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TEMATICĂ DE CONTROL
AcŃiunea 21 din Programul propriu de acŃiuni al ITM Prahova
„ Monitorizarea implementării HG nr. 1050/2006 privind cerinŃele minime pentru
asigurarea securităŃii şi sănătăŃii lucrătorilor din industria extractivă de foraj ”
TEXT

ACT NORMATIV,
ARTICOL

1

Locurile de munca sunt proiectate, construite, echipate, date în
folosinta, exploatate şi întreŃinute astfel încât sa permită
lucrătorilor efectuarea sarcinilor de munca fără a pune în pericol
securitatea şi/sau sănătatea proprie şi/sau a celorlalŃi lucrători;

2

ActivităŃile care comporta un risc special sunt încredinŃate
numai personalului competent şi sa se execute conform
instrucŃiunilor date;

3

InstrucŃiunile de securitate sunt redactate astfel încât sa poată fi
intelese de către toŃi lucrătorii la care se referă;

HG 1050/2006
ART 4, lit. a
coroborat cu
art.13, lit.a - L319/2006
HG 1050/2006
ART 4, lit. c
coroborat cu
art.7, alin. (4), lit.c L319/2006
HG 1050/2006
ART 4, lit. d
coroborat cu
art.16, alin. (1), lit.a L319/2006
HG 1050/2006
ART 4, lit. e
coroborat cu
art.10, alin. (1), lit.a L319/2006

Nr.
crt.

4

Locurile de munca sunt dotate cu instalaŃii de prim ajutor
adecvate;

ARTICOLUL CARE
SANCłIONEAZĂ

VALOARE
lei

L 319/2006
Art.39, alin. (4)

4000-8000

L 319/2006
Art.39, alin. (5)

3.500-7000

L 319/2006
Art.39, alin. (6)

3.000-6000

L 319/2006
Art.39, alin. (6)

3.000-6000

1

5

6

7

8

9

10

Angajatorul trebuie sa se asigure ca este întocmit şi Ńinut la zi un
document referitor la securitate şi sănătate, denumit în continuare
document de securitate şi sănătate, care îndeplineşte cerinŃele
prevăzute la art. 7, 12, 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006.
Documentul de securitate şi sănătate face dovada în special ca:
a) sunt determinate şi evaluate riscurile la care sunt expusi
lucrătorii la locul de munca;
b) se iau măsurile corespunzătoare pentru a se atinge obiectivele
prezentei hotărâri;
c) proiectarea, utilizarea şi întreŃinerea locului de munca şi ale
echipamentelor prezintă securitate.
Angajatorul trebuie sa ia măsurile de precautie corespunzătoare
în funcŃie de metoda de exploatare:
a) pentru a evita, detecta şi combate declanşarea şi propagarea
incendiilor şi exploziilor; şi
b) pentru a evita formarea atmosferelor explozive şi/sau nocive
pentru sănătate.
Angajatorul trebuie sa ia măsurile necesare pentru asigurarea
sistemelor de alarma şi a altor mijloace de comunicare necesare
care sa permită, în caz de nevoie, declanşarea imediata a
operaŃiilor de asistenta, prim ajutor, de evacuare şi salvare.
Locurile de munca trebuie sa fie astfel organizate încât sa
asigure o protecŃie adecvată impotriva riscurilor. Acestea trebuie
menŃinute curate, iar substantele sau depunerile periculoase trebuie
indepartate ori Ńinute sub supraveghere, pentru a nu pune în pericol
securitatea şi sănătatea lucrătorilor
Zonele în care exista riscuri specifice trebuie delimitate şi
semnalizate.

HG 1050/2006
ART 5

L 319/2006
Art.39, alin. (9),lit. d

5.000-10.000

HG 1050/2006
ART 6
coroborat cu
art.7,al.(4), lit.a
L319/2006

L 319/2006
Art.39, alin. (5)

3.500-7.000

HG 1050/2006
ART 12
coroborat cu
art.10, alin.(1), lit. a
L319/2006

L 319/2006
Art.39, alin. (6)

3000-6000

L 319/2006
Art.39, alin. (6) lit a)

3000-6000

L 319/2006
Art.39, alin. (5)

3.500-7.000

L 319/2006
Art.39, alin (9)
lit. k

5.000-10.000

HG 1050/2006
ART 14
coroborat cu
art. 10(1) lit a)
L319/2006`
HG 1050/2006
Anexa1 pct. 2.1.1
coroborat cu
art. 7, alin.(4), lit a)
L319/2006`
HG 1050/2006
Anexa1 pct. 2.1.3.

