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I. INTRODUCERE 

 
Azbestul este un agent foarte periculos care poate cauza boli grave și care se 

întâlneşte la un număr mare de locuri de muncă. Mulţi lucrători sunt, prin urmare, expuşi 
la un potenţial risc pentru sănătate. 
Consumul anual de azbest în Europa a variat mult în cursul secolului XX. 
Datele pentru consumul total în 27 ţări europene arată clar că acesta a crescut rapid din 
1950 până în 1980, şi că a început apoi să scadă atunci când Statele Membre au 
introdus restricţii sau interdicţii în privinţa utilizării azbestului.  
Scăderea a devenit mai rapidă atunci când interdicţiile au fost introduse de Directivele 
europene în anii 1990.  
O interdicţie totală a utilizării şi comercializării produselor care conţin azbest a intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 2005 (urmare a Directivei Comisiei europene 1999/77/CE). 
Interdicţiile privind extracţia azbestului şi fabricarea, precum şi prelucrarea produselor 
care conţin azbest au intrat în vigoare în aprilie 2006, urmare a Directivei 2003/18/CE 
de  modificare a Directivei 83/477/CEE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor 
legate de expunerea la azbest la locul de muncă,  urmată de Directiva 2009/148/CE 
privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de 
muncă.  
Problemele subzistente privind azbestul în Europa se datorează materialului care 
fusese deja utilizat în construcţii, instalaţii sau echipamente. 
De asemenea, există diferenţe importante între Statele Membre ale UE,deoarece unele 
ţări au redus utilizarea azbestului începând de prin anii 1980, în timp ce alte ţări au 
continuat să-l utilizeze până la sfârşitul secolului. 
Aproximativ 125 milioane de persoane de pe întregul glob sunt expuse la azbest la locul 
de muncă. Riscurile pentru sănătatea lor sunt foarte mari. Potrivit Organizaţiei Mondiale 
a Sănătăţii,1 mai mult de 107.000 de persoane mor anual din cauza bolilor asociate cu 
azbestul: cancer la plămâni, mezoteliom şi azbestoză.  
Un raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii2 "Raport referitor la ameninţările la 
adresa sănătăţii la locul de muncă legate de azbest şi perspectivele de eliminare 
completă a azbestului existent" în colaborare cu  Comisia pentru ocuparea forţei de 
muncă şi afaceri sociale  a Parlamentului European, 2012/2065(INI), trage un semnal 
de alarmă referitor la decesele  cauzate de cancer în urma expunerii la azbest, la 
locurile de muncă.  
În plus, se estimează că mai multe mii de decese survenite anual pot fi atribuite 
expunerii la acest tip de minereu existent în casă. 
Pentru a elimina cauzele care provoacă aceste boli grave, Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii în colaborare cu Organizaţia Internaţională a Muncii şi alte organizaţii 
interguvernamentale şi ale societăţii civile au luat în calcul anumite direcţii strategice  
după cum urmează: 
 - cel mai eficient mod de a elimina astfel de boli este acela de a opri utilizarea 
tuturor tipurilor de azbest; 

                                                 
1
Organizaţiei Mondiala  a Sănătăţii - http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs343/en/index.html 

2
http://www.europarl.europa.eu 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0148:RO:NOT
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs343/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs343/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs343/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs343/en/index.html


5 
 

 - furnizarea de informaţii despre soluţiile pentru utilizarea unor înlocuitori mai 
siguri şi dezvoltarea unor mecanisme economice şi tehnologice pentru a stimula 
înlocuirea acestui minereu; 
 - luarea de măsuri pentru a preveni expunerea la azbest şi îmbunătăţirea 
diagnosticului precoce. 
În prezent, în timp ce fabricaţia de produse sau materiale ce conţin azbest a încetat în 
UE, există încă un risc de expunere la azbest datorat materialelor şi produselor care se 
găsesc încă în clădiri, instalaţii şi echipamente.  
Inhalarea fibrelor de azbest poate avea efecte grave asupra sănătăţii, incluzând 
azbestoza, cancerul pulmonar şi mezoteliomul.  
Cancerul pulmonar este asociat atât cu expunerea la azbest dar şi cu expunerea la 
radon sau/şi fumat.  
Se estimează deci că numărul total de decese provenind din cancere asociate 
azbestului este cuprins între 5500 şi 6000 în prezent, numai pentru Marea Britanie.  
Diagnosticele şi statisticile referitoare la cancere pot fi mai puţin credibile în statele unde 
sensibilizarea la riscurile prezentate de azbest este mai scăzută (în special pentru 
mezoteliom care este dificil de diagnosticat).  
În general, acestor boli le trebuie mult timp ca să se dezvolte, şi nu apar în mod normal 
decât după 10-60 ani sau chiar mai mult de la debutul expunerii. Timpul de latenţă 
mediu începând cu prima expunere este de aproximativ 35-40 ani pentru mezoteliom.  
Perioada de latenţă medie pentru cancerul de plămâni este de ordinul a 20-40 ani, 
conform estimărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii3. 
Riscul de azbestoză rezultă dintr-o expunere importantă la azbest timp de câţiva ani, şi 
boala se declară în general la peste un deceniu după debutul expunerii.  
Cazurile de azbestoză semnalate încă în prezent în Europa vestică rezultă aproape 
întotdeauna din expuneri crescute la azbest care s-au produs cu decenii în urmă. 
Este deci important să se utilizeze cele mai bune practici pentru suprimarea sau 
reducerea riscului de expunere. 
La nivel naţional, Hotărârea de Guvern nr. 1875/2005 privind protecţia sănătăţii  şi 
securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest, cu modificările şi 
completările ulterioare transpune prevederile Directivei 83/477/CEE privind protecţia 
lucrătorilor împotriva  riscurilor datorate expunerii la azbest la locul de muncă. 
Directiva 83/477/CEE a fost îmbunătăţită prin Directiva 2009/148/CE privind protecţia 
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă.  
Trimiterile la Directiva 83/477/CEE se interpretează ca trimiteri la Directiva 
2009/148/CE, în conformitate cu tabelul de corespondenţă aflat în Anexa nr. III din 
Directiva 2009/148/CE. 
În ciuda acestor progrese vizând legislaţia, problema practică constând în prevenirea 
expunerii la azbest în cursul lucrărilor de depozitare, demolare şi întreţinere încă există.  
 
Prezentul ghid: 
- va ajuta la diminuarea sau eliminarea factorului de risc azbest şi la identificarea  
produselor pe bază de azbest în timpul utilizării, mentenanţei şi întreţinerii instalaţiilor, 
echipamentelor şi clădirilor, şi va ajuta la o mai bună sensibilizare a opiniei asupra 
prezenţei acestui risc; 

                                                 
3Organizaţiei Mondiala  a Sănătăţii,   http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs343/en/index.html 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0148:RO:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/health_hygiene_safety_at_work/c11134_ro.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0148:RO:NOT
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs343/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs343/en/index.html
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- va descrie practicile utile pentru retragerea azbestului (mai ales pentru 
înlăturarea particulelor in   incinte şi echipamente de protecţie) şi pentru tratarea 
produselor şi deşeurilor pe bază de azbociment; 
-  va stimula utilizarea echipamentelor şi îmbrăcămintei de protecţie ţinând cont de 
factorii  umani şi de diferenţele morfologice între indivizi. 
Ghidul va furniza o referința comuna adresată tuturor părţilor interesate,referitor la 
lucrările ce implică un risc de expunere la azbest. 
Complementar acestui ghid exista un site http://osha.europa.eu al Agenţiei Europene 
pentru Sănătate şi Securitate la Locul de Muncă, unde veţi găsi informaţii suplimentare 
precum şi pagini web naţionale care abordează aspecte legate de securitate şi 
sănătate, precum şi de riscurile specifice expunerii la azbest4. 
Toate acestea converg spre o singură concluzie: CREAREA UNUI MEDIU DE LUCRU 
MAI SIGUR ŞI MAI SĂNĂTOS ÎN EUROPA REPREZINTĂ UN OBIECTIV CARE 
DEPĂŞEŞTE RESURSELE ŞI EXPERTIZA UNEI SINGURE ŢĂRI SAU A UNEI 
SINGURE INSTITUŢII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4http://osha.europa.eu/en/sector/construction/hazards_risks. 

http://osha.europa.eu/en/sector/construction/hazards_risks
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II. REGLEMENTĂRI 

II.1. Reglementări europene 

 

Principalul act normativ care reglementează cerinţele de securitate şi sănătate în 
muncă pentru protejarea lucrătorilor împotriva riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire 
profesională în Uniunea Europeană este Directiva cadru 89/391/CEE privind punerea in 
aplicare de măsuri pentru promovarea imbunătătirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la 
locul de muncă. 
 
Directiva cadru stabileşte: 
Principiul de bază al directivei este prevenirea accidentelor, ceea ce implică evaluarea 
riscului de către angajator şi impune acestuia obligaţia de a asigura securitatea şi 
sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. 
Directiva cadru stabileşte: 

- principiile generale de prevenire  
- obligaţiile angajatorului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
- obligaţiile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
- stimulente şi sancţiuni în domeniu  

 
Principiile generale de prevenire stabilite de Directiva 89/391/CEE privind punerea în 
aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la 
locul de muncă sunt: 

- evitarea riscurilor  
- evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate 
- combaterea riscurilor la sursă 
- adaptarea muncii la om 
- proiectarea posturilor de lucru în corelare cu aptitudinile lucrătorilor  
- alegerea echipamentelelor de muncă, astfel încât riscurile să fi reduse la 

minimum 
- alegerea metodelor de muncă ergonomice 
- adaptarea la progresul tehnic 
- înlocuirea pericolelor prin non-pericole 
- dezvoltarea unei politici de prevenire coerente, sistemice care ia în 

considerare toate elementele sistemului de muncă  
- prioritatea protecţiei colective faţă de protecţia individuală 
- furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor 
 

Principalele prevederi ale Directivei - Cadru privind obligaţiile angajatorilor sunt: 
- angajatorii trebuie să realizeze evaluarea riscurilor de accidentare şi 

îmbolnăvire profesională la fiecare post de lucru din unitate şi pe această 
bază să elaboreze planul de prevenire şi protecţie, respectând principiile 
generale de prevenire; 

- angajatorul trebuie să pună în practică măsurile de  prevenire şi protecţie  
rezultate în urma evaluării riscurilor; 
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- angajatorul trebuie să informeze lucrătorii asupra riscurilor la care sunt expuşi 
precum şi asupra măsurilor de  prevenire şi protecţie  ce se impun cu privire 
la primul ajutor şi lupta împotriva incendiilor; 

- angajatorul trebuie să se asigure că fiecare lucrător este instruit adecvat şi 
specific locului de muncă cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă 

- angajatorul trebuie să consulte lucrătorii si/sau reprezentanţii acestora asupra 
tuturor problemelor legate de securitate şi sănătate în muncă 

- fiecare lucrător este obligat să aibă grijă pe cât posibil de propria securitate şi 
sănătate şi să utilizeze corect instalaţiile, uneltele, substanţele periculoase, 
echipamentele individuale de protecţie etc. 

- angajatorul trebuie să se asigure că îmbunătăţirea continuă a securităţii şi 
sănătăţii lucrătorilor este un obiectiv care nu trebuie subordonat 
consideraţiilor economice. 

 
La nivelul Uniunii Europene următoarele Directive specifice, stabilesc cerinţele minime 
de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrători, în cazul activităţilor şi lucrărilor 
specifice. 
- Directiva 2009/148/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 
expunerea la azbest la locul de muncă; 
- Directiva 89/654/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de 
muncă; 
- Directiva 89/656/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 
- Directiva 90/269/CEE privind condiţiile minime de sănătate şi securitate pentru 
manipularea manuală a maselor în situaţiile în care există un risc pentru lucrători, în 
special de afecţiuni dorso-lombare; 
- Directiva 2003/88/CEE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru; 
- Directiva 94/ 33/ CE privind protecţia tinerilor în muncă; 
- Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru încurajarea îmbunătăţirii 
condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrătoarele gravide, lehuze sau 
care au pauze de alăptare; 
- Directiva 91/383/CEE privind măsuri de încurajare a îmbunătăţirii condiţiilor de 
securitate şi sănătate în muncă pentru lucrătorii având relaţii de muncă pe durată 
determinată sau cu caracter temporar; 
- Directiva 2002/73/CE privind implementarea principiului egalităţii de şanse pentru 
bărbaţi şi femei în domeniul angajării şi ocupării; 
- Directiva 2006/54/CE privind implementarea principiului egalităţii de şanse pentru 
bărbaţi şi femei la angajare, formare, promovare şi condiţii de muncă egale; 
- Directiva 89/655/CEE privind cerinţele minime de sănătate şi securitate pentru 
folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă; 

 
II.2 Reglementări naţionale 
 
Cadru legislativ la nivel naţional a urmărit modificările la nivel european, din acest motiv 
o serie întreagă de hotărâri de guvern au transpus directivele europene, în timp, 
modificările acestora fiind substanţiale.  
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Sistemul legislativ naţional cuprinde: 
 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
 - Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă  
nr. 319/2006 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - Hotărâri de Guvern referitoare la cerinţele minime de securitate şi sănătate în 
muncă pentru riscuri specifice. 
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr 319/2006stabileşte cadrul organizatoric 
general al securităţii şi sănătăţii în muncă în România, reiterează principiile generale de 
prevenire din Directiva cadru, stabileşte obligaţiile angajatorilor privind protecţia 
lucrătorilor, drepturile şi obligaţiile lucrătorilor, stimulente şi sancţiuni în domeniu. De 
asemenea, prin lege, se stabilesc autorităţile competente şi instituţiile  cu atribuţii in 
domeniul securitătii şi sănătătii în muncă. 
Normele metodologice de aplicare a legii, aprobată prin HG  nr. 1425/2006,cu modificările şi 
completările ulterioare, detaliază modul de aplicare a prevederilor  legii la nivelul agenţilor 
economici în toate sectoarele de activitate. 
 Suplimentar pot fi avute in vedere şi alte acte normative pe plan national, inclusive cele 
referitoare la  Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru riscuri şi  
activităţi specifice. 
 
Tabelulnr.1 Acte normative  referitoare la cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă  

Nr. 
crt. 

Actul normativ  Directiva Monitorul Oficial 

1. Hotărârea de Guvern nr. 1875 din 22 
decembrie 2005 privind protecţia sănătăţii şi 
securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate 

expunerii la azbest, cu modificările şi 
completările ulterioare (din HG nr. 
601/2007) 

83/477/CEE5 
2009/148/CE 

 
 
Partea I nr. 64/ 
24/01/2006 
 
 

2. Hotărârea de Guvern nr. 601 din 13 iunie 2007, 
pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă 

 470/12.07.2007 

3. Hotărârea de Guvern  nr. 1093 din 16/08/2006 
privind stabilirea cerinţelor minime de 
securitate şi sănătate pentru protecţia 
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 
expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni, 
cu modificările şi completările ulterioare (din 
HG nr. 1/2012) 
 
 
 

2004/37/CE6 
 

 
 
 
757/6.09.2006  
 
 
 

                                                 
5
Directiva 83/477/CEE privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest 

Directiva2009/148/CEprivindprotecțialucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă; 
6
Directiva 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau 

mutageni la locul de muncă; 
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4. Hotărârea de Guvern nr. 124 din 30 ianuarie 
2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul 
poluării mediului cu azbest cu modificările şi 
completările ulterioare 

- 
109/20.01.2003 
 

5. Hotărârea de Guvern nr. 210/2007 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 
care transpun acquis-ul comunitar în domeniul 
protecţiei mediului modifică Hotărârea de 
Guvern nr. 124/2003 

- 

187/19.03.2007 

6. Ordin Ministerului Mediului şi Gospodăririi 
Apelor nr. 108 din 16 februarie 2005 privind 
metodele de prelevare a probelor şi de 
determinare a cantităţilor de azbest în mediu 

Anexa la 
Directiva 
87/217/CEE 

217/15.03.2005 

7. Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodăririi 
Apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor 
de acceptare şi procedurile preliminare de 
acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista 
naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă 
de depozit de deşeuri 

Decizia 
Consiliului 
2003/33/CE 
 
 

194/8.03.2005 

8. Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. 2008/98/CE7 837/25.11.2011 

9. Hotărârea de Guvern  nr. 349/2005 privind 
depozitarea deşeurilor cu modificările şi 
completările ulterioare 

99/31/CE 394/10.05.2005 

10. Hotărârea de Guvern  nr. 1470/2004 privind 
aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a 
deșeurilor şi a Planului naţional de gestionare a 
deşeurilor 

91/689/EEC  

11. Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodăririi 
Apelor nr. 951/06.06.2007 privind aprobarea 
Metodologiei de elaborare a planurilor 
regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor 

 

 
497 şi 
497bis/25.07.2007 
 
 

12. Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodăririi 
Apelor şi al Ministerului Integrării Europene 
nr.1364/1499/2006 privind aprobarea 
planurilor regionale de gestionare a 
deşeurilor  

 
232/04.04.2007, iar 
anexele 1-8 în nr. 
232 bis  

13. Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodăririi 
Apelornr.1385/29.12.2006 privind 
aprobarea Procedurii de participare a 
publicului la elaborarea, modificarea sau 
revizuirea planurilor de gestionare a 
deşeurilor, adoptate sau aprobate la nivel 
naţional, regional şi judeţean  

 

 

 66/29.01.2007 

                                                 
7
 Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive 

http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=8968
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/gestiune_deseuri/om951_2007.pdf
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/gestiune_deseuri/om951_2007.pdf
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/gestiune_deseuri/OM1364_2006.pdf
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/gestiune_deseuri/OM1385_2006.pdf
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/gestiune_deseuri/OM1385_2006.pdf
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Acte normative complementare 
 

1. Hotărârea de Guvern nr.1146/2006 privind 
cerinţele minime de securitate şi sănătate 
pentru utilizarea în muncă de către lucrători a 
echipamentelor de muncă  

89/655/CEE 
95/63/CE 
2001/45/CE 
2009/104/CE8 

815/03.10.2006 

2. Hotărârea de Guvern nr.115/2004 privind 
stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale 
echipamentelor individuale de protecţie şi a 

condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu 
modificările ulterioare (HG nr. 809/2005) 

89/686/CEE 
93/68/CEE 
93/95/CEE 
96/98/CEE 

166/26.02.2004 

3. Hotărârea de Guvern nr. 355 din 11/04/2007 
privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor cu 
modificările şi completările ulterioare 

 332/17.05.2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8
Directiva2009/104/CE privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a 

echipamentului de muncă la locul de muncă 
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III. Dezvoltare şi comentarii asupra Hotărârii de Guvern  
nr. 1875/2005 privind protecția sănătăţii şi securităţii lucrătorilor față 
de riscurile datorate expunerii la azbest 

 
  CAPITOLUL I 

  Dispoziţii generale  
 

   Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre are ca obiectiv stabilirea măsurilor pentru protejarea 
sănătăţii şi securităţii lucrătorilor fațade riscurile care decurg sau este posibil sa 
decurgă din expunerea la azbest în timpul desfăşurării muncii, inclusiv prevenirea 
acestor riscuri. 
(2) Prezenta hotărâre stabileşte valorile limita şi alte dispoziţii specifice. 

§1. Azbestul este un agent chimic foarte periculos care poate cauza boli grave şi care 
se întâlneşte la un număr mare de locuri de muncă. Mulţi lucrători sunt, prin urmare, 
expuşi la un potenţial risc pentru sănătate. 
 
1. Stabilirea măsurilor pentru protejarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor fata de 
riscurile care decurg sau este posibil să decurgă din expunerea la azbest. 
Lucrătorii primesc formare profesională, în special în ceea ce privesc proprietăţile 
azbestului şi efectele sale asupra sănătăţii, procedurile de urgenţă, de decontaminare şi 
de supraveghere medicală. 
 
Obligaţiile angajatorilor: 
Să ia măsuri pentru ca nici un lucrător sa nu fie expus la o concentraţie de azbest în 
suspensie în aer mai mare de valoarea limită a expunerii la azbest de 0,1 fibre/cmc, 
măsurată în raport cu o medie ponderată în timp pe o perioada de 8 ore (TWA - time-
weighted average - medie ponderată în timp) (Anexa nr.1). 
 
Evaluarea riscurilor 
O evaluare a riscurilor trebuie efectuată înainte de începerea unei activităţi care implică 
expunerea la praf de azbest sau la materiale care conţin azbest. Această evaluare se 
bazează pe prelevarea de probe reprezentative pentru expunerea personală a 
lucrătorului. 
 
Desfăşurarea lucrărilor: 
Înainte de începerea lucrărilor, angajatorul trebuie să informeze autorităţile naţionale cu 
privire la: 

- amplasamentul şantierului; 
- tipul şi cantitatea de azbest; 
- activităţile desfăşurate şi procedeele aplicate; 
- numărul de lucrători; 
- durata lucrărilor; 
- măsurile luate pentru a limita expunerea. 

Amplasamentul lucrărilor nu trebuie să fie accesibil decât lucrătorilor; acesta trebuie 
demarcat şi semnalizat. În plus, trebuie interzis fumatul în zona respectivă. 
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Se va preciza dacă:  
Expunerea lucrătorului este sporadică şi de mică intensitate şi limita expunerii la 
azbest nu va fi depăşită în aerul din zona de activitate9. 
Există risc la expunerea lucrătorului: 
Înainte de începerea lucrărilor, angajatorul trebuie sa transmită o notificare 
inspectoratului teritorial de muncă.  
Notificarea va conţine cel puţin: 
 a) o descriere succintă a amplasamentului şantierului; 
 b) o descriere succintă a tipului şi a cantităţilor de azbest utilizate sau 
 manipulate. 
 c) o descriere succintă a activităţilor şi a procedeelor aplicate; 
 d) numărul de lucrători implicaţi; 
 e) data de începere a lucrărilor şi durata activităţii; 
 f) o descriere succintă a măsurilor luate pentru a se limita expunerea lucrătorilor 
 la azbest. 
  
2. Reducerea expunerii lucrătorilor la pulberea provenită din azbest sau din 
material cu conţinut de azbest: 
 - numărul lucrătorilor expuși sau care pot fi expuși la pulberea provenită din 
azbest sau din materiale cu conţinut de azbest trebuie sa fie cat mai mic posibil; 
 - procesele de muncă trebuie concepute astfel încât sa nu producă pulbere de 
azbest sau, dacă acest lucru se dovedeşte imposibil, sa nu se producă degajare de 
pulbere de azbest în aer; 
 - toate construcţiile şi echipamentele implicate în tratarea azbestului trebuie sa 
poată fi curățate şi întreţinute cu regularitate şi eficacitate; 
 - azbestul sau materialele care degaja pulbere de azbest sau conţin azbest 
trebuie depozitate şi transportate în ambalaje etanşe adecvate; 
 - deşeurile trebuie colectate şi îndepărtate de la locul de muncă în cel mai scurt 
timp posibil, în ambalaje etanșe adecvate, prevăzute cu etichete care să indice că 
acestea conţin azbest; 
 - utilizarea echipamentului individual de protecţie respiratorie - dacă expunerea 
nu poate fi redusă prin alte mijloace; 
 - sa se prevadă pauze de lucru în timpul activităţilor care necesită purtarea unui 
echipament individual de protecţie respiratorie; 
 - la lucrările de demolare, de îndepărtare a azbestului, de reparare şi 
întreţinere,pentru care se estimează că, în pofida utilizării măsurilor tehnice preventive 
de limitarea conţinutului de azbest în aer, valoarea limita va fi depăşită, angajatorul 
trebuie să stabilească următoarele măsuri pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor pe 
durata acestor activităţi: 
 a) dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecţie respiratorie adecvat 
şi cu alte echipamente individuale de protecţie; 
 b) montarea panourilor de avertizare pentru a indica că se estimează depăşirea 
valorii limită prevăzute; 
 c) împiedicarea răspândirii pulberii de azbest sau de materiale cu conţinut de 
azbest în afară construcţiei sau a zonei de lucru. 

                                                 
9
http://www.alldach.ro/docs/sanatate_siguranta_munca.pdf 
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 d) să stabilească un plan de lucru înaintea începerii lucrărilor de demolare ori de 
îndepărtare a azbestului şi/sau a materialelor cu conţinut de azbest din clădiri, structuri, 
aparate, instalaţii şi vapoare. 
  
Lucrările de demolare sau de îndepărtare a azbestului se derulează în baza unui plan 
de lucru prestabilit, în vederea garantării eliminării azbestului înainte de aplicarea 
tehnicilor de demolare şi a reducerii la minimum a riscurilor.  
Planul de lucru trebuie sa prevadă următoarele măsuri pentru asigurarea securităţii şi 
sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă: 
 - eliminarea azbestului şi/sau a materialelor cu conţinut de azbest înainte de 
aplicarea tehnicilor de demolare, cu excepţia cazului în care aceasta eliminare ar avea 
un risc mai mare pentru lucrători decât dacă azbestul şi/sau materialele cu conţinut de 
azbest ar fi lăsate acolo unde se afla; 
 - asigurarea, dacă este necesar, a echipamentului individual de protecţie 
 - verificarea absenţei riscurilor datorate expunerii la azbest la locul de muncă, 
după terminarea lucrărilor de îndepărtare a azbestului sau de demolare. 
 Planul de lucru trebuie sa cuprindă informaţii privind: 
 a) natura şi durata probabilă a lucrărilor; 
 b) locul unde se efectuează lucrările; 
 c) metodele aplicate atunci când lucrările presupun manipularea azbestului sau a 
materialelor cu conţinut de azbest; 
 d) caracteristicile echipamentelor utilizate pentru protecţia şi decontaminarea 
celor care efectuează lucrările; 
 e) metodele aplicate pentru protecţia altor persoane prezente la locul unde se 
efectuează lucrările sau în apropierea acestora.  
La solicitarea inspectoratului teritorial de muncă şi a direcţiilor de sănătate publica 
judeţene, angajatorul trebuie sa transmită planul de lucru înainte de începerea lucrărilor 
de demolare ori îndepartare a azbestului și/sau a materialelor cu conținut de azbest din 
clădiri, structure, aparate, instalații și vapoare. angajatorul ia măsuri astfel încăt: 
 - să asigure o instruire adecvată pentru toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expuşi la 
pulbere care conţine azbest. 
 - locurile de muncă în care se desfăşoară activităţile prevăzute în hotărâre 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
 a) sa fie clar delimitate şi marcate cu semne de avertizare; 
 b) sa fie accesibile numai lucrătorilor care au sarcini de muncă în aceste zone; 
 c) să constituie zone în care fumatul este interzis. 
 - angajatorul trebuie sa ia măsuri adecvate pentru a amenaja: 
 a) zone în care lucrătorii sa mănânce şi să bea, fără a exista riscul contaminării 
cu pulbere de azbest; 
 b) instalaţii sanitare adecvate, inclusiv duşuri în cazul în care se efectuează 
operaţii în care se degajă pulbere de azbest. 
 - să asigure informarea lucrătorilor; 
 - să asigure supravegherea sănătăţii lucrătorilor. 

- să asigure evidenta lucrătorilor expuşi (Registre de evidenţă - cu termen de 
păstrare: 40 ani). 
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Activităţi interzise 
 
1. Activităţi care expun lucrătorii la fibre de azbest în timpul: 
 a) prelucrării produselor din azbest; 
 b) prelucrării produselor cu conţinut de azbest adăugat în mod deliberat. 
 Excepţie: activităţile de tratare şi eliminare a produselor provenite din demolarea 
şi îndepărtarea azbestului. 
  
2. Aplicarea azbestului prin procedee de pulverizare (spray-ere), precum şi 
activităţile care implică utilizarea unor materiale izolante sau fonoizolante de 
joasă densitate (< 1g/cmc) cu conţinut de azbest. 

 
Evaluarea stării de sănătate 
Trebuie să se asigure evaluarea stării de sănătate a fiecărui lucrător înainte de 
expunerea la azbest. În plus, trebuie întocmite fişe medicale individuale, pentru a se 
prevedea măsuri de protecţie sau de prevenire. Supravegherea medicală poate fi 
prelungită după încheierea lucrărilor. 
Fiecare stat membru al Uniunii Europene ţine un registru al cazurilor recunoscute de 
boli legate de azbest (de exemplu, azbestoza şi mezoteliomul). 
  

    Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri se aplica fără a prejudicia alte prevederi 
care asigura lucrătorilor o protecţie mai mare, în special cele referitoare la  înlocuirea 
azbestului cu produse mai puţin periculoase. 

§2.Se va aplica legislaţia existentă la nivel naţional : 
 
- Legea 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă  
- HG 1425 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006  
- Hotărârea de Guvern nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi 
sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 
prezenţa agenţilor chimici, cu modificările şi completările ulterioare 
- Hotărârea de Guvern nr. 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi 
sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi 
cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare 
La locurile de muncă trebuie să se utilizeze bune practici pentru prevenirea expunerii la 
azbest prezentate  în capitolul IV.   
Azbestul crocidolit este mai periculos decât azbestul amosit care, la rândul său, este 
mai periculos decât crisotilul conform celor patru criterii – tip, lungime, formă fibră și 
solubilitate așa cum este indicat la Articolul 4.10 
 

   Art. 3. - În sensul prezentei hotărâri, termenul azbest desemnează următorii silicați 
fibroși: 
 a) actinolit de azbest CAS nr. 77536-66-4*); 
 b) grunerit (amosit) de azbest CAS nr. 12172-73-5*); 

                                                 
10

 http://www.ecologic.rec.ro 
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 c) antofilit de azbest CAS nr. 77536-67-5*); 
 d) crisotil CAS nr. 12001-29-5*); 
 e) crocidolit CAS nr. 12001-28-4*); 
 f) tremolit de azbest CAS nr. 77536-68-6*). 
--------- 
*) Numărul din registrul Chemical Abstract Service (CAS). 

§3.Termenul azbest 
Termenul „azbest” se aplică substanţelor următoare: actinolit de azbest, grünerit de 
azbest, antofilit de azbest, crisotil, crocidolit, tremolit de azbest.11 
Azbestul este definit ca fiind o fibră minerală12 ale cărei proprietăţi de izolator termic, 
incombustibilitate, rezistenţă şi faptul că poate fi împletit cu uşurinţă, pe lângă costul 
redus, au justificat utilizarea lui în diverse domenii, în special la construcţii şi la protecţia 
clădirilor, la sistemele de încălzire, la protejarea navelor împotriva incendiilor sau a 
căldurii, în plăci pentru acoperişuri, pereţi şi podele, la armarea asfaltului şi a 
materialelor plastice, la îmbinări, la saboţi de frână şi în îmbrăcămintea rezistentă la foc.  
Termenul de azbest defineşte o serie de substanţe minerale natural fibroase (formând 
roci), din care cele mai frecvente sunt: 
- crisotilul13 (azbest alb), 
- crocidolitul (azbest albastru), 
- amozitul (azbest brun), 
- antofilitul, 
- tremolitul, 
- actinolitul. 

 
Fig.1.Rocă de crisotil14                                   Fig.2.Rocă de crocidolit15 
 
 
 

                                                 
11

Directiva 2009/148/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecţia lucrătorilor 
împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă 
12

http://www.cdc.gov/niosh/; www.inrs.fr/ 
13

 dexonline.ro 
14

www.mesothel.com 
15www.mesothel.com 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0148:RO:NOT
http://www.mesothel.com/
http://www.mesothel.com/
http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.mesothel.com/images/mesothel/chrysotile_asbestos.jpg&imgrefurl=http://www.mesothel.com/asbestos-cancer/mesothelioma-attorney/roger-worthington-advocate/toc_stuff_the_devil.html&h=305&w=350&sz=45&tbnid=i8zBF8mln9AdrM:&tbnh=92&tbnw=105&zoom=1&usg=__nzVLsW_sGDceP9TG7JTFblzAupw=&docid=tLoEnjAU-o57vM&hl=en&sa=X&ei=svk1ULfBKYzBtAbAwIHoDQ&sqi=2&ved=0CE4Q9QEwAw&dur=32360
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Materiale care conţin azbest (MCA) 
Se cunosc mai multe tipuri de azbest: amozit (azbest maron), crisotil (azbest alb), 
crocidolit (azbest albastru), ascarit, etc.   
 
