENTRUăăăăă│
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│(sectie,ăă│PRODUSăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│INSPECTORATă│PREVENIREAă│

│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăatelier,ă│INCIDENTULă│ăăăăăăăăăăăă│T:Transmisăă│UNORăCAZURI│
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăetc.)ăăă│(CodăCAEN)ă│ăăăăăăăăăăăă│P:Primităăăă│ăăSIMILAREă│
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│(numeleăăăăă│ăăăăăăăăăăă│
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│persoanei)ăă│ăă
│
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ă0ăă│ăăăă1ăăăăăăă│ăăăă2ăăăăă│ăăăăă3ăăăăă│ăăăăă4ăăăăăă│ăăăă5ăăăăăăă│ăăăăă6ăăăăă│
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
└────┴────────────┴──────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
*ST*
ANEXA 17
la normele metodologice
───────────────────────
REGISTRUL UNIC
DE EVIDENTA A ACCIDENTELOR USOARE
IN INTREPRINDEREA/UNITATEA____________
*T*
┌───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────┬─────┐
│Nr.│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăăăFELULăăă│ăăăăă│
│crt│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ACCIDENTULUI│ăOBSă│
│ăăă│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă├────┬───────┤ăăăăă│
│ăăă│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăăă│ăăăăăăă│ăăăăă│
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
│ă0ă│ă1ăă│ă2ă│ă3ă│ă4ă│ă5ă│ă6ă│ă7ă│ă8ă│ă9ăă│ăă10ăăă│ăă11ă│
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───────┼─────┤
└───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴───────┴─────┘

1
2

3
4
5
6
7
8

Legenda:
────────
= NUMELE SI PRENUMELE ACCIDENTATILOR
= DATE PERSONALE
- varsta;
- stare civila;
- ocupatie;
- vechime in ocupatie;
- vechime la loc de munca;
= LOCUL DE MUNCA AL VICTIMEI(sectie, atelier etc.)
= LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCIDENTUL
= ACTIVITATEA ECONOMICA IN CARE S-A ACCIDENTAT VICTIMA (Cod CAEN)
= IMPREJURAREA CAUZELE ACCIDENTARII
= EFECTELE ACCIDENTARII ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
= 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*
┌───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────────────┬────┬───┬───┐
│Nr.│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│DATAăTERMINARII│ăăăă│ăăă│ăăă│
│crt│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│INCAPACITATIIăă│ăăăă│ăăă│ăăă│
│ăăă│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│DEăMUNCAăPRINăă│ăăăă│ăăă│ăăă│
│ăăă│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă├────┬────┬─────┤ăăăă│ăăă│ăăă│
│ăăă│ăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăăă│ăăăă│ăăăăă│ăăăă│ăăă│ăăă│
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
│ă0ă│ă1ăă│ă2ă│ă3ă│ă4ă│ă5ă│ă6ă│ă7ă│ă8ă│ă9ăă│ă10ă│ă11ăă│ă12ă│13ă│14ă│
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
├───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼───┼───┤
└───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴─────┴────┴───┴───┘
Legenda:
────────
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

laănormeleămetodoloc ice
------------------------*T*
Nr. ....../data ..............
Jude ulă......................
Localitatea ..................
Unitateaăsanitar ă............
FIŞAăDEăSEMNALAREăBP1
C treă.............................
Numele ...................................................................
Prenumele ......................................... Sexul M/F ............
Dataănaşterii:ăanulă...........ălunaă...................ăziuaă............
Buletin/Carte de identitate: seria ... nr. ..... CNP .....................
Adresa de domiciliu ......................................................
Datele de contact actuale (telefon, mobil, fax, e-mail)*).................
Profesia .................................................................
Statutul socioprofesional (pensionar cu invaliditate, pensionarădeăvârst ,
persoan ăcuăhandicap,ăangajatăcuăunulăsauămaiămulteăcontracteăde
munc ăetc.)ă........................
Încadrat la ..............................................................
Adresaăunit ii/unit iloră...............................................
Diagnosticul prezumtiv ...................................................
Agentul cauzal ...........................................................
Ocupa iileăcareăauăgeneratăboala:
1. .......................................................................
2. ......................................................................
3. .......................................................................
Vechimeaăînăocupa iileărespective:
1. .......................................................................
2. .......................................................................
3. .......................................................................
--------*)ăOp ional.
Semn turaăşiăparafaămedicului
...............................
Diagnosticul de profesionalitate precizat
..........................................................................
..........................................................................
Semn turaăşiăparafa
medicului de medicina muncii
..............................
Dataăcomplet rii:
anul ...... luna ............ ziua ....
*ST*
-----------Anexaă 19ă laă normeleă metodologiceă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 11ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010, conform pct. 112
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 20
la normele metodologice
----------------------*T*

Jude ulă.....................
Localitatea .................
Unitateaăsanitar ă...........
PROCES-VERBAL Nr. ........
deăcercetareăaăcazuluiădeăboal ăprofesional
anul ...... luna .......... ziua ....
Subsemnatul,ădr.ă..................,ăcuălegitima iaănr.ă........,ăeliberat
deăMinisterulăS n t ii, înăprezen aă(numele,ăprenumele,ăfunc ia):ă.......,
efectuândăcercetareaăcazuluiădeăîmboln vireăprofesional ă..................
dinăîntreprinderea/institu iaă............................................,
cu sediul în localitatea ...................., str. .......... nr. .......,
semnalatădeăunitateaăsanitar /mediculă....................................,
cu diagnosticul de .......................................................,
amăconstatatăurm toarele:
1.ăSeăconfirm ăcaracterul profesional al bolii:
..........................................................................
..........................................................................
a)ăÎmboln vireaăprofesional ăseădatoreaz ăurm toarelorăcauze:
..........................................................................
b)ăRecomand ri:ă..........................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
2.ăSeăinfirm ăcaracterulăprofesionalăalăbolii:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Motivele pentru care a fost infirmat caracterul profesional al bolii:
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 6 exemplare pentru întreprinderea/
institu ia/societateaăînăcauz ,ăautoritateaădeăs n tateăpublic ,ămedicul
careăaăsemnalatăîmboln virea,ălucr tor,ăinspectoratulăteritorialădeămunc
şiăpentruăasigur tor.
Am primit un exemplar al prezentului proces-verbalăşiăamăluatăcunoştin
deărecomand rileăf cute,ăast zi,ădataădeămaiăjos:
anul ..... luna ............ ziua .....
Semn turaăconduc toruluiăăăăăăSemn turaăşiăparafaămediculuiăăăăăSemn tura
întreprinderii/institu ieiăăăăăcareăaăefectuatăcercetareaăăăăinspectoruluiăde
munc
...........................
.........................
............
*ST*
-----------Anexaă 20ă laă normeleă metodologiceă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 12ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010,ăconformăpct.ă113ă
al art. Iădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 21
la normele metodologice
-----------------------

