
TEMATICĂ DE CONTROL  
referitoare la expunerea lucr ătorilor la riscurile generate de agen Ńi cancerigeni sau mutageni la locul de 

munca 
Nr. 

crt. 
TEXT Cerin Ńă impus ă de : 

1. (2)În cazul oric ărei activit ăŃi susceptibile sa prezinte pentru lucr ători 
un risc de  expunere la agen Ńi cancerigeni sau mutageni, angajatorul este 
obligat sa determine natura, gradul şi durata de expunere a lucr ătorilor, 
pentru a face posibila evaluarea oric ărui risc pentru s ănătatea şi 
securitatea lor, precum şi stabilirea m ăsurilor care trebuie luate. 
 (3)Angajatorul este obligat sa reînnoiasc ă periodic evaluarea riscurilor 
şi în mod obligatoriu la orice modificare a condi Ńiilor de munca prin 
care poate fi influentata expunerea lucr ătorilor la agen Ńi cancerigeni 
sau mutageni. 
(4)Angajato rul este obligat sa furnizeze inspectoratului terit orial de 
munca şi/sau autorit ăŃii de s ănătate publica jude Ńene sau a municipiului 
Bucure şti, la cererea acestora, elementele care au servit la evaluarea 
prev ăzut ă la alin. (2). 

Art.6/HG 1093/2006 

2. La ev aluarea riscului au fost luate în considerare toate  c ăile de 
patrundere în organism a agentului cancerigen sau m utagen, cum ar fi 
absorbtia transcutanata şi/sau percutanata. 

Art.7/HG 1093/2006 

3. Angajatorul a acordat o atentie deosebita tuturo r eventuale lor efecte 
asupra securit ăŃii şi s ănăt ăŃii lucr ătorilor cu sensibilitate special ă şi 
a luat în considerare, printre altele, faptul ca es te preferabil sa nu 
angajeze/repartizeze astfel de lucr ători în zonele în care pot intra în 
contact cu agen Ńi cancerigeni sau mutageni. 

Art.8/HG 1093/2006 

4. Angajatorul trebuie sa reduc ă utilizarea unui agent cancerigen sau 
mutagen la locul de munca, dac ă este posibil din punct de vedere tehnic, 
în special prin înlocuirea sa cu o substanta, prepa rat sau procedeu, 
care, în  condi Ńii de utilizare, nu este periculos ori este mai pu Ńin 
periculos pentru s ănătatea sau securitatea lucr ătorilor, dup ă caz. 

Art.9/HG 1093/2006 

5. (2)Dac ă din punct de vedere tehnic nu este posibila înlocu irea agentului 
cancerigen sau mutagen printr-o substanta, preparat sau procedeu, care, 
în condi Ńii de utilizare, nu este periculos sau este mai pu Ńin periculos 
pentru s ănătate şi securitate, angajatorul trebuie sa ia m ăsuri ca 
agentul cancerigen sau mutagen sa fie, atât cat est e posibil din punct de 
vedere tehnic, produs ori utilizat într-un sistem î nchis. 
(3)Dac ă aplicarea unui sistem închis nu este posibila, ang ajatorul 