Pentru fiecare din aceste tipuri de azbest există un Cod (Nr.CAS,UE- CAS Registry 
Number16), astfel: Amosit 12172-73-5; Azbest 1332-21-4; Crisotil 12001-29-5; Crocidolit 
12001-28-4. 
Azbestul are o structură fibroasă, este ignifug şi are o foarte mică conductibilitate 
termică.  
Se întrebuinţează ca izolator termic, garnituri pentru aparate în industrie, ca diafragme 
(în celule electrolitice), mase filtrante, suporturi pentru catalizatori. Cele mai importante 
forme comercializate sunt: amozitul, antrofilitul, crisotilul şi crocidolitul.  
Datorită proprietăţilor ignifuge se adaugă la diverse materiale: ciment, vinil, material 
plastic, asfalt, bumbac.  
Peste 98% din producţia de crocidolit se utilizează la fabricarea tuburilor de azbociment. 
Intre anii 1950-1972 azbestul a fost folosit la pulverizările de izolaţie a clădirilor; în 
prezent pulverizările cu actinolit, antofilit, azbest şi tremolit sunt interzise. 
Astăzi, prin transpunerea reglementarilor europene în legislaţia naţională, se încearcă reducerea 
numărului produselor la câteva aplicaţii pentru care nu există încă substitut echivalent din punct de 
vedere tehnic. 
Interdicţiile privind extracţia azbestului şi fabricarea, precum şi prelucrarea produselor 
care conţin azbest au intrat în vigoare în aprilie 2006 (urmare a Directivei de protecţie a 
lucrătorilor împotriva azbestului 2003/18/CE) urmate de Directiva 2009/148/CE privind 
protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de 
muncă. 
 In prezent lucrătorii trebuie să cunoască informaţiile legate atât de proprietățile fizico-
chimice cat si de masurile de prevenire si de protecție in cazul activităților care implica 
expunerea la azbest. 
 

AZBEST 

Denumire: Azbest (şi alte materiale care conţin azbest). 
Alte denumiri: Amozit (azbest maron), crisotil (azbest alb), crocidolit (azbest albastru), 
ascarit, etc. 
Cod (Nr.CAS,UE): Amosit 12172-73-5; Azbest 1332-21-4; Crisotil 12001-29-5;  
Crocidolit 12001-28-4 
Formula chimică: Amozit: (FeMg)SiO3; antofilit: (MgFe)7SiO22(OH)2; crisotil: 

3MgO2SiO2H2O; crocidolit: NaFe(SiO3)2FeSiO3H2O; tremolit: Ca2Mg5Si8O22(OH)2. 
Obţinere şi utilizări: Are o structură fibroasă, este ignifug şi are o foarte mică 
conductibilitate termică. Se întrebuinţează ca izolator termic, garnituri pentru aparate în 
industrie, ca diafragme (în celule electrolitice), mase filtrante, suporturi pentru 
catalizatori. Cele mai importante forme comercializate sunt: amozitul, antrofilitul, 
crisotilul şi crocidolitul. Datorită proprietăţilor ignifuge se adaugă la diverse materiale: 
ciment, vinil, material plastic, asfalt, bumbac. Peste 98% din producţia de crocidolit se 

                                                 
16

Numărul-CAS (engl. CAS Registry Number, CAS = Chemical Abstracts Service) este un standard internațional de 

înregistrare şi identificare pentru fiecare dintre elementele chimice 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0148:RO:NOT
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utilizează la fabricarea tuburilor de azbociment. Între anii 1950-1972 azbestul a fost 
folosit la pulverizările de izolaţie a clădirilor; în prezent pulverizările cu actinolit, antofilit, 
azbest şi tremolit sunt interzise. 
  

1.Măsuri de luptă împotriva incendiilor 

Materiale pentru stingerea incendiilor: Chimicale uscate, dioxid de carbon, apă 
pulverizată, spume obişnuite. Nu se va împrăştia materialul prin utilizarea jeturilor de 
apă. 
Procedee speciale de stingere a incendiilor: Se va izola zona şi se va interzice accesul 
în zonă. Pentru evitarea inhalării fibrelor de azbest se vor purta aparate respiratorii 
izolante autonome, operante în flux continuu sau discontinuu. Atenţie! Echipamentele 
pompierilor asigură o protecţie limitată. Dacă este posibil, fără riscuri, se vor scoate 
containerele din zonă. Se va evita generarea de praf. Nu se vor face deversări în canale 
sau cursuri de apă. Echipamentele de protecţie ale pompierilor se vor decontamina 
după utilizare.  
referitoare la protecţia ochilor şi a feţei. Se va evita folosirea lentilelor de contact la locul 
de muncă. 
 

2.Proprietăţi fizice şi chimice 

Punct de topire: Se descompune 
Solubilitate: Insolubil în apă 
Aspect şi miros: Solid fibros, fără miros, de culori diferite: crisotil (alb sau gri), crocidolit 
(albastru), amozit (gri-verde). 
Incompatibilităţi chimice: Acizii tari pot ataca crisotilul cu formare de oxid de magneziu şi 
apă; în prezenţa acidului acetic glacial se descompune. Crisotilul se descompune uşor 
în apă fierbinte. Rezistă la acţiunea bazelor tari. 
 

3.Stabilitate şi reactivitate 

Stabilitate: Azbestul este inert la temperatura camerei sau în condiţii de temperaturi 
ridicate. Este rezistent la căldură, dar se descompune la 6000C (se alterează structura 
microscopică a fibrelor). Crisotilul se deshidratează la 600-7800C. 
 

4.Informaţii ecologice 

Toxicitate: TCLo (om, inhalare) =  1,2f/c.c. (expunere timp de 19 ani) - toxic pentru 
plămâni 
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Fig.3 Eticheta 17 

 

Azbest în vrac 

- pulbere (fulgi) de azbest pentru izolări termice la cuptoare, cazane, ţevi, încălzitoare 
de apă, uşi şi închizători antifoc, materiale frigorifice, nave, vehicule auto sau feroviare, 
echipamente industriale sau de laborator diverse; 
- izolaţie de azbest (pur sau în amestec cu alte fibre) pe structuri metalice sau pe 
suprafaţa interioară a dalelor din beton, pentru protecţia împotriva incendiului şi 
împotriva zgomotului în construcţii etc. 

 
Fig.4. Tencuială de azbest18                     Fig.5.  Izolație termică pentru instalații19 

 
Azbest in foi sau placi 

- hârtie şi carton de azbest pentru izolare termică (şemineuri, cuptoare, aparate de 
încălzit cu gaz sau convectoare electrice, aparate de laborator şi aparate electrocasnice 
de încălzit cum ar fi maşini de gătit, fiare de călcat), pentru realizarea de garnituri, 
pentru protecţia termică a suprafeţelor în timpul sudurii (instalaţii) sau planuri de lucru 
(sticlărie); 
- plăci pentru realizarea de plafoane false sau de ornamente ignifuge, uşi şi clapete 
antifoc, pereţi uşori etc. 
 

                                                 
17http://www.trainingworld.co.uk 
18www.asbestosadvisor.net 
19www.asbestosadvisor.net 

http://www.trainingworld.co.uk/
http://www.asbestosadvisor.net/
http://www.asbestosadvisor.net/
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Fig.6. Carton din azbest20                       Fig.7. Plăci de plafon21 

 
Azbest in șnur sau țesut 

- sfoară sau şnur de azbest (etanşeitatea   uşilor, cuptoarelor sau cazanelor, aplicaţii de 
laborator şi izolare termică în industrii variate); 
- benzi textile de protecţie împotriva căldurii; 
- garnituri şi suluri de etanşeitate şi de izolare termică (canalizări de încălzire, 
eşapamente de motoare etc.); 
- pături de protecţie antişoc sau pentru sudura în cazangerie, draperii antifoc; 
- filtre de aer, de gaze, de lichide; 
- benzi de izolare electrică (aparate electrice); 
- garnituri antifoc sau antizgomot pe structuri sau în pereţi etc. 
 

 
   Fig.8.Şnur din azbest22 

 

Azbest încorporat în produse de ciment (azbociment) 

- plăci plane sau ondulate,  ţigle  şi  alte  panouri pentru acoperiş; 

                                                 
20www.asbestosadvisor.net 
21www.asbestosadvisor.net 
22www.mesorc.com 

http://www.asbestosadvisor.net/
http://www.asbestosadvisor.net/
http://www.mesorc.com/
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- pervaz de ferestre, plăci de faţade; 
- plăci şi panouri de pereţi interiori şi de plafoane false; 
- alte panouri sau plăci de construcţii; 
- coşuri pentru şemineuri, tubulatură de ventilaţie, burlane; 
- ţevi şi canalizări de aducţie şi evacuare a apei; 
- clapele antifoc şi panouri ignifuge; 
- elemente de grădină etc. 
 

 
Fig.9. Plăci ondulate de acoperiş din azbociment23 

 

 
Fig.10.Material izolator din azbest24 
 

Azbest încorporat în diverşi lianţi (răşini, bitum etc.) 

- garnituri  de  fricţiune (frâne şi ambreiaje pentru automobile şi vehicule feroviare, 
prese, troliu sau poduri rulante, ascensoare, motoare şi maşini diverse); 
- îmbrăcăminte rutieră cu bitum încărcat cu azbest; 
- dale de sol, lipite (vinil-azbest), ţigle, şindrilă decorativă;  
- foi de etanşeitate a acoperişului din bitum în rulouri sau în elemenţi; 
- faţa  interioară a diferitelor îmbrăcăminţi pentru pardoseli; 
- garnituri (instalaţii, încălzire, motoare etc.), în care azbestul poate fi combinat cu 
cauciuc, metale, mase plastice etc.; 
- tencuială de finisare sau de netezire a pereţilor interiori, şapă, mortar; 
- tencuială pe bază de ipsos şi mortar pentru protecţia împotriva incendiului; 

                                                 
23

http://ro.wikipedia.org/wiki/Azbest 
24

http://inspectapedia.com 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Azbest
http://inspectapedia.com/
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- lipici şi mastic cu adaos de azbest; 
- vopsele cu adaos de azbest; 
- piese de izolare electrică pe bază de răşini; 
-  elemenţi poroşi de umplere a buteliilor pentru unele gaze industriale (acetilenă) etc. 
 

 
Fig.11. Plăci din azbociment25   Fig.12. Dale de pardoseală vinil-azbest26 

 
 

         
Fig.13.Ferodouri şi plăcuțe de frână27      Fig.14. Material textil  din azbest28 
 
 

 
Fig.15. Material  izolator din azbest29 

                                                 
25

 http:// www.asbestosadvisor.net 
26

 http:// www.asbestosadvisor.net 
27

http://www.mesothelioma.com 
28

http://inspectapedia.com 

http://www.asbestosadvisor.net/
http://www.asbestosadvisor.net/
http://www.mesothelioma.com/
http://inspectapedia.com/
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Fig. 16.Talc cu azbest30                                                       Fig. 17.   Azbest cu muscovit31 
 
 
 

 
 
Fig.18.Garnituri de etanșare din azbest32 

 
 

   Art. 4. - Prezenta hotărâre se aplica activităţilor în care lucrătorii sunt expuși sau 
sunt susceptibili de a fi expuși la pulberea degajata din azbest sau din materiale cu 
conţinut de azbest în timpul desfăşurării activităţii.  

Expunerea profesionala a lucratorilor la  azbest este tratată  la Articolul 5. Lucrările care 
implică o potentială expunere  la azbest a lucrătorilor la acest factor de risc, sunt tratate 
in Articolul 9. 
 
§4. Fibrele de azbest 
Fibrele de azbest sunt constituite din fascicule de fibrile mici alipite unele de altele.  
Ele prezintă particularitatea de a se putea separa foarte uşor pe lungime sub efectul 
prelucrării, şocurilor, vibraţiilor, frecărilor (sau al curenţilor de aer atunci când este vorba 

                                                                                                                                                             
29

 http://www.asbestosadvisor.net 
30

http://inspectapedia.com 
31

 http://www.asbestosadvisor.net 
32

www.asbestosadvisor.net 

http://www.asbestosadvisor.net/
http://inspectapedia.com/
http://www.asbestosadvisor.net/
http://www.asbestosadvisor.net/
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de un material friabil) pentru a constitui un nor de pulberi foarte fine, adesea invizibile cu 
ochiul liber, putând să se depoziteze peste tot şi să penetreze în profunzime plămânii. 

      
Fig.19.Fibre de azbest văzute la microscop33    Fig.20.  Fibre de azbest34 
 

Toxicitatea azbestului depinde de tipul fibrei (crocidolit > amozit > crisotil), de mărime 
(lungi > scurte), formă (ascuţite > răsucite) şi solubilitate. Efectele asupra sănătăţii 
depind de doză (concentraţia şi durata expunerii), obiceiuri legate de fumat şi 
susceptibilitatea individuală. Din aceste motive se recomandă evitarea expunerii sau 
expunerea la concentraţii cât mai mici cu putinţă. 
Organe afectate:Sistemul respirator, posibil sistemul digestiv. 
Căi primare de intrare: Inhalare, ingestie, contact cu pielea.  
Condiţii medicale agravate de expunerea pe termen lung: Expunerea îndelungată la 
concentraţii ridicate poate agrava orice afecţiune cronică a plămânilor (astm, emfizeme, 
bronşită) sau a inimii. 
Efecte acute: In cazul expunerii la concentraţii ridicate pot apare iritări ale nasului, 
gâtului, pielii şi ochilor. 
Efecte cronice: După 2-4 ani (sau chiar mai devreme) de la expunere pot apare diverse 
afecţiuni ale plămânilor: azbestoză, cancer pulmonar, mesoteliom etc. 
Pătrunzând în căile respiratorii, fibrele de azbest pot genera diverse boli, printre care, 
cea mai des întâlnită este neoplasmul malign (cancer). Principalele boli provocate prin 
inhalarea fibrelor de azbest sunt: 
- azbestoza, un tip de fibroză pulmonară, care apare după mai mulţi ani de expunere, 
atunci când doza reţinută în plămâni este suficient de mare; ea se manifestă printr-o  
reducerea capacităţii respiratorii, putând să se agraveze în timp, chiar atunci când 
expunerea a încetat. Azbestoza poate fi însoţită de unele complicaţii (pleurezie 
inflamatore sau fibroză pleurei, învelişul plămânului, de exemplu); 
- cancerul bronho-pulmonar, care apare după un termen de latenţă ulterior expunerii, 
mergând uneori până la 15, respectiv 20 de ani sau mai mult; 
- plăgi pleurale, afecţiuni care se manifestă prin îngroşări localizate ale pleurei, însoţite 
sau nu de o alterare a funcţiei respiratorii; 
-   mezoteliom, cancer primar al pleurei (mai rar al peritoneului sau al pericardului), care 
poate surveni foarte târziu după expunere (câţiva zeci de ani). 

                                                 
33

www.sydneycityasbestosremoval.com.au 
34

http://www.mesotheliomacareabout.com 

http://www.sydneycityasbestosremoval.com.au/
http://www.mesotheliomacareabout.com/
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Celelalte forme de cancer pot afecta corzile vocale, porţiuni ale tractului digestiv şi 
posibil rinichii. 
  
Toate bolile profesionale care apar ca urmare a existenţei azbestului în mediul de lucru 
pot  provoca moartea. Conform statisticilor europene, mii de persoane mor anual din 
cauza maladiilor provocate de cancer.  
Problematica securităţii şi sănătăţii la posturile de lucru a fost  îndelung studiată încă din 
1995 când a fost înfiinţat Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii - SLIC 
Senior Labour Inspectors' Committee, cu misiunea de a monitoriza implementarea 
eficace şi echivalentă a dreptului comunitar privind securitatea şi sănătatea la locul de 
muncă şi de a analiza chestiuni practice legate de monitorizarea aplicării legislaţiei în 
acest domeniu.  
În Europa, în fiecare an, mii de persoane mor din cauza maladiilor provocate de azbest. 
La conferinţa privind „Protecţia lucrătorilor împotriva azbestului”, (Dresda2003),s-a 
estimat că numărul anual total probabil de decese provocate de azbest în 7 ţări 
europene (Marea Britanie, Belgia, Germania, Elveţia, Norvegia, Polonia, Estonia) a fost 
de aproximativ 15.000.35 
 

 
Fig.21.Utilizarea anuală de azbest şi incidenţa anuală a bolilor asociate acestuia în Germania 
(reprodus după Woitowitz, 2003)36 

 

Concluzia la care au ajuns specialiștii din Germania  (fig.21) a fost aceea că, incidenţe 
întârziate, noi cazuri de boli provocate de azbest vor continua să se producă ca urmare 
a expunerii atunci când utilizarea de azbest a fost maximă (până în anul 2005)37. 
 
 

                                                 
35

 Conferinta privind „Protectia lucratorilor impotriva azbestului”- de la Dresda din 2003 - organizată de SLIC (Senior 
Labour Inspectors' Committee) 
36

 http://www.mesotheliomacareabout.com 
37La 1 ianuarie 2005 a intrat în vigoare Directiva Comisiei europene 1999/77/CE- care a implementat o interdicţie 

totală a utilizării şi comercializării produselor care conţin azbest  
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   Art. 5. - Angajatorii trebuie să ia măsuri pentru ca nici un lucrător să nu fie expus la 
o concentraţie de azbest în suspensie în aer mai mare de 0,1 fibre/cmc, măsurată în 
raport cu o medie ponderată în timp pe o perioada de 8 ore (TWA). 

 
§5. Expunerea profesională la azbest  
Valoarea limită pentru azbest este exprimată  în numărul de fibre şi nu în unități de 
masă pe unitatea de volum (de exemplu, mg/m3), așa cum este cazul cu majoritatea 
contaminanților chimici.  
Valoarea limită medie a expunerii zilnice (VLM-EZ), de 0,1 fibre pe centimetru cub (0,1 
fibre /cm3) este stabilită pentru toate varietăţile de azbest şi reprezintă un declin 
semnificativ de la valorile anterioare (0,6 fibre/cm3 şi 0,3 fibre/cm3 pentru crisotilic şi 
amphiboles).  
Pentru punerea în aplicare a limitelor de expunere profesională este necesar să se ia în 
considerare faptul că sunt repere pentru evaluarea şi controlul riscurilor inerente în 
expunerea prin inhalare de substanţe chimice prezente la locul de muncă, şi, prin 
urmare, să protejeze sănătatea lucrătorilor dar nu constituie o barieră de separare clară 
între situaţii sigure şi situaţii periculoase. Limita de expunere profesională la azbest nu 
ar trebui să fie considerată ca o valoare care să asigure protecţia sănătăţii, deoarece nu 
este posibil să se determine nivelul minim de la care expunerea la azbest nu prezintă 
niciun risc de cancer. 
Din aceste motive, chiar daca nu se depășește valoarea limită, ori de câte ori apar MCA 
(materiale cu conținut de azbest) care inevitabil se vor manipula sau se va  interveni 
asupra lor, vor fi necesare măsuri preventive şi acţiuni pentru a reduce expunerea la un 
nivel cât mai scăzut în funcţie de posibilităţile tehnice. 
 

Valorile-limită ale expunerii la azbest 
Angajatorii se asigură că niciun lucrător nu este expus la o concentraţie de azbest în 
suspensie în aer de peste 0,1 fibre pe cm³, măsurată în raport cu o medie ponderată în 
timp pe o perioadă de 8 ore (VEMP/TWA).38 
Pentru măsurarea concentraţiei de azbest în aer se iau în considerare numai fibrele: 

- cu lungimea mai mare de 5 micrometri şi lăţimea mai mică de 3 micrometri; 

- cu raportul lungime/lăţime mai mare de 3:1 

 

   Art. 6. - Se interzic aplicarea azbestului prin procedee de pulverizare (spray-ere), 
precum şi activităţile care implica utilizarea unor materiale izolante sau fonoizolante 
de joasă densitate (< 1g/cmc) cu conţinut de azbest. 

§6. Directiva 2009/148/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 
expunerea la azbest la locul de muncă interzice aplicarea azbestului prin pulverizare, 
precum şi orice procedeu de lucru care implică utilizarea de materiale fonoabsorbante 
sau izolante de joasă densitate (mai mică de 1 g/cm³). Cu toate acestea, tratarea şi 
eliminarea produselor provenite din demolare şi îndepărtarea azbestului sunt autorizate.  
                                                 
38Directiva 2009/148/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecţia lucrătorilor 

împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0148:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0148:RO:NOT
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Expunerea lucrătorilor trebuie redusă la minimum, în ceea ce priveşte următoarele 
aspecte: 

 numărul de lucrători; 
 procesele de lucru, care nu trebuie să producă praf de azbest, în special în aer; 
 construcţiile şi echipamentele implicate care trebuie să fie curăţate şi întreţinute 

cu regularitate; 
 depozitarea şi transportul, în ambalaje etanşe adecvate; 
 colectarea deşeurilor, care trebuie eliminate rapid, etichetate şi prelucrate în 

conformitate cu Directiva 91/689/CEE privind deşeurile periculoase. 
 

   Art. 7. - (1) Fără a aduce prejudicii aplicării altor dispoziţii privind comercializarea şi 
folosirea azbestului, se interzic activităţile care expun lucrătorii la fibre de azbest în 
timpul: 
 a) extracției azbestului; 
 b) fabricării şi prelucrării produselor din azbest; 
 c) fabricării şi prelucrării produselor cu conţinut de azbest adăugat în mod 
deliberat. 
 (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) activităţile de tratare şi eliminare a 
produselor provenite din demolarea şi îndepărtarea azbestului. 

§7. Directivele europene respectiv, Directiva 83/477/CEE, Directiva 2003/18/CE si, mai 
târziu, Directiva 2009/148/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 
expunerea la azbest la locul de muncă, interzic expunerea lucrătorilor la activități cu 
privire la extracţia, fabricarea şi prelucrarea azbestului, inclusiv în ceea ce priveşte 
produsele care conţin azbest.  
În acest sens directivele mai sus menționate interzic expunerea lucrătorilor la activități 
cu privire la fabricarea  şi prelucrarea produselor cu conţinut de azbest adăugat în mod 
deliberat.39 
In Lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului se înscriu şi instalaţiile  
pentru extracţia azbestului şi pentru prelucrarea şi transformarea azbestului şi a 
produselor care conţin azbest in conformitate cu prevederile Hotărârea de Guvern nr. 
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului. 
 

CAP. II EVALUAREA RISCURILOR 
 

  Art. 8.– Pentru orice activitate susceptibilă sa prezinte risc de expunere la 
pulberea provenită din azbest sau din materiale cu conţinut de azbest, angajatorul 
trebuie sa dispună efectuarea evaluării şi monitorizării acestui risc, astfel încât să se 
determine natura expunerii - varietatea mineralogica, dimensiunea fibrelor - şi gradul 
de expunere a lucrătorilor la pulberea de azbest sau de materiale cu conţinut de 
azbest. 

§8. Evaluarea riscurilor constituie primul pas în demersul de prevenire a accidentelor 
de muncă şi bolilor profesionale şi constă în identificarea pericolelor existente la  
posturile de lucru şi cuantificarea riscurilor.  

                                                 
39

 http://glosbe.com/ro/en/azbest 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21199_ro.htm
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Evaluarea riscurilor  este o examinare sistematică a riscurilor legate de toate 
componentele procesului de muncă;echipamente de muncă şi materiale, mediul de 
muncă,  lucrător, sarcina de muncă. În urma evaluării rezultă riscurile existente la postul 
de lucru evaluat, dimensiunea acestora, ce riscuri pot fi eliminate, ce măsuri de 
prevenire şi protecţie trebuie luate pentru a ţine sub control riscurile care nu pot fi 
eliminate. 
  
Necesitatea evaluării riscurilor  
Numărul mare de accidente de muncă şi boli profesionale implică atât costuri directe, 
cât şi indirecte:  

- costuri umane pentru angajaţi şi familiile lor;  

- costuri financiare pentru companii/organizaţii (absenţe în caz de accident sau 

boală, costuri de asigurare, productivitate, profit, competitivitate etc.); 

- costuri pentru întreaga societate (o povară din ce în ce mai mare pentru 

sistemele de sănătate). 

Resursele financiare ale firmelor fiind limitate, evaluarea riscurilor permite stabilirea 
priorităţilor în alocarea resurselor pentru măsurile de prevenire şi protecţie în funcţie de 
ierarhizarea riscurilor.  
De asemenea, documentele conţinând fişele de riscuri şi fişele de măsuri de prevenire, 
rezultate în urma evaluării, constituie principalul suport pentru instruirea lucrătorilor la 
locul de muncă. 
 
Baza legală a evaluării riscurilor  
 
Pe plan european: Directiva-cadru 89/391/CEE (Art. 6, alin.2, pct. b) stabileşte 
răspunderea angajatorului pentru evaluarea riscurilor la toate posturile de lucru din 
companie/organizaţie  
Pe plan naţional: Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare - art. 6 (2) În cazul în care un agajator apelează la servicii 
externe, acesta nu este exonerate de responsabilitățile sale în acest domeniu. 
Principiul evaluării riscurilor este identificarea factorilor de risc din sistemul analizat şi 
cuantificarea dimensiunii riscurilor pe baza combinaţiei între gravitatea şi frecvenţa 
consecinţei maxime previzibile a acţiunii factorului de risc asupra organismului uman. 
Metode şi instrumente de evaluare a riscurilor  
Există numeroase metode şi instrumente de evaluare a riscurilor care să ajute 
întreprinderile şi organizaţiile să-şi evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea 
personalului.  
Ele pot fi clasificate în două mari categorii: metode calitative bazate pe liste de control 
a riscurilor (check-list-uri) şi metode cantitative, mai complexe, care permit stabilirea 
nivelului de risc pe post de lucru pe baza combinaţiei între gravitatea şi frecvenţa 
consecinţei maxime previzibile a acţiunii factorului de risc asupra organismului uman.  
Alegerea metodei de evaluare depinde de: tipul activităţii şi al echipamentelor utilizate, 
numărul de lucrători implicaţi, condiţiile de muncă, caracteristicile particulare ale locului 
de muncă şi riscurile specifice.  
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Pentru sectorul construcţii se aplică atât metode de evaluare calitative (liste de control), 
cât şi metode cantitative, în special pentru riscurile grave. În continuare se recomandă 
câteva dintre instrumentele de evaluare, cele mai utilizate pe plan european şi naţional: 

- Metoda RIEM de evaluare a riscurilor în construcţii (Belgia)40 

- Instrument de evaluare a riscurilor profesionale utilizat la nivel european, 

aplicabil oricărui loc de muncă41 

- Metoda pentru evaluarea riscurilor la locurile de muncă42 

- Ghid de evaluare a riscurilor elaborat de Inspecţia Muncii43 

Etapele evaluării riscurilor 
Indiferent de metoda utilizată, evaluarea cantitativă a riscurilor presupune parcurgerea 
următoarelor 5 etape: 
 1. Identificarea factorilor de risc(pericolelor) 

- delimitarea postului de lucru 
- constituirea echipei de evaluare 
- analiza în teren şi identificarea factorilor de risc (instrument de lucru: Liste de 
factori de risc) 

 2. Evaluarea riscurilor 
-  stabilirea consecinţei maxime previzibile asupra organismului uman ;  
- stabilirea clasei de gravitate ;  
- stabilirea clasei de frecvenţă ;  
- stabilirea nivelurilor de risc parţiale ;  
- calculul nivelului de risc global pe post de lucru. 

 3. Ierarhizarea riscurilor şi stabilirea măsurilor de prevenire şi protecţie   
 4. Implementarea măsurilor (decizii luate în Comitetul de Securitate şi 
Sănătate în Muncă pentru elaborarea planului de prevenire şi protecţie) 
 5. Monitorizarea aplicării măsurilor şi reevaluarea (control intern) 

 
Cu ce se finalizează evaluarea riscurilor? 
Rezultatele evaluării riscurilor sunt consemnate în două documente centralizatoare:   

- fişa de evaluare a riscurilor;  
- fişa de măsuri propuse. 

Rezultatele evaluării riscurilor la posturile de lucru stau la baza elaborării planurilor de 
prevenire şi protecţie, precum şi la realizarea instrucţiunilor proprii de securitate şi 
sănătate în muncă. 
 
Identificarea pericolului 
Azbestul într-un material, pe un echipament sau pe o structură de construcţii, constituie 
un pericol.  

                                                 
40

Raport al Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, “Achievieng better safety and health in 
construction”, Luxembourg, 2004  - http:// www.osha.europa.eu 
41

http://imm.protectiamuncii.ro/docs/RO_070312_RAT.pdf 
42

http://www.protectiamuncii.ro/ro/good_practice/evaluarea_riscurilor.shtml/evaluarea_riscurilor_locurile%20_munca.
shtml 
43

http://www.inspectiamuncii.ro/ssmimm/linkuri/GhidDe%20EvaluareARiscului.pdf 

 

http://osha.europa.eu/
http://imm.protectiamuncii.ro/docs/RO_070312_RAT.pdf
http://www.protectiamuncii.ro/ro/good_practice/evaluarea_riscurilor.shtml/evaluarea_riscurilor_locurile%20_munca.shtml
http://www.protectiamuncii.ro/ro/good_practice/evaluarea_riscurilor.shtml/evaluarea_riscurilor_locurile%20_munca.shtml
http://www.inspectiamuncii.ro/ssmimm/linkuri/GhidDe%20EvaluareARiscului.pdf


30 
 

Riscul pentru executantul însuşi, ca şi pentru cei care îl înconjoară, există de îndată ce 
sunt eliberate şi puse în suspensie în aer fibre de azbest, fără a fi luat măsuri adaptate 
pentru evitarea inhalării acestora. 
 
Toţi specialiştii direct implicaţi in diferitele activităţi enumerate vor trebui să fie 
preocupaţi apriori de prezenţa azbestului în zona în care va avea loc intervenţia lor.  
Este vorba de un demers care trebuie să fie voluntar şi să se integreze în analiza 
sistematică a riscurilor la locul de muncă. 
Prin identificarea pericolelor se înțelege: 
 - stabilirea acelor structuri conţinând azbest care este necesar a fi îndepărtat şi 
înlocuit (deteriorări care determină degajări de azbest) ; 
 - identificarea prezenţei azbestului în structurile care urmează a fi demolate, 
determinarea conținutului de azbest şi a tipului de azbest. 
  
EVALUAREA EXPUNERII ŞI VALORILE LIMITĂ 

Evaluarea riscurilor pentru expunerea la azbest ar trebui să includă măsurarea 
concentraţiilor de fibre în aer pentru toate tipurile de activităţi determinate. Se înţelege 
că o anumită activitate include toate lucrările efectuate de companie cu acelaşi tip de 
material, folosind aceeaşi procedură şi care sunt susceptibile sa se desfăşoare în 
condiţii de muncă similare (cum ar fi de exemplu îndepărtarea acoperirilor  de 
azbociment).  
Prin urmare, este rezonabil să se ia în considerare faptul că în toate cazurile vor fie 
produse concentraţii similare de fibre în aer.  
Astfel, atunci când este acelaşi tip de activitate determinată, concentraţia  de fibre şi 
intervalul de valori posibile este deja cunoscut din datele obţinute în măsurătorile 
anterioare, nu trebuie să fie repetată măsurarea, cu excepţia cazurilor de control şi 
evaluării periodice.  
Concentraţiile de fibre de azbest în aer vor fi  măsurate ori de câte ori o activitate este 
efectuată pentru prima dată şi cât mai curând posibil, odată ce a fost  începută. Plecând 
de la  concentraţiile de fibre de azbest în aer măsurate,  sunt calculate expunerile 
zilnice (EZ) ale muncitorilor, aplicând formula de calcul: EZ = concentrația calculata x 
timpul (ore)/8. Aceste valori obținute  se compară cu valoarea limită ale expunerii zilnice 
la  concentraţiile de fibre de azbest în aer (VL-EZ) prezentată la Articolul 5.  
În cazul în care rezultatul acestei comparaţii indică faptul că nu putem fi siguri că 
această valoare limită nu este depăşită cu un anumit nivel de probabilitate44, sau în 
cazul în care rezultatele unor măsurători indică concentraţii mari (peste limitele de 
abatere), procedura de muncă trebuie să fie îmbunătăţită, trebuie să se ia măsurile 
adecvate de prevenire şi protecție și să se facă o reevaluare (care sa includă  
măsurarea concentraţiei fibrelor de azbest în aer), până când rezultate sunt 
satisfăcătoare. Când sunt epuizate toate acţiunile posibile pentru îmbunătăţirea 
activităţii, fără a fi atins obiectivul de reducere a expunerii sub limitele stabilite,  se vor 
spori măsurile de prevenire şi protective prin acordarea echipamentului de protecție. 
Evaluarea riscurilor va lua în considerare expunerea tuturor acelora care pot fi afectaţi, 
care include, în plus faţă de lucrătorii direct implicați, alte persoane care sunt în 
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azbest, Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii, 2006 
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apropiere precum şi măsurări cu privire la calitatea aerului.  O înregistrare scrisă este 
actualizata cu informaţiile utilizate şi criteriile aplicate în evaluare, inclusiv strategia de 
eşantionare45.  
 
ELEMENTE DE ANALIZA  RISCULUI 

Frecvenţa evaluărilor de risc şi de monitorizare a condiţiilor de muncă va fi stabilita 
luând în considerare cel puţin informaţiile primite de la angajaţi, şi prezenta mai ales a 
factorilor care pot determina o creştere a expunerilor faţă de evaluările iniţiale. 
 

