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 NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

 Hotărâre a Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 

expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1.Descrierea situaţiei actuale  

 

În prezent, cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la 

riscuri generate de câmpuri electromagnetice sunt reglementate la nivel naţional de Hotărârea 

Guvernului nr. 1136/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 

expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 11 septembrie 2006. 

Hotărârea transpune în legislaţia naţională Directiva 2004/40/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la 

expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) [a 

optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]. 

În anul 2006, comunitatea medicală a informat Comisia cu privire la preocupările sale în ceea 

ce privește punerea în aplicare a Directivei 2004/40/CE, susținând că valorile limită de 

expunere stabilite de aceasta ar limita, în mod disproporționat, utilizarea și dezvoltarea tehnicii 

imagisticii prin rezonanță magnetică (RMN), considerată în prezent ca fiind un instrument 

indispensabil pentru diagnosticarea și tratarea mai multor boli.  

Ulterior, alte sectoare industriale și-au exprimat, de asemenea, preocupările în ceea ce privește 

impactul directivei asupra activităților lor. Pentru a răspunde acestor preocupări, Comisia 

Europeană a lansat un studiu pentru a evalua impactul efectiv al dispozițiilor directivei asupra 

procedurilor medicale care utilizează RMN. Rezultatele acestui studiu au fost disponibile în 

iulie 2008. 

Conform prevederilor art.  16 alin (1) din Directiva 2013/35/UE, statele membre trebuie să 

adopte şi să publice până la 1 iulie 2016, actele cu putere de lege şi actele administrative 

necesare pentru transpunerea directivei în legislaţia naţională. 

Pe cale de consecinţă, pentru a asigura compatibilitatea legislaţiei naţionale cu acquis-ul 

comunitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, a fost necesară elaborarea prezentului 

proiect de Hotărâre a Guvernului care transpune în legislaţia naţională Directiva Europeană 

2013/35/UE. 
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2. Schimbări preconizate    

Proiectul de Hotărâre a Guvernului reglementează efectele biofizice directe. Acestea apar 

asupra corpului uman ca rezultat direct al prezenței acestuia într-un câmp electromagnetic. 

Efectele biofizice directe includ efectele termice, precum încălzirea țesuturilor, și efectele 

nontermice, precum stimularea mușchilor, a nervilor sau a organelor senzoriale. 

Conform proiectului, efectele indirecte sunt cele cauzate de prezența unui obiect, cum ar fi 

stimulatoarele cardiace și alte dispozitive implantate, într-un câmp electromagnetic și care ar 

putea deveni un risc pentru sănătate sau securitate. 

Proiectul de act normativ stabilește valorile-limită de expunere, pe baza unor considerații 

biofizice și biologice, pentru protejarea lucrătorilor împotriva efectelor nocive asupra sănătății 

și a efectelor senzoriale. De asemenea, acesta conține niveluri de declanșare a acțiunii pentru a 

identifica momentele în care este necesară luarea de măsuri relevante de protecție sau de 

prevenire. 

Obligațiile angajatorilor 

Proiectul de Hotărâre a Guvernului stabilește diverse obligații ale angajatorilor. Aceștia trebuie 

să se asigure că expunerea angajaților la câmpuri electromagnetice rămâne în limitele stabilite 

de actul normativ. În cazul depășirii limitelor, angajatorii trebuie să ia imediat măsuri 

preventive. Cu toate acestea, există și cazuri excepționale în care nivelurile pot fi depășite în 

anumite condiții stricte. 

În general, angajatorii trebuie să se asigure că riscurile generate de câmpurile electromagnetice 

la locul de muncă sunt eliminate sau reduse cât mai mult posibil. Evaluarea periodică a 

riscurilor și a expunerii și utilizarea ghidurilor practice pot ajuta la această asigurare. 

În cazul identificării unor riscuri asupra sănătății lucrătorilor, angajatorii trebuie să aibă un plan 

de acțiune cu măsuri de protecție și de prevenire. Acesta poate include măsuri de natură 

tehnică și/sau organizatorică, în special pentru lucrătorii expuși unor riscuri specifice. 

De asemenea, proiectul impune supravegherea stării de sănătate în scopul prevenirii sau al 

diagnosticării precoce a oricăror efecte nocive asupra sănătății. În cazul în care se constată o 

expunere excesivă, angajatorii trebuie să ofere controale medicale sau de supraveghere 

medicală individuală adecvate, în conformitate cu legislația și practica națională. 

3. Alte informaţii 

 

Directiva 2013/35/UE a fost elaborată având ca temei legal articolul 16 paragraful 1 din  

Directiva cadru  89/391/CEE, făcând, astfel, parte din grupul directivelor specifice din 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic 

Într-o primă fază, prin adoptarea acestui act normativ, echipamentele de muncă care nu mai 

corespund din punct de vedere tehnic, în sensul că generează câmpuri electromagnetice peste 

valorile-limită vor trebui adaptate sau înlocuite cu altele mai performante, ceea ce va conduce la 
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unele cheltuieli de investiţii din partea angajatorilor. 