Art.12/HG 1093/2006 



trebuie sa asigure condi Ńii pentru ca expunerea lucr ătorilor sa fie 
redus ă la nivelul cel mai sc ăzut posibil din punct de vedere tehnic. 
(4) În toate cazurile în care se utilizeaz ă un agent cancerigen sau 
mutagen, angajatorul este obligat sa ia urm ătoarele m ăsuri: 
    a) limitarea cantit ăŃilor agentului cancerigen sau mutagen la locul 
de munca; 
    b) limitarea num ărului de lucr ători ex pusi sau susceptibil a fi 
expusi, la nivelul cel mai sc ăzut posibil; 
    c) proiectarea unui proces de munca şi a unor m ăsuri tehnice de 
control prin care sa se evite sau sa se reduc ă la minimum degajarea de 
agenŃi cancerigeni sau mutageni la locul de munca; 
    d) evacuarea agen Ńilor cancerigeni sau mutageni la sursa, prin 
ventila Ńie adecvat ă, local ă (exhaustare) sau general ă, şi compatibila cu 
necesitatea de a proteja s ănătatea uman ă şi mediul înconjur ător; 
    e) utilizarea metodelor de m ăsurare adecvate  existente pentru agen Ńii 
cancerigeni sau mutageni, în special pentru detecta rea din timp a 
expunerilor anormale rezultate dintr-un eveniment n eprev ăzut sau dintr- un 
accident; 
    f) aplicarea unor proceduri şi metode de munca adecvate; 
    g) asigurarea m ăsurilor de protec Ńie colectiv ă şi/sau, în cazul în 
care expunerea nu poate fi evitata prin alte mijloa ce, a m ăsurilor de 
protec Ńie individual ă; 
    h) aplicarea unor m ăsuri de igiena, în special curatarea cu 
regularitate a pardoselilor, pere Ńilor şi a altor suprafe Ńe; 
    i) informarea lucr ătorilor; 
    j) delimitarea zonelor de risc şi utilizarea unor indicatoare de 
securitate adecvate, inclusiv a indicatorului "Fuma tul interzis", în 
zonele în care lucr ătorii sunt sau pot fi expusi la agen Ńi cancerigeni 
sau mutageni; 
    k) elaborarea unor planuri de m ăsuri pentru situa Ńiile de urgenta în 
care ar putea sa se produc ă expuneri anormal de ridicate; 
    l) asigurarea unor mijloace care sa permit ă depozitarea, manipularea 
şi transportul f ăr ă risc al agen Ńilor c ancerigeni sau mutageni, în 
special prin utilizarea de recipiente ermetice şi etichetate clar şi 
vizibil; 
    m) asigurarea unor mijloace care sa permit ă colectarea, depozitarea 
şi evacuarea în siguranta a de şeurilor de c ătre lucr ători, inclusiv 
utilizarea recipientelor ermetice şi etichetate clar şi vizibil. 



6. Dacă rezultatele evalu ării eviden Ńiaz ă existenta unui risc pentru 
sănătatea şi securitatea lucr ătorilor, angajatorul trebuie sa pun ă la 
dispozi Ńie inspectoratului teritorial de munca şi/sau autorit ăŃii de 
sănătate publica jude Ńene sau a municipiului Bucure şti, la cererea 
acestora, informa Ńii corespunz ătoare. 

Art.13/HG 1093/2006 

7. Informa Ńiile prev ăzute la art. 13 se refer ă la: 
    a) activit ăŃile desf ăşurate şi/sau procedeele i ndustriale folosite, 
inclusiv motivele pentru care se utilizeaz ă agen Ńi cancerigeni sau 
mutageni; 
    b) cantit ăŃile fabricate sau utilizate de substan Ńe ori preparate 
care con Ńin agen Ńi cancerigeni sau mutageni; 
    c) num ărul lucr ătorilor expusi; 
    d) m ăsurile de prevenire luate; 
    e) tipul echipamentului de protec Ńie utilizat; 
    f) natura şi gradul expunerii; 
    g) cazurile de înlocuire a agen Ńilor cancerigeni sau mutageni 

Art.14/HG 1093/2006 

8. (1) Pentru anumite activit ăŃi, cum este între Ńinere a, pentru care este 
previzibila posibilitatea unei cresteri semnificati ve a expunerii şi în 
privinta c ărora au fost deja epuizate toate posibilit ăŃile de a lua alte 
măsuri tehnice de prevenire în scopul limit ării acestei expuneri a 
lucr ătorilor, angajatoru l trebuie sa stabileasc ă, dup ă consultarea 
lucr ătorilor şi/sau a reprezentan Ńilor lor din întreprindere ori unitate, 
f ăr ă a afecta reponsabilitatea angajatorului, m ăsurile necesare pentru a 
reduce durata expunerii lucr ătorilor la minimum posibil şi pentru a 
asigura protec Ńia lor în timpul acestor activit ăŃi. 
    (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) ang ajatorul trebuie sa 
pună la dispozi Ńie lucr ătorilor implica Ńi echipament individual de 
protec Ńie, inclusiv echipament pentru protec Ńia respiratorie. Lu cr ătorii 
implica Ńi trebuie sa poarte echipamentul individual de prot ecŃie pe toat ă 
durata în care persista expunerea anormala. 
    (3) Pentru activit ăŃile prev ăzute la alin. (1) expunerea lucr ătorilor 
nu trebuie sa fie permanenta şi trebuie limitat ă strict  la minimum 
necesar pentru fiecare lucrator. 

Art.16/HG 1093/2006 

9. Angajatorul trebuie sa ia m ăsurile necesare adecvate pentru delimitarea 
clara şi semnalizarea zonelor în care se desf ăşoar ă activit ăŃile 
prev ăzute la art. 16 alin. (1) sau pentru a preint ampina prin alte 
mijloace accesul persoanelor neautorizate în astfel  de zone. 