Este necesar să se facă distincţia între o monitorizare regulată a expunerii şi evaluarea 
expunerii. Dacă ceea ce variază sunt condiţiile sau procesele de muncă, astfel că pot 
afecta în mod semnificativ expunerea, nu se face o reevaluarea (inspecţia periodică), 
fora o reevaluare a riscurilor, inclusiv  măsurarea concentraţiei fibrelor de azbest în aer 

 
Reglementările legislative (prezentate in capitolul II.2) atât la nivel european cat şi 
naţional, oferă unele linii directoare pentru a determina când se vor efectua măsurători 
periodice în funcţie de rezultatele măsurătorilor efectuate în evaluarea riscurilor. În 
conformitate cu recomandările standardelor în vigoare46, prima măsurare, atunci când 
este necesar, ar trebui să fie efectuată în următoarele 16 săptămâni după ce  se încheie 
evaluarea de expunere profesională. În conformitate cu rezultatul se stabileşte termenul 
pentru următoarele măsurători în funcţie de nivelul de expunere zilnică (EZ) constatat.  
Ca orientare, norma propune ca: 
- Dacă EZ < 25%  VLA, următoarea măsurare se va efectua în  64 săptămâni 
- Dacă 25% VLA < EZ < 50% VLA, următoarea măsurare se va efectua în  32  de 
săptămâni 
- Dacă EZ› 50% VLA, următoarea măsurare se va efectua în  16 săptămâni. 
  
EZ se obţine folosind concentraţia calculată pentru tipul de activitate şi timpul de 
expunere maximă în acea zi (în ore).Pentru a pune în aplicare aceste recomandări vor fi 
luate în considerare particularităţile de lucru cu azbest, precum şi condiţiile din fiecare 
companie în ceea ce privesc: planurile de execuţie, durata  acestora şi tipul de activitate 
la care se referă, precum şi variaţii ale condiţiilor de muncă şi tipul de material.47 
 
EVALUAREA RISCURILOR ŞI PLANIFICAREA ÎNAINTEA ÎNCEPERII LUCRĂRILOR 

 

Evaluarea riscului de expunere la azbest este dificilă şi măsurarea acesteia este 
complicată  şi depinde de particularităţile metodei de măsurare a concentraţiilor de fibre 
în aer şi varietatea de situaţii care pot să apară.  
Valoarea limită de expunere corespunde la o concentraţie foarte mică  şi, uneori, este 
dificil de măsurat, ca urmare, este important să se asigure ca nu se fac greşeli de 
interpretare a căror consecinţe pot fi grave pentru sănătatea lucrătorilor şi a celorlalte 
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persoane.Prin urmare, este esenţial ca personalul implicat în aceste evaluări  sa aibă 
cunoştinţe specifice adecvate. 
 

   Art. 9. - (1) Dacă din rezultatele evaluării riscurilor prevăzute la art. 8 rezultă în 
mod clar ca limita expunerii la azbest nu va fi depăşită în aerul din zona de activitate, 
prevederile art. 11-15 şi ale art. 39-44 nu vor fi aplicate,în cazul în care procesul de 
muncă implica: 
 a) activităţi de întreţinere de scurta durată şi discontinue, în care se 
manipulează numai materiale nefriabile; 
 b) îndepărtarea fără deteriorare a unor materiale nedegradate în care fibrele 
de azbest sunt legate strâns într-o matrice; 
 c) încapsularea sau acoperirea cu înveliş protector a unor materiale cu 
conţinut de azbest care se află în stare buna; 
 d) monitorizarea şi controlul aerului, precum şi prelevarea de eşantioane 
pentru a se determina dacă un anumit material conţine azbest. 
 (2) se abrogă 

§9. Dacă din rezultatele evaluării riscurilor rezultă în mod clar că limita expunerii la 
azbest nu va fi depăşită în aerul din zona de activitate, prevederile art. 11-15 Cap.III 
Notificarea şi ale art. 39-44 Cap VIII Supravegherea sănătăţii nu vor fi aplicate,în cazul 
în care procesul de muncă implică activităţile cuprinse în Art.9 a)÷d). 
 
Lucrări care implică expunerea la azbest 

Sunt multe meserii în care, în mod neprevăzut, este necesar a prelucra materiale ce 
conţin azbest: dulgheri, tâmplari, montori de atelier, instalatori, tehnicieni de gaz, 
electricieni, instalatori de cabluri informatice, portari etc. Lucrătorii din demolări, 
personalul de demontări şi reparaţii nave, tehnicienii de automobile şi mecanicii pot de 
asemenea să întâlnească azbest. Trebuie puse la dispoziţia acestor profesionişti orice 
informaţii privind materialele ce conţin azbest înainte de începerea lucrărilor şi trebuie 
să se urmărească evitarea pericolelor. Totuşi, trebuie să fie pregătiţi în eventualitatea 
că pot întâlni în mod neprevăzut materiale ce conţin azbest, căci, din motive diferite, 
informaţiile privind amplasamentul materialelor ce conţin azbest pot fi incomplete. 
 

- Lucrări de izolare, în special izolare termică 

Diferite lucrări pot conduce la intervenţia asupra materialelor friabile care conţin azbest: 
- lucrări de întreţinere şi de mentenanţă în clădiri izolate cu azbest (electricitate, 
încălzire, climatizare, instalaţii, montare şi demontare de plafoane false etc.), 
atunci când sunt acţiuni de găurire, răzuire sau contact cu izolaţia; 
- intervenţii diverse asupra unor echipamente industriale care implică găurirea, 
contactul direct cu izolaţiile termice din azbest; 
- lucrări în instalaţii tehnice izolate cu azbest sau în spatele unui plafon fals care 
maschează o izolaţie (depozitarea de praf de azbest şi riscul de frecare a 
izolaţiei). 
 

-  Lucrări asupra diverselor materiale care conţin azbest 

Plăci de carton de azbest 
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- intervenţii asupra plăcilor sau foilor de hârtie sau de carton de azbest care se 
află în clădiri, şemineuri, pe cuptoare, aparate electrice şi electromenajere, 
pentru realizarea de tăbliţe sau de planuri de lucru în contact cu obiecte calde 
(lucrări de sticlărie, lucrări de sudare), prin găurire, polizare, decupare, frecare, 
transport şi manipularea acestor plăci; 
- operaţiuni de depozitare parţială, decupare, prelucrare a plăcilor de plafoane 
false, ignifuge din azbest sau care conţin azbest; 
- utilizarea de carton de azbest ca protecţie termică pentru lipire sau sudare etc. 
 

Tencuieli şi îmbrăcăminţi 
- lucrări de întreţinere şi de renovare în clădiri care comportă tencuieli, clei, 
ipsos, care conţin azbest (pregătirea de suporturi, polizare, găurire, demolare a 
pereţilor despărţitori etc.); 
- lucrări de restaurare a îmbrăcăminţii rutiere (tăiere, decapare, polizare); 
- lucrări de restaurare a îmbrăcăminţii pardoselilor alcătuite din dale de vinil-
azbest, de montare a îmbrăcăminţii pardoselilor sau a pereţilor, lipită cu un 
substrat din azbest; 
- operaţiuni de reparaţii a sistemelor de etanşeitate cu bitum etc. 

 
Garnituri şi filtre 

- demontare sau fabricare de garnituri (instalaţii, încălzire, reparaţii automobile 
etc.) prin răzuire, periere, polizare; 
- înlocuirea filtrelor etc. 

 
Produse de fricţiune 

- intervenţii asupra garniturilor de fricţiune (frâne, ambreiaje), cum ar fi 
desprăfuirea, demontarea, prelucrarea (debitare, rectificare, găurire, tocire pe 
disc abraziv) şi montare etc. 
 

- Lucrări de manipulare a azbestului ţesut sau împletit 

Intervenţii asupra panglicilor, şnururilor, burleţilor sau cordoanelor din azbest 
(depozitare, tăiere, montare), manipularea benzilor şi a cuverturilor din azbest, de 
protecţie împotriva căldurii din azbest ţesut etc. 
 
- Lucrări asupra elementelor din azbociment 

Lucrări de reparaţie a acoperişurilor, elementelor de construcţie din azbociment care 
implică acţiuni de decupare, ciopârţire, găurire, polizare. 
Lucrări de prelucrare (găurire, debitare) a ţevilor, instalaţiilor din azbociment etc. 
 
-  Lucrări diverse care implică depozitarea şi manipularea materialelor care conţin 
azbest 
- Activităţi de recuperare (decupare, demontare, tăiere, manipulare etc.) a materialelor 
de construcţie, aparatelor casnice şi industriale care conţin azbest (convectori, 
cuptoare, etuve, maşini de gătit, cazane, baterii de acumulatori, butelii de gaz etc.). 
- Depozitarea, manipularea şi transportul de obiecte pe bază de azbest. 
- Operaţiuni de curăţare sau desprăfuire a clădirilor sau instalaţiilor poluate cu azbest. 
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- Curăţarea hainelor sau a echipamentelor de lucru poluate cu azbest. 
- Transportul, depozitarea şi eliminarea deşeurilor de azbest etc. 
 
Dacă materialele ce conţin azbest sunt întâlnite în mod neprevăzut, mai întâi 
trebuie oprit lucrul, împiedicate alte persoane să fie expuse  şi prevenită împrăştierea 
contaminării cu azbest. 
 
EXEMPLE DE LUCRĂRI CU CEL MAI MIC RISC 
 

1. Curăţarea streşinilor unui acoperiş din azbociment 

 Resturi dintr-o streaşină de pe un acoperiş din azbociment pot să conţină azbest. 
Deci, curăţarea acestor resturi poate genera riscuri de expunere la azbest şi de 
împrăştiere a contaminării datorită acestuia. Prin urmare, persoana care efectuează 
această lucrare trebuie să aibă o instruire corespunzătoare. 
  
Echipamentele individuale de protecţie cuprind: 

- îmbrăcăminte de protecţie (combinezoane de unică folosinţă cu glugă); 
- poate fi necesară îmbrăcăminte de protecţie etanşă (combinezoane), potrivit 

 condiţiilor meteo; 
-  încălţăminte ce poate fi decontaminată (încălţăminte fără şireturi); 
-  pe baza evaluării riscurilor, se poate dovedi că nu este necesar un aparat de 

protecţie respiratorie, dar că este recomandată o mască /echipament sau 
aparat respirator de unică folosinţă (EN 149 FF P3). 

  
Instrumentele necesare cuprind: 

-  o platformă de acces (de exemplu eşafodaj, sau platformă ridicătoare 
mobilă); 

-  panglici şi panouri de avertisment; 
-  găleţi cu apă şi detergent; 
-  stropitori sau pulverizatoare de gradină; 
-  găleţi sau mistrii; 
-  cârpe; 
-  containere pentru deşeuri de azbest (saci din polietilenă etichetaţi şi într-o 

culoare codificată).  
 

Pregătirea zonei de lucru cuprinde: 
-  dacă zona de lucru este situată la înălţime, trebuie luate precauţii 

corespunzătoare pentru a evita riscul de cădere; 
-  accesul în zona de lucru trebuie să fie controlat şi limitat (de exemplu 

utilizând  panglici şi  panouri de avertisment); 
-  munca trebuie să fie realizată cu un număr minim de persoane prezente; 
-  să existe mijloace de acces securizate; 
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Operaţiunea de curăţare a streşinii cuprinde următoarele sarcini: 
-  amestecarea detergentului cu apa; 
-  deversarea sau pulverizarea apei cu detergent în streaşină, dar fără a folosi 

prea multă apă  ca să nu se facă noroi; 
-  înlăturarea resturilor cu ajutorul unei găleţi sau a unei spatule şi punerea 

imediată a resturilor în containerul de deşeuri; 
-  udarea din nou a resturilor dacă se descoperă alt material uscat. 
 
Operaţiunea ulterioară de curăţare implică: 
-  utilizarea unei cârpe ude pentru curăţarea echipamentelor; 
- utilizarea de cârpe ude pentru curăţarea echipamentelor de acces; 
- transferul de resturi, de cârpe uzate şi alte deşeuri contaminate cu azbest în 

containerul de  deşeuri de azbest. 
 

 Decontaminarea personalului trebuie să cuprindă: 
-  evacuarea şi eliminarea combinezoanelor pentru o eventuală decontaminare; 
-  curăţarea încălţămintei pentru a înlătura orice resturi; 
-  spălare şi duş pentru personal. 

  
Procedura de inspecţie trebuie să cuprindă o inspecţie vizuală completă a 

platformei şi a zonei învecinate pentru a verifica dacă a fost complet curăţată. 
Dacă angajaţi sau conduceţi persoane care vor curăţa resturile din jgheaburile de 
streaşină ale unui acoperiş din azbociment, trebuie să presupuneţi că acele resturi 
conţin azbest. Trebuie deci, să luaţi măsuri şi să verificaţi următoarele puncte: 

-  evaluarea riscurilor trebuie să ţină seama atât de riscurile legate de azbest 
cât şi de riscurile de cădere atunci când se lucrează la înălţime, şi trebuie să 
ţină cont şi de riscurile legate de terţi (cauzate de azbest sau de căderea de 
materiale de la mare înălţime); 

-  dacă există planuri de lucru care să acopere şi securitatea muncii la mare 
înălţime; 

-  trebuie să fie prezent un număr cât mai mic de persoane; 
-  personalul trebuie să primească o instruire adecvată riscurilor care rezultă 

din azbest şi riscurilor asociate lucrului la mare înălţime; 
-  dacă sunt disponibile echipamente de protecţie şi securitate adecvate; 
-  dacă au fost luate măsuri pentru evacuarea şi eliminarea corectă a deşeurilor  

 
 Dacă trebuie să executaţi această lucrare: 

- controlaţi şi limitaţi accesul altor persoane (de exemplu, cu pancarte şi 
panouri  de avertisment); 

- menţineţi umede resturile de materiale cu azbest, dar nu folosiţi prea multă 
apă, deoarece aceasta ar putea face mai dificil controlul dispersiei 
contaminării; 

- puneţi resturile într-un container de deşeuri adecvat (de exemplu, un sac din 
polietilenă etichetată); 

- luaţi în considerare condiţiile de vânt, care pot creşte riscul de contaminare şi 
pot pune  în pericol persoanele care se găsesc pe acoperiş; 
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- efectuaţi o curăţare minuţioasă la încheierea lucrării. 
 În ceea ce priveşte ansamblul lucrării, respectaţi planul de lucru scris pus la 
 dispoziţie de angajator. Aplicaţi instrucţiunile de securitatea muncii pentru lucrul 
 la mare înălţime. 
 

Dacă sunteţi inspector de muncă, trebuie: 
-  să căutaţi dovezi care să confirme că au fost urmate recomandările  din  

planurile de lucru şi din  instruirea profesională; 
-  să verificaţi dacă au fost luate măsuri de prevenire suficiente pentru lucrul la 

înălţime; 
- să efectuaţi verificările indicate pentru lucrări cu un risc scăzut, în general. 

 

2. Retragerea unui panou mural izolant din azbest 

 Retragerea panourilor murale izolante din azbest, fixate cu şuruburi şi cu 
suprafaţa mai mică de 1 m2. 
 Aceasta lucrare este considerată ca nefiind notificabilă, cu condiţia ca panourile 
izolante din azbest să nu fie prea deteriorate, să nu aibă un strat prea gros de vopsea 
(retragerea ar putea în acest caz să deterioreze panourile adiacente), şi să nu se 
prezinte sub formă de panouri de plafon. 
 
 Echipamentele de protecţie necesare pentru această lucrare cuprind: 

- combinezoane de unică folosinţă cu glugă; 
-  încălţăminte ce poate fi decontaminată (încălţăminte fără şireturi); 
-  aparat de protecţie respiratorie de unică folosinţă (EN 149 FF P3). 

 
Echipamentele necesare cuprind: 
-  panglici şi foi de polietilenă groase şi foarte rezistente (grosime 250 µm); 
-  panglici şi panouri de avertisment; 
-  aspirator tip H (clasificare azbest); 
-  magnet şi şurubelniţă; 
-  produs de etanşeitate, de exemplu polivinil acetat (PVA); 
-  găleată cu apă, pulverizator de gradină şi cârpe; 
-  autocolante de avertisment pentru azbest; 
-  container de deşeuri de azbest corespunzător (de exemplu un sac din 

polietilenă etichetat); 
Existenţa unui iluminat suficient.  
 

Zona de lucru trebuie pregătită astfel: 
-  dacă lucrarea se efectuează la înălţime, să se prevadă un mijloc de acces 

securizat pentru a preveni riscurile de cădere; 
-  limitaţi şi controlaţi accesul (închiderea uşii, utilizarea de panglici şi panouri 

de avertisment); 
-  instalaţi o platformă de acces securizată, dacă lucrul se efectuează la 

înălţime; 
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-  inspectaţi panourile. Dacă sunt în stare bună, procedaţi aşa cum este indicat 
în  continuare. În caz contrar sau dacă riscă să fie deteriorate în cursul 
retragerii, se va considera activitate care trebuie să fie notificată ;  

-  utilizaţi foi din polietilenă cu o grosime de 250 µm pentru a acoperi 
suprafeţele ce  pot fi contaminate; 

Verificaţi dacă iluminatul este suficient.  
 
Pentru retragerea panoului: 
-  utilizaţi magnetul pentru localizarea şuruburilor din oţel; 
-  sau, pentru şuruburile din alamă, stabiliţi poziţia lor zgâriind cu precauţie     

vopseaua, procedând la o aspirare a suprafeţelor; 
-  deşurubaţi procedând la o aspirare locală a suprafeţelor; 
-  eliberaţi cu precauţie o extremitate a panoului şi treceţi aspiratorul pe partea 

din spate a suprafeţei astfel detaşate; 
- pulverizaţi un produs fixator pe suprafaţa din spate eliberată; 
-  îndepărtaţi toate celelalte şuruburi în acelaşi mod; 
-    coborâţi panoul şi puneţi-l în containerul de deşeuri, sau înveliţi-l în două foi        
de polietilenă cu o grosime de 250 µm şi fixaţi etichete de avertisment pentru 
azbest. 
  

Curăţaţi zona de lucru şi echipamentul: 
-  utilizaţi un aspirator tip H pentru curăţarea zonei de lucru; 
-  utilizaţi o şurubelniţă şi un aspirator tip H pentru curăţarea găurilor de şurub; 
-  utilizaţi un aspirator tip H şi cârpe ude pentru a curăţa echipamentele;  
-  puneţi resturile, carpele folosite, foile de polietilenă şi celelalte deşeuri în 

containerul de deşeuri. 
Se aplică  procedurile de decontaminare personală. 
           Inspectaţi vizual zona pentru a vă asigura că a fost corect curăţată. 

 

   Art. 10. - Evaluarea prevăzută la art. 8 trebuie sa facă obiectul consultării cu 
lucrătorii şi/sau cu reprezentanţii lor din întreprindere ori din unitate şi trebuie 
revizuită atunci când există motive pentru a se crede ca este incorectă sau intervine 
o modificare materială în procesul de muncă. 

§10.Obligaţiile angajatorului 

 
Informarea şi formarea lucrătorilor 
- punându-le la dispoziţie, pentru  fiecare loc de muncă expus, informaţii asupra  
riscurilor şi măsurilor care au fost luate pentru prevenirea acestora, organizând pentru 
salariaţii interesaţi cursuri de formare pentru prevenire, securitate şi bună utilizare a 
echipamentelor de protecţie colectivă sau individuală. 
 
Evaluarea riscului 
-  determinarea  naturii, duratei şi nivelului de expunere a lucrătorilor la pulberile de azbest  
- angajatorul trebuie, mai ales, să identifice şi să localizeze materialele şi operaţiunile 
susceptibile să elibereze fibre de azbest şi să transmită rezultatele acestei evaluări (a se 
vedea planul de lucru prezentat la Articolul 12) Inspectoratului Teritorial de Muncă, 
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Comitetului de Sănătate şi Securitate în Muncă din întreprindere, medicului de medicina 
muncii. 
Inspectorul de Muncă, poate verifica, prin sondaj, situaţia reală din unitate - chestionar   
așa cum este cel prezentat mai jos. 
-serviciul de prevenire și protecție participă la evaluarea riscurilor 
 

CHESTIONAR 

privind implementarea H.G. nr.1875/200548 

*Chestionarul va fi completat de către angajator şi folosit ulterior de inspectorul de muncă, care verifică, prin sondaj, 
situaţia reală din unitate  

Întreprinderea  
Localitatea  
Cod CAEN  
Nr. total lucrători din întreprindere  

 
Cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca referitoare la protecţia sănătăţii şi 

securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest 
Hotărârea Guvernului nr. 1875/2005 

Nr. 
crt. 

Cerinţa de securitate Prevedere 
legală 

HG 
1875/2005 

Da Nu Nu 
este 
cazul 

1 Au fost luate măsuri pentru ca nici un lucrător să nu fie 
expus la o concentraţie de azbest în suspensie în aer 
mai mare de 0,1 fibre/cmc, măsurată în raport cu o 
medie ponderată în timp pe o perioadă de 8 ore 
(TWA)? 

Art. 5 
 
 

   

2 Au fost interzise activităţile de aplicare a azbestului 
prin procedee de pulverizare (sprayere), precum şi 
cele care implică utilizarea unor materiale izolante sau 
fonoizolante de joasă densitate (< 1g/cmc) cu conţinut 
de azbest ?      

Art. 6    

3 Au fost interzise activităţile care expun lucrătorii la 
fibre de azbest în timpul: 
- prelucrării produselor din azbest; 
- prelucrării produselor cu conţinut de azbest adăugat 
în mod deliberat? 
 Fac excepţie activităţile de tratare şi eliminare a 
produselor provenite din demolarea şi îndepărtarea 
azbestului. 

Art. 7 
 

   

4 A fost evaluat şi monitorizat  riscul de expunere la 
pulberea provenită din azbest sau din materiale cu 
conţinut de azbest, astfel încât să se determine natura 
expunerii - varietatea mineralogică, dimensiunea 
fibrelor şi gradul de expunere a lucrătorilor la pulberea 

Art. 8  
 
 
 

  
 

                                                 

48
www.itmbrasov.ro/SSM/.../CHESTIONAR_azbest.doc 
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de azbest sau de materiale cu conţinut de azbest? 

5 S-a transmis o notificare inspectoratului teritorial de 
muncă  (fac excepţie situaţiile prevăzute la art.9), 
înainte de începerea lucrărilor în care lucrătorii sunt 
expuşi sau sunt susceptibili de a fi expuşi la pulberea 
degajată din azbest sau din materiale cu conţinut de 
azbest ? 

Art. 12 
 

   

6 S-a transmis o nouă notificare ori de câte ori o 
modificare a condiţiilor de muncă este susceptibilă să 
conducă la o creştere semnificativă a expunerii la 
pulberea provenită din azbest sau din materiale cu 
conţinut de azbest? 

Art. 15    

7 S-a luat măsura ca procesele de muncă să fie 
concepute astfel încât să nu producă pulbere de 
azbest? 

Art.16,  
alin.1), 
pct.b 

   

7.1. Dacă nu, s-a luat măsura ca procesele de muncă să 
fie concepute astfel încât să nu se producă degajare 
de pulbere de azbest în aer? 

Art.16, 
alin.1), 
pct.b 

   

8 S-a luat măsura ca toate construcţiile şi 
echipamentele implicate în tratarea azbestului să 
poată fi curăţate şi întreţinute cu regularitate şi 
eficacitate ? 

Art.16,  
alin.1),  
pct.c 

   

9 S-a luat măsura ca azbestul sau materialele care 
degajă pulbere de azbest sau conţin azbest să fie 
depozitate şi transportate în ambalaje etanşe 
adecvate? 
 

Art.16,  
alin.1), 
pct.d 

   

10 S-a luat măsura ca deşeurile să fie colectate şi 
îndepărtate de la locul de muncă în cel mai scurt timp 
posibil, în ambalaje etanşe adecvate, prevăzute cu 
etichete care să indice că acestea conţin azbest 
(măsura nu se aplică activităţilor miniere)? 

Art.16,  
alin.1),  
pct.e 

   

11 S-a luat măsura ca deşeurile să fie tratate ulterior, în 
conformitate cu prevederile legale referitoare la 
deşeurile periculoase (măsura nu se aplică activităţilor 
miniere)? 

Art.16, 
alin.3 

   

12 S-a asigurat efectuarea cu regularitate a măsurătorilor 
concentraţiei de fibre de azbest în aer la locul de 
muncă, în funcţie de rezultatele evaluării iniţiale a 
riscului şi pentru a asigura respectarea valorii limită de 
0,1 fibre/cmc, măsurată în raport cu o medie 
ponderată în timp pe o perioadă de 8 ore (TWA)? 

Art.17    

13 Atunci când se depăşeşte valoarea limită de 0,1 
fibre/cmc, măsurată în raport cu o medie ponderată în 
timp pe o perioadă de 8 ore (TWA), se iau măsuri 
pentru identificarea cauzelor acestei depăşiri şi măsuri 
adecvate pentru remedierea situaţiei, în cel mai scurt 
timp posibil? 
 

Art.24,  
alin.1) 
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14 Se interzice continuarea lucrului în zona afectată până 
la luarea măsurilor adecvate pentru protecţia 
lucrătorilor? 

Art.24,  
alin.2) 

   

15 Se dispune imediat efectuarea unei noi determinări a 
concentraţiei de azbest în aer pentru a verifica 
eficienţa măsurilor pentru identificarea cauzelor 
depăşirii valorii limită şi măsurilor adecvate pentru 
remedierea situaţiei ? 

Art.25    

16 Se utilizează echipamentul individual de protecţie 
respiratorie pentru fiecare lucrător, dacă expunerea nu 
poate fi redusă prin alte mijloace ? 

Art.26,  
alin.1) 

   

17 S-au prevăzut pauze de lucru, în funcţie de condiţiile 
fizice şi climatologice, în acord cu lucrătorii şi/sau cu 
reprezentanţii acestora, în timpul activităţilor care 
necesită purtarea unui echipament individual de 
protecţie respiratorie ? 

Art.26,  
alin.2) 

   

18 Înainte de începerea lucrărilor de demolare sau de 
întreţinere, s-au luat toate măsurile adecvate de 
securitate şi sănătate în muncă, inclusiv solicitarea de 
informaţii de la proprietarii construcţiilor, pentru a 
identifica materialele despre care se presupune ca ar 
putea conţine azbest ? 

Art.27    

19 Pentru anumite activităţi, cum ar fi lucrările de 
demolare, îndepărtare a azbestului, de reparare şi 
întreţinere, pentru care se estimează că, în pofida 
utilizării măsurilor tehnice preventive de limitare a 
conţinutului de azbest în aer, valoarea limită de 0,1 
fibre/cmc, măsurată în raport cu o medie ponderată în 
timp pe o perioadă de 8 ore (TWA) va fi depăşită, s-au 
luat măsuri pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor pe 
durata acestor activităţi ? 
Măsurile sunt următoarele : 
    a) dotarea lucrătorilor cu echipament individual de 
protecţie respiratorie adecvat şi cu alte echipamente 
individuale de protecţie; 
   b) montarea panourilor de avertizare pentru a indica 
că se estimează depăşirea valorii limită de 0,1 
fibre/cmc, măsurată în raport cu o medie ponderată în 
timp pe o perioadă de 8 ore (TWA); 
    c) împiedicarea răspândirii pulberii de azbest sau 
de materiale cu conţinut de azbest în afara 
construcţiei sau a zonei de lucru. 

Art.28    

20 S-a stabilit un plan de lucru înaintea de începerea 
lucrărilor de demolare ori de îndepărtare a azbestului 
şi/sau a materialelor cu conţinut de azbest ? 

Art.31,  
alin.1) 

   

20.1 Dacă da, în planul de lucru sunt prevăzute 
următoarele măsuri pentru asigurarea securităţii şi 
sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă: 
a) eliminarea azbestului şi/sau a materialelor cu 
conţinut de azbest înainte de aplicarea tehnicilor de 

Art.31,  
alin.2) 
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demolare, cu excepţia cazului în care această 
eliminare ar avea un risc mai mare pentru lucrători 
decât dacă azbestul şi/sau materialele cu conţinut de 
azbest ar fi lăsate acolo unde se află; 
 b) asigurarea, dacă este necesar, a echipamentului 
individual de protecţie respiratorie adecvat şi/sau a 
altor echipamente individuale de protecţie; 
 c) verificarea absenţei riscurilor datorate expunerii la 
azbest la locul de muncă, după terminarea lucrărilor 
de îndepărtare a azbestului sau de demolare ? 

21 S-a asigurat instruirea adecvată, periodică, pentru toţi 
lucrătorii care sunt sau pot fi expuşi la pulbere care 
conţine azbest ? 

Art.32    

22 Înainte de a executa lucrările de demolare sau de 
îndepărtare a azbestului, întreprinderile au făcut 
dovada capacităţii lor în acest domeniu, potrivit 
reglementărilor în vigoare ? 

Art.33    

23 Pentru locurile de muncă în care se desfăşoară 
activităţi în care lucrătorii sunt expuşi sau sunt 
susceptibili de a fi expuşi, la pulberea degajată din 
azbest sau din materiale cu conţinut de azbest, s-au 
luat măsurile adecvate pentru ca acestea: 
    a) sa fie clar delimitate şi marcate cu semne de 
avertizare; 
    b) sa fie accesibile numai lucrătorilor care au sarcini 
de muncă în aceste zone; 
    c) să constituie zone în care fumatul este interzis ? 

Art.34    

24 Pentru toate activităţile în care lucrătorii sunt expuși 
sau sunt susceptibili de a fi expuşi, în timpul 
desfăşurării activităţii, la pulberea degajată din azbest 
sau din materiale cu conţinut de azbest, s-au luat 
măsurile adecvate pentru a amenaja: 
    a) zone în care lucrătorii să mănânce şi să bea, fără 
a exista riscul contaminării cu pulbere de azbest? 
    b) instalaţii sanitare adecvate, inclusiv duşuri în 
cazul în care se efectuează operaţii în care se degajă 
pulbere de azbest ? 

Art.35    

25 S-a asigurat lucrătorilor îmbrăcăminte de lucru şi/sau 
echipament individual de protecţie adecvat, pentru 
toate activităţile în care lucrătorii sunt expuşi sau sunt 
susceptibili de a fi expuşi, în timpul desfăşurării 
activităţii, la pulberea degajată din azbest sau din 
materiale cu conţinut de azbest, cu excepţia celor 
prevăzute la art.9 ? 

Art.36,  
alin.1) 

   

26 S-a asigurat, sub rezerva art. 9, evaluarea stării de 
sănătate pentru fiecare lucrător înaintea expunerii la 
pulberi de azbest şi/sau de materiale cu conţinut de 
azbest ? 
 
 

Art.39,  
alin.1) 
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27 Se  ţine evidenţa lucrătorilor desemnaţi să efectueze 
activităţile în care lucrătorii sunt expuşi sau sunt 
susceptibili de a fi expuşi, în timpul desfăşurării 
activităţii, la pulberea degajată din azbest sau din 
materiale cu conţinut de azbest într-un registru în care 
se indică natura şi durata activităţii acestora, precum 
şi a expunerii la care aceştia sunt supuşi, sub rezerva 
art.    9 ? 

Art.43,  
alin.1) 

   

28 Registrul şi dosarele medicale individuale sunt 
păstrate  de la încetarea expunerii, potrivit 
reglementărilor în vigoare ? 

Art.44,  
alin.1) 

   

 
 

 
Protejarea lucrătorilor 
- organizând munca în funcţie de riscul şi dificultăţile generate de azbest; 
- asigurând respectarea valorilor limită de expunere care nu trebuie să fie depăşite; 
- asigurând în mod prioritar mijloace de protecţie colectivă; 
- furnizând echipamente de protecţie individuală atunci când natura activităţilor nu permite 
asigurarea eficientă a mijloacelor de protecţie colectivă, sau dacă, în ciuda asigurării 
acestora, valorile limită pot fi depăşite; 
- asigurând curăţarea în mod regulat şi minuţios a locurilor de muncă; 
- supraveghind, mai ales, respectarea următoarelor reguli: 

• salariaţii nu trebuie să mănânce, să bea sau să fumeze la locul de muncă; 
• deşeurile şi ambalajele goale care pot elibera fibre de azbest trebuie să fie etichetate 
şi ambalate pentru a nu provoca emiși de pulberi în timpul manipulării, transportului şi 
depozitării lor; 
• trebuie să fie prevăzute modalităţile de întreţinere a îmbrăcămintei utilizate în timpul 
lucrului, care poate fi contaminată; în niciun caz, îmbrăcămintea de protecţie nu trebuie 
să fie curăţată la domiciliul lucrătorilor. 

