
3.3. Evaluarea riscurilor chimice



Abordarea generală a măsurilor de 
prevenire şi protecţie (MPP) faţă de 
substanţele periculoase (SP)

Evaluarea riscurilor (ER) este cheia unei securităţi şi 
a unei sănătăţi corespunzătoare la locul de muncă
iar prevenirea eficientă se poate realiza prin 
parcurgerea următorilor cinci paşi: 

• identificarea pericolelor şi a celor expuşi riscului,
• evaluarea şi prioritizarea riscurilor,
• stabilirea măsurilor de prevenire şi protecţie,
• realizarea măsurilor de prevenire şi protecţie,
• monitorizarea şi verificarea respectării şi eficienţei 

măsurilor.



Pericol = proprietate intrinseca, cu potenţial de a dauna, 
a unui agent chimic (art. 5(7) HG 1208/06)

Gravitate = efectul pericolului asupra lucrătorilor; depinde de:

– proprietăţile intrinseci ale agentului chimic periculos 
prezent;

– nivelul de expunere (concentraţia agentului chimic în 
mediul de muncă, timpul si frecvenţa expunerii 
lucrătorului);

– sensibilitatea personală.

Riscul = Probabilitate x Gravitate
Risc = probabilitatea ca potenţialul de a dăuna să producă efecte în 
condiţiile utilizării/expunerii (art. 5(8) HG 1208/06)

Risc chimic



Este o obligaţie legală:
• Legea SSM nr. 319/2006 – art. 7 (3) lit. b)
• H.G. nr. 1218/2006 – art. 11-15 - ACP
• H.G. nr. 1058/2006 – art. 6 - ATEX
• H.G. nr. 1093/2006 – art. 6 - CM 

Evaluarea riscurilor chimice

Evalurea riscurilor chimice este dificilă deoarece:
- ACP sunt foarte numeroşi
- pericolele nu sunt cunoscute întotdeauna
- IMM-urile utilizatoare au resurse reduse

Tendinţe:
- crearea de metode simplificate de evaluare
- elaborarea de metode pentru prioritizarea
ACP care trebuie evaluati
- crearea de instrumente on-line



art.12 (2) HG 1218/06

Evaluarea riscurilor (ER) ţine cont de:
a) proprietăţile lor periculoase (eticheta);

b) informaţiile puse la dispoziţie de furnizor referitoare la SSM, cum ar 
fi fişele tehnice cu date de securitate, în conf. cu HG 490/02
R1907/2006;
(art. 32 HG 1218 – la cerere, se pot obţine informaţii de la furnizor şăi despre 
ACP pentru care legea nu-I obligă să furnizeze FDS);

c) nivelul (concentraţie), tipul (inhalare, cutanată) şi durata expunerii 
(frecvenţa); 

Atentie! art. 23 (1) lit.c) HG 1093/06 prevede obligativitatea intocmirii 
unei liste nominale a lucrătorilor expuşi la CM.    



art.12 (2) HG 1218/06

Evaluarea riscurilor ţine cont de:
d) condiţiile în care se desfăşoară lucrul în prezenţa unor astfel de 
agenţi, inclusiv cantităţile acestora; (pulbere/pastă/pelete, pistol/pensulă, 
trafalet/imersie, temperatură, presiune)

e) valorile limită de expunere profesională (VLE) sau valorile limită
biologice naţionale (VLB);

f)  efectul măsurilor preventive luate sau care urmează să fie luate; 
(sistem deschis/inchis, ventilaţie etc.)

g) concluziile care rezultă în urma supravegherii stării de sănătate
deja efectuate, atunci când sunt disponibile.



art.12 (3) HG 1218/06

Evaluarea riscurilor ţine cont de:
- informaţiile suplimentare necesare pentru ER, pe care 
angajatorul trebuie să le obţină de la furnizorul agenţilor chimici 
periculosi sau din alte surse disponibile. Dacă este cazul, aceste 
informaţii trebuie să conţină evaluarea specifică privind riscul 
pentru utilizatori, stabilit pe baza prevederilor legislaţiei naţionale 
aplicabile.

Prevederi referitoare la ER chimic au: 

- Regulamentul REACH 1907/2006 – “raport de 
securitate chimică”
- HG 804/2007 – “raport de securitate pentru 
controlul pericolelor de accidente major cauzate de 
ACP” etc.

Ex. 
- Legislaţie
- Publicaţii
- Internet
- Experţi



Evaluarea riscurilor chimice

Se evaluează separat riscul pentru:

• Sănătate (ACP toxici, caustici, nocivi, iritanţi, 
sensibilizanţi, cancerigeni, reprotoxici) din cauza 
expunerii prin:

• inhalare
• contact cutanat
• ingerare (otrăvire accidentală)

• Securitate (ACP inflamabili, explozivi, oxidanţi)



Extinctor. Exerciţii de 
stingere a incendiilor.

Dotarea cu EIP pentru 
căile respiratorii din cauza
riscului de degajări.