*T*

FIŞAăDEăDECLARAREăAăCAZULUIăDEăBOAL ăPROFESIONAL ăBP2
Nr. ...../luna ...........
Jude ulă.........................
Localitatea .....................
Unitateaăsanitar ă...............
Numeleăşiăprenumeleă...............................
CNP ..............................
ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ANGAJATOARE .......................................
ADRESAăCOMPLET ăAăÎNTREPRINDERII/UNIT IIă.................................
...........................................................................
COD CAEN*1) .......................................
Sec ia,ăatelierulă.........................................................
CODăOCUPA IEăACTUAL *2)ă...................................................
CODăOCUPA IEăCAREăAăGENERATăBOALA*2)ă..............
Vechimeaăînăocupa iaăcareăaăgeneratăboalaă.................................
Dataăsemnal riiă............................
Diagnosticul prezumtiv ....................................................
Unitatea care a confirmat diagnosticul de profesionalitate ................
Diagnosticulăprecizatăcomplet*3)ă[şiăcodificareaăradiologic ăînăcazul
diagnosticuluiădeăpneumoconioz *4)]ă.......................................
...........................................................................
...........................................................................
Dataădeclar riiă(anul,ăluna,ăziua)ă........................................
Agentulăcauzală(circumstan e)ă.............................................
...........................................................................
M suriăindicateăpentruăbolnavă(concediuămedical,ăspitalizare,ărecomand ri
programăredus,ăcontrolăperiodic,ăschimbareaăloculuiădeămunc ,ăpensionare
etc.) .....................................................................
...........................................................................
Bolnavul a decedat (da, nu) ........................
Num rătotalălucr toriădinăîntreprindere/unitate:ă..........................
Num rălucr toriădinăîntreprindere/unitateăexpuşiălaăagentulăcauzal
incriminat: ...........................
Cercetarea s-aăf cutăprinăProcesul-verbal nr. ............
Dataăcomplet rii:
anul ...... luna ........... ziua .....
Semn turaăşiăparafa
medicului de medicina muncii
Ştampilaăunit

ii

*ST*
----------*1) Din 4 cifre, conform Ordinuluiă preşedinteluiă Institutuluiă Na ională deă Statistic ă nr.ă
601/2002 privindăactualizareaăClasific riiăactivit ilorădinăeconomiaăna ional ă- CAEN.
*2)ă Conformă Ordinuluiă ministruluiă deă stat,ă ministrulă munciiă şiă protec ieiă sociale,ă şiă ală
preşedinteluiă Comisieiă Na ionaleă deă Statistic ă nr.ă 138/1.949/1995ă privindă aprobareaă Clasific riiă
ocupa iilorădinăRomâniaă(C.O.R.),ăcuămodific rileăşiăcomplet ril
e ulterioare.
*3)ăDenumireăcomplet ,ăcomplica ii,ăafec iuniăasociate.
*4)ăDup ăcaz.
-----------Anexaă 21ă laă normeleă metodologiceă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 13ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010,ăconformăpct.ă114ă
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.

ANEXA 22
la normele metodologice
TABEL CU BOLILE PROFESIONALE CU DECLARARE OBLIGATORIE
*T*
Neoplazii
┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ăăăăBoalaăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasmăăăăăăăăăă│Arsenăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│hepaticăşiăalăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ductelorăbiliareăă│Cloruraădeăvinilămonomerăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│intrahepaticeăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│VirusuriăhepaticeăBăşiăCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasmăalăcavi- │Cromăhexavalentăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│t iiă(foselor)ăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│nazaleăşi/sauăăăăă│Fabricareaăalcooluluiăizopropilicăprinăprocedeulăaciduluiăă│
│alăsinusurilorăăăă│concentratăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Formaldehid ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nichelăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Pulberiădeălemnăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasmăăăăăăăăăă│Formaldehid ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│nazofaringianăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasmăăăăăăăăăă│Azbestăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│laringianăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Arsenăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Azbestăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Beriliuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bisclormetileterăşiăderiva iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cadmiuăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Carburaădeătungstenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Clormetil-metileterăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cloruraădeăvinilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ă
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasmăăăăăăăăăă│Cobaltăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│bronhopulmonarăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăă
│Cromăhexavalentăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dioxidădeăsiliciuăliberăcristalinăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Formaldehid ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Gazeămuştarăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrocarburiăaromaticeă(dinăfuningine,ănegruădeăfumăşiăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│altele)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nichelăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Oxiziădeăfierăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radia iiăionizanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radonăsiăproduşiădeădezintegrareăaiăradonuluiă(inclusivălaă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│mineritulăsubteranăalăhematitei)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăă
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Talcăcuăcon inutădeăazbestăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Uleiuriămineraleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasmăososăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│şiăalăcartilajului│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│articularăalăăăăăă│Radia iiăionizanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│membrelorăşiăcuăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│alteălocaliz riăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasmeăaleăăăăă│Arsenăsiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│pielii:ăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│- epiteliomăăăăăăă│Hidrocarburiăaromaticeă(dinăbitum,ăcreozot,ăgudroane,ănegru│
│spinocelularăăăăăă│deăfum,ăproduşiădeăgazeificareăaăc rbunelui,ăsmoal ,ăăăăăăă│
│- epiteliomăăăăăăă│produseăpetroliere,ăuleiuriămineraleăşiăaltele)ăăăăăăăăăă │
│bazocelularăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│- melanomăăăăăăăăă│Radia iiăionizanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│malignăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│- boala Bowenăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│(carcinomăînăsitu)│Uleiuriămineraleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Mezoteliomăăăăăăăă│ăă
│
│pleuralăăăăăăăăăăă│Azbestăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│Mezoteliomăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│peritonealăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă
│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Amino- şiănitroderiva iăaromaticiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Arsenăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Auramin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Benzenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasmăalăăăăăăă│Benzidin ăşiăderiva iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│veziciiăşiăalăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│c ilorăurinareăăăă│Hidrocarburiăaromaticeă(dinăfuningine,ăgudroane,ănegruădeăă│
│ăăăăă
│fumăşiăaltele)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│2- Naftilaminaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Uleiuriămineraleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Gazeămuştară
│
│Neoplasmăalăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│tractuluiădigestiv│Hidrocarburiăaromaticeă(dinăfuningine,ăgudroane,ănegruădeăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│fumăşiăaltele)ăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Uleiuriămineraleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Glioblastomăăăăăăă│Deriva iădeănitrozureeăşiănitrozoguanidineăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasmăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│mamarăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│Neoplasmăalăăăăăăă│Hormoniăsexualiă(dietilstilbestrolăşiăaltele)ăăăăăăăăăăăăăă│