În cazul oricărei activităţi care implică riscul expunerii la pulberea degajată din azbest sau 
din materiale cu conţinut de azbest, angajatorul trebuie să dispună efectuarea evaluării 
de risc, astfel încât să se determine natura şi gradul de expunere a lucrătorilor la pulberea 
degajată din azbest sau din materiale cu conţinut de azbest. 
 
Angajatorii ai căror lucrători sunt expuşi la azbest trebuie: 
- să asigure instruirea acestor persoane astfel încât să poată recunoaşte materialele 
care conţin azbest şi să înţeleagă ce au de făcut dacă întâlnesc materiale susceptibile 
de a conţine azbest, şi în ce moment; 
- să îşi procure informaţii cuprinzătoare şi fiabile referitoare la prezenţa sau lipsa 
materialelor ce conţin azbest, de exemplu pornind de la planurile de construcţie şi/sau 
de la arhitecţii clădirilor (angajatorii pot solicita informaţii de la proprietarii clădirilor 
pentru a întocmi un inventar al materialelor care conţin azbest, din construcţia clădirii); 
- să verifice dacă s-au păstrat dosare fiabile care să furnizeze informaţii şi care să 
confirme că există sau nu materiale care conţin azbest (dosarul din cadrul societăţii  sau 
cel deţinut de proprietarul clădirii); 



43 
 

- să furnizeze, pe şantier, informaţii scrise privind prezenţa materialelor ce conţin 
azbest, incluzând un inventar privind azbestul, şi plasând panouri de avertisment atunci 
când este cazul; 
- să furnizeze instrucţiuni scrise privind procedurile ce trebuie urmate în cazul în care se 
găsesc, în mod neprevăzut, materiale ce conţin azbest; 
- să facă o evaluare a riscurilor; 
- să urmărească procesul de luare a deciziilor pentru stabilirea măsurilor 
corespunzătoare (să decidă retragerea materialului sau menţinerea sa pe loc, după 
luarea măsurilor de securitate, prevăzând un sistem de gestiune şi de control şi să 
decidă în ceea ce priveşte obligaţia de a notifica lucrarea respectivă); 
- să întocmească şi să actualizeze înregistrările scrise privind tipul materialului (de 
exemplu, benzi textile cu azbest, panouri izolante sau azbociment) şi a stării în care se 
află (comentarii privind tipul de deteriorare şi amplasamentul, utilizând fotografii, dacă 
este posibil); 
- să păstreze o înregistrare scrisă privind probele care servesc la estimare concentraţiei 
de azbest probabile pentru evaluarea riscurilor; 
- să planifice munca prevăzând prelevarea de probe din aer, dacă probele care se 
referă la concentraţiile probabile ca urmare a unei astfel de munci nu sunt suficiente.  
 

 Obligațiile angajaților 

- în limitele atribuţiilor lor, lucrătorii au datoria de a preveni producerea şi răspândirea 
pulberilor de azbest în mediul de muncă prin utilizarea metodelor de lucru corecte şi 
menţinerea curăţeniei la locul de muncă; 
- vor respecta toate instrucţiunile date în legătură cu prevenirea prezenţei azbestului în 
mediul de muncă; 
- de asemenea, lucrătorii se vor supune examenului medical la angajare, examenului 
medical de adaptare şi controlului medical periodic, examenului medical la reluarea 
muncii, stabilite prin ordinele ministrului sănătăţii şi familiei; 
- lucrătorii au obligaţia de a purta echipamentul individual de protecţie şi de lucru stabilit 
conform instrucţiunilor interne; 
- au obligaţia să anunţe conducătorului locului de muncă toate defecţiunile constatate la 
sistemul de captare şi reţinere a pulberilor; 
 

 

Obligaţiile producătorilor şi furnizorilor 

- producătorii şi furnizorii de echipamente pentru prelucrarea azbestului trebuie să asigure 
ca acestea să fie prevăzute cu sisteme proprii de captare şi reţinere a pulberilor de azbest la 
locul unde se produc şi se degajă; 
- producătorii şi furnizorii materialelor şi/sau produselor conţinând azbest trebuie să ofere 
utilizatorilor informaţii cu privire la varietatea de azbest utilizat - crisotil, crocidolit, amozit etc. 
- (deoarece riscul de îmbolnăvire profesională variază în funcţie de varietatea azbestului) 
precum şi instrucţiuni privind securitatea la utilizarea acestora şi să avertizeze asupra 
pericolelor existente în cazul în care nu sunt respectate aceste instrucţiuni; 
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CAP. III NOTIFICAREA 
 

   Art. 11. - (1) Activităţile prevăzute la art. 4 trebuie sa facă obiectul unui sistem de 
notificare coordonat de Inspecţia Muncii şi de direcţiile de sănătate publica judeţene 
şi a municipiului Bucureşti. 
 (2) Situaţiile prevăzute la art. 9 fac excepţie de la prevederile alin. (1). 

§11. Hotărârea de Guvern  nr. 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii 
lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest,cu modificările şi completările 
ulterioare, impune ca înainte de începerea lucrărilor să se prezinte "o notificare 
adresată autorităţii" prevăzute la articolul 1249. 
 

   Art. 12. - Înainte de începerea lucrărilor, angajatorul trebuie sa transmită o 
notificare inspectoratului teritorial de muncă. 

§12. Înaintea începerii lucrărilor de demolare sau de îndepărtare a azbestului şi/sau a 
materialelor cu conţinut de azbest din clădiri, structuri, aparate, instalaţii şi vapoare, 
angajatorul trebuie să stabilească un plan de lucru, care să cuprindă măsuri de protecţie a 
securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.  
Angajatorul trebuie să transmită planul de lucru la Inspectoratul Teritorial de Muncă cu o 
lună înainte de începerea lucrărilor.  
Planul de lucru trebuie să prevadă în special următoarele: 
- îndepărtarea azbestului şi/sau a materialelor ce conţin azbest să se efectueze, pe cât 
posibil, înainte de utilizarea tehnicilor de demolare; 
- dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecţie corespunzător. 
Un exemplu de listă de verificare pentru un plan de lucru se bazează pe recomandările 
din INRS, 1998 ED 815 şi din UK Health and Safety Executive “method statement aide 
memoire”.Lista de mai jos este o listă neexhaustivă de puncte ce trebuie incluse sau 
luate în considerare în planul de lucru. Aceasta este destinată să cuprindă problemele 
pentru lucrările cu risc mare referitor la azbest in mediul de munca. Pentru lucrări care 
implică cel mai mic risc, planul de lucru poate fi mai puţin detaliat, dar trebuie să 
cuprindă secţiunile sau rubricile semnalate printr-un *: 
 
 

 * Pagina titlu 
 Organizaţia care execută lucrările trebuie să înscrie: 

-  data de emisie a documentului;  
-  titlul general al proiectului (Retragere de azbest, încapsulare etc.); 
- natura materialelor ce conţin azbest;  
-  licenţele sau permisul naţional pentru executarea lucrărilor (dacă sunt cerute de 

legislaţia naţională),data începerii şi durata lucrării; 
-  numele persoanei responsabile cu lucrările şi numele clientului;  
-  materiale şi echipamente necesare pentru lucru. 

 
 Pregătirea zonei de lucru care conţine azbest 

-  izolare şi incinta  
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-  crearea unei presiuni negative (depresiune); 
-  curăţarea prealabilă a zonei de lucru, a echipamentelor şi dispozitivelor, a celor 

ce   trebuie retrase şi a celor care trebuie lăsate pe loc şi acoperite; 
-  închiderea zonei (proceduri de securitate de lucru, materiale şi ieşiri de 

siguranţă); 
-  parametri de presiune negativă (depresiune) şi extracţia aerului. 

 
          Retragerea sau încapsularea azbestului 

- metode (injecţie, pulverizare, răzuire manuală, etc.), echipament (echipament de 
injecţie, pulverizatori) şi materiale (agenţi de înmuiere, produse de  
curăţare, etc.), 

- protecţia operatorilor (echipamente de protecţie respiratorie); 
- proceduri de control a calităţii (pentru metodele de lucru şi eficienţa 

tratamentului). 
 

 Programul controalelor (control şi măsuri) 
- plan de eşantionare pentru durata lucrărilor; 
- sisteme pentru controlul şi gestionarea eficienţei incintei;       
- planul punctelor prevăzute de eşantionare 

 
 Retragerea deşeurilor 

-  starea deşeurilor (care conţin sau nu azbest), proceduri de tratament; 
-  evacuarea deşeurilor, stocarea securizată la faţa locului, şi evacuarea către 

zone de descărcare autorizate. 
 

 Curăţarea zonei de lucru 
-  metode operaţionale pentru îndepărtarea stratului de suprafaţă şi pentru 

curăţarea suprafeţelor; 
-  metode de decontaminare a materialelor şi a echipamentelor utilizate în timpul 

lucrului; 
-  inspecţia vizuală şi verificarea curăţeniei. Sisteme pentru menţinerea unei 

presiuni negative. Persoane desemnate ca responsabile cu sistemele de control. 
 
 Recondiţionarea zonei pentru o utilizare normală după lucrări 

-  eşantionare pentru testarea fibrelor de azbest în suspensie în aer, plan de  
eşantionare şi laborator însărcinat cu realizarea; 

-  înlăturarea finală a tuturor echipamentelor care se găsesc în zonă. 
 

 Descrierea şi caracteristicile materialelor şi echipamentelor utilizate în 
timpul lucrărilor: 

-  echipament pentru personal (inclusiv tipul de echipament de protecţie 
respiratorie); 

-  unitate de decontaminare (înregistrarea testelor care confirmă că aceasta n-a 
fost contaminată de o lucrare precedentă); 

- incinta şi echipamentul său; 
-    dimensiunea incintei; 
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-    grupuri de presiune negativă (depresiune) (număr şi capacitate, viteza de 
   reîmprospătare a aerului); 

-     sas, bag locks (sas pentru materiale); 
-     încălzitor de apă, filtre cu apă; 
-     iluminat; 
-     echipament de injecţie şi alte echipamente de înlăturare a prafului; 
-     echipament de ajutor;  
-     consumabile (filtre, etc.). 

 
 Proceduri de urgenţă 

-  primul ajutor, proceduri de urgenţă în funcţie de urgenţă şi gravitate; 
-  proceduri puse în practică pentru ajutorul de urgenţă; 
-  comunicaţii (pentru a cere ajutorul din interiorul incintei); 
-  coordonarea cu serviciile de ajutor exterioare. 
-  

 Planuri şi scheme ale zonei de lucru 
-  amplasamentul zonei de lucru/incinta faţă de alte activităţi şi întreprinderi; 
-  incinta, mărimea şi forma sa, şi amplasamentul următoarelor echipamente: 

 panou de vizualizare şi /sau TV în circuit închis (dacă este necesar), 

 grup de depresurizare şi puncte corespunzătoare de refulare a aerului; 

 aspiratoare de clasificare azbest (tip H), 

 sas (bag locks), itinerariul de transfer al deşeurilor, stocarea securizată a 
deşeurilor (de exemplu bene), 

- amplasamentul unităţii de decontaminare, şi itinerariul de tranzit (dacă unitatea 
de decontaminare nu este racordată direct la incintă) şi sas de intrare în incintă; 

- planul reţelelor şi instalaţiilor pentru executarea lucrărilor (puncte de admisie a 
aerului,alimentare cu apă şi alimentare electrică a unităţii de decontaminare); 

- amplasamentul punctelor de racordare, dacă se utilizează o reţea de racorduri 
de alimentare cu aer comprimat pentru alimentarea echipamentelor de protecţie 
respiratorie. 

 

 

   Art. 13. - Notificarea prevăzută la art. 12 trebuie sa conţină cel puţin: 
 a) o descriere succintă a amplasamentului şantierului; 
 b) o descriere succintă a tipului şi a cantităţilor de azbest utilizate sau 
manipulate; 
 c) o descriere succintă a activităţilor şi a procedeelor aplicate; 
 d) numărul de lucrători implicaţi; 
 e) data de începere a lucrărilor şi durata activităţii; 
 f) o descriere succintă a măsurilor luate pentru a se limita expunerea 
lucrătorilor la azbest. 

§13. Înainte de a întreprinde o activitate ce se notifică trebuie să se ţină cont de : 
       • evaluarea riscurilor şi planul de lucru scris;  
       • decizii privind alegerea metodei de lucru; 
       • instruirea lucrătorilor, a conducătorului/manager şi angajatorului; 
       • echipamentele de protecție utilizate  
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Notificarea trebuie să conţină  informațiile prevăzute la art. 13 alin a)÷f) avându-se în 
vedere factorii de risc existenţi la locul de muncă și măsurile de prevenire și protecție 
adoptate. 
 

   Art. 14. - Lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în întreprindere/unitate trebuie să 
aibă acces la documentul de notificare referitor la întreprinderea/unitatea în care îşi 
desfăşoară activitatea. 

§14. Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor din întreprindere ori din unitate trebuie să aibă 
acces la  documentul de notificare prin intermediul persoanelor desemnate cu atribuții în 
domeniul sănătății și securității în muncă. 
 

   Art. 15. - Angajatorul trebuie sa transmită o noua notificare ori de câte ori o 
modificare a condiţiilor de muncă este susceptibilă sa conducă la o creştere 
semnificativă a expunerii la pulberea provenită din azbest sau din material cu 
conţinut de azbest. 

§15. Angajatorul trebuie sa transmită o nouă notificare ori de câte ori o modificare a 
condiţiilor de muncă poate să conducă la o creştere semnificativă a expunerii la 
pulberea provenită din azbest, peste valoarea limită recomandată. În acest sens, fig. 22  
prezintă un Arbore al deciziilor permițând să se ştie dacă lucrarea trebuie notificată50 

                                                 
50Ghid al celor mai bune practici pentru prevenirea sau reducerea riscului „azbest” în lucrările care implică sau pot 

implica o expunere la azbest pentru angajator, pentru lucrător şi pentru inspectorul de muncă, Comitetul Înalţilor 
Responsabili cu Inspecţia Muncii, 2006 
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Fig.22. Arbore al deciziilor permițând să se ştie dacă lucrarea trebuie notificată51 
 

                                                 
51Ghid al celor mai bune practici pentru prevenirea sau reducerea riscului „azbest” în lucrările care implică sau pot 

implica o expunere la azbest pentru angajator, pentru lucrător şi pentru inspectorul de muncă, Comitetul Înalţilor 
Responsabili cu Inspecţia Muncii, 2006 
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CAP. IV REDUCEREA EXPUNERII LUCRĂTORILOR LA PULBEREA 
PROVENITĂ DIN AZBEST SAU DIN MATERIAL 

CU CONŢINUT DE AZBEST 
 

   Art. 16. - (1) Pentru toate activităţile prevăzute la art. 4, expunerea lucrătorilor la 
pulberea provenită din azbest sau din materiale cu conţinut de azbest, la locul de 
muncă, trebuie redusă la minim şi în orice caz sub valoarea limita prevăzută la art. 5, 
în special prin luarea următoarelor măsuri: 
 a) numărul lucrătorilor expuși sau care pot fi expuși la pulberea provenită din 
azbest sau din materiale cu conţinut de azbest trebuie sa fie cat mai mic posibil; 
 b) procesele de muncă trebuie concepute astfel încât sa nu producă pulbere 
de azbest sau, dacă acest lucru se dovedeşte imposibil, sa nu se producă degajare 
de pulbere de azbest în aer; 
 c) toate instalaţiile şi echipamentele implicate în tratarea azbestului trebuie sa 
poată fi curtate şi întreţinute cu regularitate şi eficacitate; 
 d) azbestul sau materialele care degaja pulbere de azbest sau conţin azbest 
trebuie depozitate şi transportate în ambalaje etanşe adecvate; 
 e) deşeurile trebuie colectate şi îndepărtate de la locul de muncă în cel mai 
scurt timp posibil, în ambalaje etanşe adecvate, prevăzute cu etichete care sa indice 
ca acestea conţin azbest. 
 (2) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. e) nu se aplica activităţilor miniere. 
 (3) Deşeurile prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie tratate ulterior, în conformitate 
cu prevederile legale referitoare la deşeurile periculoase. 

§16. Angajatorul trebuie să asigure reducerea expunerii lucrătorilor la locul de muncă la 
pulberea generată din azbest sau din materiale cu conţinut de azbest până la cel mai scăzut 
nivel ce poate fi practic atins şi, în orice caz, să fie sub valoarea limită de expunere 
profesională, în special prin aplicarea următoarelor măsuri: 

- cantitatea de azbest utilizată în fiecare caz trebuie limitată la cantitatea minimă 
necesară activităţii; numărul lucrătorilor expuşi sau care pot fi expuşi la pulberea 
provenită din azbest sau din materiale cu conţinut de azbest trebuie redus cât mai 
mult posibil; 

- procesele de muncă trebuie astfel proiectate încât să se evite degajarea pulberii de 
azbest în aer. Dacă acest lucru nu este posibil din punct de vedere practic, pulberea 
trebuie captată cât mai aproape de sursă şi evacuată; 

- toate clădirile şi/sau instalaţiile şi echipamentele utilizate în fabricarea sau tratarea 
azbestului trebuie să poată fi curăţate şi întreţinute în mod eficient şi regulat; 

- azbestul ca materie primă trebuie stocat şi transportat în ambalaje sigilate şi 
etichetate corespunzător; 

- deşeurile trebuie colectate şi transportate de la locul de muncă într-un timp cât mai 
scurt posibil, în ambalaje adecvate, închise, etichetate, cu indicarea conţinutului de 
azbest.  
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Această măsură nu se aplică activităţilor extractive. 
Deşeurile  trebuie tratate ulterior, în conformitate cu prevederile legale52, prezentate 

in Capitolul II.2 Reglementări naţionale. 

CAP. V MĂSURAREA CONCENTRAŢIEI DE FIBRE DE AZBEST ÎN AER 
 

   Art. 17. - În funcţie de rezultatele evaluării iniţiale a riscului şi pentru a asigura 
respectarea valorii limita prevăzute la art. 5,angajatorul trebuie sa asigure efectuarea 
cu regularitate a măsurătorilor concentraţiei de fibre de azbest în aer la locul de 
muncă. 

§17. În cazul in care  se depăşesc valorile limită, in conformitate cu HG  
nr. 1875/2005 privind protecţia sănătăţii ș i securității lucrătorilor faţă de riscurile datorate 
expunerii la azbest, trebuie identificate cauzele acestor depăşiri şi angajatorul trebuie să ia 
măsuri adecvate pentru remedierea situaţiei, într-un timp cât mai scurt posibil.  
Este interzisă continuarea lucrului în zonele afectate până la luarea măsurilor adecvate 
pentru protecţia lucrătorilor.  
Pentru a verifica eficienţa acestor măsuri, se va realiza imediat o nouă determinare a 
concentraţiei de azbest în mediul de muncă. Atunci când expunerea la azbest nu poate fi 
redusă prin alte mijloace şi este necesară purtarea unui aparat de protecţie respiratorie, 
trebuie ca utilizarea acestuia să nu fie permanentă, durata de purtare fiind limitată 
pentru fiecare angajat la strictul necesar. 
Angajatorul trebuie să informeze lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor în unitate asupra 
riscurilor specifice expunerii la azbest, asupra rezultatelor măsurătorilor concentraţiei de 
azbest în aer şi asupra semnificaţiei acestor rezultate. Dacă rezultatele depăşesc valoarea 
limită, lucrătorii implicaţi şi/sau reprezentanţii lor în întreprindere sau instituţie trebuie 
informaţi cât mai rapid posibil asupra acestor depăşiri şi asupra cauzelor acestora şi 
trebuie consultaţi referitor la măsurile ce trebuie luate.53. 
 Angajatorul trebuie sa asigure efectuarea cu regularitate a măsurătorilor 
concentraţiei de fibre de azbest în aer la locul de muncă. 

                                                 
52Ordin nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la 

depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri 
  Ordin nr. 2/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul 

Romaniei 

  Legea nr. 27/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2006  

  Hotărârea de Guvern  nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor 

Ordin  nr. 951/06.06.2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de 

gestionare a deşeurilor 

   Ordin nr.1364/1499/2006 privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor 

Ordin nr.1385/29.12.2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau 

revizuirea planurilor de gestionare a deşeurilor, adoptate sau aprobate la nivel naţional, regional şi judeţean 
53Ghid metodologic pentru prevenirea riscurilor legate de expunerea la azbest – INCDPM , 2002  

Dacă trebuie retrase materiale ce conţin azbest, trebuie să se utilizeze 
tehnici de înlăturare a prafului pentru a împiedica fibrele de azbest să 
treacă în suspensie în aer.  
Alegerea tehnicii de înlăturare a prafului trebuie să facă obiectul unei 
examinări minuţioase, ţinând cont de adaptabilitatea sa la o tehnică 
specială.  

http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/gestiune_deseuri/om951_2007.pdf
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/gestiune_deseuri/OM1364_2006.pdf
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/gestiune_deseuri/OM1385_2006.pdf
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   Art. 18. - Prelevarea probelor trebuie sa fie reprezentativa pentru expunerea 
personală a lucrătorului la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu 
conţinut de azbest. 

§18. În conformitate cu Ordinul nr. 108 din 16 februarie 2005 al Ministerului Mediului şi 
Gospodăririi Apelor54, privind  metodele de prelevare a probelor şi de determinare a 
cantităţilor de azbest în mediu sunt:   

- metode de analiză de referinţă pentru determinarea azbestului din suspensii 
- metode de măsurare a emisiilor de pulberi cu conţinut de azbest în atmosferă. 

Prelevarea probelor trebuie sa fie reprezentativa pentru expunerea personală a 
lucrătorului la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu conţinut de azbest in 
scopul implementării măsurilor de securitate la posturile de lucru. 
 
Metode de măsurare 
Pentru microscopia electronică se utilizează un microscop electronic de transmisie, 
echipat cu un sistem de microanaliză chimică prin spectrometrie dispersivă in raze X, 
care permite identificarea particulelor fine, precum fibrele de crizotil (0,03 μm). 
Microscopia optică in contrast de fază sau in lumină polarizată poate fi utilizată, in 
principal pentru analiza eşantioanelor de aer de la locul de muncă, recoltate cu un 
dispozitiv mobil purtat de lucrător. Dispozitivul are o membrană filtrantă legată de o 
pompă aspiratoare. Recoltarea probei se face pe o durată de 8 ore. Concentraţia este 
exprimată in număr de fibre/cm3 de aer prelevat. 
 

   Art. 19. - Prelevarea probelor se realizează după consultarea lucrătorilor şi/sau a 
reprezentanţilor lor din întreprindere. 

§19. Lucrătorii, reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii 
şi sănătăţii în muncă sunt consultaţi şi participă, în conformitate cu art. 18 din Legea 
securităţii şi sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare și 
art.5 din Hotărârea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006  cu modificările şi 
completările ulterioare, la identificarea factorilor de risc la fiecare post de lucru. În acest 
sens, angajatorul are obligația de a consulta lucrătorii înainte de prelevarea probelor. 
 

   Art. 20. - Prelevarea probelor trebuie sa se realizeze numai de către personalul 
având calificarea necesară. Probele prelevate trebuie sa fie ulterior analizate, în 
conformitate cu art. 22, în laboratoare abilitate de Ministerul Sănătăţii,dotate cu 
echipamente de numărare a fibrelor. 

                                                 
54ORDIN nr. 108 din 16 februarie 2005 

54
privind metodele de prelevare a probelor şi de determinare a cantităţilor de 

azbest în mediu 
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§20. Exemplu de Procedura de lucru pentru prelevarea probelor de azbest : 
 

 
1 INTRODUCERE 

 Metodica pentru prelevarea probelor este stabilită ţinând cont de prevederile 
legislaţiei în vigoare.  
 

2 DOMENIU DE APLICARE 
 Această metodă se aplică atât în mediul de lucru, de viaţă, cât şi a spaţiile din 
apropiere.  
 Tipul de prelevare a probelor poate fi: 

- personal  
- fix 

 Prelevarea personală a probelor este necesară atunci când se doreşte 
monitorizarea expunerii profesionale a unui muncitor expus la fibre. Probele trebuie să 
fie prelevate în zona de respiraţie a fiecărui muncitor într-un spaţiu cu raza de 300 mm 
care se extinde în faţa muncitorului pornind de la un punct din mijlocul liniei continue de 
la nivelul urechilor sale. 
 Prelevarea fixă a probelor urmăreşte evaluarea poluării datorate fibrelor 
dispersate în aer în mediul indoor. Se vor face prelevări fixe de probe în timpul 
operaţiunilor de remediere în afara zonei contaminate, pentru a verifica dacă sunt fibre 
eliberate în exteriorul acestei zone.   
 

3 PRINCIPIU 
 Volume stabilite de aer (reprezentative pentru sarcinile muncitorilor sau pentru 
mediile pe care vrem să le monitorizăm), cu ajutorul unor pompe cu volum de aspirare 
scăzut, mediu sau ridicat, sunt trecute prin nişte filtre cu membrană. La sfârşitul 
prelevării probelor se măsoară diametrul petei de pulbere care rămâne pe filtru. 
   

4 MATERIALE ŞI APARATE 
- Staţii portabile de prelevare a probelor pentru fluxuri scăzute (debit reglabil până 

la 5l/min) cu baterie (pentru prelevarea probelor personale la locurile de muncă) 
cu dispozitive de autoreglare a fluxului; 

- Staţii fixe de prelevare a probelor pentru volume scăzute, medii şi mari (debit 
reglabil de la 0,5 l/min la cel puţin 15 l/min) care vor fi utilizate pentru probe de 
mediu sau în timpul procedurilor de „restituire” a unui mediu remediat 

Probe de referinţă 
Fluxometrul cu bulă de săpun, fluxometrul electronic cu bulă şi fluxometrul cu piston 
sunt considerate standarde primare deoarece măsura se bazează pe volumul unui 
spaţiu ale cărui dimensiuni sunt fixate şi invariabile în funcţie de  temperatură şi 
presiune. 
- Dispozitive pe care sunt montate filtrele cu cilindru de extensie, metalice sau din 

material plastic conductor;  
- Filtre de prelevare: esteri micşti de celuloză (pentru citire cu microscop optic) de 

25 mm diametru de grilaj, cu porozitate cuprinsă între 0,8 şi 1,2 micrometri; filtre 
cu membrană de policarbonat (NPF) (pentru citire cu microscop electronic) cu 
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diametru 25 şi porozitate 0,8 micrometri (pentru depozitare se va folosi partea 
mai lucioasă); 

- Suport celulozic: pe el se va aşeza filtrul de prelevare a probelor şi trebuie să 
permită o expunere efectivă a filtrului cu diametrul >20mm; Pentru analizele cu 
SEM (microscopie electronica de baleiaj), suportul celulozic trebuie să fie o 
membrană din esteri micşti de celuloză (sau nitrat) cu porozitate de 3-8 
micrometri, 25 mm diametru. 

- Tuburi mici de plastic; 
- Calibru de 20 certificat; 

 
5 PROCEDEU 

 
 5.1 Flux de aspirare 

Fluxurile de aspirare sunt cele prezentate în tabelul următor: 

Tip de prelevare 
probe 

Tip de analize Debit şi limite de 
toleranţă 

Locuri de 
muncă 

Analize la microscop 
Optic 

1 l/min  5%(*) 

Medii indoor 
Analize la microscop 

Optic 
1-12 l/min  10% 

(*) 

„Restituire” 
mediu remediat  

Analize la SEM 
6-9 l/min  

10%(**) 

 
(*) Debitul trebuie să fie menţinut până la limita de 10% din debitul iniţial. 
 
(**) Fluxul trebuie să poată asigura o viteză liniară pe faţa expusă a membranei de 

0.35 m/sec  10%. Viteza liniară minimă 0.35 m/sec este necesară pentru 
prelevarea probelor în prezenţa unei viteze ridicate a aerului din jurul punctului de 
prelevare (ex: aer liber sau curenţi de aer puternici). În cazul în care probele sunt 
prelevate în spaţii închise parametrii care condiţionează prelevarea sunt timpul de 
prelevare şi pulberea de pe filtru, rămânând stabilit volumul probei prelevate de  
circa 3000 l. 

 
 5.2 Volum de aer prelevat 
 

Tip de prelevare 
a probelor  

Tip de analize Volum 

Loc de muncă 
 

Analize la microscop 
Optic 

120 l  

Medii indoor 
 

Analize la microscop 
Optic 

>480 l  până la 
max. 2000 l 
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„Restituire” 
mediu remediat 

Analize la SEM >3000 l (*) 

 
 
(*) Dacă filtrul este prea încărcat cu particule de praf se pot preleva 2 probe 
secvenţiale sau paralele obţinându-se, astfel, două probe de  240 litri şi, respectiv, 
1500 litri fiecare. 

 
 5.3 Transportul şi întreţinerea instrumentelor 

 Toate instrumentele cu baterie reîncărcabilă trebuie să fie încărcate înainte de a 
preleva probele. Atunci când este posibil, staţiile de prelevare a probelor vor fi 
alimentate la reţeaua de curent electric.   

 Staţiile personale de prelevare a probelor sunt transportate într-o valiză specială 
în care vor fi aşezate şi alimentatoarele. 
 Filtrele sunt transportate în dispozitivul pentru filtre sigilat cu parafilm. Tratarea 
cu parafilm nu este necesară în cazul în care filtrul şi dispozitivul pentru filtre sunt deja 
asamblate. Dispozitivul pentru filtre este aşezat împreună cu tuburile de legătură într-un 
contenitor rigid special. 
 Trebuie să se evite clătinarea probelor în timpul transportului pentru a evita 
desprinderea particulelor de pulbere de pe suprafaţa filtrului. 
 Înainte de prelevarea altor probe, toate aparatele vor fi curăţate de pulbere şi în 
tuburile de plastic va fi introdus un flux de aer pentru cel puţin 10 min. Dacă probele au 
fost prelevate într-un mediu cu foarte mult praf, se recomandă aruncarea tuburilor 
utilizate şi  folosirea unor tuburi noi pentru prelevarea altor probe.  
 
 5.4 Calibrarea staţiilor portabile de prelevare a probelor 
 Pentru calibrarea staţiilor portabile se utilizează un calibror (standard primar) 
care este calibrat la fiecare trei ani. 
 Se creează o linie de lucru formată din calibror, dispozitivul de captare şi staţia 
personală de prelevare a probelor, legate între ele prin tubuleţe de plastic. Dispozitivul 
de captare trebuie să fie identic cu cel care se va utiliza în prelevarea probelor 
succesive (dispozitiv pentru filtre, filtru şi suport).   
 Procedura de calibrare este următoarea: 

1. realizarea liniei de lucru prezentată mai sus 
2. punerea în funcţiune a staţiei de prelevare a probelor  
3. stabilizarea fluxului pompei prin funcţionarea timp de circa 5 min la 2 l/min   
4. reglarea fluxului la valoarea dorită  
5. efectuarea a 10 citiri de flux consecutive;  
6. calcularea valorii medii a 10 citiri. 

 Deoarece staţiile personale de prelevare a probelor adesea nu au un contor 
volumetric, dar volumul este o mărime extrasă din fluxul înmulţit cu timpul, iar fluxul 
poate depinde de condiţiile de mediu, este necesară calibrarea fluxului staţiei de 
prelevare a probelor pe locul de prelevare, înainte de preleva probele şi reverificarea 
acestuia după prelevare pentru a putea calcula fluxul mediui. 
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 Fluxul staţilor portabile este calibrat în laborator, aducându-se, unde este 
necesar, factori de corectare, care, în funcţie de caz, să ţină cont de variaţiile fluxului în 
funcţie de temperatură şi presiunea de mediu. 
  
 5.5 Calibrarea staţiilor fixe de prelevare a probelor 
 Pentru calibrarea fluxului se utilizează un standard primar care este calibrat la 
fiecare trei ani. 
 Se realizează o linie precum cea descrisă în paragraful anterior. 
 Procedura de calibrare este următoarea: 

1.  realizarea liniei aşa cum este prezentat mai sus  
2.  punerea în funcţiune a staţiei de prelevare a probelor  
3. stabilizarea fluxului pompei prin funcţionarea timp de circa 5 min la 10 l/min în 
cazul probelor prelevate în medii indoor şi la 8 l/min în cazul probelor pentru 
„restituirea” mediului 
4.  reglarea fluxului la valoarea dorită  
5.  efectuarea a 10 citiri de flux consecutive;  
6. calcularea valorii medii a 10 citiri. 

 Calibrarea fluxului se face în laborator înainte de prelevarea probelor.  
 În timpul prelevării probelor trebuie să se controleze rotametrul pompelor pentru 
a se asigura că nu sunt variaţii de debit peste limitele permise, care să anuleze probele 
prelevate. 

