
 

 

 

 

NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

Secțiunea 1  

Titlul proiectului de act normativ 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și 

sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența 

agenților chimici 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situației actuale 

Actul normativ național care reglementează cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea 

protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici inclusiv problematica valorilor-

limită de expunere profesională în cazul activităților care implică agenți chimici este Hotărârea Guvernului 

nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției 

lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, cu modificările și completările ulterioare. 

La nivel național, stabilirea și, după caz, modificarea valorilor-limită se face, în prezent, de către o comisie de 

specialitate, constituită prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei 

nr.1297/2096/2011 de constituire a Comisiei pentru securitate și sănătate în muncă privind agenții chimici 

periculoși. Ordinul menționat a fost elaborat în temeiul art.44 din Hotărârea Guvernului nr.1218/2006, cu 

modificările și completările ulterioare, și al art.33 din Hotărârea Guvernului nr.1093/2006 privind stabilirea 

cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea 

la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare. 

La nivel european, stabilirea și/sau revizuirea valorilor- limită se face de către Comisia Europeană pe baza 

recomandărilor Comitetului științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională (Scientific 

Committee for Occupational Exposure Limits – SCOEL) care indică nivelul acestor valori ce rezultă în urma 

analizei ultimelor cercetări din domeniu, de la nivel mondial.  

Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului propune modificarea Hotărârii Guvernului nr.1218/2006, deoarece a 

fost elaborat în scopul transpunerii Directivei (UE) 2017/164 a Comisiei din 31 ianuarie 2017 de stabilire a unei 

a patra liste de valori-limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și 

de modificare a Directivelor 91/322/CEE, 2000/39/CE și 2009/161/UE ale Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene L 27 din 1.2.2017.   
Directiva (UE) 2017/164 a fost elaborată, similar cu directivele care au stabilit anterior astfel de liste, ca rezultat 

al strategiilor de evaluare și de reducere a riscurilor prezentate de substanțele periculoase. Rezultatele ultimelor 

cercetări din domeniu cu privire la efectele unor substanțe periculoase asupra organismului uman, au condus la 

necesitatea stabilirii sau a revizuirii, după caz, a valorilor-limită de expunere profesională, pentru un grup de 

substanțe.  

Prin aceeași procedură a fost întocmită și cea de-a 4-a listă cu valori-limită orientative de expunere profesională, 

din anexa directivei menționate. 

Cele trei liste anterioare stabilite prin directive ale Comisiei au fost transpuse, deja, în Hotărârea Guvernului 

nr.1218/2006, cu modificările și completările ulterioare, hotărâre care trebuie modificată pentru alinierea la 

prevederile noii directive.  

Din considerentele expuse mai sus a fost elaborat prezentul proiect de act normativ. 



 

 

2. Schimbări preconizate 

Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului are ca scop stabilirea, corespunzător progresului tehnic actual 

și ținând seama de valorile-limită orientative stabilite la nivel european, a valorilor-limită de expunere 

profesională de la nivel național pentru agenții chimici prevăzuți în anexa Directivei (UE) 2017/164. 

Lista din anexa Directivei (UE) 2017/164 cuprinde 31 de substanțe. Șase agenți chimici dintre aceștia se aflau 

deja în anexele altor directive, cu alte valori limită care a fost necesar să fie revizuite și să se elimine rubricile 

respective, astfel: 

- 4 agenți chimici din anexa la Directiva 91/322/CEE a Comisiei, respectiv monoxidul de azot, hidroxidul de 

calciu, hidrura de litiu și acidul acetic;  

- 1 agent chimic, 1,4-diclorbenzen, din anexa la Directiva 2000/39/CE a Comisiei; 

- 1 agent chimic din anexa la Directiva 2009/161/UE a Comisiei, și anume bisfenolul A. 