│tractuluiăgenitală│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│femininăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasmăalăăăăăăă│Hidrocarburiăaromaticeă(dinăfuningine,ăgudroane,ănegruădeăă│
│tractuluiăgenitală│fumăşiăaltele)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│masculinăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Benzenăşi deriva iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Leucemiiăăăăăăăăăă│Etilen-oxidă(oxidădeăetilen )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Formaldehid ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radia iiăionizanteăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Limfomănon│Formaldehid ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│Hodgkinianăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Alteăafec iuniăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│maligneăcauzateăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│deăexpunereaăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│profesional ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│obiectivat ăşiăăăă│Agen iăcancerigeniăcer iădinălistaăIARCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│evaluat ălaăunulăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│sauămaiămul iăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│agen iădinălistaăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│IARCăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă
│
└──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘
Alteăboliăşiămodific iăhematologiceănonmaligne
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăBoalaăprofesional ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Ankylostomaăduodenaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Arsenăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăă
│Benzenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Brucellaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Butilădeăstaniuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cimenă(paracimol)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Compuşiăorganofosforiciăşiăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│organoclorura iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Crezoliăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fosforăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrocarburiăalifaticeăhalogenateă(clo- │
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ur ădeămetilăţămonoclormetan,ăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│hexaclorciclohexanăţăLindan,ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│tricloretilen ăetc.)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrogenăarseniată(arsin )ăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Medicamenteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mesitilenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ├─────────────────────────────────────────┤

│Anemieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Metilcelosolvăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Monoxidădeăcarbonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Naftalin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nitro-, cloro- şiăcloronitroderiva iăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│aromaticiă(monoclorbenzen,ăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│o-diclorbenzen, DDT, trinitrotoluen,
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pentaclorfenolăetc.)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│p-Butilbenzenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Pirocatechin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Pirogalolăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Plumbăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radia iiăionizanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Silicatădeăetilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Trimetilbenzenă(pseudocumen)ăşiăalteăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│hidrocarburiăaromaticeăşiăalteleăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Agranulocitoz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Benzenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radia iiăionizanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Trinitrotoluenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Methemoglobinemieăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Amino- şiănitroderiva iăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrogenăarseniatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Oxiziădeăazotăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Pirocatechin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Pirogalolăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Rezorcin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Afec iuniăpsihiceăşiăcomportamentale
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăBoalaăprofesional ăăăăăăăăăă│ăă
Nox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Sindromăposttraumaticăăăăăăăăăăăăăăă│Traumatismeăcranieneăprinăaccidentădeăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│munc ăăăăăăăăăă
│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Boli neurologice
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăBoalaăprofesional ăăăăăăăăăă│ăăăăăă
Nox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Parkinsonăsecundarăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mangană(dioxidădeămangan)ăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mercurăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Monoxidădeăcarbonăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Sulfur ădeăcarbonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Afec iuniăextrapiramidaleăşiăăăăăăăă│Acrilamid ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│tulbur riădeămotilitate:ăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│- ataxie/tremorăinten ionalăşiăăăăăă│Furfuralăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│alteleăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│N-Hexanăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Hidrocarburiăalifaticeăhalogenateăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrogenăfosforată(fosfin ,ătrihidrur ăde│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│fosfor)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Manganăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mercurăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Toluenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Mononeuropatiaămembrelorăsuperioare:│Mişc riărepetitiveăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│- sindromădeătunelăcarpianăăăăăăăăăă│Vibra iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│- sindromulădeătunelăcubitalăGuyonăă│Pozi iiăextremeăaleăarticula iilorăăăăăăă│
│- sindromul epitrohleo-olecranianăăă│(înăspecialăasociereaăacestorăfactoriădeă│
│- sindromulădeătunelăradialăăăăăăăăă│risc)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│- alteămononeuropatiiăaleămembreloră│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│uperioareăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Sindromădeăcompresieăaănervuluiăăăăă│Pozi iiăvicioaseăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│sciaticăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Neuropatieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Acrilamid ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Arsenăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Borreliaă(maladiaăLyme)ăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Brucellaă(bruceloz ăcronic )ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Compuşiăorganofosforiciăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dimetilăaminopropionitrilăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Etilen-oxidă(oxidădeăetilen )ăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Hidrocarburiăalifaticeăhalogenateăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrocarburiăalifaticeă(N-hexan,ăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │ciclohexanăşiăaltele)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrocarburiăaromaticeăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mercurăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Metil-N-butil-ceton ăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Plumbăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Sulfur ădeăcarbonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Taliuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│VirusulăhepatiticăCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Virusulăvaricelo-zosterianăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Vibra iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Mielit ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Borreliaă(maladiaăLyme)ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bromur ădeămetilă(monobrommetan)ăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Brucellaă(brucelozaăcronic )ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Nevrit ătrigeminal ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrocarburiăalifaticeăhalogenateăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăă
│Nitro- şiăaminoderiva iăaromaticiăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Encefalopatiaătoxic ăăăăăăăăăăăăăăăă│Acetonitrilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Alcooliăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Aldehideăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Amineăaromaticeăşiăderiva iăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Arsenăşiăcompuşiă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cetoneăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Decaboranăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dimetilformamid ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dimetilsulfoxidă(DMSO)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăă
│Esteriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Eteriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Glicoliăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrocarburiăalifaticeăşiăaromaticeăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrocarburiăalifaticeăhalogenateăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrogenăarseniatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mercurăşiăcompuşiăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Monoxidădeăcarbonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nitroderiva iăalifaticiăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nitro- şiăcloronitroderiva iăaromaticiăăă│

│ăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Pentaboranăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Plumbăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Solven iăorganiciă(amestecuri)ăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Staniuăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tetrahidrofuranăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Paraliziiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Compresiiămecaniceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Boli ale analizatorului vizual
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăBoalaăprofesional ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Conjunctiviteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Alergeniăşiăiritan iăprofesionaliăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radia iiăinfraroşiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radia iiăionizanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Virusuri,ăbacteriiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Cheratite
│Acidăclorhidricăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Acidăfluorhidricăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Amoniacăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │Arsenăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Benzochinoneăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cianamid ăcalcic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Clorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Creozotăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Crezoliăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dioxidădeăsulfăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Etilen-oxidă(oxidădeăetilen )ăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Fenoliă(fenol,ăpirocatechin ,ăpirogalol,ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│rezorcinaăşiăaltele)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Formiatădeămetilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrochinon ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrogenăsulfuratăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Piridineăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Quinolein ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Alergeniăşiăiritan iăprofesionaliăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radia iiăinfraroşiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radia iiăionizanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăă
│Radia iiăultravioleteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Seleniuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Silicatădeămetilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Streptococcusăsuisăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Sulfur ădeăcarbonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Virusuriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Cataract ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dinitrocrezolăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dinitrofenolăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Etilen-oxidă(oxidădeăetilen )ăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Lasereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Microundeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Naftalin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radia iiăinfraroşiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radia iiăionizanteăşiăalteleăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Trinitrotoluenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Nistagmusăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Iluminatăinadecvatăînămineăăăăăăăăăăăăăă │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Astenopieăacomodativ ăăăăăăăăăăăăăăă│Suprasolicit riăvizuale,ăînăspecialăînăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│condi iiădeăiluminatănefiziologiceăăăăăăă│
│ăăăăăăăăă
│cantitativăşiăcalitativăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Nevrit ăoptic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Alcoolăalilicăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Alcoolămetilică(metanol)ăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │Arsenăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrocarburiăalifaticeăhalogenateăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mercurăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Naftalin ăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nitro- şiăaminoderiva iăaromaticiăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Piridineăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Sulfur ădeăcarbonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Taliuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Ambliopieăăăăăăăăăă
│Bromur ădeămetilă(monobrommetan)ăăăăăăăăă│
│Diplopieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│Amauroz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Carbama iăheterocicliciăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│anticolinesterazici
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Clorur ădeămetilă(monoclormetan)ăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Compuşiăorganofosforiciăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fosfa i,ăpirofosfa i,ătiofosfa i,ăăăăăăăă│
│
│fosforamideăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrogenăfosforată(fosfina,ătrihidruraăăă│
│ăăăăăăăăăăăăă
│deăfosfor)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Monoxidădeăcarbonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Sulfur ădeăcarbonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Taliuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Uveit ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Streptococăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│Endoftalmieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Boli ale analizatorului auditiv
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăBoalaăprofesional ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Hipoacuzieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Zgomotăpesteăvalorileădeăexpunereădeălaăă│
│Surditateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│careăseădeclanşeaz ăac iuneaăangajatoru- │
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│luiăprivindăsecuritateaăşiăprotec iaăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│s n t iiălucr torilorăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Substan eăchimiceăototoxiceă(arsen,ăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│bromur ădeămetil,ăn-butil alcool,ăcompuşi│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│organomercuriali,ămangan,ămercur,ămonoxid│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăcarbon,ăplumb,ăstiren,ăsulfur ădeăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│carbon,ătoluen,ătricloretilen ăşiăaltele)│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Exploziiăcuăafectareaătimpanuluiăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăă
│Perfora iiăaleătimpanuluiăcuăscânteiăsauă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│metaleătopiteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Traum ăbarometric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Traumatismeăcuăinteresareaăurechiiămediiă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăaătimpanuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Traumatismeăcuăinteresareaăstânciiăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│temporaleăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Curentăelectricăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Boli ale aparatului cardiovascular
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăBoalaăprofesional ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│SindromulăRaynaudăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Vibra iiăcuăac iuneălaănivelulămembreloră│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│superioareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Clorur ădeăvinilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│R şiniăepoxidiceăăăăăăăăăă
│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Tromboflebit ădeăefortăaămembrelorăă│Efortăcuămişc riăampleăaleămembrelorăăăăă│
│superioareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│superioareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Tromboflebit ăprofund ăaămembrelorăă│Pozi ieăşezând ăprelungit ălaăconduc to- │
│inferioareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│riiăprofesioniştiădeăvehiculeăşiăutilajeă│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Boli ale aparatului respirator
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăBoalaăprofesional ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ă
│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Silicoz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dioxidădeăsiliciuăliberăcristalinăăăăăăăă│
│Silicotuberculoz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Azbestoz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Azbestăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Pneumoconiozaămineruluiălaăc rbuneăă│C rbuneăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Aluminoz ăpulmonar ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Aluminiuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Berilioz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Beriliuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Pneumoconiozeăcauzateădeăalteăăăăăăă│Antimoniuăţăstibiuă(stibioz ),ăbariuăăăăă│
│pulberiăanorganiceăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(baritoz ),ăăcaolină(caolinoz ),ăfibreăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│mineraleăartificiale,ămic ă(micatoz ),ăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│nefelin ă- apatit ,ăolivin ă(olivinoz ),ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│oxidădeăceriu,ăoxiziădeăfieră(sideroz ),ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│perlit,ăpulberiăanorganiceămixte,ăstaniuă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│stanoz ),ătalcă(talcoz ),ătantal,ătitan,ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│tungsten,ăvanadiu,ăwolfram,ăzirconiuăşiăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│alteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Fibroz ăpulmonar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Ardezieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Carburiămetaliceă(frite)ăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Clorur ădeăvinilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Medicamenteă(uneleăcitostaticeăşiăaltele)│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Metaleăgreleă(cobaltăşiăaltele)ăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radia iiăionizanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Substan eăchimiceă(gaze,ăfumuriăşiăvapori│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ă- inclusivăgazeădeăfurnal,ăgazeădeăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│sudur ăşiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Şisturiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Uleiuriămineraleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Afec iuniăpulmonareăbenigne:ăăăăăăăă│Azbestăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│pleurezieăbenign ,ăatelectaziiăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│rotunde,ăpl ciăpleuraleăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Bisinoz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bumbac,ăcânep ,ăin,ăiut ,ăsisal,ăkapocăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Bronhoalveolit ăalergic ăextrinsec ă│Acarieniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│(pneumoniaăprinăhipersensibilizare)ă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Actinomiceteătermofileăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Aerăcondi ionatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Algeăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Algina iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Amiodaron ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Amoebeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Anhidrideă(ftalic ,ăhexahidroftalic ,ăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│himic ,ătetracloroftalic ,ătetra│
│ăăăăăăăăăăăăăăă
│hidroftalic ,ătrimelitic ăşiăaltele)ăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Antigeneăanimaleă(inclusivădinădejec ii)ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Artropodeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Aură(s rurileădeăaur)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bacteriiăaeropurtateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bagas ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bl nuriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Brânzeturiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bumbacăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cafeaăverdeă(pulbere)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Carmină(pigmentădinăg rg ri e)ăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Ceaiă(pulbere)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cerealeă(grâu,ăorz,ăsecar ăşiăaltele)ăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Compostăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Enzimeădinădetergen iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│F in ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fână(înăspecialămuceg it)ăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fungiă(comestibiliăşiămicroscopici)ăăăăă │
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hameiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăă
│Hârtieă(past )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hipofiz ă(pulbere)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Izociana iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │Lemnă(pulberi)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mumiiă(învelişurileălorătextile)ăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Neghinaăsorguluiăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nuc ădeăcocosăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Paprikaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Peşteă(f in ădeăpeşte)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Piretroideăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Plut ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Procarbazin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│R şiniăepoxidiceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ReactivulăPaulisăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Sisalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Soiaă(coaj )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Trestieădeăzah răăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tutunăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăă
│Uleiuriădeăr cireăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Variol ă(crusteăvariolice)ăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Sindromulătoxicăalăpulberilor
│Pulberiăorganiceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│organiceă(boalaădeăsilozăşiăaltele)ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│BPOCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Pulberiăorganiceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Azbestăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dioxidădeăsiliciuăliberăcristalinăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Alteăpulberiăanorganiceăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Substan eăchimiceă(gaze,ăfumuriăşiăvapori│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Riniteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Alergeniărespiratoriăprofesionaliăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Iritan iărespiratoriăprofesionaliăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Ulcerănazalăşi/sauăperfora iaăăăăăăă│Acidăclorhidricăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│septuluiănazalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Acidăfluorhidricăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Arsenăsiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Clorur ădeăpotasiuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Clorur ădeăsodiuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cromăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Lemnă(pulberi)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Laringit ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Alergeniărespiratoriăprofesionaliăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăă
│Iritan iărespiratoriăprofesionaliăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Suprasolicitareăvocal ăprofesional ăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│cronic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Noduliăaiăcorzilorăvocaleă("noduliiă│Suprasolicitareăvocal ăprofesional ăăăăăă│
│cânt re ilor")ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cronic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Irita iaăşiăinflama iaăacut ăşiăăăăă│Substan eăchimiceă(gaze,ăfumuriăşiăvapori│
│cronic ăaăc ilorăaerieneăsuperioareă│ăăăăăăăăăăăă
│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│RADSă(Reactiveăairwaysădysfunctionăă│Substan eăchimiceă(gaze,ăfumuriăşiăvapori│
│syndromeăţăsindromăreactivădeăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│c iăaeriene)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Astmăbronşicăalergicăăăăăăăăăăăăăăăă│Alergeniărespiratoriăprofesionaliăăăăă
│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Astmăbronşicănonalergică(iritativ)ăă│Iritan iărespiratoriăprofesionaliăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Bronşit ăacut ăşiăcronic ăăăăăăăăăăă│Azbestăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dioxidădeăsiliciuăliberăcristalinăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Alteăpulberiăanorganiceăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Pulberiăorganiceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Substan eăchimiceă(gaze,ăfumuriăşiăvapori│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Pneumopatiaăcauzat ădeăsistemeădeăăă│Agen iăvehicula iăprinăsistemeleădeăaerăă│
│aerăcondi ionatăşiădeăumidifiereăăăă│condi ionatăşiădeăumidifiereăaăaeruluiăăă│
│aăaeruluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Pneumoniaăchimic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Substan eăchimiceă(gaze,ăfumuriăşiăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│vapori),ăuleiuriămineraleă(pneumoniaăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│lipoidic ),ăzincăşiăalteămetaleă(febraăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăfum)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Edem pulmonarăacutăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Substan eăchimiceă(gaze,ăfumuriăşiăvapori│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Emfizemăpulmonarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Efortărespiratorăcronică(laăsufl tori)ăăă│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Bolile ficatului
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăBoalaăprofesional ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Hepatiteătoxiceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Substan eăchimiceăhepatotoxice:ăarsenăşiă│