 Pentru a controla că fluxul a rămas în limitele permise, fluxul trebuie să fie 
verificat şi după prelevarea probelor.  
 5.6 Timpul de prelevarea a probelor 

 Timpul de prelevare a probelor trebuie să asigure cel puţin volumul minim 
prevăzut (vezi par. 5.2) şi în cazul prelevării personale a probelor la locul de muncă 
timpul de prelevare trebuie să fie măsurat cu o marjă de toleranţă de 2%. 

 
6 INCERTITUDINI DE MĂSURARE  

Cele două măsuri care vor fi verificate sunt: 
- volumul  
-    diametrul petei pe filtru 

 6.1 Incertitudini privind volumul 
 Dacă staţia de prelevare a probelor este de tip volumetric incertitudinea asociată 
este aceea declarată de centrul care a efectuat calibrarea.  
 În cazul staţiilor personale de prelevare a probelor, volumul este calculat astfel: 

 Volum prelevat [l] = flux de aspirare [l/min] timp de prelevare [min] 
 Pentru a evalua incertitudinea fluxului de aspirare a staţiilor personale se 
efectuează, cel puţin o dată pe an, 10 măsuri repetate ale fluxului (1l/min) pe fiecare 
staţie personală din dotare, aşa cum este descris în par. 5.4 şi se calculează deviaţia 
standard asociată.  
 Incertitudinea asociată timpului de prelevare a probelor poate fi neglijabilă 
deoarece este de câteva secunde pe ore de prelevare.  
 6.2 Incertitudini privind diametrul petei de pe filtru 
 Diametrul petei este determinat prin măsurarea cu calibru de 20 a diametrului 
intern al extinderii cilindrice a dispozitivului pentru filtre. 
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 În cazul în care pata de pe filtru nu este perfect circulară, probele se anulează şi 
dacă este posibil, se prelevă alte probe.  
 Sunt două incertitudini: cea determinată de sensibilitatea instrumentului şi cea 
datorată operaţiunii de măsurare.  

 Cea datorată sensibilităţii instrumentului utilizat este egală cu jumătate din cea 
mai mică diviziune care se poate citi: 

D =  

 Mai mult, efectuându-se încercări repetate de măsurare a diametrului cu calibrul 
menţionat mai sus, s-a verificat că măsura poate fi afectată de o incertitudine ulterioară 
datorată trecerii inexacte prin centru şi eventualei deformări prezente sau forţate a 
cilindrului, în cazul în care acesta este de plastic.                               .  
 O dată pe an laboratorul va repeta de 20 de ori măsurarea diametrului 
deschiderii dispozitivelor de filtre şi va evalua deviaţia standard. Aceasta din urmă va fi 
însumată în incertitudinea datorată sensibilităţii instrumentului. 

7 EXPRIMAREA REZULTATELOR 
 Volumul prelevat trebuie să fie exprimat în litri. 
 În cazul prelevării personale a probelor, volumul V nu este măsurat direct, ci este 
calculat: 

V= tQ   

 unde Q  este fluxul mediu al pompei. 

 Verificarea fluxului, la începutul şi la sfârşitul prelevării probelor, permite 
determinarea fluxului mediu şi, în cel mai rău caz, relevă funcţionarea incorectă a 
pompei. 
 Incertitudinea se datorează deviaţiei standard evaluate în faza de calibrare a 
pompelor. 
 Valoarea diametrului petei de pe filtru va fi exprimată în mm. 

 
 

   Art. 21. - Durata prelevării probelor trebuie sa fie astfel încât să se poată stabili 
expunerea reprezentativă pentru o perioada de referinţă de 8 ore, respectiv un 
schimb de muncă, prin măsurări sau prin calculul mediei ponderate cu timpul. 

§21.Ordinul nr. 108/2005 are ca obiectiv stabilirea metodelor de prelevare a probelor şi 
de determinare a cantităţilor de azbest în mediu şi cuprinde: 
 
METODA DE ANALIZĂ de referinţă pentru determinarea azbestului din suspensii. 
Pentru determinarea concentraţiei emisiilor de azbest în apă se foloseşte metoda 
gravimetrică. 
  

1. METODA GRAVIMETRICĂ 

 
Determinarea concentraţiei emisiilor de azbest în aer se face prin metoda gravimetrică. 
La aplicarea metodei gravimetrice trebuie să se ţină seama de concentraţia totală de 
pulberi de azbest emise prin canalele de evacuare. 

mm
mm

025.0
2

05.0
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Concentraţia azbestului iniţial se măsoară sau se evaluează. Autoritatea publică locală 
pentru protecţia mediului stabileşte frecvenţa măsurătorilor, în concordanţă cu 
caracteristicile instalaţiei din care rezultă pulberile, frecvenţă care iniţial nu trebuie să fie 
mai mare de 6 luni. 
Dacă în urma măsurătorilor nu se înregistrează variaţii semnificative ale concentraţiei 
pulberilor de azbest, frecvenţa măsurătorilor se poate reduce. 
Când nu se efectuează măsurători periodice, valorile limită se aplică pentru emisiile 
totale de pulberi cu conţinut de azbest. 
Selectarea punctelor de prelevare 
La selectarea punctelor de prelevare se ţine cont, pe cât posibil, ca fluxul de emisii să 
fie laminar, evitându-se turbulenţa şi obstacolele care o pot genera. 
Măsurători ce trebuie efectuate înainte de prelevare 
Înainte de începerea recoltării probelor se măsoară temperatura, presiunea şi viteza 
fluxului de emisii prin conductă, de-a lungul liniei de prelevare. În condiţii excepţionale 
se măsoară şi concentraţia vaporilor de apă astfel încât rezultatele să poată fi corectate. 
Prelevarea probelor 
Prelevarea probelor se realizează în fluxul de emisii înainte de orice diluare a acestuia, 
cu o precizie de ± 40% şi o acurateţe de ± 20% din valoarea limită. Cel puţin două 
măsurători vor fi efectuate în aceleaşi condiţii, pentru verificarea conformității cu valorile 
limită. 
Cerinţe generale la prelevarea probelor 
Procedura constă în trecerea unui volum de gaz, prelevat din conducta de transport al 
emisiilor de pulberi cu conţinut de azbest, printr-un filtru unde cantitatea de azbest este 
reţinută şi apoi cântărită. 

- Înainte de prelevarea probelor se verifică etanşeitatea liniei de prelevare pentru a 
nu exista nici o fisură care poate conduce la apariţia unor erori de măsurare. 

- Sonda de prelevare se fixează cu grijă şi apoi se porneşte pompa. Viteza 
scurgerilor nu trebuie să depăşească 1% din debitul normal de prelevare. 

- Prelevarea normală se realizează în condiţii izocinetice. 
- Durata de prelevare depinde de tipul instalaţiei supuse monitorizării. Linia de 

prelevare şi durata sunt alese astfel încât să se obţină o cantitate suficientă de 
azbest pentru a fi cântărită. 

- Când filtrul de prelevare nu este situat în imediata apropiere a sondei, este 
absolut necesar să se recupereze materialul colectat în sondă. 

-  Tipul sondei şi numărul punctelor de prelevare se aleg în concordanţă cu 
standardele în vigoare. 
 

Natura filtrului pentru prelevare 
Filtrul se alege corespunzător tehnicii de analiză utilizate. Pentru metoda gravimetrică 
se utilizează filtre din fibră de sticlă cu o eficienţă de filtrare de 99%. Ca referinţă se 
consideră testul "DOP" care utilizează aerosoli cu particule cu diametrul de 0,3 mm. 
 
Cântărirea 
Se efectuează pe balanţa analitică de înaltă precizie. 
Pentru a se obţine acurateţea solicitată pentru cântărire trebuie să se condiţioneze 
materialul filtrant înainte şi după prelevare. 
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Exprimarea rezultatelor 
Rezultatele obţinute conţin pe lângă parametrii măsuraţi (concentraţia azbestului, 
temperatura, presiunea şi debitul de aer) şi informaţii relevante privind localizarea 
punctelor de prelevare, dimensiunea conductelor, volumele prelevate şi metoda de 
calcul utilizată pentru interpretarea rezultatelor. Rezultatele vor fi exprimate la 
temperatură şi presiune normale (T = 273°K, p = 101,3 kPa). 
Măsurătorile 
Măsurătorile se validează numai dacă prelevarea probelor se face în condiţii normale 
de funcţionare a instalaţiei. 

 
2. METODA NUMĂRĂRII FIBRELOR55 

 

Concentraţia emisiilor de azbest în aer se poate face şi prin metoda numărării fibrelor 
de azbest, prevăzută în Directiva 83/477/CEE  privind protecţia sănătăţii şi securităţii 
lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest.56 
In cazul  utilizării  procedurile numărării fibrelor, poate fi folosit un factor de conversie de 
două fibre/ml la 0,1 mg/ m3 de praf de azbest. 
Fibra reprezintă orice obiect mai lung de 5 μm, cu o lățime mai mică de 3 μm si având 
un raport lungime/lățime mai mare de 3/1, care poate fi numărat prin microscopul optic 
cu contrast de fază, utilizând metoda de referință europeană definită în Anexa I la 
Directiva 83/477/CEE. 
Această metodă de numărare a fibrelor trebuie să respecte următoarele specificații: 

- Respectarea periodicității  acestor măsurări, în funcție de caracteristicile și 
producția instalației,  este recomandabil să fie efectuate la un interval de cel puțin 
șase luni. 

Dacă nu sunt efectuate măsurări periodice, valoarea limită valoare limită de 0,1 mg/m3 
(miligrame de azbest pe m3 de aer evacuat), se aplică emisiei totale de praf. 

- Funcționarea instalației 
Măsurarea este valabilă numai dacă prelevarea se face în condiții normale de 
funcționare a instalației. 
 
Selectarea punctelor de prelevare 
Prelevarea trebuie să se facă într-un punct în care există un debit laminar de aer. Pe 
cât posibil, trebuie să se aibă grijă să se evite turbulența și obstacolele care pot afecta 
debitul de aer. 
Trebuie să se facă deschizători adecvate în conductele unde trebuie să aibă loc 
prelevările și trebuie să se asigure platforme corespunzătoare. 
Înainte de a începe prelevarea, este mai întâi necesar să se măsoare temperatura și 
presiunea aerului și viteza debitului din conductă. Temperatura și presiunea aerului se 
măsoară de-a lungul liniei de prelevare la viteze normale de debit. În condiții 
excepționale, este de asemenea necesar să se măsoare concentrația vaporilor de apă, 
astfel încât rezultatele să poată fi modificate corespunzător. 
Procedura prevede prelevarea unei probe de aer de la o conductă care transportă 
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emisiile de praf de azbest aspirate printr-un filtru și măsurarea conținutului de azbest al 
prafului reținut în filtru. 
Traseul de prelevare este mai întâi verificat pentru ca acesta să fie etanș și să nu existe 
scurgeri care ar putea duce la erori de măsurare. Capul de prelevare trebuie să fie 
etanșat cu atenție și pompa de prelevare trebuie să fie pornită. Ritmul scurgerilor nu 
trebuie să depășească 1 % din debitul normal de prelevare. 
Prelevarea gazelor emise se efectuează în interiorul conductei de emisie în condiții 
izocinetice. 
Durata prelevării depinde de tipul procesului monitorizat și de dimensiunea duzei de 
prelevare utilizate. 
Perioada de prelevare trebuie să fie suficientă pentru a asigura ca filtrul de colectare a 
probei să transporte între 100-600 fibre de azbest numărabile pe mm2. Trebuie să fie 
reprezentativă pentru întregul proces monitorizat. 
Capul de prelevare și numărul punctelor de unde trebuie prelevate probe se stabilesc în 
conformitate cu standardul național adoptat. 
 
Natura filtrului de colectare a probei 
Filtrul trebuie să fie ales corespunzător metodei de măsurare. Pentru metoda fibrei 
numărabile, trebuie să fie folosite filtre cu membrană (esteri combinați de celuloză sau 
nitrat de celuloză) cu pori având dimensiunea nominală de 5 μm, cu pătrate imprimate 
și un diametru de 25 mm.Filtrul de colectare a probei trebuie să aibă o eficiență minimă 
de filtrare de 99 % în ceea ce privește fibrele de azbest numărabile. 
 
Numărarea fibrelor 
Metoda de numărare a fibrei trebuie să fie în conformitate cu metoda de referință 
europeană, după cum se prevede în Anexa I la Directiva 83/477/CEE. 
 
Exprimarea rezultatelor 
Pe lângă datele de măsurare, rezultatele trebuie să înregistreze date de temperatură, 
presiune și debit și trebuie să includă toate informațiile relevante, cum ar fi o diagramă 
simplă care indică amplasarea punctelor de prelevare, dimensiunile conductelor, 
volumele prelevate și metoda de calcul folosită pentru obținerea rezultatelor. Aceste 
rezultate trebuie exprimate în condiții normale de temperatură (273 K) și presiune 
(101,3 kPa). 

 
Alte metode de analiză a azbestului în aer şi praf, ca şi in sol sau materiale cu conţinut 
de azbest57 sunt:  
- Măsurarea azbestului şi a altor fibre prin metoda numărării fibrelor (PCM): Metoda 
7400 
-  Măsurarea azbestului şi a altor fibre prin microscopie electronică de transmisie (TEM): 
Metoda 7402 
-  Măsurarea azbestului şi a altor fibre prin metoda microscopiei în lumină polarizată 
(PLM): Metoda 9002 
- Cuantificarea azbestului din sol prin microscopie electronică de baleiaj (SEM), metoda 
SRC-Libby-02. 
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   Art. 22. - Numărarea fibrelor trebuie sa se realizeze, de preferința, cu microscop cu 
contrast de faza PCM, în conformitate cu metoda recomandată de Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii în 1997, respectiv "Determinarea concentraţiei fibrelor în 
suspensie în aer. Metoda recomandată: microscopia optică în contrast de fază, 
măsurare pe membrana filtrantă. ISBN 92-4-154496-1", sau cu orice altă metodă cu 
rezultate echivalente. 

§22. Site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Statele Unite ale Americii 
http://www.epa.gov ,publică un sumar al metodelor de analiză58 a azbestului atât în aer 
sau praf cât şi în azbest sau materialele care conţin azbest. 

În ceea ce priveşte metodele de măsurare a azbestului în aer sau praf, la nivel 
internaţional sunt folosite două tehnici de analiză de bază şi anume: metoda numărării 
fibrelor (PCM – particle count method) şi microscopia electronică de transmisie (TEM - 
Transmission Electron Microscopy). 
Pentru măsurarea fibrelor în azbest sau materialele care îl conţin sunt utilizate metoda 
luminii polarizate (PLM – Polarized Light Method), microscopia electronică de 
transmisie (TEM) şi microscopia electronică de baleiaj (SEM – Scanning Electron 
Microscopy). 
 

Măsurarea azbestului şi a altor fibre prin metoda numărării fibrelor (PCM):  
Metoda 7400 

NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), Fourth Edition, Issue 2, 15 august 1994 
 
 Conform acestei metode, numărarea fibrelor se face cu ajutorul microscop optic 
cu contrast de fază. Domeniul de lucru cantitativ este 0,04 … 0,5 fibre/cm3 pentru un 
eşantion de 1000 L de aer. Metoda este utilizată pentru estimarea concentraţiei de 
azbest, deşi PCM nu face diferenţa între azbest şi alte fibre. Pentru a identifica fibrele, 
metoda se utilizează împreună cu microscopia electronică (metoda 7402 care va fi 
prezentată ulterior). Fibrele cu un diametru mai mic de 0,25 μm nu sunt detectate prin 
această metodă. Metoda poate fi utilizată şi pentru alte materiale cum ar fi sticla, 
folosind reguli de numărare specifice. 

 
 

Măsurarea azbestului şi a altor fibre prin microscopie electronică de transmisie 
(TEM): Metoda 7402 

NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), Fourth Edition, Issue 2, 15 august 1994 
 
 Conform acestei metode, numărarea fibrelor se face cu ajutorul microscopiei 
electronice de transmisie. Domeniul de lucru cantitativ este 0,04 … 0,5 fibre/cm3 pentru 
un eşantion de 1000 L de aer. Metoda este utilizată pentru determinarea concentraţiei 
de azbest în domeniul optic vizibil şi vine în completarea rezultatelor obţinute prin 
microscopia cu contrast de fază (metoda PCM 7400 prezentată anterior).                      .  
 Alte particule de tip amfiboli, având raportul mai mare de 3:1 şi compoziţie 
similară azbestului pot interfera în analizele bazate pe această metodă. Anumite 
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minerale care nu sunt de tip amfibol pot avea un model al difracţiei de electroni similar 
amfibolilor. De asemenea, concentraţii mari de praf pot interfera în procesul de 
identificare a fibrelor. Minerale de tip amfibol care nu sunt azbest pot, de asemenea, 
avea un model al difracţiei de electroni similar azbestului amfibol. Varietăţile de azbest 
amfibol sunt: amozit, crocidolit, antofilit, tremolit, actinolit. 

 

Măsurarea azbestului şi a altor fibre prin metoda microscopiei în lumină 
polarizată (PLM): Metoda 9002 

NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), Fourth Edition, Issue 2, 15 august 1994 
 
 Metoda este utilă pentru identificarea calitativă a azbestului şi determinarea 
semi-cantitativă a conţinutului de azbest în materiale. Prin această metodă se măsoară 
procentul de azbest prin comparare vizuală realizată de analist în raport cu fotografii şi 
schiţe standard sau din experienţă. Metoda nu este aplicabilă eşantioanelor care conţin 
cantităţi mari de fibre fine de dimensiuni sub rezoluţia microscopului optic. 
 Alte fibre având proprietăţi optice similare azbestului pot crea interferenţe. Fibrele 
mai fine decât rezoluţia microscopului (cca. 0,3 μm) nu pot fi detectate. Căldura şi 
tratamentele acide pot modifica indicele de refracţie al azbestului şi îi pot modifica 
culoarea. 
 Metoda trebuie utilizată împreună cu metodele 7400 şi 7402 prezentate anterior 
şi este similară metodei elaborate de Agenţia pentru Protecţia Mediului din Statele Unite 
(EPA) (Perkins, R.L. and B.W. Harvey, U.S. Enviromental Protection Agency. Test 
Method for the Determination of Asbestos in Bulk Building Materials. EPA/600/R-93/116 
(june 1993)) 
 Tehnica folosită este microscopia optică în lumină polarizată, microscopul fiind 
dotat cu obiective de puteri 10X, 20X şi 40X şi putere a ocularului de minim 10X.  

 

Cuantificarea azbestului în sol prin metoda microscopiei electronice de baleiaj 
(SEM): metoda SRC-LIBBY-02 

 SRC-Libby-02: Quantification of asbestos in soil by SEM/EDS 
 
 Metoda a fost dezvoltată în SUA cu aplicare directă în cazul zăcământului din 
Libby, Montana, în anul 2003. 
 În prezent, metoda este amintită şi validată prin standardul ISO 22262-1:2012 Air 
quality – Bulk materials – Part 1: Sampling and qualitative determination of asbestos in 
commercial bulk materials apărut în iunie acest an. 
 Metoda estimează conținutul de azbest din sol utilizând microscopia electronică 
de baleiaj (SEM) și spectroscopia de raze X prin dispersie de energie (EDX). 
Echipamentul necesar este reprezentat de un microscop electronic de baleiaj, având un 
voltaj de accelerare de cel puţin 20 kV. 
 Acest microscop trebuie să fie echipat cu un analizor spectral EDX capabil să 
atingă o rezoluţie mai mare de 170 eV pe vârful MnKα. Performanţa unei combinaţii 
individuale între SEM şi detectorul cu raze X depinde de un număr de factori geometrici. 
 Detectorul cu raze X trebuie să fie capabil să detecteze sodiul din varietatea 
crocidolit pentru a putea discerne între crocidolit şi amosit. 
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   Art. 23. - În scopul măsurării concentraţiei de azbest în aer, prevăzută la art. 17, se 
iau în considerare numai fibrele cu lungimea mai mare de 5 micrometri, lăţimea mai 
mica de 3 micrometri şi raportul lungime/latine mai mare de 3:1. 

§23. Prelevarea probelor se face in conformitate cu prevederile Ordinul nr. 108/200559 
dupa metodele prezentate in Articolul 21 
 

CAP. VI REDUCEREA SAU EVITAREA RISCURILOR 
 

   Art. 24. - (1) Atunci când se depăşeşte valoarea limita prevăzută la art. 5, 
angajatorul trebuie sa ia măsuri pentru identificarea cauzelor acestei depășiri şi 
măsuri adecvate pentru remedierea situaţiei, în cel mai scurt timp posibil. 
 (2) Este interzisă continuarea lucrului în zona afectată potrivit alin. (1) până la 
luarea măsurilor adecvate pentru protecţia lucrătorilor. 

§24. Descrierea măsurilor posibile de prevenire 

În cazul în care la unul sau mai multe locuri de muncă a fost identificată existența 
expunerii la azbest, angajatorul solicită determinări ale  concentrației de azbest de către 
specialiști în domeniu, eliberarea de către laboratoare specializate a buletinelor de 
analiză care trebuie sa conțină atât referiri cu privire la concentrația de azbest măsurată 
cât si concluziile monitorizării effectuate. Având aceste informații, angajatorul împreună 
cu personalul implicat ia masurile de prevenire și protectie adecvate în funcție de 
fiecare situație în parte. În cazul în care exista un pericol iminent, se interzice lucrul.   
De fiecare dată când este posibil din punct de vedere tehnic, lucrările ce pot fi realizate 
într-un loc fix, ca de exemplu demontarea componentelor din azbest de pe piese, a 
echipamentelor sau aparatelor mobile, prelucrarea sau decuparea de garnituri, de produse 
de fricţiune, de plăci de azbociment sau carton de azbest, sau alte elemente care conţin 
azbest, vor trebui să fie realizate la locuri de muncă special amenajate, echipate cu 
dispozitive de ventilaţie şi de captare a pulberilor adaptate. 
Oricare ar fi nivelul riscului ce ar putea fi determinat, este întotdeauna necesar să se 
recurgă la un ansamblu de măsuri combinate, de organizare, de protecţie colectivă pentru 
reducerea riscului şi pentru protecţia individuală a lucrătorilor. 
 
Măsuri de reducere/suprimare a riscurilor 

Înaintea oricărei intervenţii de mentenanţă sau de întreţinere în care operatorul riscă să 
se confrunte cu azbestul, prima întrebare va trebui să se refere la căutarea de soluţii 
care ar permite să se realizeze aceeaşi muncă evitând riscul expunerii la azbest. 
Atunci când este necesară depozitarea azbestului sau a materialelor ce conţin azbest, 
va trebui ca în prealabil să ne punem problema alegerii materialului de înlocuire 
echivalent din punct de vedere tehnic, care să nu conţină azbest şi care să nu inducă 
riscurile la acelaşi nivel pentru sănătate, atunci când va fi realizată o operaţiune 
ulterioară de acelaşi tip.  
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 ORDIN nr. 108 din 16 februarie 2005 privind metodele de prelevare a probelor şi de determinare a cantităţilor de 

azbest în mediu 
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Măsuri tehnice generale de prevenire 

În toate activităţile care implica contactul cu material care conțin azbest, expunerea 
lucrătorilor la fibre din azbest sau din materiale conţinând azbest la locul de muncă ar 
trebui să fie redusă la un nivel minim şi în orice caz sub valoarea limită prevăzută in HG 
nr. 1875/2005 privind protecţia sănătăţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la 
azbest, cu modificările şi completările ulterioare, în special prin aplicarea următoarelor 
măsuri: 
a) procedurile de lucru trebuie să fie concepute astfel încât să nu producă fibre 
azbest sau, dacă acest lucru se dovedeşte imposibil, pentru a evita eliberarea de fibre 
de azbest în aer. 
b) fibrele de azbest produse sunt eliminate în imediata apropiere a sursei de emisie, 
de preferinţă prin preluarea de către sistemele de extracţie în condiţii care nu prezintă 
un risc pentru sănătatea publică şi mediul înconjurător. 
c) toate spaţiile şi echipamentele utilizate care implică azbestul trebuie să fie 
curăţate şi întreţinute regulat şi eficient. 
Măsurile menţionate mai sus necesită resurse tehnice diferite, unele simple, altele mai 
complexe. Se va alege cea mai potrivită măsura, în funcţie de tipul de muncă şi 
rezultatul de evaluare a riscurilor, cu prioritate la măsurile aplicate la sursa emisiilor şi 
de protecţie colectivă. 
 
Măsuri organizatorice 

Angajatorul trebuie să-și îndeplinească obligațiile prevăzute de Legea securitătii şi 
sănătatii in muncă  nr. 319/2006.  
Angajatorul trebuie să cunoască ca evaluarea riscurilor constituie primul pas în 
demersul de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale şi constă în 
identificarea pericolelor existente la  posturile de lucru şi cuantificarea riscurilor.  
Astfel, angajatorul trebuie să ia măsurile tehnico-organizatorice necesare stabilite in 
planul de prevenire şi de protecție de la nivelul întreprinderii/unității, pentru ca: 
 a) numărul lucrătorilor expuşi sau care ar putea să fie expuşi la azbest sau la 
materiale care conţin azbest să fie minim 
 b) lucrătorii cu risc de expunere la azbest nu vor munci ore suplimentare, în cazul 
în care munca lor necesită suprasolicitare fizică, poziţii incomode sau efectuate în medii 
calde, sau există factori determinanţi pentru o schimbare în volumul de aer inspirat. 
 c)în cazul în care se depăşeşte valoarea limită stabilită de HG 
nr. 1875/2005 privind protecţia sănătăţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la 
azbest, cu modificările şi completările ulterioare, (concentrația de azbest în suspensie în 
aer să nu fie mai mare de 0,1 fibre/cm3)să se identifice cauzele şi cât mai curând posibil 
să se ia măsurile corespunzătoare pentru a remedia situaţia. Nu se poate continua 
activitatea în zona afectată daca nu s-au luat măsuri adecvate de protecţie a lucrătorilor 
implicaţi. Ulterior, se verifică eficacitatea acestor măsuri printr-o nouă evaluare a 
riscurilor. 
În cazul în care expunerea nu era de aşteptat să depăşească valoarea limită admisă 
(VLA - concentrația de azbest în suspensie în aer să nu fie mai mare de 0,1 fibre/cm3) 
însă evaluările ulterioare arată că aceasta este depăşită, sunt posibile două situaţii: 

http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/11/1.0.35/us/en-US/view.html/0#_msocom_1
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 - depăşeşte VLA, deoarece nu s-au luat măsuri de precauţie adecvate sau nu au 
fost aplicate corect, caz în care lucrările trebuie să se oprească până la remedierea 
situaţiei. 
 - s-au luat toate măsurile posibile dar nu au fost suficiente pentru a asigura că 
expunerea este sub VLA. 
 Se înţelege că întreruperea activităţii este, de asemenea, justificată în cazul în 
care măsurătorile de control depăşesc VLA, ceea ce indică posibilitatea de a se fi  
produs o dispersie a fibrelor de azbest în afara zonei de lucru. De asemenea, în 
această situaţie va fi necesara investigarea cauzelor de dispersie a fibrelor, adoptarea 
de măsuri adecvate pentru a remedia situaţia şi o măsură de control noua pentru a 
demonstra că nu există emisii de fibre în afara zonei de lucru .  
 d) locurile în care aceste activităţi sunt efectuate:  
 - sunt clar delimitate şi marcate cu panouri de avertizare şi semnale, în 
conformitate cu reglementările de semnalizare în domeniul sănătăţii şi securităţii la locul 
de muncă  
 -  nu sunt accesibile altor persoane decât celor care, prin natura muncii lor, sau 
sarcinile lor, sunt necesare pentru a opera sau a acţiona în ele,  
 -  sunt supuse interdicţiei de a bea, a mânca şi a fuma. 
 
 
Măsuri generale de protecţie 

 

a) Măsuri de reducere a emisiei fibrelor de azbest: 
  - Nu se utilizează procedurile de lucru care implică ruperea şi fragmentarea MCA 
(materialelor cu conţinut de azbest). 
- Materialele se elimină întregi, intacte, ori de câte ori acest lucru este posibil, prin 
operaţiuni inverse celor de asamblare. 
- Umezirea materialelor.  
- Utilizarea instrumentelor de mana sau cu viteza scăzuta care să nu producă vibraţii 
puternice. 
 
b) Măsuri de reducere a dispersiei fibrelor de azbest în mediul înconjurător: 
- Exhaustării locale prevăzute cu filtre de particule de mare randament.  
- Curăţarea şi colectarea continuă a deşeurilor generate.  
- Evitarea operaţiunilor ca suflarea, proiecţiile sau manevrele bruște care cauzează 
mişcări şi tulburări care ar putea provoca dispersia fibrelor în aer. 
 
 
c) Măsuri pentru a facilita curăţarea şi decontaminarea locului de muncă: 
- Pregătirea prealabila a locului de muncă prin eliminarea de elemente mobile şi izolare 
elementelor care nu pot fi mutate.  
- Acoperirea solului cu material plastic pentru a colecta şi a facilita eliminarea de 
deşeuri.  
- Interzicerea de măturare şi aspirare convenţională.  
- Curăţare umedă şi/sau curăţarea uscată cu aspiratoare de filtrare cu mare eficienţă în 
retenţia particulelor. 
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Măsurile de prevenire și protecție luate în fiecare caz, trebuie să fie adecvate şi 
proporţionale cu riscurile şi trebuie să ia în considerare riscurile suplimentare care pot fi 
introduse. 
O anumită măsură nu ar fi adecvată în cazul în care introduce noi riscuri nedorite, ca de 
exemplu: umezirea materialului nu poate fi o măsură adecvată, dacă aceasta creşte 
riscul de cădere de la înălţime la locul de muncă acoperit cu azbociment, sau pericolele 
electrice la contactul cu apa al echipamentului electric, etc. 
Toate măsurile de prevenire și protecție care sunt luate vor fi verificate şi supuse unui 
program de control  necesar pentru a asigura eficacitatea acestora. Este recomandată 
înregistrarea acestor operaţiuni (de exemplu înlocuirea filtrelor echipamentului de 
aspiraţie, de monitorizare a funcţionării corecte a unităţi de extracţie etc.) pentru a 
demonstra şi a monitoriza punerea în aplicare a acestora.   
 
d) azbestul sau materialele din care se degajă fibre de azbest sau conţin azbest 
trebuie să fie depozitate şi transportate în ambalaje etanşe adecvate, prevăzute cu 
etichete, indicând că acestea conţin azbest. 
 
e)  deşeurile, cu excepţia activităţilor miniere care sunt reglementate de 
dispoziţiile normelor sale specifice, trebuie să fie colectate de la locul de muncă cât 
mai curând posibil şi transportate in ambalaje adecvate închise etanş, cu etichete 
indicând că acestea conţin azbest. Ulterior, astfel de deşeuri trebuie să fie tratate în 
conformitate cu reglementările aplicabile deşeurilor periculoase. 
Azbestul şi deşeurile de materiale conţinând azbest sunt colectate în locul in care au 
fost generate cât mai curând posibil şi sunt separate de alte reziduuri care nu conţin 
azbest. 
Vor fi, de asemenea, considerat deşeu de azbest, toate materialele care sunt utilizate în 
timpul lucrului, cum ar fi măştile, filtrele etc, precum şi materialele conţinând azbest ce 
pot fi găsite depozitate şi scoase din uz. 
Deşeurile de azbest vor fi ambalate în materiale din plastic suficient de rezistente 
mecanic, se vor depozitata în recipiente închise,etichetate regulamentar, care limitează 
comercializarea şi utilizarea anumitor substanţe şi preparate periculoase. 
Cat timp deşeurile se află în posesia producătorului, aceasta va fi proprietarul 
responsabil pentru ele şi va fi obligat sa menţină condiţiile de igienă şi de siguranţă, 
conform reglementarilor in vigoare cu privire la regimul deşeurilor. Producătorul pierde 
calitatea de proprietar responsabil al deşeurilor in momentul în care predă aceste 
deşeuri unei persoane autorizate cu respectarea condiţiilor cerute în conformitate cu 
art.22 din Legea 211/2011privind regimul deşeurilor60. 
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 Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor 
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Fig.23.Deşeuri care conţin azbest61 
 

Organizarea muncii 
 
Înaintea oricărei intervenţii la clădiri/construcții în urma căreia se pot elibera pulberi de azbest, 
trebuie să fie luate unele măsuri, în special înainte de începerea lucrărilor şantierului, cum ar 
fi: 

- informarea ocupanţilor obişnuiţi ai clădirii privind natura exactă a 
lucrărilor ce vor fi întreprinse; 
- transferarea lor temporară într-o altă clădire, dacă este necesar, 
- sau către o zonă necontaminabilă; 
- delimitarea spaţiului de lucru în care există un risc de contaminare; 
- semnalizarea acestui spaţiu prin exterior cu panouri clare şi vizibile şi limitarea 
accesului numai pentru persoanele direct implicate în lucrări. 