Prin urmare, în anexa la prezenta directivă sunt incluse noi valori-limită pentru cei 6 agenți chimici, potrivit 

concluziilor ultimelor cercetări cu privire la efectele acestora asupra organismului uman și, implicit, a 

recomandărilor Comitetului științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici 

(SCOEL).    

Pentru unul dintre agenții chimici enumerați în anexa la Directiva (UE) 2017/164, acidul acrilic, SCOEL a 

recomandat o valoare-limită de expunere pe termen scurt în raport cu o perioadă de referință de un minut, spre 

deosebire de ceilalți agenți care au avut stabilită o valoare - limită pe termen scurt, pentru care s-a luat o perioadă 

de referință de 15 minute. 

Pentru anumiți agenți chimici, în scopul garantării celui mai bun nivel posibil de protecție pentru lucrători, a fost 

necesar să se ia în considerare, conform recomandărilor SCOEL, posibilitatea pătrunderii prin piele în organism și 

să se prevadă în anexa la Directiva (UE) 2017/164 observații care să indice această posibilitatea de absorbție, pe 

lângă valorile-limită orientative de expunere profesională care au fost stabilite. Astfel, notația piele a fost 

introdusă în a 4-a listă pentru următorii agenți chimici: triazotatul de glicerol, tetraclorura de carbon, cianura de 

hidrogen (acidul cianhidric), clorura de metilen, nitroetan, 1,4-diclorbenzen, formiatul de metil, tetracloretilenă, 

cianura de sodiu și cianura de potasiu. 

Un alt aspect important este și acela că, prin Directiva (UE) 2017/164, se instituie o perioadă de tranziție prin care 

se permite statelor membre să pună în aplicare eșalonat, în exploatările miniere subterane și în șantierele de săpare 

a tunelurilor, noile valori-limită stabilite pentru monoxidul de azot, dioxidul de azot și monoxidul de carbon din 

anexa directivei. Astfel, se creează condițiile prin care se permite Comisiei Europene să examineze efectele 

introducerii acestor valori limită înainte de sfârșitul perioadei de tranziție. În cursul acestei perioade de tranziție, 

statele membre pot continua să aplice valorile-limită existente, în loc să le aplice pe cele stabilite în anexa la 

Directiva (UE) 2017/164 pentru cei trei agenți chimici menționați. 

Statele membre trebuie să pună în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative pentru a se conforma 

prevederilor Directivei (UE) 2017/164 până la data de 21 august 2018. 

Pe lângă modificările necesare pentru transpunerea Directivei (UE) 2017/164, a mai fost necesară alinierea 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1218/2006, cu modificările și completările ulterioare, la schimbările 

legislative de la nivel național, precum și cuprinderea aspectelor referitoare la agenții chimici desprinse din 

implementarea directivelor din domeniul securității și sănătății în muncă. 

 

3.Alte informații 

Nu este cazul. 

Secțiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

21. Impactul asupra sarcinilor administrative:  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii: 

A fost îndeplinită procedura privind efectuarea testului IMM prevăzută de Legea nr.346/2004 privind stimularea 

înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. 

3.Impactul social 

Prin adoptarea prezentului proiect de act normativ impactul social va fi unul pozitiv, prin creșterea gradului de 

protecție asigurată lucrătorilor, la locul de muncă. 

4.Impactul asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.Alte informații 

Nu este cazul.  

Secțiunea a 4 – a 

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

cât și pe termen lung (pe 5 ani) 

         mii lei 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani 

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)contribuții de asigurări  

   

 

 

 

   

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

 

 

 

 

     

(ii) bunuri și servicii 

b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri și servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal                       

(ii) bunuri și servicii 

      

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

 

 

 

 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creșterii 

 



 

 

cheltuielilor bugetare 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificării veniturilor 

și/sau cheltuielilor bugetare 

 

7. Alte informații Nu are impact asupra bugetului de stat.  

Secțiunea a 5 – a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației 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: Nu este cazul. 