2

11

12

13

Pentru fiecare loc de munca trebuie elaborate instrucŃiuni scrise,
care sa cuprindă reguli ce trebuie respectate în scopul asigurării
securităŃii şi sănătăŃii lucrătorilor şi al utilizării în siguranta a
utilajelor.
Aceste instrucŃiuni trebuie sa includă informaŃii cu privire la
utilizarea echipamentelor de intervenŃie, precum şi la măsurile ce
trebuie luate la locul de munca sau în apropierea acestuia, în caz
de urgenta.
În cazul în care documentul de securitate şi sănătate prevede
acest lucru, trebuie introdus un sistem de permise de lucru pentru
executarea lucrărilor periculoase şi pentru executarea lucrărilor
care nu sunt, în mod normal, periculoase, dar care, în interactiune
cu alte activităŃi, pot genera pericole grave.
Permisele de lucru trebuie emise înainte de începerea lucrului de
persoana desemnată în acest scop şi trebuie sa conŃină condiŃiile ce
trebuie îndeplinite şi măsurile ce trebuie luate înainte, în timpul
lucrului şi după lucru.
Este necesară stabilirea unui program adecvat privind
verificarea sistematica, întreŃinerea şi, dacă este cazul, testarea
utilajelor şi instalaŃiilor mecanice şi electrice.
ÎntreŃinerea, verificarea şi testarea oricărei părŃi a instalaŃiei sau
a utilajului trebuie efectuate de către o persoana competenta.
Procesele-verbale de verificare şi testare trebuie întocmite şi
păstrate în mod corespunzător.

14

Echipamentul de protecŃie trebuie sa fie corespunzător, pregătit
pentru utilizare şi în perfecta stare de funcŃionare în orice moment.
ÎntreŃinerea trebuie facuta Ńinându-se seama de activităŃile
exercitate.

15

În timpul operaŃiilor de foraj trebuie sa fie prevăzute
echipamente corespunzătoare pentru controlul puŃurilor, în scopul
prevenirii riscurilor de eruptie.

HG 1050/2006
Anexa1 pct. 2.6.
coroborat cu
art. 13, lit e)
L319/2006`

HG 1050/2006
Anexa1 pct. 2.8.

HG 1050/2006
Anexa1 pct. 4.1.

HG 1050/2006
Anexa1 pct. 4.2
coroborat cu
art. 13 lit s)
L319/2006
HG 1050/2006
Anexa1 pct. 5.
coroborat cu
art. 13 lit q)
L319/2006

L 319/2006
Art.39, alin(4)

4000-8000

L 319/2006
Art.39, alin (9)
lit. d

5.000-10.000

L 319/2006
Art.39, alin(9)
lit. m

5000-10000

L 319/2006
Art.39, alin(5)

3.500-7.000

L 319/2006
Art.39, alin(5)

3.500-7.000

3

16

17

18

19

20

Trebuie luate măsuri pentru evaluarea prezentei substanŃelor
nocive şi/sau potenŃial explozive în atmosfera şi pentru măsurarea
concentratiei acestor substanŃe.
Dacă documentul de securitate şi sănătate prevede acest lucru,
trebuie montate dispozitive de supraveghere care sa înregistreze şi
sa masoare concentratiile de gaz, automat şi continuu, în punctele
menŃionate, dispozitive de alarma automate, sisteme de decuplare
automată a instalaŃiilor electrice şi sisteme de oprire automată a
motoarelor cu ardere interna.
Dacă sunt prevăzute măsurători automate, valorile determinate
trebuie înregistrate şi păstrate în documentul de securitate.
În cazul în care în atmosfera exista sau poate exista hidrogen
sulfurat ori alte gaze toxice, trebuie sa existe şi sa fie pus la
dispoziŃia organelor de control un plan de protecŃie care sa
precizeze echipamentele disponibile şi măsurile preventive
adoptate.
Prevenirea riscurilor de explozie
Trebuie luate toate măsurile necesare pentru prevenirea apariŃiei
şi formării atmosferelor explozive.
În interiorul zonelor care prezintă riscuri de explozie, trebuie
luate toate măsurile pentru a impiedica aprinderea atmosferei
explozive. (Ex; Folosirea surselor de foc deschis şi fumatul la
locurile de muncă unde acestea sunt interzise.)
Trebuie stabilit un plan de prevenire a exploziilor, precizânduse echipamentele şi măsurile ce trebuie luate.
Căile şi ieşirile de urgenta trebuie sa fie libere şi sa conducă în
modul cel mai direct spre exterior sau într-o zona de securitate, la
un punct de adunare ori la un post de evacuare sigur.

Fiecare loc de munca trebuie sa dispună de o iluminare suficienta
care sa asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor.