Dacă unele obiecte, solul sau pereţii despărţitori au suferit anterior o prăfuire cu azbest, se 
va face o desprăfuire atentă, realizată înaintea lucrărilor, pentru a permite simplificarea 
măsurilor de protecţie ce trebuie puse în practică în timpul lucrărilor. 
  
Măsuri de izolare a zonei de emisie a pulberilor 
 
1. Dacă zona în care există un risc de emisie de fibre de azbest este foarte limitată (câţiva 
decimetri pătraţi) şi, dacă această tehnică este aplicabilă, zona va fi închisă complet într-o 
învelitoare etanşă de mărime corespunzătoare, care va permite să se lucreze păstrându-se 
căile respiratorii ale lucrătorilor într-o ambianţă curată. Se va alege, de preferinţă, un sac 
pantalon prevăzut în acest scop, fixat cu grijă în mod etanş pe suporturile adiacente. 
Această soluţie este în mod special adaptată unei munci realizate pe o canalizare 
orizontală. 

                                                 
61PHARE Twinning project RO2004/IB/EN-07, Ghid pentru gestionarea deşeurilor care conţin azbest 
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2. Orice echipament  necesar intervenţiei trebuie să fie introdus în sac înainte de utilizarea 
sa. Trebuie luate unele precauţii la închiderea sacului pentru a evita orice emisie de pulberi 
în ambianţă, utilizând, de regulă, un aspirator cu filtru absolut pentru a dezumfla sacul înainte 
de a-l închide.  
3. Instrumentele vor fi mai întâi recuperate în sacul pantalon care va fi răsucit şi legat cu o 
panglică adezivă; buzunarele formate astfel sunt deschise într-un bac de apă, sau sub 
aspiraţie atunci când instrumentele nu pot fi udate. 
 
Măsuri de reducere a emisiilor de pulberi 
 
1. Pentru scăderea în mod considerabil a cantităţii de pulberi, se utilizează, de exemplu, 
pentru operaţiuni de găurire sau de decupare,impregnarea locală, şi dacă este posibil 
în toată grosimea sa, a unui material care conţine azbest (cartoane, şnururi, plăci etc.) cu 
apă (sau lichide apropiate cum ar fi, în special, săpunuri lichide în apă). Trebuie totuşi să 
ne asigurăm că această impregnare nu riscă să provoace degradarea, respectiv, 
căderea materialului, atunci când este vorba de o tencuială sau de un material friabil, care 
se fărâmițează ușor atunci când se intervine asupra lui. 
2. De fiecare dată când este posibil, se vor alege instrumente manuale sau ecipamente de 
viteză lentă şi se vor evita utilajele rotative a căror viteză de rotaţie este ridicată. 
3. Pentru a limita emisiile, se recomandă dotarea echipamentelor portabile cu dispozitive 
de captare a pulberilor legate în mod imperativ de o centrală de aspiraţie dotată cu un filtru 
absolut; în cazul utilizării instrumentelor manuale sau cu viteză lentă, pulberile pot fi 
captate la sursa de emisie cu ajutorul unui aspirator cu filtru absolut. 
4. în cazul ambianţelor foarte prăfuite care rezultă din lucrări grele realizate în interiorul 
unei incinte, pulverizarea, sub formă de ceaţă de apă sau de lichide apropiate în 
atmosferă, permite reducerea considerabilă a nivelului de prăfuire. 
 
Desprăfuirea şi curăţarea suprafeţelor şi a instrumentelor 
Suprafeţele contaminate cu pulberi de azbest trebuie să fie desprăfuite cu un aspirator 
specific cu filtru absolut apoi curăţate cu ajutorul unui burete sau a unei cârpe umede 
(considerată la terminarea operaţiunii ca un deşeu de azbest). 
Toate aspiratoarele şi toate centralele de aspirare utilizate pentru curăţare şi asanare, 
când este prezent azbestul trebuie, în mod imperativ, să fie dotate cu filtre de foarte mare 
eficienţă, numite absolute. 
Un aspirator utilizat pentru a colecta deşeuri şi pulberi de azbest trebuie să fie conceput de 
către fabricant pentru această utilizare specială; fabricantul trebuie să garanteze 
caracteristicile minime de epurare ale filtrului absolut.  
Aparatul trebuie să comporte un obturator al orificiului ţevii, care se plasează în mod 
automat în poziţie închisă atunci când ţeava este demontată; cuva trebuie să prezinte un 
sac interior etanş de unică folosinţă. Se recomandă ca un astfel de aparat să fie exclusiv 
rezervat acestei utilizări şi să fie identificat în mod vizibil, pe partea superioară, de exemplu, 
printr-o menţiune de tip „atenţie - conţine azbest".  
La terminarea fiecărei utilizări, este important să se aspire exteriorul aparatului şi toate 
accesoriile sale, să se lase să funcţioneze cel puţin un minut pentru a vida ţeava, să se 
înlăture ţeava pentru a o plasa într-un sac din material plastic închis, să se asigure că 
orificiul este corect închis înainte de oprirea aparatului. Sacii de aspirator care conţin 
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azbest sunt înlăturaţi din aparat cu grijă, dacă este posibil în afara clădirilor; ei sunt apoi 
trataţi ca deşeuri de azbest. 
Obligatoriu, toate instrumentele şi echipamentele care au fost în contact cu azbestul trebuie 
să fie curăţate înainte de a fi puse la locul lor. Cea mai mare parte din instrumente pot fi 
spălate cu apă, într-o găleată, de exemplu. Instrumentele care nu pot fi udate vor fi 
desprăfuite cu un aspirator dotat cu un filtru absolut. 
 
Deşeuri de azbest 
Deşeurile de azbest trebuie să fie închise, încă de la producerea lor, într-un sac etanş, care 
trebuie să fie el însuşi introdus într-un al doilea sac închis şi etanş; sacii trebuie să comporte 
o etichetare reglementară a produselor ce conţin azbest. 
Deşeurile astfel reambalate trebuie să fie apoi dirijate către un centru de eliminare sau de 
tratare autorizat, conform procedurilor legale. 
 
La sfârşitul intervenţiei în cursul căreia lucrătorii s-au confruntat cu azbest, este necesar să 
se prevadă o operaţiune de curăţare, fie cu aspiratorul industrial specific dotat cu filtru 
absolut, fie cu ajutorul unei cârpe umede, în funcţie de situaţie. 
Atunci când o operaţiune grea de mentenanţă a necesitat o izolare totală şi când 
aceasta a putut provoca o contaminare importantă a zonei de lucru, se recomandă să se 
prevadă o măsurare a concentraţiei de pulberi în aer prin microscopie electronică cu 
transmisie conform aceloraşi proceduri ca cele de retragere sau de izolare a materialelor 
friabile ce conţin azbest; locul respectiv nu va fi restituit pentru o activitatea normală 
decât dacă rezultatul măsurării este mai mic de 5 fibre/litrul de aer. 

 

   Art. 25. - Pentru a se verifica eficienta măsurilor prevăzute la art. 24, angajatorul va 
dispune imediat efectuarea unei noi determinări a concentraţiei de azbest în aer. 

§25. Trebuie făcută o inspecţie în mod regulat a materialelor păstrate care conţin azbest 
pentru a se asigura că aceste materiale sunt încă în stare bună şi că sistemul care 
asigură gestionarea şi controlul lucrărilor în apropiere este eficient. Dacă azbestul nu 
este în stare bună sau dacă condiţiile nu permit păstrarea lui pe loc în stare bună, 
trebuie organizată retragerea acestuia.  
Odată luată decizia de a întreprinde lucrări cu posibilitatea de a întâlni sau de a deplasa 
materiale ce conţin azbest, se va efectua o evaluare scrisă a pericolului şi a riscurilor 
care rezultă din acesta.  
Evaluarea riscurilor trebuie să fie proprie şantierului, adică să ţină cont de detaliile 
şantierului respectiv, şi trebuie să stabilească expunerea posibilă, bazându-se pe 
experienţa dobândită în controlul expunerii în împrejurări asemănătoare.  
Evaluarea riscurilor trebuie să ţină cont în primul rând de riscurile pe care le implică 
expunerea la azbest pentru lucrători şi pentru alte persoane din apropiere (de exemplu 
locatarii clădirii).  
Evaluarea scrisă a riscurilor,  instrucţiunile proprii de securitate și sănătate în muncă 
(planul de lucru) trebuie să fie disponibile cu uşurinţă pe şantier şi trebuie să ţină cont 
de situaţii de urgenţă previzibile, indicând procedurile ce trebuie urmate şi persoanele 
responsabile în aceste situaţii de urgenţă. 
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   Art. 26. - (1) Dacă expunerea nu poate fi redusă prin alte mijloace şi respectarea 
valorii limita impune utilizarea echipamentului individual de protecţie respiratorie 
pentru fiecare lucrător, purtarea acestuia nu are caracter permanent, iar durata sa de 
utilizare trebuie sa se limiteze la minimul strict necesar. 
 (2) În timpul activităţilor care necesita purtarea unui echipament individual de 
protecţie respiratorie, trebuie sa se prevadă pauze de lucru, în funcţie de condiţiile 
fizice şi climatologice, în acord cu lucrătorii şi/sau cu reprezentanţii acestora. 

 
§26. Echipamente individuale de protecție  
Pentru lucrările cu riscul cel mai scăzut (care nu trebuie notificate) 
Pentru activitățile care prezintă riscul cel mai scăzut (aşa cum sunt cele care nu trebuie 
notificate),echipamentele necesare cuprind: 

- material pentru delimitarea şi separarea zonei de lucru (benzi, bariere, 

etichete, panouri de avertizare); 

- material pentru asigurarea protecţiei împotriva răspândirii contaminării (folii de 

polietilenă solidă cu o grosime de 125 µm şi 250 µm [denumita şi polietilenă de 

500 şi1000], cadre din lemn, din plastic sau din metal); 

- tuburi de fum pentru verificarea integrităţii incintelor mici; 

- echipament individual de protecţie (de exemplu combinezoane împotriva 

particulelor solide transportate de aer, tip 5, de unică folosinţă, încălţăminte 

lavabilă) şi echipament de protecţie respiratorie (de exemplu semi-mască filtrantă 

împotriva particulelor, clasa FFP3 conform SR EN 14962 sau semi-mască cu 

supape împotriva gazelor sau împotriva gazelor şi particulelor, cu filtre împotriva 

particulelor, conform SR EN 40563 încercate la etanşeitate pe faţa persoanei 

respective, la care este asigurată înlocuire regulată a filtrelor murdare),aspirator 

tip H, respectiv aspirator cu filtre cu particule de mare eficacitate (HEPA)(Filtrare 

a particulelor cu mare eficacitate) fabricat conform specificaţiilor internaţionale 

pentru utilizarea cu azbest; 

- echipament de înlăturare a prafului, de exemplu sistem de ventilaţie şi de 

evacuare locală care se racordează la un aspirator tip H pentru strângerea 

prafului emis prin găurire, etc. 

- container potrivit pentru deşeuri de azbest (de exemplu saci din plastic corect           

etichetaţi); 

- echipament de curăţare şi consumabile (cârpe ude, cârpe care atrag praful, 

pulverizare pneumatică de apă pe fibre); 

- stocare securizată proporţional cu cantităţile prevăzute de deşeuri; 

- instalaţie sanitară pentru decontaminarea personală (echipament de spălat, de 

preferinţă duş) care trebuie să cuprindă o depozitare distinctă pentru hainele de 
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SR EN 149+A1:2010 “Aparate de protecţie respiratorie. Semi-măşti filtrante împotriva particulelor. Cerinţe, 

încercări, marcare”  
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SR EN 405+A1:2010 “ Aparate de protecţie respiratorie. Semi-măşti filtrante cu supape împotriva gazelor sau 

împotriva gazelor şi particulelor. Cerinţe, încercări, marcare”  

http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=6100041
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=6100041
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=6100041
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lucru şi hainele de protecţie (vezi pentru instalaţiile de decontaminare personală 

necesară pentru lucrările pe azbest care trebuie notificate); 

- consumabile pentru decontaminarea personală (gel de duş, periuţa de unghii, 

prosoape); 

- echipament de filtrare a apei. 

 

 
Fig.24.Masca praf clasă FFP364 conform SR EN 149 

 
 

Echipament suplimentar pentru activitățile ce trebuie notificate – activități în care 
lucrătorii sunt expuși sau sunt susceptibili de a fi expuși în timpul desfășurării activității, 
la pulberea degajată din azbest sau din materiale cu conținut de azbest. 
 
Pentru lucrările asupra azbestului ce trebuie notificate sunt necesare, de asemenea, 
următoarele echipamente: 

- incintă completă (foi de polietilenă rezistentă, cadru, şi grup de depresurizare 

cu echipament de măsurare a presiunii; un Stat membru impune un echipament 

de măsurare a presiunii care permite înregistrarea acestor determinări în mod 

continuu); 

- incinta trebuie să aibă panouri de vizualizare transparente sau o televiziune cu 

circuit închis pentru a putea supraveghea lucrul şi lucrătorii fără a pătrunde în 

incintă; 

- un nivel bun de iluminat (lămpi mobile care se pot curăţa şi pot fi utilizate în 

incintă); 

- un generator de fum pentru verificarea integrităţii unei incinte mari; 

- aparat de protecţie respiratorie cu mască completă (a cărei etanşeitate se 

recomandă a fi încercată pe faţa fiecărei persoane)prevăzută cu filtru împotriva 

particulelor de mare eficacitate sau aparat de protecţie respiratorie alimentat cu 

aer respirabil  de la o sursă externă (aparat cu aducţie de aer); 

- echipamente individuale de protecţie a corpului (combinezon împotriva 

particulelor solide transportate de aer şi/sau lichide (îmbrăcăminte tip 5- 

împotriva particulelor sau tip 4-cu legături etanşe la pulverizare sau tip 3 – cu 
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 http://www.mesotheliomacareabout.com 
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legături etanşe la lichide),de unică folosinţă şi încălţăminte realizată din materiale 

care se pot spăla - lavabile); 

- unitate de decontaminare care poate fi curăţată complet, cu duş cu apă caldă 

reglabil şi zone separate pentru hainele curate şi pentru a arunca hainele de 

lucru de unică folosinţă contaminate. Un certificat trebuie să confirme că unitatea 

de decontaminare a fost testată şi că era necontaminată înainte de instalarea sa 

pe şantier. În unitatea de decontaminare trebuie să existe minim un duş pentru 

patru operatori. 

Acest sistem cu cinci compartimente este destinat operatorilor care poartă 
combinezoane etanşe la lichide (tip 4) care sunt curăţate sub duş. 
După ce au scos aceste combinezoane lavabile trecute pe sub duş, care pot fi stocate 
în compartimentul central, operatorii utilizează compartimentul de duş următor.  
O altă metodă larg utilizată şi acceptată implică un grup de trei compartimente cu un 
duş între “o extremitate curată” şi o “extremitate murdară”; acest sistem este convenabil 
pentru operatorii care utilizează combinezoane de unică folosinţă.  
În sezonul rece, extremitatea curată trebuie să fie încălzită pentru a pune la dispoziţie 
un mediu suficient de cald pentru schimbarea hainelor şi duş.  
Un grup de depresurizare (ventilator de extracţie cu un filtru High-Efficiency-Particulate-
Air (HEPA)) pentru menţinerea ventilaţiei în interiorul incintelor, cu echipament de 
măsură pentru a verifica dacă presiunea scăzută este menţinută.  
Cea mai bună metodă practică constă în utilizarea unui aparat de măsură cu 
înregistrare continuă (de exemplu care produce o înregistrare pe hârtie a diferenţei de 
presiune).   
Pentru lucrările pe azbest ce trebuie notificate, un grup electrogen de ajutor este 
recomandat de unele State membre, pentru a face să funcţioneze principalele 
echipamente electrice, în special pentru retragerea materialelor ce conţin azbest slab 
fixat (grup de depresurizare, ventilaţie, iluminat etc. în incintă), şi rezervoare de 
depozitare suficiente pentru a furniza apa necesară pentru decontaminarea personală. 
 
SELECŢIA ŞI UTILIZAREA APARATELOR RESPIRATORII 
 
Selecţia unui aparat de protecţie respirator 
 
HG nr.1875/2005 privind protecţia sănătăţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate 
expunerii la azbest, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 
83/477/CEE privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate 
de expunerea la azbest prevede, ca în cazul unor activităţi (cum ar fi reparaţii, 
întreţinere, depozitare, demolare etc.) care riscă să antreneze concentraţii de azbest 
care depăşesc limita de expunere, angajatorul trebuie să ia măsuri pentru protejarea 
lucrătorilor prin punerea puse la dispoziţia lucrătorilor aparate de protecţie respiratorie şi 
alte echipamente individuale de protecţie pe care aceştia vor trebui să le poarte.  
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Aşadar, în funcţie de evaluarea riscurilor, trebuie ales un aparat de protecţie respiratorie 
corespunzător. Recomandări privind alegerea, utilizarea şi întreţinerea aparatelor de 
protecţie respiratorie se găsesc în standardul roman SR EN 529:200665. 
 
Alegerea trebuie să se bazeze pe următoarele principii: 
       • concentraţia în fibre în interiorul părţii faciale trebuie să fie menţinută la cel mai 
scăzut nivel posibil şi în toate cazurile nu trebuie să depăşească limita de expunere 
       • echipamentul trebuie să se potrivească lucrătorului şi condiţiilor în care acesta 
munceşte; 
            - se va ţine cont de natura muncii, de exemplu mişcările ce trebuie executate, şi 
               obstacole sau limitări; 
            - caracteristicile şantierului, de exemplu facilităţile de acces şi deplasările în               
zona de lucru ; 
            - caracteristicile feţei fiecărui individ; 
            - aptitudinea sa medicală/starea sa de sănătate; 
            - durata în timpul căreia utilizatorul va trebui să folosească echipamentul; 
            - condiţiile de confort pe şantierul respectiv, pentru ca persoanele să-l poarte în 
mod corect pe durata cerută. 

Aparate de protecţie respiratorie împotriva particulelor 

 semi-măştile filtrante sunt aparate de protecţie respiratorie constituite integral 
sau în cea mai mare parte din material filtrant şi sunt considerate de unică 
folosinţă întrucât nu se pot denociviza şi nici nu este posibil să se înlocuiască 
filtrul; pentru azbest se recomandă să se utilizeze semi-măştile din clasa FFP3 
conform SR EN 14966, rezervate situaţiilor în care concentraţiile NU depăşesc de 
10 ori limita de expunere (valoare recomandată, ţinând cont de faptul că factorul 
de protecţie nominal, maxim indică faptul că s-ar putea utiliza până la 
concentraţii de maxim 20 ori limita de expunere) şi atunci când expunerea este 
probabilă pe durată relativ redusă. Semi-masca trebuie să fie suficient de suplă 
pentru a asigura confortul utilizatorului, dar nu trebuie să se deformeze prea 
mult, în special în timpul lucrărilor dificile,întrucât acest lucru ar putea provoca 
pătrunderi mai mari ale pulberii în interior, în zona respiratorie; masca trebuie să 
rămână ajustată pe figură. 

 semi-mască echipată cu un filtru P3 (semi-mască conform SR EN 14067, cu filtru 
sau filtre conform SR EN 14368) asigură o protecţie mai bună decât un aparat de 
protecţie respiratorie de unică folosinţă (o semi-mască filtrantă), datorită unei 
etanşeizări mai bune şi mai fiabile pe figură; semi-măştile cu filtre P3 pot fi 
utilizate la concentraţii care depăşesc de până la 50 ori limita de expunere. 
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 SR EN 529:2006,  Aparate de protecţie respiratorie. Recomandări pentru alegere, utilizare, întreţinere şi 

mentenanţă. Ghid 
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SR EN 149+A1:2010  “ Aparate de protecţie respiratorie - Semi-măşti filtrante contra particulelor - Cerinţe, încercări, 

marcare” 
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SR EN 140:2003 (EN 140: 1998) “ Aparate de protecţie respiratorie- Semi-măşti şi sferturi de măşti - Cerinţe, 

încercări, marcare” 
68

 SR EN 143: 2002 + SR EN 143:2002/ A1:2006 “ Aparate de protecţie respiratorie - Filtre de particule -Condiţii, 

încercări, marcare” 

http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=5683851
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=5683851
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 aparatele de protecţie respiratorie cu ventilaţie asistată,conform SR EN 269 69(la 
care aerul este furnizat într-o mască completă, semi-mască sau sfert de mască 
prin intermediul unui ventilator purtat de utilizator, alimentat cu baterii), cu piesa 
facială sub formă de cagulă sau îmbrăcăminte cu cagulă, ecran facial sau cască, 
prevăzute cu un filtru P3 sunt mai potrivite pentru lucrările mai lungi sau mai 
dificile, întrucât prin furnizarea mecanizată a aerului respiraţia este uşurată. 

 Aparatele de protecţie respiratorie alimentate cu aer comprimat (denumite 
aparate respiratorii izolante neautonome, cu aducţie de aer comprimat) cu piese 
faciale sub formă de măşti complete, din cauciuc sau glugă sau combinezoane 
cu glugă etanşă trebuie să fie utilizate dacă concentraţiile riscă să depăşească 
de 50 de ori limita de expunere. 
 

 
 

Fig. 25.   Semi-mască filtrantă model X-plore 1330 (clasa FFP3 conform SR EN 149)70 

 

Fig.26 Kit semi-masca cu filtre - M3200 Spray Kit71Fig.27Masca MERCURE (DP) 72· M8200 

Fiecare aparat de protecţie respiratorie este caracterizat printr-un „factor de protecţie 
nominal” care reprezintă raportul dintre concentraţia maximă din mediul de lucru la care 
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SR EN 269: 2003 “ Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie cu aducţie de aer proaspăt 

cu asistenţă motorizată, cu cagulă. Cerinţe, încercări, marcare” 
70

 http://www.arubatrading.bizoo.ro/vanzare/287289/Masca-protectie-X-plore-1330-clasa-EN-FFP3 
71

 http://imhealthblog.com 
72

 http://imhealthblog.com 
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se poate utiliza aparatul şi fuga spre interior/pătrunderea maximă a aerosolilor de 
clorură de sodiu în zona respirabilă. Factorii de protecţie efectivi, reali, pot fi mai mici 
decât factorii de protecţie nominali, calculaţi. În mod similar, se poate calcula un factor 
de protecţie necesar la un loc de muncă, ca raport între concentraţia substanţei chimice 
la locul de muncă şi valoarea limită de expunere. 
În literatura de specialitate există recomandări de utilizare a diferitelor tipuri de aparate 
de protecţie respiratorie care iau în consideraţie pentru fiecare tip factori de protecţie 
sub valorile calculate (a se vedea tabelul 2 şi tabelul 3).Factorii de protecţie prezentaţi 
în tabelul 2 implică faptul că aparatele respiratorii de unică folosinţă din clasa FFP3 nu 
sunt indicate dacă concentraţiile de azbest în aer riscă să depăşească de 20 de ori 
valoarea limită de expunere.  
In acest sens, un aparat respirator cu aducţie de aer comprimat (sau un aparat de 
protecţie respiratorie izolant) trebuie să fie utilizat dacă concentraţiile riscă să 
depăşească de 40 de ori valoarea limită  de expunere. 
Performanţele părţilor faciale (cum sunt semi-măştile filtrante, semi-măştile cu filtru 
integrat, măştile complete şi semi-măştile din cauciuc)depind mult de etanşeitatea dintre 
pielea utilizatorului şi mască.  
Ţinând cont că morfologia feţei variază considerabil de la un individ la altul, o mărime 
sau un anume model de aparat de protecţie respiratorie nu se vor potrivi probabil tuturor 
persoanelor. Este deci important să se respecte următoarele puncte: 

- un test de adaptare la faţă face parte din procesul de selecţie a unui aparat de 

protecţie respiratorie corespunzător; 

- trebuie consultaţi utilizatorii aparatului de protecţie respiratorie pentru 

selectarea acestui aparat, deoarece numai aşa vom fi siguri că aparatul ales se 

potriveşte utilizatorului şi că acesta îl va accepta şi utiliza corect. 

Barba, favoriţii sau chiar firele de păr vizibile ale unei bărbi de 2-3 zile vor afecta 
etanşeitatea unei măşti faciale. Lucrătorii cu pilozităţi faciale nu trebuie să utilizeze 
aparate de protecţie respiratorie care să necesite o etanşeitate perfectă cu faţa (măşti, 
semi-măşti, sferturi de mască), ci aparate cu piese faciale etanşate la nivelul gâtului sau 
pe îmbrăcăminte, de exemplu cagule alimentate cu aer sau cu ventilaţie asistată (cu 
ventilator alimentat electric), sau bluze alimentate cu aer. 
Purtarea de ochelari clasici va împiedica, de asemenea, o bună etanşeitate.  Totuşi, 
există măşti faciale complete care permit fixarea de monturi speciale de ochelari în 
interiorul măştii. 
Începând cu Directiva 83/477/CEE, Directiva 2003/18/CE si mai târziu Directiva 
2009/148/CE este indicat de asemenea, că atunci când condiţiile „impun purtarea unui 
echipament individual de protecţie respiratorie, acesta nu poate fi permanent şi trebuie 
limitat strict la minimum necesar pentru fiecare lucrător”.  
În timpul oricărei munci care cere purtarea unui echipament respirator individual, sunt 
prevăzute perioade de repaus în funcţie de disconfortul fizic şi climatologic, şi dacă este 
cazul, împreună cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor, conform legilor şi practicilor 
naţionale.” 
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Tabelul nr. 2 Tipuri de echipamente de protecție respiratorie disponibile73 
Factor de 
protecţie 

Semi-mască 
cu filtru SR 

EN 149 

Semi-
mască cu 

filtru şi 
supapă   

SR EN 405 

Semi-mască 
cu filtru fără 
supapă de 

inhalaţie SR 
EN 1827 

Semi-mască  
SR EN 140 cu 

filtru              
SR EN 143 

Mască 
facială 

completă 
EN 136 
şi filtru 
SR EN 

143 

Cagule 
alimentate 
şi filtru SR 
EN 12941 

Măști 
cu 

baterii 
şi filtru 
SR EN 
12942 

20 FF P3 FF P3 FM P3 Masca + P3  THP2 TMP2 

40     Masca + 
P3 

THP3 TMP3 

 
Tabelul nr.3 Tipuri de aparate respiratorii pentru asigurarea protecţie împotriva azbestului în 
aer74 

Factor 
de 

protecţie 

Aparat de 
protecţie 

respiratori
e cu 

aducţie de 
aer 

proaspăt
75

SR EN 
138:2003 şi 

SR EN 
269:2003 

Aparat de 
protecţie 
respiratorie cu 
aducție de aer 
comprimat, cu 
mască 
completă,  
pentru 
intervenţii 
scurte     
SR EN 
14594:2005  

Aparat de 
protecţie 

respiratorie 
cu aducție 

de aer 
comprimat 

pentru 
intervenţii 
scurte, cu 

cagulă, 
cască sau 

vizieră 

Aparat de 
protecţie 

respiratorie cu 
aducţiune de aer 

comprimat cu 
supapă la cerere 

sau cu debit 
continuu
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SR EN   14593-
1:2005  
SR EN   14593-
2:2005  
SR EN 14594:2005 

Aparat de 
protecţie 

respiratorie cu 
aducție de aer 
comprimat cu 
debit constant, 

cu mască 
SR EN 14593-
1:2005 
SR EN 14593-
2:2005 
SR EN 
14594:2005 

Aparat de 
protecţie 

respiratorie 
izolant 

autonom 
autonom

77

SR EN 
137:2007  

20  clasa1 
clasa2 

clasa 2 Semi-mască   

40 Masca 
faciala 

completa 

 clasa 3 Cască, cagulă Masca completă 
fără presiune 

pozitivă 

Masca 
completă 

fără 
presiune 
pozitivă 

100  clasa3  Mască completă 
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Ghid al celor mai bune practici pentru prevenirea sau reducerea riscului „azbest” în lucrările care implică sau pot 

implica o expunere la azbest pentru angajator, pentru lucrător şi pentru inspectorul de muncă, Comitetul Înalţilor 
Responsabili cu Inspecţia Muncii, 2006 
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Ghid al celor mai bune practici pentru prevenirea sau reducerea riscului „azbest” în lucrările care implică sau pot 
implica o expunere la azbest pentru angajator, pentru lucrător şi pentru inspectorul de muncă, Comitetul Înalţilor 
Responsabili cu Inspecţia Muncii, 2006 
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 SR EN 138:2003 „Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie cu aer liber cu mască 
completă, semi-mască sau ansamblu muştiuc. Cerinţe, încercări, marcare ar trebui trecuta nota la subsol” şi 
SR EN 269:2003 “Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie cu aducţie de aer proaspăt cu 
asistenţă motorizată, cu cagula. Cerinţe, încercări, marcare” 
76

 SR EN14593-1:2005 „Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante autonome cu 
aducţie de aer comprimat cu supapă la cerere. Partea 1: Aparat cu mască completă. Cerinţe, încercări, marcare” 
SR EN 14593-2:2005 „Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante cu aducţie de aer 
comprimat cu supapă la cerere. Partea 2: Aparat cu semi-mască cu presiune pozitivă. Cerinţe, încercări, marcare” 
SR EN 14594:2005 “Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante cu aducţie de aer 
comprimat cu debit continuu. Cerinţe, încercări, marcare” 
77

 SR EN 137:2007 “Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie autonome cu circuit deschis, 
cu aer comprimat, cu mască completă. Cerinţe, încercări, marcare” 

 

http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=5640064
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=5640064
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=5640117
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=5640117
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=5671732
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=5671732
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=5688789
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=5688789
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=5672846
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=5672846
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=5680707
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=5680707
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200    Complet 
/Combinezon 

  

2000     Mască completa 
cu presiune 

pozitiva 

Mască 
completă 

cu presiune 
pozitiva 

 
 
Utilizarea corectă a aparatelor de protecţie respiratorie 
Directiva 83/477/CEE, Directiva 2003/18/CE şi, mai târziu, Directiva 2009/148/CE au 
precizat, că lucrătorii trebuie să primească o instruire care să le permită să 
dobândească cunoştinţele şi competenţele referitoare la „rolul potrivit, 
alegerea,selectarea, limitele şi buna utilizare a echipamentului respirator” conform 
art.32.lit.6 din HG1875/2005. 
Aparatul de protecţie respiratorie trebuie să fie corect ajustat şi purtat pentru a asigura o 
protecţie eficientă.  
Pentru măştile faciale, baretele trebuie să fie suficient de strânse pentru că aparatul să 
rămână fix şi în general curelele de cap trebuie să fie purtate pe sub gluga 
combinezonului.  
Protecţia respiratorie nu trebuie niciodată să fie scoasă într-o zonă contaminată, 
exceptând situaţiile de urgenţă (de exemplu în caz de urgenţă medicală). 
 
Verificarea aparatului de protecţie respiratorie 
 Aparatul de protecţie respiratorie trebuie să fie curat şi în bună stare de funcţionare 
înainte de a fi dat utilizatorului. 

- înainte de utilizarea aparatului de protecţie respiratorie, utilizatorul trebuie să 

se asigure că acesta este în stare bună de funcţionare, examinând starea curelei 

de cap, şi a părţii faciale cu garnitura de etanşeitate şi viziera; 

Se va verifica: 

- starea supapelor; 

- starea racordurilor filetate şi a garniturilor de etanşeitate; 

- starea şi tipul filtrelor şi ca acestea să fie în termenul prevăzut de utilizare (în 

principal atunci când filtrele împotriva particulelor se utilizează împreună cu alte 

filtre împotriva gazelor şi vaporilor); 

- debitul de aer, pentru aparatele de protecţie respiratorie cu ventilaţie asistată şi 

cele alimentate cu aer; 

- montarea corectă şi completă a aparatului de protecţie respiratorie; 

- efectuare de încercări sau verificări recomandate de fabricant. 

După utilizare, măştile şi semi-măştile din cauciuc trebuie curăţate şi dezinfectate 
înainte de utilizarea următoare.  
Aparatul de protecţie respiratorie trebuie păstrat într-un spaţiu de depozitare curat, 
conceput special pentru acest scop. 
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Inspecţia şi întreţinerea 
 
Trebuie făcute inspecţii periodice ale aparatului şi trebuie efectuate înregistrări de o 
persoană competentă şi responsabilă, utilizând în acest scop fişa de înregistrare a 
verificărilor furnizată de producător cu aparatul de protecţie respiratorie respectiv (în 
special în cazul măştilor complete şi a aparatelor de protecţie respiratorie izolante 
autonome sau neautonome). 
Programul de întreţinere şi de inspecţie trebuie să cuprindă de asemenea incinta însăşi 
(după fiecare schimb), aspiratorul tip H, instalaţiile sanitare/unitatea de decontaminare 
(după fiecare schimb), echipamentul de înlăturare a prafului (după fiecare schimb).  
În cursul inspecţiilor trebuie verificate uzura şi deteriorarea echipamentului, curăţenia şi 
disponibilitatea materialelor în unitatea de decontaminare (săpun, prosoape, filtre noi 
pentru măşti/sau aparate de protecţie respiratorie, etc.), prezenţa iluminatului suficient 
(în sas-uri şi în incintă),consumabile de curăţat, funcţionarea generatorului de fum, 
grupul de depresurizare (să se verifice dacă filtrul trebuie înlocuit).  
Este important că măştile/aparatele de protecţie să fie corect întreţinute, inspectate şi 
revizuite în mod regulat.  
Dacă sunt utilizate echipamente electrice portabile în atmosferă umedă, acestea trebuie 
să fie potrivite pentru munca în astfel de condiţii. 
  