Măsuri preventive

Instalaţiile electrice şi 
utilajul electric trebuie 
să fie protejate 
împotriva exploziilor. 
Pentru ca un lichid să 
fie transferat utilajul va 
fi legat la pământ.

Activitatea este transferată 
într-un spaţiu special 
amenajat cu ventilaţie de 
proces.

Măsuri la utilizare

Da.Da.Sunt necesare 
măsuri pt. 
înlăturarea 
riscurilor?

Nu. Nu se folosesc 
decât sticla şi / sau 
metalul.

Da, utilajul nu este 
protejat împotriva 
exploziilor.

Nu, nu 
există risc 
de ingestie.

Nu, doar risc
de stropire.

Concentraţia maximă în 
aer 200 ppm. Determinările 
de noxe indică o valoare a 
concentraţiilor care 
depăşeşte nivelul max.

Riscuri la utilizare

Nici o altă reacţie 
periculoasă în 
afara riscului de 
incendiu. Distruge 
anumite tipuri de 
mase plastice.

Foarte inflamabilă.Periculoasă 
în cazul 
ingestiei 
unei 
cantităţi
considerabile

Uscarea pielii 
în cazul 
contactului
prelungit sau 
repetat.

Foarte volatilă. Periculoasă 
dacă este inhalată. Poate 
cauza afecţiuni acute şi 
cronice.

Proprietăţi 
inerente

ReacţiiPericolul de incendiuIngestiaContactul cu 
pielea

Inhalarea

Căile de pătrundere / periculozitate

Exemplu: metoda suedeza pentru IMM-uri – Ghidul Angajatorului



• periculozitatea intrinsecă a  ACP chimici;
• frecvenţa / timpul de expunere;
• cantitatea de ACP utilizată sau prezentă;
• volatilitatea lichidelor sau pulverulenţa

solidelor
• tipul de proces (imersie, stropire…);
• tipul de măsuri de prevenire şi protecţie

(sistem închis, ventilaţie locală…)

Variabile utilizate de metodele de 
evaluare a riscului chimic 



Metode europene de evaluare a riscurilor chimice

http://www.inspectiamuncii.ro/ssmimm/



Metode europene de evaluare a riscurilor chimice

http://www.inspectiamuncii.ro/ssmimm/



Metode europene de evaluare a riscurilor chimice

http://www.inspectiamuncii.ro/ssmimm/



...

Este nevoie de
etichetare.
Este nevoie de
evaluare.

Diluarea 
vopselelorNuDaDa

În atelier şi în
magazia de

vopsele
Solvent S05S-003

...

Este nevoie de
evaluare

Vopsire prin 
pulverizareDaDaDaAtelierLac acrilic

L09P-006

Este nevoie de
evaluare

Vopsire prin 
pulverizareDaDaDaAtelierLac acrilic

L06P-002

...

Nu sunt necesare
măsuriDaDaNu

-”-
„Lunus”C-033

Este nevoie de
evaluareDezinfectantDaDaDa-”-„Lucius”C-031

Nu sunt necesare
măsuriDaNuNu-”-„Lustrus”C-006

Este nevoie de
etichetare.
Este nevoie de
evaluare.

DetergentNuDaDa
Grupuri sanitare

si camera de 
depozitare

„Stralus”C-001

Obs.Utilizării?
(numai pt. ACP)

Etichetat
Da/Nu?

Există FDS 
la zi?

Periculos
Da/Nu?Locul ACPNumele ACPCod intern

Data:
Întocmit:

Societatea: S.C. AMEROMA S.R.L
Zona de muncă: 

Exemplu: Lista ACP



Se poartă
mănuşi
(concentratul se
adaugă în apă)

Nu există posib. de
contact cutanat.

Risc scăzut de
inhalare; nu există
posibilitatea de
contact cutanat.

Piele/ochi

Inhalare şi
piele/ ochi

1) se foloseşte diluat
pt. dezinfectarea
toaletelor (zilnic)

2) săptămânal se
foloseşte diluat pentru
curăţarea duşurilor

1) iritant pt. ochi,
piele şi tractul
respirator

2) poate degaja
clor (gaz puternic
iritant) dacă este
amestecat cu alţi
agenţi de curăţare

Lucius

Se poartă
mănuşi şi halat

Se foloseşte o
procedură
corectă
(concentratul se
adaugă în apă)

Nu există posibili-
tatea de contact
cutanat.

Nu există posib. de
stropire.
Nu există posib. de
contact cutanat.

Piele/ochi

Piele/ochi

1) utilizarea zilnică a
produsului nediluat

pt. curăţarea WC-ului

2) curăţarea zilnică a
fainaţei/gresiei şi
chiuvetelor cu produs
diluat

Iritant pentru
ochi, contact
cutanat şi inhalare

Stralus

Masuri existenteConstatăriCalea de
expunereSarcina de muncăInformaţii despre

pericolACP

Postul (sarcina): curăţitor    Numele Persoanei: Popescu I. Conducătorul locului de muncă: Ionescu V.
Zona de lucru: curăţenia dotărilor sanitare cu „Stralus” şi „Lucius” Data:
Descrierea sumară a procesului: curăţarea cu produsele „Stralus” şi „Lucius” diluate şi nediluate

Exemplu: Evaluare ACP



art.13-15 HG 1218/06    Evaluarea riscurilor

Angajatorul trebuie să se afle în 
posesia unei ER, ..., şi să identifice ce 
măsuri trebuie luate potrivit art. 12-24.