Introducerea echipamentelor de muncă noi, cu performanţe care respectă valorile limită, va 

îmbunătăţi starea de sănătate a lucrătorilor prin scăderea numărului de  afecţiuni, ceea ce va 

conduce la scăderea numărului de zile de incapacitate de muncă.  

 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

Introducerea de echipamente de muncă performante care reduc expunerea la câmpurile 

electromagnetice sub valorile-limită va îmbunătăţi starea de sănătate a lucrătorilor şi implicit 

cheltuielile cu supravegherea stării de sănătate a acestora. 

 

3. Impactul social 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

 

4. Impactul asupra mediului (***) 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

 

5. Alte informaţii 

 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

                                                                                                                           - mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 

pe5ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a)buget de stat, din acesta: 

 (i)impozit pe profit 

 (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) contribuţii de asigurări 

- - - - - - 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

Plus/minus, din care: 

buget de stat, din acesta: 

(i)cheltuieli de personal 

(ii)bunuri şi servicii 

bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

- - - - - - 
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(ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:     

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

- - - - - - 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

- - - - - - 

7. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 

 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 

vigoare a proiectului de act normativ; 

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1136/2006 

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri 

generate de câmpuri electromagnetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

769 din 11 septembrie 2006. 

 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

 

1.1.Compatibilitate proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor 

publice; 

    a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în 

domeniul achiziţiilor publice, prevederi derogatorii; 

Nu este cazul. 

    b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în 

desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, 

structură organizatorică internă a autorităţilor contractante. 

Nu este cazul. 

 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor 

ce transpun prevederi comunitare   

Proiectul de hotărâre transpune Directiva 2013/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 26 iunie 2013 privind cerințele minime de sănătate și securitate referitoare la expunerea 

lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) [a douăzecea 
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directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] și de abrogare 

a Directivei 2004/40/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.179 din 

data de 29.06.2013. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

 

6. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1.Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

 

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu consultarea, în plus faţă de reprezentanţii 

instituţiilor guvernamentale cu atribuţii în domeniu (ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Externe, 

Inspecţiei Muncii), şi a Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii 

„ Alexandru Darabont” Bucureşti şi a Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti. 

 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act 

normativ 

Conform prevederilor Legii securităţii si sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările 

ulterioare: 

- Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice reprezintă autoritatea 

competenta pentru domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

- Ministerul Sănătăţii este autoritatea centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică. 

În domeniul prevenirii expunerii lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice , 

Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „ Alexandru Darabont” 

Bucureşti şi Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti au o experienţă de peste 20 de 

ani.  

De asemenea, în acest domeniu s-au efectuat de-a lungul anilor o serie de lucrări de cercetare 

iar INCDPM a participat la elaborarea de acte normative. 

Supravegherea sănătăţii, element principal în cadrul activităţilor în care lucrătorii sunt expuşi 

sau este posibil să fie expuşi, prin natura muncii lor, la riscuri generate de câmpurile 

electromagnetice, trebuie să aibă în vedere două principii importante: asigurarea unei 

concordanţe între sarcinile pe care le desfăşoară la locul de muncă şi gradul de expunere pe de o 

parte şi identificarea şi prevenirea cauzelor în cadrul sistemului de muncă pe de altă parte.   
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3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  
 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  
 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 
 

Proiectul de act normativ va fi supus avizării: 

a) Consiliului Legislativ; 

b) Consiliul Economic şi Social. 
 

6. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 
 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind 

transparenţa în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare. 
 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  
 

3. Alte informaţii 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau 

extinderea competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

2. Alte informaţii 
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Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind 

cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri 

generate de câmpuri electromagnetice, pe care îl supunem spre adoptare Guvernului. 

 

 

Ministrul Muncii, Familiei, Protecției 

Sociale și Persoanelor Vârstnice 

 

Rovana PLUMB 

              

 

 

 

Ministrul Sănătăţii 

 

 

Nicolae BĂNICIOIU  

 

 

 

 

Ministrul Delegat 

 pentru Dialog Social 

 

Liviu-Marian POP 

 

 

 

 

Avizăm Favorabil: 

 

 

Ministrul Economiei, Comerțului și 

Turismului 

 

Mihai TUDOSE 

 

Ministrul Afacerilor Externe 

 

 

Bogdan AURESCU 

 

Ministrul Apărării Naționale 

 

Mircea DUȘA 

 

 

Ministrul Justiţiei 

 

Robert-Marius CAZANCIUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