Întreţinere 
Toate echipamentele trebuie să fie întreţinute în mod regulat pentru a fi siguri că ele 
răspund scopului urmărit. 
Grupurile de depresurizare (pentru incintă şi unitatea de decontaminare) trebuie să fie 
întreţinute în mod regulat de către persoane competente în domeniu.  
După înlocuirea filtrului, eficienţa filtrării trebuie să fie testată de o persoana competentă 
utilizând un aerosol de substituire care nu prezintă pericol (de exemplu Di-Octyl 
Phthalate [DOP]).  
Filtrele pentru ape uzate (care provin de la unitatea de decontaminare şi de la incintă) 
trebuie înlocuite în mod regulat. Filtrele folosite trebuie aruncate ca deşeuri contaminate 
cu azbest. 
Componentele măştilor/sau aparatelor de protecţie se pot uza şi pot afecta protecţia. 
Este motivul pentru care aparatele de protecţie respiratorie trebuie să fie întreţinute în 
mod regulat şi trebuie ţinut un registru referitor la acest aspect.   
Reglementările naţionale pot specifica durata în timpul căreia aceste registre trebuie să 
fie păstrate şi să fie disponibile pentru inspecţie.  
Aspiratoarele tip H trebuie să fie întreţinute în mod regulat. 
  
Rolul dumneavoastră 
Dacă angajaţi sau conduceţi persoane care utilizează în munca lor echipamentul pentru 
lucrări ce implică azbest, trebuie să verificaţi următoarele: 

- dacă sunt puse la dispoziţie echipamente suficiente şi în bună stare; 

- dacă echipamentul este menţinut în stare bună de funcţionare, adică este 

verificat, întreţinut şi revizuit periodic; 

- dacă sunt păstrate registre referitoare la înregistrarea inspecţiilor şi a reviziilor; 
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- dacă lucrătorii sunt instruiţi în ceea ce priveşte rolul, alegerea şi selecţia 

modelului adecvat, limitele de utilizare precum şi utilizarea corectă a aparatelor 

de protecţie respiratorie; 

- dacă se face o supraveghere suficientă astfel încât să se asigure că 

echipamentul este corect utilizat; 

- să se verifice dacă aparatul de protecţie respiratorie este întreţinut şi utilizat în 

mod corect 

Dacă trebuie să utilizaţi echipamente pentru lucrări cu materiale care conţin 
azbest, trebuie: 

- să primiţi o instruire adecvată pentru a utiliza corect echipamentul; 

- să utilizaţi întotdeauna echipamentul în mod corect (conform instruirii şi 

instrucţiunilor fabricantului); 

- să fiţi consultat pentru alegerea aparatului de protecţie respiratorie; 

- să fiţi testat pentru a verifica dacă aparatul de protecţie respiratorie care v-a 

fost pus la dispoziţie este bine adaptat morfologiei feţei dumneavoastră şi să fiţi 

instruit pentru a-l utiliza în mod corect; 

- să purtaţi întotdeauna corect aparatul de protecţie respiratorie şi să nu-l 

înlăturaţi niciodată într-o zonă unde aţi putea fi contaminat cu azbest 

Dacă sunteţi inspector de muncă, trebuie să efectuaţi următoarele verificări: 
- dacă echipamentul este în bună stare de funcţionare şi dacă este corect 

întreţinut şi se efectuează conform instrucţiunilor verificările înainte de utilizare, 

verificările periodice, înlocuirea la termenele stabilite de producător a  

componentelor care sunt supuse unor procese de îmbătrânire/deteriorare în 

timp; registrele de revizuire vor fi păstrate; 

- dacă aparatul de protecţie respiratorie este utilizat în mod corect; 

- dacă s-a efectuat un test pentru a verifica dacă aparatul de protecţie 

respiratorie furnizat unui lucrător este bine adaptat morfologiei feţei sale. 

 

   Art. 27. - (1) Înainte de începerea lucrărilor de demolare sau de întreţinere, 
angajatorii trebuie sa ia toate măsurile adecvate de securitate şi sănătate în muncă. 
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorii, atunci când este necesar, au 
obligaţia sa solicite informaţii de la proprietarii construcţiilor, pentru a identifica 
materialele despre care se presupune ca ar putea conţine azbest. 
(3) Dacă există cea mai mică îndoială privind prezenţa azbestului  
într-un material sau într-o construcţie, trebuie să se respecte prevederile prezentei 
hotărâri. 

§27. Angajatorii trebuie sa ia toate măsurile adecvate de securitate şi sănătate în 
muncă cu privire la expunerea la azbest: 

- să se asigure  că aceste persoane au fost instruite; 
- să se efectueze o anchetă completă privind prezenţa azbestului înainte de 
începerea lucrărilor; 
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- să se evalueze riscul de expunere la azbest; 
- să se furnizeze instrucţiuni scrise privind măsurile ce trebuie luate în cazul în 
care aceste persoane întâlnesc în mod neprevăzut sau distrug un material 
susceptibil de a conţine azbest (oprirea imediată a lucrărilor, împiedicarea 
expunerii altor persoane, prevenirea dispersiei contaminării).  
 

   Art. 28. - În cazul anumitor activităţi, cum ar fi lucrările de demolare, îndepărtate a 
azbestului, de reparare şi întreţinere, pentru care se estimează ca, în pofida utilizării 
măsurilor tehnice preventive de limitare a conţinutului de azbest în aer valoarea limita 
prevăzută la art. 5 va fi depăşită, angajatorul trebuie sa stabilească următoarele 
măsuri pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor pe durata acestor activităţi: 
 a) dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecţie respiratorie 
adecvat şi cu alte echipamente individuale de protecţie; 
 b) montarea panourilor de avertizare pentru a indica că se estimează 
depăşirea valorii limita prevăzute la art. 5 
 c) împiedicarea răspândirii pulberii de azbest sau de materiale cu conţinut de 
azbest în afară construcţiei sau a zonei de lucru. 

§28. HG nr. 1875/2005 privind protecţia sănătăţii și securității lucrătorilor faţă de 
riscurile datorate expunerii la azbest, cu modificările şi completările ulterioare,indică, de 
asemenea, că atunci când condiţiile „impun purtarea unui aparat de protecţie 
respiratorie, acesta nu poate fi permanent şi trebuie limitat strict la minimum necesar 
pentru fiecare lucrător”. În timpul oricărei munci care necesită purtarea unui aparat de 
protecţie respiratorie, trebuie prevăzute perioade de repaus în funcţie de disconfortul 
fizic şi climatologic şi dacă este cazul, stabilit de angajator cu consultarea lucrătorilor 
şi/sau reprezentanţilor lor, conform legilor şi practicilor naţionale.” 
Zona de lucru va fi delimitată şi semnalizată cu panouri de avertizare, care atenționeze 
asupra pericolului depăşirii valorilor limita de expunere prevăzute la art.5.  
Se vor aplica măsuri pentru împiedicarea răspândirii pulberii de azbest, care se 
regăsesc in Capitolul IV. 
 

 Art. 29. - Lucrătorii au obligaţia sa utilizeze echipamentele prevăzute la art. 28 lit. a). 

§29. Protejarea lucrătorilor de către angajator se realizează asigurând, în mod prioritar, 
mijloace de protecţie colectivă şi furnizând echipamente de protecţie individuală atunci 
când natura activităţilor nu permite asigurarea eficientă a mijloacelor de protecţie colectivă, 
sau dacă, în ciuda asigurării acestora, valorile limită pot fi depăşite. 
Lucrătorii au obligaţia de a purta echipamentul individual de protecţie şi de lucru stabilit 
conform instrucţiunilor interne. 
 

   Art. 30. - Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor din întreprindere ori din unitate trebuie 
sa fie consultaţi asupra măsurilor prevăzute la art. 28 înainte ca activităţile respective 
sa se desfăşoare. 

§30. Alegerea unui echipament individual de protecţie nu se va putea face decât după 
analiza riscurilor referitoare la fiecare situaţie de lucru, în funcţie de nivelul de expunere 
şi de procedurile de lucru alese. 
Articolul 30 prevede consultarea lucrătorilor inaintea desfășurării activităților, când 
valoarea limită este depașită și s-au luat măsuri referitoare la: 
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- dotarea lucătorilor cu echipament individual de protecție respiratorie adecvat și cu alte 

echipamente individuale de protecție; 

- montarea panourilor de avertizare pentru a se indica că se estimează depășirea valorii 

limită; 

- impiedicarea răspândirii pulberii de azbest sau de material cu conținut de azbest in 

afara construcției sau a zonei de lucru. 

   Art. 31. - (1) Angajatorul trebuie sa stabilească un plan de lucru înaintea începerii 
lucrărilor de demolare ori de îndepărtare a azbestului şi/sau a materialelor cu conţinut 
de azbest din clădiri, structuri, aparate, instalaţii şi vapoare. 
(2) Planul prevăzut la alin. (1) trebuie sa prevadă următoarele măsuri pentru 
asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă: 
a) eliminarea azbestului şi/sau a materialelor cu conţinut de azbest înainte de 
aplicarea tehnicilor de demolare, cu excepţia cazului în care aceasta eliminare ar 
avea un risc mai mare pentru lucrători decât dacă azbestul şi/sau materialele cu 
conţinut de azbest ar fi lăsate acolo unde se afla; 
b) asigurarea, dacă este necesar, a echipamentului individual de protecţie prevăzut 
la art. 28 lit. a); 
c) verificarea absentei riscurilor datorate expunerii la azbest la locul de muncă, după 
terminarea lucrărilor de îndepărtare a azbestului sau de demolare. 
(3) Planul de lucru trebuie sa cuprindă informaţii privind: 
a) natura şi durata probabila a lucrărilor; 
b) locul unde se efectuează lucrările; 
c) metodele aplicate atunci când lucrările presupun manipularea azbestului sau a 
materialelor cu conţinut de azbest; 
d) caracteristicile echipamentelor utilizate pentru protecţia şi decontaminarea celor 
care efectuează lucrările; 
e) metodele aplicate pentru protecţia altor persoane prezente la locul unde se 
efectuează lucrările sau în apropierea acestora. 
(4) La solicitarea inspectoratului teritorial de muncă şi a autorităţii de sănătate publica 
județeana sau a municipiului Bucureşti, angajatorul trebuie sa transmită planul 
prevăzut la alin. (1) înainte de începerea lucrărilor." 

§31. Angajatorul trebuie să stabilească un plan de lucru înaintea începerii lucrărilor de 
demolare ori de îndepărtarea azbestului şi/sau a materialelor cu conţinut de azbest. 

Planul de lucru cuprinde informatii privind: 
- materialele cu conţinut de azbest din clădiri, structuri, aparate, instalaţii şi vapoare 
- lista lucrărilor de demolare ori de îndepărtarea azbestului 
- măsuri pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă: 
- natura ,durata, locul lucrărilor, metodele de lucru, echipamentele implicate. 
In acest sens trebuie sa se tina cont de principalele materiale care pot fi prezente in 
clădiri conform tabelului nr.4. 
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Tabelul  nr. 4  Principalele materiale care pot fi prezente în clădiri78 

Tipul de material Note Friabilitate 

●Acoperire prin pulverizare 
şi căptuşire cu materiale 
izolante 

 

 

●Izolarea ţevilor sau 
boilerelor  

 

 

●Funii, corzi, textile 

 

●Cartoane, hârtii şi 
produse similare 

 

 

●Produse din azbociment 

 

 

●Produse cu bitum, plăci 
de pardoseală elastică 
(vinil azbest, asfalt, si 
cauciuc), căptuşeala 
învelişului de vinil si 
adezivii folosiţi la montarea 
plăcilor,  PVC, vopsele, 
compuşii adezivi şi de 
îmbinare pentru pereţi şi 
tavane cu conţinut de 
azbest. 

Până la circa 85% azbest 

Adesea amfiboliţii (amozitul şi 
crocidolitul) în special amozitul 
pulverizat pe structuri care conţin 
oţel sau pe alte suprafeţe ca 
izolatori termi-acustici. 

Pentru izolarea ţevilor toate 
tipurile de azbest, uneori în 
amestec de 6-10% cu silicaţi de 
calciu. În pânze, căptuşeli în 
general 100%. 

În trecut, s-au utilizat toate tipurile 
de azbest. După aceea, doar 
crisotilul 100% 

 

În general, doar crisotilul 100% 

 

 

În prezent 10-15% azbest în 
general crisotil. Crocidolitul şi 
amozitul se găsesc în unele tipuri 
de ţevi şi plăci. 

 

De la 0,5 la 2% pentru lipici, 
compuşi de sigilare, adezivi, şi de 
la 10-20% pentru  pardoseală şi 
plăci de vinil. 

Ridicată 

 

 

 

Potenţial ridicat de 
desprindere a fibrelor dacă 
nu sunt acoperite cu un strat 
sigilator uniform şi intact. 

Posibilitate de eliberare a 
fibrelor când sunt 
înmagazinate cantităţi mari 
de materiale. 

 

Hârtia şi cartonul, neavând o 
structură foarte compactă 
sunt supuse uşor abraziunii 
şi uzurii. 

Pot elibera fibre dacă sunt 
şlefuite, tăiate, perforate sau 
măturate, sau dacă sunt 
deteriorate. 

 

Este improbabilă eliberarea 
fibrelor prin utilizarea 
normală. Se pot emana fibre 
dacă sunt tăiate, şlefuite sau 
perforate. 

                                                 
78

Ghid pentru gestionarea deşeurilor care conţin azbest,  PHARE TWINNING PROJECT RO2004/IB/EN-07 
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Exemplu  de Linii directoare pentru elaborarea planurilor de lucru pentru 
demolarea şi/sau îndepărtarea materialelor care conţin azbest (model)79: 

Informaţii generale 
 Societatea care execută lucrările: indicarea datelor complete ale societăţii care 

va executa lucrările de demolare, inclusiv eventuale documente care să ateste 
că este abilitată să efectueze intervenţii asupra structurilor care conţin azbest, 
conform legislaţiei în vigoare.  

 Comitent (Persoana/societatea care solicită şi încredinţează lucrările unei 
societăţi): date de identificare ale persoanei fizice (se atașează copia contractului 
de încredinţare a lucrărilor de îndepărtare a materialelor care conţin azbest şi 
eventuale subcontracte pentru realizarea noului acoperiş, amenajarea lucrărilor 
etc.). 

 Tipul lucrărilor: se specifică dacă este vorba de simpla îndepărtare sau de 
demolarea completă a clădirii. În cazul demolării complete, va trebui să se facă 
mai întâi îndepărtarea materialului cu conţinut de azbest. 

 Durata estimată a lucrărilor: va fi exprimată în zile. Dacă este posibil, se va indica 
şi data de începere a lucrărilor. Dacă nu este indicată în plan, societatea va 
trebui oricum să comunice data cu cel puţin 3 zile înainte de începerea lucrărilor. 

 Persoana de contact : nume, număr de telefon şi funcţia ocupată în firmă.  
 Numele angajaţilor şi starea de sănătate: se anexează lista angajaţilor care vor 

participa la îndepărtarea materialelor, adăugându-se, de asemenea, şi fişa 
medicală care să ateste că sunt apţi să desfăşoare lucrări care implică utilizarea 
materialelor cu conţinut de azbest, conform legislaţiei în vigoare. 

 
Obiectul lucrărilor 

 Localizarea şi descrierea clădirii: Comuna, strada, numărul, scurta descriere a 
clădirii şi caracteristicile structurilor care conţin azbest. Se anexează harta la o 
scală de cel puţin 1:100, secţiunea, prospectul şi eventualele fotografii. Se 
reaminteşte faptul că înainte de începerea lucrărilor de demolare sau de 
întreţinere, angajatorul adoptă toate măsurile necesare pentru a identifica 
prezenţa unor materiale cu conţinut potenţial de azbest, solicitând aceste 
informaţii şi proprietarilor clădirilor. 

 Destinaţia/utilizarea clădirii: locuinţa, acoperişul, amplasamentul industrial, 
clădirile publice sau deschise publicului, etc.). 

 Indicarea tipului şi a condiţiei în care se află (compact, friabil) materialul care va fi 
îndepărtat şi suprafaţa afectată, în m2. Eventualele lucrări de demolare vor trebui 
să fie precedate de îndepărtarea materialului cu conţinut de azbest. 

 Înălţimea medie, exprimată în metri, de la nivelul la care lucrează muncitorii.  
 
 
 

                                                 

79
Ghid pentru gestionarea deşeurilor care conţin azbest,  PHARE TWINNING PROJECT RO2004/IB/EN-07 
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Tehnici de lucru   
 Modalităţi de remediere a materialului cu conţinut de azbest (înmuierea, 

colectarea, utilizarea aparatelor manuale, închiderea în saci, etichetare etc.).  
 Modalităţi de acces la structura cu azbest. 
 Descrierea procedurii de demolarea materialului: spălarea pe ambele laturi cu 

pompa cu presiune redusă înainte de îndepărtare şi înainte de demontare (de 
anexat documentaţia produselor utilizate şi fişa tehnică a pompei). 

 Modalităţi de dezmembrare evitând fragmentarea materialului, colectând 
eventualele părţi care au ricoşat sau bucăţi rupte. 

 Descrierea sistemului de transport la pământ al materialului îndepărtat. 
 Modalitate şi locul de păstrare a materialului înainte de fi trimis la depozit: 

conform legislaţiei în vigoare. 
 Descrierea modalităţii de remediere a spaţiilor: curăţenie zilnică sau de câte ori 

este necesar. 
 

Măsuri de protecţie 
 Mijloace individuale de protecţie: se va anexa documentaţia tehnică a salopetelor 

cu uz individual, măştilor de protecţie - filtre (tip P3), mănuşilor, încălţămintei. 
 Mijloace şi dispozitive pentru decontaminare (servicii de igienă – de asistenţă); 

trebuie să fie prevăzute vestiare, duşuri şi servicii de igienă exclusiv pentru 
angajaţi; se va anexa documentaţia privind amenajarea şi localizarea structurilor 
care vor fi indicate pe hartă (planimetrie). 

 În cazul în care sunt amenajate punţi/poduri - ultima punte superioară şi 
parapetul aferent vor trebui să fie acoperite cu o pânză rezistentă de plastic, care 
va fi eliminată ca deşeu la terminarea lucrărilor . 

 Alţi muncitori şi populaţia: amenajări de protecţie pentru a evita căderea 
materialelor care conţin azbest. Măsuri pentru a reduce difuzarea fibrelor în aer 
şi mediul înconjurător. Modalităţi de curăţare periodică a şantierului şi zonelor de 
lucru. 

 Indicarea măsurilor care vor fi adoptate în cazul în care sunt depăşite limitele 
prevăzute de legislaţia în vigoare  

 
Informare 

 Modalităţi de respectare a obligaţiei de a furniza training şi formare profesională 
muncitorilor inclusiv informaţii privind utilizarea mijloacelor de protecţie 
individuală,  conform legislaţiei în vigoare. 

 Dacă legislaţia în vigoare prevede acest lucru, se va preciza că muncitorii sunt 
abilitaţi să desfăşoare activităţi de remediere şi îndepărtare a materialelor cu 
conţinut de azbest.   

 Respectarea obligaţiilor privind informarea persoanelor care nu sunt direct 
implicate în  îndepărtarea materialelor cu conţinut de azbest, dar sunt prezenţi în 
zonă (alte societăţi, muncitori autonomi, şantiere de lucru sau locuinţe din 
apropiere) dacă este prevăzut de legislaţia în vigoare. 
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Eliminarea deşeurilor 
 Clasificarea deşeului prin analize de laborator certificate. 
 Transportatorul deşeurilor: se vor indica datele complete ale societăţii care 

efectuează transportul, inclusiv documentele care atestă că este abilitată să 
efectueze transportul materialelor care conţin azbest, conform legislaţiei în 
vigoare. 

 Documente depozitului de stocare provizoriu sau final anexând copia autorizaţiei 
(depozitului de deşeuri) – în cazul în care este un depozit temporar pe şantier 
(cantitate de deşeuri mai mică de 10 mc), se va indica zona de stocare pe hartă 
(planimetrie). 

 Verificarea absenţei riscurilor datorate expunerii la azbest la terminarea lucrărilor   

 

   Art. 32. - (1) Angajatorii au obligaţia sa asigure o instruire adecvată pentru toţi 
lucrătorii care sunt sau pot fi expuși la pulbere care conţine azbest. 
 (2) Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie efectuată periodic. 
 (3) Toate cheltuielile necesare efectuării instruirii prevăzute la alin. (1) se 
suporta de către angajator. 
 (4) Conţinutul instruirii trebuie sa fie uşor de înţeles pentru lucrători şi trebuie 
sa le permită acestora sa dobândească pregătirea şi sa-şi însuşească cunoştinţele 
necesare în materie de prevenire şi de securitate, în special în ceea ce priveşte: 
 a) proprietăţile azbestului şi efectele lui asupra sănătăţii, inclusiv efectul 
sinergic al fumatului; 
 b) tipurile de produse şi materiale care pot conţine azbest; 
 c) operaţiile care pot conduce la expunerea la azbest şi importanta 
controalelor preventive pentru reducerea la minim a expunerii; 
 d) practicile profesionale sigure, controalele şi echipamentele de protecţie; 
 e) rolul adecvat, alegerea, selectarea, limitările şi utilizarea corespunzătoare a 
echipamentelor de respirație; 
 f) procedurile de urgenta; 
 g) procedurile de decontaminare; 
 h) eliminarea deşeurilor; 
 i) cerinţele în materie de supraveghere medicală. 

§32. În acest sens angajatorul trebuie să aiba în vedere și obligațiile prevăzute la 
Cap.5. Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă din Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 
319/2006 aprobate prin HG 1425/2006. 
Instruirea trebuie să fie prezentată într-un stil uşor de înţeles pentru persoanele aflate în 
cursul de instruire (angajatori, supraveghetori sau lucrători) şi va trebui să cuprindă 
exerciţii practice privind utilizarea tuturor echipamentelor. Instruirea trebuie făcută într-o 
limbă pe care lucrătorii (în special, lucrătorii străini) să o cunoască şi să o înţeleagă. 
Instruirea pentru orice persoană (angajatori, supraveghetori sau lucrători) care participă 
la lucrări ce pot implică (sau implică) azbest va trebui să cuprindă informații privind: 

- proprietăţile azbestului şi efectele sale asupra sănătăţii, inclusiv în asociere cu 

fumatul, 
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- tipurile de materiale ce pot conţine azbest şi amplasamentul lor probabil, 

- cum este influenţată eliberarea de fibre de starea materialului sau a produselor, 

- ce trebuie făcut dacă se întâlnesc materiale susceptibile de a conţine azbest. 

Referitor la lucrările generale de construcţie:  
Instruirea trebuie să fie făcută pentru lucrătorii care pot întâlni azbest, supraveghetorilor 
sau angajatorului.  
Această instruire mai trebuie să cuprindă: 

- informaţii ce pot fi disponibile despre amplasamentele materialelor ce conţin 

azbest (unele State membre prevăd să se ţină un registru care să indice 

amplasamentul materialelor ce conţin azbest în clădiri); 

- posibilitatea de a opri imediat lucrările dacă se întâlnesc materiale ce pot 

conţine azbest şi  de a semnala această situație supraveghetorului desemnat; 

- măsurile ce trebuie luate pentru reducerea expunerii potenţiale dacă materialul 

susceptibil de a conţine azbest este în stare proastă sau dacă a fost deteriorat în 

mod accidental, de exemplu evacuarea imediată a zonei, securizarea şi 

anunţarea persoanei responsabile; 

- cum trebuie confirmată prezenţa sau absenţa azbestului, prin analiza 

eşantioanelor în laborator, pentru supraveghetor şi angajator. 

Instruirea trebuie, de asemenea, să cuprindă informații privind procedure în situaţii de 
urgenţă, care apare atunci când se bănuieşte că un material conţine azbest doar după 
ce acesta a fost deplasat sau distrus. În acest caz, instruirea trebuie să garanteze că 
situaţia nu va fi agravată prin măsuri nepotrivite, ca de exemplu prin măturare sau 
continuarea expunerii. 
  
Referitor la lucrările cu azbest care prezintă riscul cel mai mic: 
Dacă instruirea se adresează lucrătorilor care execută lucrări al căror nivel de risc este 
foarte scăzut, de exemplu lucrări care răspund criteriilor definite la art. 9 din HG nr. 
1875/2005 privind protecţia sănătăţii și securității lucrătorilor faţă de riscurile datorate 
expunerii la azbest, cu modificările şi completările ulterioare, instruirea va trebui să 
cuprindă cele enumerate mai sus şi informații despre: 

- operaţii ce pot antrena o expunere la azbest; 

- importanţa măsurătorilor pentru a putea preveni sau reduce cât mai mult 

expunerea la  azbest în suspensie în aer şi pentru a preveni răspândirea 

contaminării prin azbest; 

- metode de lucru securizate care reduc expunerea, mai ales tehnici de control, 

echipament individual de protecţie, evaluarea riscurilor şi instrucţiuni (planul de 

lucru); 

- rolul aparatelor de protecţie respiratorie, alegerea tipului potrivit de aparat de 

protecţie respiratorie şi utilizarea corectă a acestuia din urmă; 

- întreţinerea şi menţinerea corespunzătoare a echipamentelor de protecţie 

individuală şi a aparatelor de protecţie respiratorie; 
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- proceduri pentru decontaminarea personală; 

- proceduri de urgenţă pentru acoperirea următoarelor situaţii:  

 deteriorarea accidentală a materialelor ce conţin azbest;  

 rănirea sau o stare de rău în timpul unei intervenţii pe azbest; 

- eliminarea deşeurilor, ambalarea corespunzătoare (de exemplu punerea în 

saci, împachetarea) a tuturor deşeurilor pentru a evita răspândirea contaminării, 

etichetarea şi punerea în benă sau container securizat pe şantier. Transportul de 

către o întreprindere agreată a deşeurilor de azbest către o zonă autorizată. 

Referitor la operaţiunile de retragere a azbestului 
Instruirea lucrătorilor însărcinaţi cu retragerea azbestului trebuie să cuprindă exerciţii 
practice pentru ca aceştia să înveţe să utilizeze şi să întreţină echipamentele care 
asigură securitatea (incinte, echipament individual de protecţie, aparat de protecţie 
respiratorie, echipament de decontaminare personală, echipament de înlăturare a 
prafului şi echipament de retragere controlată). 
  
Se vor face instruiri cu referire la : 
       • efectele azbestului asupra sănătăţii care trebuie să acopere relaţia între expunere 
şi riscul de boală pentru a sublinia importanţa prevenirii şi a reducerii expunerii; 
       • descrierea tipurilor de materiale ce pot conţine azbest trebuie să cuprindă în mod            
detaliat natura componentelor, în măsura în care aceasta poate afecta retragerea lor; 
       • metodele practice de lucru în siguranţă vor fi lărgite pentru a putea include: 
             - o planificare satisfăcătoare a lucrărilor, inclusiv amenajarea corectă a 
şantierului(poziţionarea de echipamente, cum ar fi sas-urile, grupul de decontaminare, 
traseul  securizat cel mai scurt pentru transportul deşeurilor într-o benă securizată); 
             - o evaluare a riscurilor corespunzătoare şi suficientă, care să acopere toate 
aspectele lucrărilor şi planul de lucru care descrie sarcinile; 
             - o pregătire a unui şantier, înainte de crearea unei incinte, inclusiv curăţarea               
prealabilă, dacă este necesară; 
             - o metodă practică de construire a unei incinte, protecţia suplimentară a solului 
şi a punctelor slabe. Să se verifice dacă toate părţile structurii incintei pot fi corect 
curăţate, fără a lăsa fire de praf. Containere securizate de deşeuri, sas-uri, panouri de 
vizualizare (şi TV cu circuit închis dacă este necesar), grupuri de depresurizare care să 
permită înlocuirea cu uşurinţă a prefiltrelor, alimentări electrice în afara incintelor pentru 
a putea înlocui fuzibilele; 
             - menţinerea unei incinte în stare bună (eficienţa sistemului de ventilaţie, a 
grupului de depresurizare, integritatea incintei, inspecţii regulate etc.), inclusiv testul de 
fum înainte de începerea lucrărilor (foarte important); 
             - metode practice pentru retragerea azbestului, eliberând praful cât mai puţin 
posibil, şi mai ales aplicarea de tehnici de înlăturare a prafului precum udarea, punerea 
rapidă în saci a materialului pentru a evita împrăştierea sa (pe picioare, pe echipamente 
sau haine) şi, pentru supraveghetori, metoda de control a eficienţei tehnicilor; 
             - curăţarea incintei, a sas-urilor şi a instalaţiilor sanitare; curăţarea fină (de sus 
în jos); 
             - comunicare eficientă (mai ales intre interiorul şi exteriorul incintei); 



87 
 

             - o nouă curăţare, dacă incinta nu trece cu succes testele de eliberare; 
             - proceduri de curăţare şi demontare a incintei; 
       • utilizarea aparatelor de protecţie respiratorie: 
             - aparate de protecţie respiratorie cu presiune pozitivă şi/sau echipament de 
protecţie respiratorie izolant (alimentat cu aer respirabil de la o sursă externă); 
             - curăţarea şi întreţinerea aparatelor de protecţie respiratorii 

  - test de adaptare la faţă şi factori ce pot afecta sau modifica adaptarea la faţă, 
metoda de inspecţie, de încercare şi de purtare a aparatului de protecţie 
respiratorie şi metoda de curăţare şi de întreţinere a acestui aparat; 
 - diferitele tipuri de aparate de protecţie respiratorie - avantajele şi limitele lor; 
 - proceduri de urgenţă în cazul în care un aparat de protecţie respiratorie nu mai 

este alimentat cu aer în timpul unei intervenţii (pană de curent sau de aer comprimat); 
 - limitări posibile (de exemplu în câmpul de vedere) şi dificultăţi legate de 

utilizare  unui aparat de protecţie respiratorie; 
 

Instruirea pentru proceduri va trebui să cuprindă informații privind: 
 - ajutor acordat unei persoane rănite sau care are o stare de rău într-o incintă de 

     intervenţie pe azbest; 
 - evacuarea de urgenţă (de exemplu în caz de incendiu); 
 - pană de alimentare electrică sau de echipament (grup de depresurizare, 

aparate  respiratorii, etc.); 
 - scurgere detectată în exteriorul incintei; 
 - întrerupere a circuitului apei care alimentează instalaţiile sanitare. 
 

 Instruirea pentru decontaminarea personală va trebui să cuprindă informaţii 
privind: 

 - utilizarea sas-urilor, intrare/ieşire din incinta şi din unitatea de decontaminare, 
aceasta putând fi legată direct la incintă sau separată; 

 - schimbarea echipamentelor individuale de protecţie, duş şi eliminarea     
combinezoanelor murdare; 

 - menţinerea în stare bună a unităţii de decontaminare; 
 - decontaminarea personală în caz de accident sau de evacuare; 

 - utilizarea şi întreţinerea corectă a echipamentelor folosite în timpul lucrărilor de 
 retragere a azbestului. 

- alte pericole potenţiale, de exemplu retragerea azbestului la temperaturi 
ridicate, lucrul la înălţime, urcare şi utilizarea de echipamente pentru suprafeţe la 
înălţime; 
 - eliminarea deşeurilor: 

  proceduri pentru punerea în saci şi învelirea deşeurilor; 

 ambalarea securizată (de exemplu învelirea şi/sau punerea în saci); 

 etichetarea; 

  transportul securizat cu sas-uri (bag lock) şi traseul desemnat de la incintă 
către stocarea securizată; 

 transportul deşeurilor prin intermediul unei întreprinderi agreate pentru 
transportul deşeurilor de azbest, de la şantier către o zona agreată de 
eliminare a deşeurilor; 
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 stabilirea traseului deşeurilor de la şantier către centrul de eliminare (de 
exemplu borderou de transport). 
 