ER trebuie să:

* fie însoţită de documente:
- prezentate într-o formă adecvată, în 
conformitate cu legislaţia şi practica 
natională, 
- şi poate include o justificare a 
angajatorului referitoare la faptul că natura 
şi amploarea riscurilor cauzate de agenţii 
chimici nu necesită o altă evaluare detaliată
a riscului.



art.13-15 HG 1218/06    Evaluarea riscurilor (ER)
ER trebuie sa:

* fie actualizată, în special, dacă:
- s-au produs schimbări semnificative 

- introducerea unui nou ACP în zona de lucru
- modificarea activităţilor, procedurilor de lucru sau
măsurilor de protecţie

- noi cunostinţe despre proprietăţile substanţelor (de
ex. eticheta, FDS, VLE)

- s-a modificat eficienţa măsurilor de protecţie
- rezultatele cercetării medicale au dovedit riscuri 
suplimentare

- rezultatele supravegherii stării de sănătate (SSS) fac 
necesar acest lucru (delalii la art.42(2) a) - un lucrător 
suferă de o boală, pe care un specialist în medicina 
muncii o consideră rezultatul expunerii la un ACP la locul 
de muncă sau a fost depăşită o VLB).



art.13-15 HG 1218/06    Evaluarea riscurilor (ER)

ER trebuie să:

* includa şi activităţi ocazionale în cadrul întreprinderii sau al 
   unităţii, cum ar fi întreţinerea (revizii, reparaţii, curăţenie),

* fie realizată înainte de începerea procesului de muncă;

* ţină cont de riscul reprezentat de toţi aceşti agenţi chimici în 
combinatie.

Intreaga responsabilitate pentru ER este a angajatorului.
Angajatorul poate delega realizarea ER unuia sau mai
multor persoane sau poate apela la experti despre care
trebuie sa se asigure ca au cunostintele necesare. 



INTERACŢIUNI ÎN TOXICITATE

1 + 1 = 2, 1 + 5 = 6 (aditiv: ex. pesticide organofosforice)

1+ 1= 4, 1+ 5= 10 (sinergic: ex. azbestul şi fumul de 
ţigaretă fac să crească riscul de cancer
pulmonar cu un factor de 40, 
amestecurile de solvenţi pot cauza boli 
ale sistemului nervos, anumiţi 
solvenţi pot mari absorbţia cutanata a 
altor ACP)

1+1=0, 1+5= 2 (antagonism: ex. unele metale)



art.18 HG 1218/06    Risc redus

(1) Dacă rezultatele ER indica prezenta unui risc pentru SSM, se aplica măsurile 
specifice de protecţie, prevenire şi supraveghere prevăzute la art. 19-29 (masuri 
specifice de protectie si prevenire) şi la art. 38-42 (supravegherea starii de sanatate)

(2) Dacă rezultatele ER arata ca datorită cantităţii de ACP exista doar un risc redus
pentru SSM, iar măsurile luate în conformitate cu principiile generale de 
prevenire sunt suficiente pentru a diminua acel risc, atunci prevederile art. 19-29 şi 
38-42 nu se aplica.

risc redus?!

“INSTRUCŢIUNI PRACTICE FĂRĂ CARACTER OBLIGATORIU PRIVIND PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII ŞI 
SECURITĂŢII  LUCRĂTORILOR ÎMPOTRIVA RISCURILOR LEGATE DE PREZENŢA AGENŢILOR CHIMICI LA 
LOCUL DE MUNCĂ”, elaborate de Comisia Europeană

- art. 16, 20 (4), 43 HG 1218/06

http://www.inspectiamuncii.ro/ssmimm/linkuri/GhidDirectiva9824CEAgentChimici.pdf

pe o scara de la 1 la 4 a nivelului de risc,
riscul redus este 1



art.18 HG 1218/06    Risc redus

TRGS 400 Germania

Nu pot fi considerate cu risc redus activităţile care implică:

- ACP clasificaţi ca toxici, foarte toxici sau CMR de categoriile 1 
şi 2    

- lucrul cu ACP în spaţii închise (containere)
- ACP corozivi (R34, R35), daca contactul cutanat nu este 

prevenit

Exemple de activităţi cu risc redus

- utilizarea solidelor sub forma de paste, ceruri, 
granule, pelete.

- utilizarea ACP procuraţi de la supermarket
- reparaţii minore ale peliculelor de vopsea cu ajutorul 

aplicatoarelor de retuş
- utilizarea si depozitarea adezivilor domestici



Dupa intrarea in vigoare a Regulamentului 
CLP se mai pot aplica metodele actuale 

de evaluare a riscurilor chimice?
Anexa VII la Regulamentul 1272/2008