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│compuşi,ăbrombenzen,ăclorur ădeăvinil,ăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│crezoli,ădinoseb,ădinoterbe,ăeterăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│clormetilic,ăeterădicloretilic,ăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│etilenclorhidrin ,ăfenoli,ăhalotan,ăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │hidrocarburiăalifaticeăhalogenate,ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ioxinil,ănitro- şiăcloronitroderiva iăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│aromaticiăşiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Hepatiteăinfec ioaseăăăăăăăăăăăăăăăă│Amoebeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Brucellaăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Rickettsiiă(FebraăQ)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Virusuriăhepatiticeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Boliăaleăpieliiăşiă esutuluiăsubcutanat
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăBoalaăprofesional ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Dermatit ăalergic ădeăcontact:ăăăăăă│Antigeneăanimaleăşiăvegetale,ăadezivi,ăăă│
│a)ăeczem ăalergic ădeăcontactăăăăăăă│biocide,ăcauciuc,ăcoloran i,ăcosmetice,ăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│detergen i,ăesen eăaromate,ăexplozivi,ăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│fotoprotectoare,ăgazeădeălupt ,ăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│medicamenteă(uneleăanesteziceădeăcontact,│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│antibiotice,ăantifungiceăimidazolice,ăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│chinin ,ăcorticoizi,ănitrofurazon ,ăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│sulfamideăşiăaltele),ămetaleăşiăcompuşiiă│
│ăăăăăăăăăăăă
│lor,ăr şiniănaturaleăşiăsinteticeăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(monomeri),ărevelatoriăfotografici,ăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│solven iăorganici,ăsubstan eădeăcontrast,│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│substan eădeăcur at,ăuleiuriădeăr cireăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│b)ăeczem ăfotoalergic ădeăcontactăăă│Fotoalergeniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│c)ăeritrodermieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Insectofuncigideăarsenicaleăşiămercuriale│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tricloretilen ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tetracloretilen ăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│d)ădermatit ădeăcontactălaăproteineă│Proteineăvegetaleăşiăanimaleăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│e)ăeritemăpolimorfăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Alergeniăceăinducăeritemăpolimorfăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│f)ăerup ieălichenoid ăăăăăăăăăăăăăăă│Alergeniăceăinducăerup iiălichenoideăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│g)ădermatit ălimfomatoid ăăăăăăăăăăă│Alergeniăceăinducădermatit ălimfomatoid ă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│h)ădermatit ăpurpuric ădeăcontactăăă│Adjuvan iăaiăcauciucului,ăbalsamulădeăăăă│
│(purpur ăalergic ădeăcontact)ăăăăăă │Peru,ăcoloran iă(deătipulăDisperseăşiăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Basic,ăparafenilendiamin ăşiăderiva iăşiă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│altele),ăcumarine,ădimetilol-dihidroxi- │
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│etilenuree, dimetilol-dihidroxi│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│propilenuree,ădimetilol-propilenuree,ăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│fibreădeăsticl ,ălân ,ămedicamenteăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(aprotinin ,ăchinidin ,ăflavonoide,ăăăăăă│