Art.17/HG 1093/2006 

10. Angajatorul trebuie sa ia m ăsurile necesare pentru ca accesul în zone în Art.18 /HG 1093/2006 



care se desf ăşoar ă activit ăŃi pentru care rezultatele evalu ării prev ăzute 
la art. 6 eviden Ńiaz ă un risc pentru securitatea sau s ănătatea 
lucr ătorilor sa fie permis numai lucr ătorilor care, prin natura muncii 
sau a func Ńiei lor, e necesar sa fie prezen Ńi în interiorul zonei. 

11. Angajatorul este obligat ca, pentru orice activitate în care exista risc 
de contaminare cu agen Ńi cancerigeni sau mutageni, sa ia m ăsuri adecvate 
pentru a se asigura ca: 
    a) lucr ătorii nu mananca, nu beau şi nu fumeaza în zonele de lucru în 
care exista riscul contaminarii cu agen Ńi cancerigeni sau mutageni; 
    b) lucr ătorii sunt dotati cu echipament individual de prote cŃie 
adecvat sau alt echipament special adecvat; 
    c) sunt prev ăzute locuri special amenajate pentru depozitarea 
separat ă a echipamentului individual de protec Ńie sau a ec hipamentului 
special, pe de o parte, de îmbr ăcămintea de strada, pe de alta parte; 
    d) lucr ătorii au la dispozi Ńie grupuri sanitare şi du şuri, suficiente 
şi adecvate; 
    e) echipamentul individual de protec Ńie este depozitat corect în 
locuri bine stabi lite şi este verificat şi curatat dac ă este posibil 
înainte şi obligatoriu dup ă fiecare utilizare; 
    f) echipamentul individual de protec Ńie cu deficiente este reparat 
sau înlocuit înainte de urm ătoarea utilizare. 

Art.19/HG 1093/2006 

12. (1) Angajatorul  a luat m ăsuri corespunz ătoare pentru ca lucr ătorii şi/sau 
reprezentan Ńii lucr ătorilor din întreprindere sau unitate sa primeasc ă o 
instruire suficienta şi adecvat ă, bazat ă pe toate cuno ştin Ńele 
disponibile, în special sub forma de informa Ńii şi instruc Ńiu ni, 
referitoare la: 
    a) riscurile poten Ńiale pentru s ănătate, inclusiv riscurile 
suplimentare cauzate de consumul de tutun; 
    b) m ăsurile care trebuie luate pentru prevenirea expuner ii; 
    c) cerin Ńele de igiena; 
    d) purtarea şi utilizarea echipamentului individual de protec Ńie; 
    e) m ăsurile pe care trebuie sa le ia lucr ătorii, în special 
personalul de interven Ńie, în cazul producerii unor incidente şi pentru 
prevenirea incidentelor. 
    (2) Instruirea prev ăzut ă la alin. (1) trebuie sa fie: 
    a) adaptat ă la evolu Ńia riscurilor şi la apari Ńia unor riscuri noi; 
    b) repetat ă periodic, dac ă este necesar. 

Art.21/HG 1093/2006 

13. Angajatorul a informat lucr ătorii cu privire la instala Ńiile şi Art.22/HG 1093/2006 



recipientele lor auxiliare care con Ńin agen Ńi cancerig eni sau mutageni, 
sa vegheze ca toate aceste recipiente, ambalaje şi instala Ńii sa fie 
etichetate clar şi lizibil şi sa expuna semnele de avertizare în mod cat 
mai vizibil. 