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

Nu este cazul  

11.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice. 

    a) impact legislativ - prevederi de modificare și completare a cadrului normativ în domeniul achizițiilor 

publice, prevederi derogatorii; 

Nu este cazul. 

    b) norme cu impact la nivel operațional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfășurarea procedurilor 

de achiziție publică, unități centralizate de achiziții publice, structură organizatorică internă a autorităților 

contractante. 

Nu este cazul. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația europeană în cazul proiectelor ce transpun 

prevederi europene 
Proiectul de act normativ reprezintă transpunerea integrală a Directivei (UE ) 2017/164, cu precizarea că în cazul 

a 6 agenți chimici au fost menținute valori limită de expunere profesională existente, în acest moment, la nivel 

național, valori care se situează sub limitele orientative europene stabilite de respectiva directivă. Statele membre 

pot prevedea măsuri mai restrictive, mai stringente, cu scopul de a asigura o mai bună protecție a lucrătorilor la 

locul de muncă, drept ce decurge din prevederile art.3 para.(5) și (7) din Directiva 98/24/CE privind protecția 

sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, din 

domeniul securității și sănătății în muncă. Prevederile din directiva menționată au corespondent în legislația 

națională în dispozițiile art.7 alin.(2) și, respectiv, art.8 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.1218/2006, cu 

modificările și completărilor ulterioare. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Decizii ale Curții Europene de Justiție și alte documente 
Nu este cazul. 

5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente 

Nu este cazul. 

6. Alte informații 
Nu au fost identificate. 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte 

organisme implicate  
Proiectul de act normativ a fost elaborat în cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu consultarea 

Ministerului Sănătății, inclusiv a Institutului Național de Sănătate Publică, Inspecției Muncii și a Institutului 

Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii – INCDPM ”Alexandru Darabont. 
Proiectul de act normativ a fost supus analizei Comisiei pentru securitate și sănătate în muncă privind agenții 



 

 

chimici periculoși, din care fac parte, atât reprezentanți ai partenerilor sociali, cât și din reprezentanți ai mediului 

academic, din chimie. Comisia a aprobat proiectul în limita competențelor sale care privesc stabilirea valorilor 

limită și elaborarea recomandărilor practice și a instrucțiunilor necesare implementării acestora. 

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care 

activitatea acestor organizații este legată de obiectul prezentului act normativ 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale este autoritatea competentă în domeniul securității și sănătății în muncă 

gestionând transpunerea directivelor din domeniu. 

Ministerul Sănătății este autoritatea centrală pentru asigurarea sănătății publice, inclusiv supravegherea sănătății 

lucrătorilor. 

Inspecția Muncii controlează aplicarea legislației din domeniul securității și sănătății în muncă.  

Institutul Național de Sănătate Publică are în subordine institute/centre regionale pe care le coordonează și care 

desfășoară activități legate de toxicologia umană sub aspectul efectului agenților chimici asupra organismului. 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii – INCDPM ”Alexandru Darabont” are 

atribuții de a desfășura activități de cercetare și expertizare a locurilor de muncă în vederea stabilirii măsurilor 

adecvate de prevenire a accidentelor de muncă și/sau a îmbolnăvirilor profesionale. 

 Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care actul normativ are 

ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura 

de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 
Nu  este cazul. 

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 
Nu  este cazul. 

5. Informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării 

c) Consiliul Economic și Social 

d) Consiliul Concurenței 

Proiectul de act normativ va fi suspus avizării Consiliului Economic și Social și Consiliului Legislativ. 

6. Alte informații 

Nu au fost identificate. 

Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 
Transparența proiectului de act normativ a fost asigurată potrivit dispozițiilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată. 

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

actului normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informații 

Nu au fost identificate. 

Secțiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice 

centrale și/sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente.  
Nu este cazul. 

2.Alte informații 

Nu este cazul. 



 

 

 

Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă 

pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, pe care 

îl supunem spre adoptare Guvernului. 
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