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│mefenazin ,ăperoxidulădeăbenzoilăşiăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│altele),ăplanteă(muşchiiădeăcopac,ăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│p stârnac,ăsumacăşiăaltele),ăr şiniăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│melamin-formaldehidice,ăr şiniăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ureo-formaldehidice,ăsulfur ădeăcarbon,ăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│tetrametilol-acetilendiureeăşiăalteleăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│i)ădermatit ădeăcontactăsistemic ăăă│Alergeniăceăinducădermatitaădeăcontactăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│sistemic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Dermatit ăortoergic ădeăcontact:ăăăă│Pulberiăanorganiceă(deăciment,ămetalice,ă│
│a)ădermatit ădeăuzur ăăăăăăăăăăăăăăă│minerale,ăvat ădeăsticl ,ăzgur ăşiăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│altele),ăpulberiăorganiceă(lemnăşiăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│altele),ămicrotraumatismeărepetateăşiăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│alteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│b)ădermatit ăiritativ ăăăăăăăăăăăăăă│Detergen i,ăproduseăpetroliere,ăreactiviă│
│(propriu-zis )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│chimici,ăs punuri,ăsolven iăorganici,ăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│uleiuriăşiălubrefian i,ăumezeal ă("eczema│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│menajer ")ăşiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│c)ădermatit ăcaustic ăăăăăăăăăăăăăăă│Aciziăşiăbazeătariă(caustici)ăăăăă
│
│(arsur ăchimic )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Alumino-silica iiădeăcalciuă(ciment)ăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăă
│Arsenăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fosforăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Varănestinsă(oxidădeăcalciu)ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│d)ădermatit ăfototoxic ădeăcontactăă│Substan eăfototoxiceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Dermatit ădeăcontactămixt ăăăăăăăăăă│Alergeniăşiăiritan iăcutana iăăăăăăăăăăăă│
│(alergic ăşiăiritativ )ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Urticarie,ăangioedemă(edemăQuincke),│Alergeniăceăinducăurticarieăăăăăăăăăăăăăă│
│şocăanafilacticăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Presiuneăcutanat ,ăspectrulăsolarăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(radia iiăinfraroşii,ăvizibileăşiăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ultraviolete),ătemperaturiăextreme,ăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│vibra iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Radiodermit ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radia iiăionizanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Acneeăprofesional ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Compuşiăhalogena i,ăgudronădeăhuil ,ăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│produseăpetroliere,ăuleiuriămineraleăşiăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│alteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Porfirieăcutanat ătardiv ă(tarda)ăăă│Hexaclorbenzenăşiăalteăhidrocarburiăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│aromaticeăhalogenateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│VirusăhepatiticăCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăă
│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Boli ale sistemului musculo-scheleticăşiăaleă esutuluiăconjunctiv
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăBoalaăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Bursiteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Manipulareădeăgreut iăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┤Mişc riărepetitiveăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│Epicondiliteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Microtraumatismeărepetateăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┤Pozi iiăextreme,ăfor ate,ăvicioase,ăăăăăă│
│Sinoviteăăăăăăăăăăăă
│prelungiteăsauăviolente,ăcuăsuprasolici- │
├────────────────────────────────────┤tareaăşiătraumatizareaăarticula iilor:ăăă│
│Tendiniteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│supraîncord ri,ăpresiuni,ătorsiuni,ăăăăăă│
├────────────────────────────────────┤trac iuniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│Tenosinoviteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Vibra iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┤ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│Leziuniădeămeniscăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă
│
├────────────────────────────────────┤ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│Artrozeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┤ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│Periartriteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┤ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│Deform riăaleăcoloaneiăvertebraleăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├────────────────────────────────────┤ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│Discopatii,ăinclusivăherniaădeădiscă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┤ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│Fracturiăosoaseăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Boli ale aparatului excretor
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăBoalaăprofesional ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Nefropatieătoxic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Acrilonitrilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Aldrinăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Benzochinoneăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Butil-toluenăter iarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Clorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Crezoliăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cumenăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│N,ăN-Dimetilformamid ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dimetilsulfatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dioxanăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Eterăetilicăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăă
│Eteriădeăglicoliăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Etil-benzenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Etilenclorhidrin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Etilenglicolăşiăderiva iăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fenoliăşiăderiva iiălorăhalogena iăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiănitra iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fosforăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│β-Propiolactonaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrazineăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrocarburiăhalogenateăalifaticeăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăă
│Hidrogenăarseniatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Metaleăgreleăşiăcompuşiă(cadmiu,ăcrom,ăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăă
│mercur,ăplumb,ăvanadiuăşiăaltele)ăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nitro- şiăcloronitroderiva iăaromaticiăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Paraquată(Dipiridillium)ăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Piridineăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Pirogalolăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Silicatădeămetilăşiădeăetilăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Stirenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tetralin ă(tetrahidronaftalin )ăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│
│Triazineăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Nefropatieăinfec ioas ăăăăăăăăăăăăăă│Brucellaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Hantavirusăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mycobacteriumătuberculosisăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Streptococăbeta-hemoliticădinăgrupulăAăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Boliăprofesionaleăcauzateădeăexpunereaălaăagen iăfiziciăneclasificate anterior
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăBoalaăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Colapsăcaloric,ăcrampeăcalorice,ăăăă│Microclimatăcaldăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│şocăcaloricăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Hipotermie,ădeger turiăăăăăăăăăăăăăă│Microclimatăreceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Îmboln viriădatorateăcompresiuniloră│Presiuniăatmosfericeăcrescuteăăăăăăăăăăăă│
│sauădecompresiunilorăăă
│(hiperbarism)ăsauăsc zuteă(hipobarism)ăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Boalaădeăvibra ii:ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Vibra iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│- sindrom osteo-musculo-articular
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│- sindromădigestivăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│- sindromulăRaynaudăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│- sindromăneurologicăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă
│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Boalaădeăiradiereă(sindromăacutăăăăă│Radia iiăionizanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│deăiradiere)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Sindroameăneuro-cardio-vasculareăşiă│Câmpuriăelectriceăşiămagneticeăăăăăăăăăăă│

│endocrineăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Radia iiăelectromagneticeăneionizanteădin│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│bandaămicroundeăşiăradiofrecven ăăăăăăăă│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Boliăinfec ioaseăşiăparazitare
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăBoalaăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Tuberculoz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mycobacteriumătuberculosisă(umanăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăanimal)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Hepatit ăA,ăB,ăC,ăEăăăăăăăăăăăăăăăăă│VirusăhepatiticăA,ăB,ăC,ăEăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Leptospiroz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Leptospiraăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Bruceloz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Brucellaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Tetanosăăăăăăăăăăăăăăăă
│Clostridiumătetaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Boliăinfec ioaseăşiăparazitare,ăăăăă│Agen iăbiologiciăconformăDirectiveiăăăăăă│
│inclusivătropicale,ăpentruăcareăăăăă│2000/54ăCEEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│risculădeăinfectareăaăfostăevaluatăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
Intoxica iiăacute,ăsubacuteăşiăcroniceăprofesionaleăşiăconsecin eleălor
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăBoalaăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăNox ăprofesional ăăăăăăăăăăăăă│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Intoxica iiăacute,ăsubacuteăşiăăăăăă│Acidăazoticăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│croniceăprofesionaleăşiăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│consecin eleălorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Acidăcianhidricăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Acidăsulfuricăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăă
│Aciziăorganiciăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Acrilonitrilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Alcoolăbutilică(Butanol)ăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Alcoolăizopropilică(Izopropanol)ăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Alcoolămetilică(Metanol)ăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Amineăalifaticeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Amineăalifaticeăhalogenate
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Amoniacăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Antimoniuă(stibiu)ăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Antracenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Arsenăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Benzenăsauăomologiăaiăacestuiaă(omologiiă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│benzenuluiăsuntădefini iăprinăformula:ăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│CnH2n-6)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Benzochinoneăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Beriliuăşi compuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bitumăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bromăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1,4-Butandiol
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cadmiuăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăă
│Carbazolăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cetone:ăaceton ,ăcloraceton ,ăbromaceton │
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│hexafluoracetona,ămetilăetilăceton ,ăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│metilăn-butilăceton ,ămetilăizobutilăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ceton ,ădiaceton ăalcool,ăoxidămetilăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Izoftalic,ă2-metilciclohexanon ăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cianuriăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Clorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cromăşiăcompuşiăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Deriva iăhalogena i,ăfenolici,ănitri i,ăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│nitra iăsauăsulfona iăaiăhidrazinelorăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dietilenăglicolăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăă
│Disulfur ădeăcarbonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Esteriăorganofosforiciăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Esteriiăaciduluiăazoticăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Eteri:ămetilăeter,ăetilăeter,ăizopropilăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│eter,ăvinilăeter,ădiclorizopropilăeter,ăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│guaiacol,ămetilăeterăşiăetilăeterăaiăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│etilenglicoluluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Etilenăglicolăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fenoliăhalogena iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fenoliăsauăomologiăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fluorăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Formaldehidaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fosforăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fosgenă(Oxicloruraădeăcarbon)ăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Funingine,ănegruădeăfumăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Gaz,ăpetrolălampantăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Gudroaneăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrazineăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrocarburiăalifaticeăderivateădinăăăăăă│