14. (1) Pentru informarea lucr ătorilor, angajatorul trebuie sa  ia m ăsuri 
corespunz ătoare pentru ca: 
    a) lucr ătorii şi/sau reprezentan Ńii lor din întreprindere sau unitate 
sa poat ă controla dac ă prevederile prezentei hot ărâri se aplica ori sa se 
poat ă implica în aplicarea lor; 
    b) lucr ătorii şi/sau reprezentan Ńi i lor din întreprindere ori unitate 
sa fie informati cat mai repede posibil asupra unei  expuneri anormale, 
inclusiv expunerile prev ăzute la art. 16, asupra cauzelor acestora şi 
asupra m ăsurilor luate sau care trebuie luate pentru remedie rea 
situa Ńiei; 
    c) sa p ăstreze o lista nominal ă actualizat ă a lucr ătorilor implica Ńi 
în activit ăŃile pentru care rezultatele evalu ării prev ăzute la art. 6 
eviden Ńiaz ă un risc pentru s ănătatea sau securitatea lor, cu precizarea 
expunerii la care ei au fost supu şi, dac ă ace asta informa Ńie este 
disponibil ă; 
    d) medicul de medicina muncii şi/sau medicul de medicina 
general ă/medicina de familie, cu competenta în medicina de întreprindere, 
conform legii, inspectoratul teritorial de munca şi/sau autoritatea de 
sănătate publica  judeteana ori a municipiului Bucure şti, precum şi orice 
alta persoana responsabil ă cu securitatea şi s ănătatea în munca sa aib ă 
acces la lista prev ăzut ă la lit. c); 
    e) fiecare lucrator sa aib ă acces la informa Ńiile con Ńinute în lista 
care îl privesc personal; 
    f) lucr ătorii şi/sau reprezentan Ńii lor din întreprindere ori unitate 
sa aib ă acces la informa Ńii colective care nu con Ńin nominaliz ări de 
persoane. 
    (2) În situa Ńia prev ăzut ă la alin. (1) lit. a) lucr ătorii şi/sau 
reprezentan Ńii lor din un itate trebuie sa poat ă controla ori sa se poat ă 
implica în aplicarea prevederilor prezentei hot ărâri, în special cu 
privire la: 
    a) consecin Ńele pentru securitatea şi s ănătatea lucr ătorilor legate 
de alegerea, purtarea şi utilizarea imbracamintei sau a echipamentului 
individual de protec Ńie, f ăr ă a afecta responsabilitatea angajatorului 
pentru stabilirea eficacitatii imbracamintei ori a echipamentului de 

Art.23 /HG 1093/2006 



protec Ńie; 
    b) m ăsurile stabilite de angajator şi la care se face referire în 
art. 16 alin. (1), f ăr ă a afecta responsabilitatea angajatorului de a 
stabili astfel de m ăsuri.  

15. Angajatorul trebuie sa asigure consultarea şi participarea lucr ătorilor 
şi/sau reprezentan Ńilor acestora la procesul de stabilire a m ăsurilor 
privind prot ecŃia lucr ătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea 
acestora la ac Ńiunea agen Ńilor cancerigeni ori mutageni în timpul 
activit ăŃii desf ăşurate la locul de munca. 

Art.24 /HG 1093/2006 

16. (1) M ăsurile pentru supravegherea medical ă a lucr ătorilor pen tru care 
rezultatul evalu ării prev ăzute la art. 6 eviden Ńiaz ă riscuri pentru 
sănătatea sau securitatea lor se stabilesc în concordan ta cu 
reglement ările Ministerului S ănăt ăŃii Publice. 
    (2) M ăsurile pentru supravegherea medical ă a lucr ătorilor, stabilit e 
în conformitate cu prevederile alin. (1), se asigur a de c ătre angajator 
astfel încât fiecare lucrator care desf ăşoar ă activit ăŃi cu risc pentru 
securitatea şi/sau s ănătatea sa la locul de munca sa fie supus unei 
supravegheri medicale, atât: 
    a) înaint e de expunerea sa la ac Ńiunea agen Ńilor cancerigeni şi/sau 
mutageni, cat şi: 
    b) la intervale de timp regulate, dup ă expunerea sa la ac Ńiunea 
agenŃilor cancerigeni şi/sau mutageni. 
    (3) Toate aceste m ăsuri de supraveghere medical ă a lucr ătorilor sunt  
concepute astfel încât sa fie posibila aplicarea di recta a m ăsurilor 
specifice de igiena individual ă şi de medicina muncii. 
    (4) Dac ă se constata ca un lucrator prezint ă manifest ări clinice 
susceptibile a fi rezultatul expunerii la agen Ńi cancerigeni s au 
mutageni, medicul de medicina muncii şi/sau medicul cu competenta în 
medicina de întreprindere poate solicita ca şi al Ńi lucr ători care au 
suferit o expunere similar ă sa fac ă obiectul unei supravegheri medicale. 
    (5) În situa Ńia prev ăzut ă la alin. (4 ) angajatorul trebuie sa 
realizeze o noua evaluare a riscului de expunere, î n conformitate cu 
prevederile art. 6. 
 

Art.25 /HG 1093/2006 

 
                                                                                                                                                                              Întocmit, 
                                                                                                                                                                Ing.BOMBIłĂ LENUłA 