HG 1050/2006
Anexa 1 pct. 6.1.
coroborat cu
art. 13 lit l)
L319/2006

HG 1050/2006
Anexa1 pct. 6.2.3.
coroborat cu
art. 13, lit b)
L319/2006

HG 1050/2006
Anexa1 pct. 6.3.1.
coroborat cu
art. 13 lit b)
L319/2006

HG 1050/2006
Anexa1 pct. 7.1.
HG 1050/2006
Anexa1 pct. 11.1

L 319/2006
Art.39, alin(4)

4.000-8.000

L 319/2006
Art.39, alin(2)

5.000-10.000

L 319/2006
Art.39,
alin(2)
Art.39, alin(9)
lit e)

L 319/2006
Art.39, alin(9)
lit n)
L 319/2006
Art.39, alin(9)
lit o)

5.000-10.000

5.000-10.000

5.000-10.000

4

21

22

23

24

25

Locurile de munca în aer liber trebuie sa fie iluminate
corespunzător cu lumina artificiala, în condiŃiile în care lumina
zilei este insuficienta.

HG 1050/2006
Anexa1 pct. 18.2

Dacă lucrătorii sunt angajaŃi la posturi de lucru în aer liber,
acestea trebuie sa fie, dacă este posibil, amenajate astfel încât
lucrătorii:
HG 1050/2006
a) sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice şi, dacă este
necesar, impotriva caderii de obiecte;
Anexa1 pct. 18.3.
b) sa nu fie expusi la niveluri sonore nocive, nici la influente
art. 7, alin.(4), lit a)
exterioare nocive;
L319/2006`
c) în caz de pericol, sa poată părăsi rapid locul de munca şi sa
poată fi ajutaŃi rapid;
d) sa nu alunece sau sa cada.
Dacă documentul de securitate şi sănătate prevede acest lucru,
fiecare loc de munca ocupat de lucrători trebuie sa dispună de:
a) un sistem acustic şi optic capabil sa transmită, în caz de
HG 1050/2006
nevoie, un semnal de alarma oricărui post de lucru;
Anexa 2 pct. 3.1
b) un sistem acustic capabil sa fie auzit clar în toate punctele
instalaŃiei ocupate frecvent de lucrători.
La toate locurile de munca ocupate în mod obişnuit de lucrători
trebuie sa se efectueze periodic exercitii de securitate.
HG 1050/2006
Scopul principal al acestor exercitii este de a forma şi verifica
ART 4, lit. e
aptitudinile lucrătorilor desemnaŃi sa utilizeze, sa manipuleze sau
coroborat cu
sa exploateze echipamentul de salvare în caz de pericol, Ńinându-se art.11, alin. (3) L319/2006
seama de criteriile stipulate în documentul de securitate şi sănătate
Lucrătorilor trebuie sa li se pună la dispoziŃie vestiare
corespunzătoare, dacă aceştia trebuie sa poarte echipament de
HG 1050/2006
lucru special şi dacă, din motive de sănătate sau de decenta, nu li
Anexa 2 pct. 7.1.1.
se poate cere sa se schimbe într-un alt spaŃiu.
art. 7, alin.(4), lit a)
Vestiarele trebuie sa fie uşor accesibile, sa aibă o capacitate
L319/2006`
suficienta şi sa fie prevăzute cu scaune.

L 319/2006
Art.39, alin(9)
lit o)

L 319/2006
Art.39, alin. (5)

L 319/2006
Art.39, alin(9)
lit k)

5.000-10.000

3.500-7.000

5.000-10.000

L 319/2006
Art.39, alin. (5)

3.500-7000

L 319/2006
Art.39, alin. (5)

3.500-7.000

5

26

27

28

Modul în care se respectă prevederile Ordinului nr. 1636 / 2007
privind aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind
prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în
art. 13 lit q)
funcŃiune, utilizarea, repararea şi întreŃinerea instalaŃiilor tehnice
L319/2006
care funcŃionează în atmosfere potenŃial explozive”, indicative
NEx 01-06.
Modul în care se respectă prevederile Ordinului nr. 1637 / 2007
pentru aprobarea „Normativului privind organizarea activităŃii de
art. 10, alin. (1) şi alin. (2)
intervenŃie şi salvare la unităŃi industriale cu pericol potenŃial de
L319/2006
emisii de gaze toxice şi / sau explozive”.
Modul în care se respectă prevederile Ordinului nr. 1638 / 2007
pentru aprobarea Reglementării tehnice
„Normativ privind
organizarea activităŃii de verificare a instalaŃiilor de ventilare care
funcŃionează la unităŃi industriale cu pericol potenŃial de formare a
atmosferelor explozive şi / sau toxice”, indicativ NVIV -01-06.

art. 13 lit q)
L319/2006

L 319/2006
Art.39, alin. (5)

3.500-7.000

L 319/2006
Art.39, alin. (6)

3.5000-6.000

L 319/2006
Art.39, alin. (5)

3.500-7.000

6