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│benzin ă(solventănafta)ăsau petrolăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrocarburiăalifaticeăhalogenateăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrocarburiăaromaticeă(inclusivăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│policicliceăţăHPA)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăă
│Hidrocarburiăaromaticeăhalogenateăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hidrogenăsulfuratăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Iodăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │Izociana iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Manganăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mercurăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Monoxidădeăcarbonăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Naftalenă(naftalin )ăsauăomologiăaiăeiăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(omologulăeiăesteădefinităprinăformula:ăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│CnH2n-12)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Naftoliăhalogena iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Naftoliăsauăomologiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Nichelăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nitro- şiăaminoderiva iăaromaticiăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nitroderiva iăaiăglicolilorăşiăaiăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│gliceroluluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nitroderiva iăalifaticiăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nitrofenoliăşiăomologiăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Oxiziăalchilariliciăhalogena iăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Oxiziădeăazotăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Oxiziădeăsulfăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Parafin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăă
│Plumbăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Produseăpetroliereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Produşiădeădistilareăaăc rbuneluiăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Smoal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Sulfona iăalchilariliciăhalogena iăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Uleiuriămineraleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Vanadiuăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăă
│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├─────────────────────────────────────────┤

│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Vinilbenzenăşiădivinilbenzenăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
*ST*
*T*

Listaăsuplimentar ă- Al iăfactoriăprofesionaliăconsidera iăposibilănocivi:

*ST*

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Anhidrideăaromaticeăşiăcompuşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Argintăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ciocolat ,ăzah răşiăf in ă- cauzândăcariiădentareăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Decalinaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Difenilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Difenilăoxidăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Fibreămineraleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Fibreăsinteticeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Magneziuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Mercaptaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Metacrilonitrilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ozonăăă
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Platinaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sidefăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Terpeneăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Thiopeneăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tioalcooliăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tioeteriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tiofenoliăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

NOT :
Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie va fi revizuit periodic.
-----------Anexaă 22ă laă normeleă metodologiceă aă fostă înlocuit ă cuă anexa 14 din HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010,ăconformăpct.ă115ă
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 23
la normele metodologice
TABEL CU BOLILE LEGATE DE PROFESIUNE
*T*
┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ăăăăBOALAăLEGATAăDEăPROFESIUNEăăăăăăăă│ăăăăăăFACTORIăPROFESIONALIăCAUZALIăăăăă│
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│HipertensiuneăArterial ăăăăăăăăăăăăăăă│Zgomot,ăvibra ii,ătemperatur ăşiăradia-│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ iiăcaloriceăcrescute,ăsuprasolicitareă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│neuropsihic ăşiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Boal ăcardiac ăischemic ăăăăăăăăăăăăăă│Suprasolicit riăfiziceăşiăneuropsihiceă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│crescuteăşiăalteleăăăăăăăăăăăă
│
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Variceăaleămembrelorăinferioareăăăăăăă│Ortostatismăprelungităstaticăsauăăăăăăă│
│complicateăcuătulbur riătroficeăsauăăă│asociatăcuămanipulareădeăgreut iăăăăăă│
│cuătromboflebiteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Afec iuniărespiratoriiăcroniceăăăăăăăă│Pulberi,ăgazeăiritanteăşiăalteleăăăăăăă│
│nespecificeăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Afec iuniădigestiveăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Temperatur ăcrescut ,ăzgomot,ănoxeăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│chimiceăşiăalteleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Afec iuniăosteo-musculo-articulareăăăă│Microclimatănefavorabil,ăvibra ii,efort│
│(lombalgii,ăcervico-scapulalgiiăşiăăăă│fizicăcrescut,ăpostur ăincomoda,ăefectă│
│altele)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│traumaticămecanicăşiăalteleăăăăăăăăăăăă│
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Nevrozeăşiăalteăafec iuniăneuropsihice│Zgomotăvibra ii, noxe chimice, supraso-│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│licitareăneuropsihicaăşiăalteleăăăăăăăă│
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
*ST*
-----------Anexa 23 la normele metodologice a fost înlocuit ă cuă anexaă 15ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010,ăconformăpct.ă116ă
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 24
la normele metodologice
Denumirea solicitantului: ..................
Adres :ă....................................
Localitate: ................................
Jude :ă.....................................
Codăpoştal:ă.................
Telefon/Fax: ................
Nr.ădeăînregistrareăînăregistrulăcomer ului:ă.............
Cod unic de înregistrare (CUI): ..........................
C tre
....................*2)

Nr. ..../.......*1)

Comisia de abilitare a serviciilor
externeădeăprevenireăşiăprotec ieăşiădeăavizare
aădocumenta iilorăcuăcaracterătehnicădeăinformareăşi
instruireăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc
Subsemnatul, ..................., reprezentant al .................., solicit analizarea, în
vedereaă aviz rii,ă aă documenta ieiă cuă caracteră tehnică deă informareă şiă instruireă înă domeniulă
securit iiăşiăs n t iiăînămunc ,ăcuăurm toareleăelementeădeăidentificare:
- tipulădocumenta iei:ă...............................
- titlulădocumenta iei:ă..............................
Pentruă aceastaă prezintă spreă analizaă Comisieiă deă abilitareă şiă avizare,ă înă conformitateă cuă
prevederile art. 187 din
Normele metodologice de aplicare a Legiiăsecurit iiăşiăs n t iiăînă
munc ă nr.ă 319/2006,ă aprobateă prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/20ă 06,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare,ăurm toareleădocumente*3):
-

Solicitant*4),
.................
--------*1)ăSeăvaăcompletaăcuănum rulăşiădataădeăînregistrareălaăsolicitant.
*2)ăSeăvaăcompletaăcuădenumireaăstructuriiăînăcadrulăc reiaăfunc ioneaz ăComisiaăde abilitare
şiăavizare,ăpotrivităart.ă36ăalin.ă(2)ăşiă(3)ădinăNormeleămetodologiceădeăaplicareăaăprevederiloră
Legiiă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă nr.ă 319/2006, aprobate prin Hot râreaă Guvernului nr.
1.425/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
*3)ă Seă vaă completaă cuă documenteleă transmiseă Comisieiă deă abilitareă şiă avizare,ă prev zuteă laă
art. 187 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legiiă securit iiă şiă s n t iiă înă
munc ă nr.ă 319/2006, aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.425ă /2006,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare.
*4)ăSeăvorăspecificaăfunc ia,ănumeleăşiăprenumeleăsolicitantuluiăsauăaleăreprezentantuluiăs uă
legal,ăseăvaăsemnaăşiăştampila.
NOT :
Cândărândurileădeăpeăprimaăpagin ănuăsuntăsuficiente,ăseăvaăîntocmiăoăanex ălaăaceast ăcerereă
pentruăcontinuareaălistei,ăcuănum rulădeărânduriănecesare,ăanex ăcareăvaăpurtaăpeăfiecareăpagin ,ă
caăşiăpeăprima,ăsemn turaăşi,ădup ăcaz,ăştampilaăsolicitantului.
-----------Anexaă 24ă laă normeleă metodologiceă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 16ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010, conform pct. 117
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 25
la normele metodologice
ROMÂNIA
MINISTERULăMUNCII,ăFAMILIEIăŞIăPROTEC IEIăSOCIALE
...............................................*1)
COMISIA
deăabilitareăaăserviciilorăexterneădeăprevenireăşiăprotec ieăşiădeăavizare
aădocumenta iilorăcuăcaracterătehnicădeăinformareăşi
instruireăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc
AVIZ
Nr. ..... din .........
Seăavizeaz ădocumenta iaăcuăcaracterătehnicădeăinformareăşiăinstruireăînădomeniulăsecurit iiă
şiăs n t iiăînămunc ,ăînregistrat ălaă..............................*1)ăcuănr.ă......ădinădataădeă
..................,ăcuăurm toareleăelementeădeăidentificare:
Tipulădocumenta iei*2):ă........................
Titlulădocumenta iei*3):ă.......................
Titularul avizului*4): .........................
Prezentul aviz este emis în temeiul art.ă 45ă alin.ă (2)ă lit.ă j)ă dină Legeaă securit iiă şiă
s n t iiăînămunc ănr.ă319/2006.
Emis la data de ................
Valabilăpân ălaăschimbareaăcondi iilorăînăcareăaăfostăemis.
Preşedinte,
......................................
(numeleăşiăprenumele,ăsemn turaăşiăştampila
Comisiei de abilitareăşiăavizareăemitente)
----------*1)ăSeăvaăcompletaăcuădenumireaăstructuriiăînăcadrulăc reiaăfunc ioneaz ăComisiaădeăabilitareă
şiăavizare,ăpotrivităart.ă36ădinăNormeleămetodologiceădeăaplicareăaăprevederilorăLegiiăsecurit iiă
şiă s n t iiă înă munc ă nr.ă 319/2006, aprobate prin Hot râră eaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006, cu
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare.

*2)ăşiă*3)ăÎnăsitua iaăînăcareădocumenta iaăcuprindeămaiămulteătipuriăcuăacelaşiătitluăsauămaiă
multeă titluriă dină acelaşiă tip,ă seă vaă completa:ă "conformă anexeiă careă faceă parteă integrant ă dină
prezentul aviz".
*4)ăSeăvaăcompleta:ănumeleătitularului,ăadresa,ăcodăpoştal,ătelefon,ăfaxă(e-mail, pagina web,
dac ăesteăcazul).
- verso ANEXA
la Avizul nr. ..... din ............
Titular: .....................
Tipul/titlul*1) documenta iei:
1. ....................................................
2. ....................................................
3. ....................................................
4. ....................................................
5. ....................................................
6. ....................................................
7. ....................................................
8. ....................................................
9. ....................................................
10. ...................................................
--------*1)ăSeăvaăprecizaătipulăsauătitlul,ădup ăcaz.
Preşedinte,
...........................................
(numeleăşiăprenumele,ăsemn turaăşiăştampila
Comisieiădeăabilitareăşiăavizareăemitente)
NOT :
Cândărândurileădeăpeăprimaăpagin ăşiădeăpeăversoănuăsuntăsuficiente,ăseăvaăîntocmiăoăanex ălaă
aviz pentruă continuareaă listeiă cuă num rulă deă rânduriă necesare,ă anex ă careă vaă purtaă peă fiecareă
pagin ,ă caă şiă peă aviz,ă şiă peă versoulă acestuia,ă semn turaă preşedinteluiă şiă ştampilaă Comisieiă deă
abilitareăşiăavizareăemitente.
-----------Anexa 25 la normele metodologiceă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 17ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010,ăconformăpct.ă118ă
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
ANEXA 26
la normele metodologice
ROMÂNIA
MINISTERULăMUNCII,ăFAMILIEIăŞIăPROTEC IEIăSOCIALE
............................................*1)
COMISIA
de abilitare a serviciilorăexterneădeăprevenireăşiăprotec ieăşiădeăavizare
aădocumenta iilorăcuăcaracterătehnicădeăinformareăşi
instruireăînădomeniulăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc
DECIZIE
Nr. .... din ................
Înăurmaăanalizeiădocumenta iei,ăînregistrat ălaă........................*1)ăcuănr.ă......ădină
dataădeă............,ăcuăurm toareleăelementeădeăidentificare:
- tipulădocumenta iei:ă..........................;

- titlulădocumenta iei:ă.........................;
- solicitantul avizului: ........................,
auă rezultată urm toareleă neconformit iă cuă cerin eleă prev zuteă laă art.ă 178-192 din Normele
metodologice de aplicare a Legiiă securit iiă şiă s n t iiă înă munc ă nr.ă 319/2006, aprobate prin
Hot râreaăGuvernuluiănr.ă1.425/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare:
-................................................
-................................................
-................................................
Caă urmare,ă Comisiaă deă abilitareă şiă avizareă decideă respingereaă solicit riiă deă acordareă aă
avizuluiăşiărestituireaădocumenta iei.
Preşedinte,
...........................................
(numeleăşiăprenumele,ăsemn turaăşiăştampila
Comisieiădeăabilitareăşiăavizareăemitente)
--------*1) Se va completa cu denumirea structurii înăcadrulăc reiaăfunc ioneaz ăComisiaădeăabilitareă
şiăavizare,ăpotrivităart.ă36ădinăNormeleămetodologiceădeăaplicareăaăprevederilorăLegiiăsecurit iiă
şiă s n t iiă înă munc ă nr.ă 319/2006, aprobate prin Hot râră eaă Guvernuluiă nr.ă 1.425/2006, cu
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
NOT :
Cândărândurileăcuădocumenta iiăsauăneconformit iănuăsuntăsuficiente,ăseăvaăîntocmiăoăanex ălaă
aceast ădecizieăpentruăcontinuareaăenumer rii,ăcuănum rulădeărânduriănecesare,ăanex ăcareăvaăpurtaă
peă fiecareă pagin ,ă caă şiă decizia,ă semn turaă preşedinteluiă şiă ştampilaă Comisieiă deă abilitareă şiă
avizare emitente.
-----------Anexaă 26ă laă normeleă metodologiceă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 18ă dină HOT RÂREAă nr.ă 955ă dină 8ă
septembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă661ădină27ăseptembrieă2010,ăconformăpct.ă119ă
alăart.ăIădinăacelaşiăactănormativ.
-------------