Pentru supraveghetori şi angajatori, instruirea trebuie să cuprindă de asemenea: 
- planificare corectă; 
- inspecţii şi teste ale echipamentelor (de exemplu unitatea de decontaminare, incinta, 
echipamentul de înlăturare a prafului etc.) şi metode pentru recunoaşterea erorilor sau 
disfuncţiilor; 
- audit şi verificarea lucrărilor în curs; 
- controlul eficienţei tehnicilor de detectare a fibrelor; 
- revederea necesităţii de competenţe şi instruire; 
- ţinerea la zi a dosarelor; 
- necesitatea de a supraveghea de aproape noii lucrători. 
În afară de supravegherea practică, instruirea supraveghetorilor şi a angajatorilor 
trebuie să cuprindă: 
- efectuarea unei evaluări a riscurilor (pentru expunerea operatorilor şi a altor persoane) 
şi a unui plan de lucru; 
- legislaţie şi reglementări aplicabile; 
- rolul şi responsabilităţile lor.  
 
Pentru toate persoanele implicate în lucrările de retragere a azbestului, instruirea 
trebuie să le permită o bună înţelegere a tuturor operaţiunilor in care se poate intalii 
factorul de risc azbest la locurile de muncă. 
  
Dacă angajaţi sau conduceţi persoane a căror muncă ar putea să implice riscuri 
de expunere la azbest, trebuie: 
- să le puneţi la dispoziţie o instruire iniţială suficientă, înainte că aceste persoane să 
înceapă executarea lucrărilor; 
- să evaluaţi, cel puţin în fiecare an, necesitatea de a actualiza cunoştinţele, şi în cazul 
modificării procedurilor sau a tipului de lucrări, să păstraţi un dosar privind evaluarea; 
- să furnizaţi, în mod regulat, instrucţiuni privind securitatea şi mai ales în ceea ce 
priveşte sarcina de muncă, în special atunci când o sarcină specifică prezintă 
caracteristici neobişnuite; 
- sa dispuneţi ca instruirea să fie făcută prin intermediul unui furnizor competent (un 
organism sau o persoană care cunoaşte procedurile corecte şi bunele metode de lucru, 
şi care are abilitări în domeniul formării ) 
- să verificaţi dacă instruirea se face pentru fiecare persoană nou angajată în limba pe 
care aceasta o înţelege; 
- să păstraţi înregistrările scrise care dovedesc că instruirea s-a efectuat în mod corect; 
aceste înregistrări să fie disponibile în şantier pentru fiecare persoană în parte; 
- să asiguraţi o supraveghere corectă a şantierului, urmărind îndeaproape lucrătorii 
recent calificaţi. 
  
Dacă munca dumneavoastră implică un risc de expunere la azbest, trebuie: 
- să primiţi o instruire adecvată înainte de executarea lucrării; 
- să evaluaţi periodic nevoile de instruire şi de actualizare a cunoştinţelor (cel puţin în 
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fiecare an) sau atunci când intervin modificări importante în natura muncii; 
- să-l informaţi pe angajator dacă necunoaşterea limbii vă împiedică să înţelegeţi 
conţinutul cursurilor de instruire (de exemplu, angajatorul ştie care este pentru 
dumneavoastră limba maternă?). 
  
Dacă sunteţi inspector de muncă, trebuie să verificaţi: 
- dacă există certificate care dovedesc că instruirea a fost încheiată cu succes pentru 
fiecare lucrător prezent pe şantier; 
- dacă există registre sau înregistrări scrise şi evaluări periodice ale nevoilor fiecărui 
lucrător de actualizare a cunoştinţelor (instruire); 
- dacă instruirea lucrătorilor străini a fost desfăşurată într-o limbă (sau în limbile) pe 
care ei o (le) înţeleg bine; 
- dacă instruirea a fost realizată de un organism sau o persoană competentă. 
  
Informarea 
Pentru toate lucrările în cursul cărora lucrătorii sunt sau pot fi expuşi la praf provenind 
din materiale ce conţin azbest conform prevederilor HG nr. 1875/ 2005 privind protecţia 
sătății și securității lucrătorilor față de riscurilor datorate expunerii la azbest, angajatorul 
trebuie să ia măsurile necesare pentru ca lucrătorii si/sau reprezentanții lor din 
întreprindere ori din unitate să primeasca toate informațiile adecvate privind: 
- riscurile pentru sănătate legate de expunerea la praf de azbest sau la materiale ce 
conţin azbest; 
- valorile limită reglementate şi nevoia de a controla azbestul în suspensie în aer; 
- cerinţele la nivelul igienei şi mai ales interdicţia de a fuma; 
- precauţiile ce trebuie luate privind purtarea şi utilizarea echipamentelor şi a hainelor de 
protecţie; 
- precauţiile speciale pentru reducerea expunerii la azbest. 
Aceste subiecte sunt toate incluse în instruirea recomandată mai sus, dar informaţiile 
trebuie să fie uşor disponibile la locul de muncă într-o formă adecvată (de exemplu 
poldere, note de serviciu sau buletine). 
 

   Art. 33. - (1) Înainte de a executa lucrări de demolare sau de îndepărtare a 
azbestului, întreprinderile trebuie sa facă dovada capacităţii lor în acest domeniu. 
 (2) Dovada se face potrivit reglementărilor în vigoare. 

§33. În vederea implementării securităţii şi sănătăţii la locurile de muncă, înainte de a 
executa lucrări de demolare sau de îndepărtare a azbestului, întreprinderile trebuie sa 
facă dovada capacităţii lor în acest domeniu. 
Aceasta dovada se face in conformitate cu reglementările in vigoare prezentate in 

cadrul Cap.II.2 Reglementări naţionale in care sunt prezentate cerinţele minime de 

securitate şi sănătate în muncă pentru riscuri specifice stabilite, iar pe plan naţional, prin 
HG nr. 1875/2005 privind protecția sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile 
datorate expunerii la azbest. 
Sunt doua situații: 

- demolare 
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- îndepărtare azbest80 

Dacă angajaţi persoane pentru retragerea materialelor ce conţin azbest, trebuie 
să vă asiguraţi că: 
- sunt urmate procedurile de securitate; 
- sunt utilizate doar metodele de retragere specificate în planul de lucru; 
- nu trebuie să fie modificate metodele de lucru fără o revizuire prealabilă a evaluării 
riscurilor şi a planului de lucru; 
- lucrările de retragere a azbestului trebuie să urmeze cele mai bune practici (indicate în 
acest ghid la Cap. IV). 
 
Dacă efectuaţi lucrări de retragere a azbestului: 
- decideţi care este ordinea lucrărilor, astfel încât să reduceţi riscul de recontaminare a 
suprafeţelor curăţate, de exemplu începeţi cu plafoanele şi grinzile, continuaţi cu pereţii 
interiori şi terminaţi cu pardoseala. 
- acţionaţi astfel încât filtrele să nu fie ude, căci aceasta ar diminua eficienţa filtrării. 
- este esenţial să aranjaţi şi să curăţaţi echipamentele. Curăţaţi deşeurile cât mai 
repede posibil, de îndată ce ele au apărut. Şarpantele din lemn, care susţin plafoanele 
de azbest conţin probabil cuie, verificaţi dacă aceste cuie nu ies în afară, ceea ce ar 
constitui un pericol de accidentare pentru cineva care ar merge deasupra. 
- retrageţi materialele ce conţin azbest deteriorându-le cât mai puţin posibil. De 
exemplu, dacă o dală conţine 4 cuie, aceasta trebuie scoasă intactă, exceptând partea 
distrusă la colţurile prinse în cuie. Cuiele trebuie înlăturate individual.  
- NU utilizaţi alte metode decât cele specificate în planul de lucru. 
- NU utilizaţi echipamente electrice pe materiale ce conţin azbest (cu excepţia 
aplicaţiilor speciale şi foarte limitate, dacă aceste aplicaţii au fost prevăzute în evaluarea 
riscurilor şi în planul de lucru). 
  
Dacă sunteţi inspector de muncă trebuie să verificaţi următoarele puncte: 
- lucrarea a fost notificată conform reglementărilor naţionale;  
- planul de lucru este disponibil, este clar şi acoperă prevederile legale;  
- daca instruirea iniţială şi instruirea periodică de actualizare a cunoştinţelor au fost 
efectuate; 
- daca sarcinile ce trebuie realizate sunt conforme cu cele definite în planul de lucru;  
- dacă se utilizează proceduri corecte şi procese de gestionare şi supraveghere în zona 
de  lucru; 

                                                 
80

 Ordin nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la 

depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri 
  Ordin nr. 2/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul 

Romaniei 

    Hotărârea de Guvern  nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor 

   Ordin  nr. 951/06.06.2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de 

gestionare a deşeurilor 

   Ordin nr.1364/1499/2006 privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor 

   Ordin nr.1385/29.12.2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau 

revizuirea planurilor de gestionare a deşeurilor, adoptate sau aprobate la nivel naţional, regional şi judeţean 

 

http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/gestiune_deseuri/om951_2007.pdf
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/gestiune_deseuri/OM1364_2006.pdf
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/gestiune_deseuri/OM1385_2006.pdf
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Trebuie, de asemenea să verificaţi dacă toate persoanele din zonă au o versiune 
corectă a planurilor şi pot să le înţeleagă cu uşurinţă (de exemplu dacă un lucrător nu 
vorbeşte limba naţională, trebuie să verificaţi dacă i s-a pus la dispoziţie un exemplar în 
limba pe care el o înţelege). 
 

   Art. 34. - Pentru locurile de muncă în care se desfăşoară activităţile prevăzute la 
art. 4 şi 9, angajatorul trebuie sa ia măsurile adecvate pentru ca acestea: 
 a) să fie clar delimitate şi marcate cu semne de avertizare; 
 b) să fie accesibile numai lucrătorilor care au sarcini de muncă în aceste zone; 
 c) să constituie zone în care fumatul este interzis. 

§34. Zona de lucru va fi delimitată şi semnalizată cu panouri de avertizare, care 
avertizează despre pericol şi indică măsurile de precauţie care trebuie luate. 
 
Semnalizarea nu trebui să fie considerată o măsură substitutiva a măsurilor tehnice şi 
organizatorice de protecţie colectivă. 
Se va restricţiona accesul persoanelor neautorizate in mod explicit. Acest control este 
luat în considerare atunci când se reglementează accesul persoanelor pentru 
îndeplinirea sarcinilor de inspecţie la locul de muncă şi în caz de accidente sau situaţii 
de urgenţă.  

 
Fig.28. Utilizarea avertismentelor (indicând „Pericol depunere de azbest”) şi semnalizarea 
pentru delimitarea unei zone81. 
 

                                                 
81
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Fig. 29.      Panouri de avertisment pentru semnalizarea pericolelor şi precauţiilor sub formă de 
simboluri şi de text: „Atenţie, lucrări în derulare pe azbest”; „Intrarea interzisă. Interzis 
fumatul,mâncatul sau băutul”; „Dincolo de această linie trebuie purtat echipament de protecţie 
respiratorie,salopetă de lucru de unică folosinţă şi huse pentru încălţăminte”82 
 
 

   Art. 35. - Pentru toate activităţile prevăzute la art. 4 şi 9, angajatorul trebuie să ia 
măsuri adecvate pentru a amenaja: 
 a) zone în care lucrătorii să mănânce şi să bea, fără a exista riscul 
contaminării cu pulbere de azbest; 
 b) instalaţii sanitare adecvate, inclusiv duşuri în cazul în care se efectuează 
operaţii în care se degajă pulbere de azbest 

§35. În conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, angajatorul 
trebuie sa ia măsuri adecvate pentru a  diminua sau elimina riscurile la locul de muncă  
prin amenajararea de: 
 a) zone în care lucrătorii să mănânce şi să bea fără a exista riscul contaminării 
cu azbest 
 b) instalaţii sanitare adecvate  
Lucrătorii potenţial expuşi la azbest trebuie să dispună pentru igiena  personală în 
timpul  lucrului de cel puţin zece minute înainte de masa de prânz şi încă zece minute 
înainte de a părăsi locul de muncă. 
Angajatorul este responsabil pentru curăţarea şi decontaminarea îmbrăcăminţii de 
lucru. Este interzis ca lucrătorii să duca haine de acest fel acasă în acest scop.  
Atunci când operaţiunile de decontaminare sunt contractate cu firme specializate,va fi 
obligatoriu să se asigure că hainele sunt trimise sigilate şi etichetate cu avertismente 
precise. 
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Decontaminarea personală 

Unitatea de decontaminare va fi prima prezentă pe şantier, şi ultima care îl va părăsi. 
Unitatea de decontaminare cuprinde în principal „o încăpere de schimbat hainele 
curate” (numită adesea extremitate curată) separată printr-o uşă cu închidere automată 
de un duş, care este legat de o „încăpere de schimbat hainele murdare” (extremitatea 
murdară) printr-o altă uşă cu închidere automată.  
Personalul îşi lasă hainele de oraş în „extremitatea curată” şi fixează aparatele de 
protecţie respiratorie şi combinezoanele curate înainte de a traversa compartimentul de 
duş pentru a merge în extremitatea murdară. Dacă este posibil, „extremitatea murdară” 
trebuie să se racordeze direct la incintă prin sas-uri. 
Trebuie să existe geamuri în ambele extremităţi ale unităţii de decontaminare pentru ca 
operatorii să poată verifica dacă aparatele lor de protecţie respiratorie şi 
combinezoanele sunt la locul lor. 
După ce a trecut prin incintă (unde a putut fi contaminat cu azbest), personalul revine în 
extremitatea murdară, curăţă combinezoanele cu un aspirator clasificare azbest (tip H) 
dar îşi păstrează aparatul de protecţie respiratorie până când trece la duş şi până când 
suprafeţele exterioare ale acestui aparat de protecţie respiratorie sunt curăţate. În unele 
State membre (de exemplu Marea Britanie), lucrătorii îşi curăţă combinezoanele cu 
aspiratoare tip H la ieşirea din incintă (sau în compartimentul sas-ului cel mai apropiat 
de incintă) şi nu la extremitatea murdară a grupului de decontaminare. 
Toate elementele potenţial contaminate care au fost aruncate (combinezoanele la 
extremitatea murdară a grupului de decontaminare) sau utilizate (prosoapele sau filtrele 
în duş) trebuie să fie puse în saci şi evacuate ca deşeuri contaminate cu azbest.  
În general, există un singur compartiment duş între “extremitatea murdară” şi 
“extremitatea curată”. 
  
În unele instalaţii performante, există o piesă intermediară suplimentară şi o a doua sală 
de duş. Aceasta permite decontaminarea progresivă a combinezoanelor etanşe cu apă 
înainte de a le arunca, iar cel de-al doilea duş serveşte la spălatul final după ce au fost 
aruncate hainele de protecţie.  
Aparatul de protecţie respiratorie este păstrat până a fost spălat în cel de-al doilea duş. 
Lenjeria de corp de unică folosinţă purtată pe sub combinezoanele lavabile este pusă în 
cutii pentru a fi eliminată ca deşeuri contaminate cu azbest; combinezoanele lavabile, 
odată spălate, sunt aşezate într-un compartiment central.  
De exemplu în Franţa, Stat membru al UE, unitatea de decontaminare cu cinci 
compartimente este recomandată chiar atunci când se utilizează combinezoane de 
unică folosinţă, exceptând cazul când este imposibil de a o instala pe şantier.  
Unitatea de decontaminare trebuie să cuprindă o ventilaţie de depresiune, cu un 
gradient de presiune pornind de la “extremitatea curată” către “extremitatea murdară”.  
  
Întreţinerea unităţii de decontaminare 
Unitatea de decontaminare trebuie să aibă un certificat de recunoaştere înainte de a fi 
utilizată pe şantier (care să confirme că nu este contaminată ca urmare a unor lucrări 
anterioare).  
Unitatea de decontaminare trebuie curăţată de o persoană competentă/instruită în acest 
sens  pentru a efectua astfel de activităţi care să poarte un combinezon curat şi un 
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aparat de respiraţie propriu. Elementele contaminate (prosoape, filtre, combinezoane 
etc.) trebuie puse într-un sac şi strânse începând cu extremitatea curată pentru ca 
elementele contaminate să fie retrase prin extremitatea murdară.  
Trebuie măsurate, în mod regulat, concentraţiile de fibre în suspensie în aer, în 
compartimentul unde operatorii îşi scot aparatul de protecţie respiratorie. La sfârşitul 
fiecărui schimb, unitatea de decontaminare trebuie curăţată complet.  
Aceasta trebuie testată sistematic pentru determinarea  contaminării cu fibre în aer în 
“extremitatea murdară”  care să dovedească decontaminarea sa totală. 
  
Lucrătorii care execută o lucrare de retragere a azbestului, trebuie: 
 - să fie instruiţi pentru utilizarea unităţii de decontaminare; 
 - să ştie cum să oprească propagarea contaminării de la incintă către 
extremitatea unităţii de decontaminare, şi cum să aplice corect procedurile de 
decontaminare pentru a nu fi expuşi la azbest în cursul decontaminării personale; 
 - să informeze imediat conducătorul locului de muncă despre disfuncţionalităţi ale 
unităţii (de exemplu scăderea presiunii la duş, debit insuficient sau oprirea apei calde, 
întreruperea ventilaţiei). 
În vederea decontaminării personale, angajatorii trebuie să se asigure că: 
 - lucrătorii care trebuie să execute retragerea azbestului au primit o instruire 
corectă pentru utilizarea unităţii de decontaminare; 
 - combinezoanele contaminate care trebuie aruncate, prosoapele şi filtrele sunt 
puse în saci ca deşeuri contaminate cu azbest; 
 - unitatea este menţinută în stare bună de funcţionare cu utilităţile necesare (apa 
caldă, gel de duş, perie de unghii, prosoape) şi cu protecţie împotriva condiţiilor 
meteorologice extreme (de exemplu, în condiţii de ger protecţia împotriva îngheţării apei 
din canalizare). 
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Fig.30.      Decontaminarea personală într-o unitate de decontaminare cu cinci compartimente şi 
într-o unitate cu trei compartimente.83 
 

   Art. 36. - (1) Pentru toate activităţile prevăzute la art. 4, cu excepţia celor prevăzute 
la art. 9, angajatorul trebuie să asigure lucrătorilor îmbrăcăminte de lucru şi/sau 
echipament individual de protecţie adecvat. 
 (2) Angajatorul trebuie să asigure că îmbrăcămintea de lucru şi/sau 
echipamentul individual de protecţie prevăzute la alin. (1), în niciun caz sa nu fie 
scoase în afară întreprinderii. 
 (3) Este permisă spălarea îmbrăcăminții de lucru şi/sau a echipamentului 
individual de protecţie, prevăzute la alin. (1) în spălătorii dotate pentru acest tip de 
operaţii, situate în afară întreprinderii, numai dacă în întreprinderea respectiva nu se 
poate efectua curățarea. 
 (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), îmbrăcămintea de lucru şi/sau 
echipamentele individuale de protecţie trebuie transportate în containere închise. 
 (5) Angajatorul trebuie sa asigure vestiare separate pentru echipamentele 
individuale de protecţie şi/sau îmbrăcămintea de lucru, prevăzute la alin. (1), şi 
pentru îmbrăcămintea personală.  
 (6) Angajatorul trebuie sa asigure ca echipamentele individuale de protecţie 
prevăzute la alin. (1) sa fie plasate într-un loc bine definit şi sa fie verificate şi curtate 
după fiecare utilizare." 
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 (7) Angajatorul trebuie sa ia măsurile adecvate pentru repararea sau 
înlocuirea, înainte de reutilizare, a echipamentelor prevăzute la alin. (1) care sunt 
defecte. 

§36.Echipamente de protecţie individuală 

 La alegerea echipamentelor individuale de protecție angajatorul are obligația de a 
respecta prevederile HG nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și 
sănătate în muncă pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de 
protecție la locul de muncă. atunci când este introdus pe piață, echipamentul individual 
de protecție trebuie să respecte prevederile HG 115/2004 privind stabilirea cerințelor 
esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru 
introducerea lor pe piață, cu modificările ulterioare. 
 La achiziţionarea de echipamente şi instalaţii trebuie să se prevadă clauze contractuale 
prin care acestea să corespundă standardelor de securitate a muncii sau să fie din 
proiectare concepute cu sisteme de protecţie, astfel încât să nu polueze mediul de 
muncă şi mediul înconjurător cu pulberi şi fibre de azbest. 
Alegerea unui echipament individual de protecţie nu se va putea face decât după 
analiza riscurilor referitoare la fiecare situaţie de lucru, în funcţie de nivelul de expunere 
şi de procedurile de lucru alese. 
 
Aparate de protecţie respiratorie 
Există diferite tipuri de aparate de protecţie respiratorie care aparţin unor categorii ce se 
disting prin principiul lor de funcţionare: aparatele filtrante care, dotate cu un filtru, 
procedează la epurarea poluanţilor conţinuţi în aerul ambiant, şi aparatele izolante care 
sunt alimentate cu aer respirabil pornind de la o sursă necontaminată.  
  
Aparate filtrante împotriva particulelor (pulberi sau aerosoli de lichide) 
Acestea pot fi utilizate în cazul unui risc de expunere la azbest: 

- semi-mască filtrantă (sau piesă facială filtrantă) clasa FFP3 conform SR EN 
149; este un aparat de unică folosinţă care trebuie să fie aruncat împreună cu 
deşeurile de azbest după fiecare utilizare. Acest tip de aparat, deşi este 
constituit dintr-un material de clasă de eficienţă de filtrare mare (P3), în timpul 
utilizării poate să fie supus unor deformări, pierzându-se etanşeitatea; utilizarea 
sa în lucrările cu azbest trebuie să fie limitată la operaţii în care concentraţia nu 
este niciodată mai mare decât de 10 ori nivelul valorii limită de expunere (10 x 
0,1= 1 fibră/cm3 ). Acesta este bine adaptat pentru operaţiunile de scurtă durată 
(1-2 ore); 
- semi-mască din cauciuc dotată cu 1-2 filtru(e) împotriva particulelor clasa P3; 
este mai puţin adaptată lucrărilor de mentenanţă de scurtă durată în măsura în 
care protecţia asigurată este de acelaşi ordin ca şi cea furnizată de o semi-
mască filtrantă de unică folosinţă; şi ea necesită o decontaminare (cu apă sau cu 
ajutorul unui aspirator cu filtru absolut) şi o înlocuire a filtrelor după utilizarea în 
mediu cu azbest; 
- cagulă utilizată cu un sistem numit „cu ventilaţie asistată" (un ventilator care 
funcţionează cu baterii de acumulatoare care aspiră aerul prin filtre clasa P3 şi 
propulsează acest aer filtrat către cagulă; 
 



97 
 

 
 Fig.31  Semi-mască şi filtre antipulberi P384 
 

- mască complet dotată cu un sistem de ventilaţie asistată cu filtre P3, mai 
confortabilă şi mai adaptată lucrărilor de lungă durată; 
- mască completă dotată cu 1-2filtru(e)de clasă P3; utilizarea sa trebuie să fie 
imitată la situaţii în care prăfuirea este mai mică de 30 de ori decât valoarea 
limită de expunere (30 x 0,1 = 3 fibre/cm3); 

 
Fig.32 Mască completă şi filtru antipulberi P385 
 
Directivele  83/477/CEE, 2003/18/CE si mai târziu 2009/148/CE precizează că lucrătorii 
trebuie să primească o instruire care să le permită să dobândească cunoştinţele şi 
competenţele referitoare la „rolul potrivit, alegerea, selectarea, limitele şi buna utilizare a 
echipamentului respirator”. 
Respectarea  obligației  întreprinderilor de a oferi lucrătorilor lor aparate de protecţie 
respiratorie adecvate pentru a preveni riscul care motivează utilizarea lor trebuie să fie 
în conformitate cu cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către 
lucrători a echipamentului individual de protecţie, prevăzute de legislația in vigoare. 
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Utilizarea echipamentului individual de protecţie a căilor respiratorii este întotdeauna 
recomandabilă, chiar şi în situaţiile în care evaluarea ne spune că riscul nu este 
probabil să depăşească valoarea limită, pentru două motive: 
 - nu este nici o expunere la azbest, oricât de mică, care poate fi considerată 
sigură.    
 - nu există nicio garanţie, în cele mai multe cazuri, ca o activitate nu poate 
produce expuneri accidentale, neprevăzute.  
 
Toate aparatele de protecţie respiratorie trebuie să fie comercializate având 
inscripționat marcajul de conformitate CE conform reglementărilor privind stabilirea 
cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protective și a 
condițiilor pentru introducerea lor pe piață. Se verifică data de expirare, dacă e cazul şi 
dacă este însoţit de prospectul/instrucțiuni de utilizare în limba oficială a statului în care 
se comercializează şi utilizează. 
Angajatorul trebuie să asigure aparate de protecţie respiratorie pe baza evaluării 
riscurilor. 
 

 OBSERVAŢIE 
Asiguraţi-vă că lucrătorii beneficiază de formare şi informaţii necesare 
într-un mod uşor de înţeles pentru ei! 

  
Utilizarea echipamentului individual de protecţie a cailor respiratorii nu poate fi 
permanenta şi timpul de utilizare pentru fiecare lucrător se limitează la un minim absolut 
şi în nici un caz nu poate depăşi 4 ore pe zi. În timpul lucrului cu un aparat de protecție 
respiratorie trebuie să fie făcute pauze corespunzătoare, în funcţie de condiţiile 
climatice şi fizice.  
Angajatorul trebuie sa stabilească un protocol pentru pauzele de lucru atunci când se 
desfăşoară cu EIP (echipament individual de protecție) pentru protecţia cailor 
respiratorii.  
Protocolul ar trebui să ia în considerare caracteristicile fizice ale fiecărui lucrător, 
sarcina fizică de muncă care urmează să fie făcuta şi starea vremii. În timpul activității, 
utilizatorul nu va  elimina EIP cu excepţia situaţiilor de urgenţă.   
De asemenea, se va remarca că pentru fiecare pauza lucrătorul trebuie să respecte 
protocolul de decontaminare inclusiv eliminarea EIP înainte de a se detașa de la EPR 
(aparatul de protecție respiratorie). 
 
Îmbrăcămintea de protecţie 
Îmbrăcămintea de protecţie adecvată este una care protejează lucrătorii prin prevenirea 
pătrunderii de particule solide în suspensie, în acest caz fibrele de azbest, prin"găurile" 
din tevatura materialului, prin închiderile costumului şi a altor articulații sau la îmbinarea 
cu alte EIP.  
Trebuie să acopere tot corpul, de exemplu, cap, trunchi, braţe şi picioare şi pot include 
acoperitoare de pantofi/supraînălțări. 
În funcţie de evaluarea nivelului de risc de expunere la azbest îmbrăcămintea de 
protecţie împotriva particulelor solide transportate de aer, poate fi de tip 4 cu îmbinări 
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etanşate sau tip 5,- etanş la particule solide, realizate în conformitate cu standardele 
europene pentru îmbrăcămintea de protecţie împotriva substanţelor chimice. 
 
Îmbrăcămintea de protecţie trebuie achiziţionată şi utilizată numai dintre modelele care 
sunt certificate conform reglementărilor europene şi naţionale în vigoare.  
Acesta impune ca îmbrăcămintea care poartă marcajul CE sa fie pusă in vânzare cu o 
fişă tehnică de instrucţiuni, redactată clar în limba română, împreună cu informaţii care 
să indice legislaţia de referinţă şi performanţele de protecţie din standardele aplicabile.  
Este foarte important ca informaţiile pe care producătorul îmbrăcămintei le specifică în 
fişa tehnică de instrucţiuni să fie redactate pe înţelesul utilizatorilor cu privire la 
beneficiile pe care produsul respectiv le oferă, în special în ceea ce priveşte 
etanşeitatea modelului de îmbrăcăminte ales împotriva pătrunderii pulberilor de azbest.  
Funcţie de gravitatea riscului de expunere la pulberea de azbest se alege tipul de 
îmbrăcăminte de protecţie şi acesta trebuie completat cu alte EIP: mănuşi, 
încălţăminte/supraîncălţări, aparate de protecţie respiratorie. În fişa tehnică de 
instrucţiuni trebuie prezentate clar şi detailat modul de echipare şi dezechipare, inclusiv 
modul de etanşare în zonele de suprapunere a sortimentelor de EIP cu îmbrăcămintea, 
respectiv utilizarea de bandă adezivă pentru etanşarea îmbinărilor dintre mânecă şi 
mănuşi, pantaloni si încălţăminte etc.  
În fişa tehnică de instrucţiuni, atunci când este cazul producătorul trebuie să atragă 
atenţia utilizatorilor că la echipare şi dezechipare poate fi necesar ajutorul altei 
persoane.  
În instruirea care se efectuează pentru posturile de lucru unde se utilizează astfel de 
EIP trebuie precizat faptul că la dezechiparea EIP-ului, utilizatorul trebuie să aibă grijă 
ca în timpul procesului de dezechipare EIP-urile să fie scoase prin rularea de la 
extremitate spre partea contaminată, astfel încât să nu existe nici un contact între 
aceasta şi pielea sau îmbrăcămintea utilizatorului. 
 

 
 
Fig.33 Costume Tip 586 
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Îmbrăcămintea de protecţie chimică de tip 4 sau de tip 5 poate fi de unică folosinţă, cu 
utilizări limitate sau reutilizabilă.  
 
Costumele de unica folosința, după utilizare, se vor gestiona ca deşeuri de azbest. 
Pentru a face acest lucru, angajatorul va oferi lucrătorilor instrucţiuni detaliate pentru 
îndepărtare şi pentru depozitare. 
Costumele cu utilizare limitată (maxim 5 procese de decontaminare/întreţinere) sau 
reutilizabile permit decontaminarea şi utilizarea ulterioară.  
Este foarte important ca în fişa tehnică de instrucţiuni a producătorului de îmbrăcăminte 
de protecţie chimică să fie specificate metodele eficiente de curăţare şi/sau de 
decontaminare care garantează menţinerea nivelului de protecţie. 
În cazul în care există riscuri suplimentare, în plus faţă de expunerea la fibre de azbest, 
de exemplu lucrul în medii reci sau calde etc. trebuie să se ţină seama de faptul că 
îmbrăcămintea trebuie să îndeplinească şi celelalte cerinţe specificate in standarde 
aplicabile sau trebuie să fie aleasă dintre modelele compatibile a fi purtate peste 
sortimente de îmbrăcăminte de protecţie care asigură protecţie faţă de riscurile 
suplimentare.  
Angajatorul trebuie ca la instruirea lucrătorilor să menţioneze obligaţia acestora de a nu 
scoate EIP pe care îl poartă în timpul petrecut în zona în care există  expunere la 
azbest. În cazul în care se impune ca lucrătorul să plece de la postul de lucru, acesta 
trebuie să își scoată echipamentul individual de protecţie numai în unitatea de 
decontaminare în conformitate cu protocolul stabilit pentru aceasta. 
 
 

   Art. 37. - Costul măsurilor luate în aplicarea prevederilor art. 34, 35 şi 36 nu se 
suporta de către lucrători. 

§37. In conformitate cu legislația în domeniul securității și sănătății în muncă in vigoare  
și în special cu prevederile art.7 alin. (6)  din măsurile privind securitatea, sănătatea și 
igiena în muncă nu trebuie să comporte în nici o situație, obligații financiare pentru 
lucrători. 
Aceste măsuri se pot referi la: 

- organizarea activităților de prevenire și protecție; 

- evaluarea riscurilor 

- dotarea cu EIP 

- instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă; 

- supravegherea medicală a lucrătorilor 

- amenajarea locurilor de muncă 

- informarea, consultarea și participarea lucrătorilor, etc; 

- suplimentar, angajatorul trebuie să țină cont de prevederile art. 37 din prezenta 

hotărâre cu referire la costul măsurilor luate pentru aplicarea prevederilor art. 34, 35 și 

36 
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CAP. VII  INFORMAREA LUCRĂTORILOR 
 

   Art. 38. - (1) În cazul oricărei activităţi prevăzute la art. 4, angajatorul trebuie sa ia 
măsurile necesare pentru ca lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor din întreprindere ori 
din unitate sa primească toate informaţiile adecvate referitoare la: 
 a) riscurile potenţiale pentru sănătate datorate expunerii la pulberea provenită 
din azbest şi/sau din material cu conţinut de azbest; 
 b) existenta valorilor limita de expunere reglementate şi necesitatea 
supravegherii atmosferei; 
 c) măsurile de igiena, inclusiv necesitatea de a se abţine de la fumat; 
 d) măsurile preventive care trebuie luate la purtarea echipamentelor 
individuale de protecţie; 
 e) măsurile preventive speciale destinate minimizării expunerii la azbest. 
 (2) Angajatorul ia măsuri, în afară celor prevăzute la alin. (1) şi sub rezerva 
art. 9, pentru ca: 
 a) lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor din întreprindere ori din unitate să aibă 
acces la rezultatele determinărilor conţinutului de azbest în aer şi sa primească 
explicaţii referitoare la semnificația acestor rezultate; 
 b) lucrătorii implicaţi şi reprezentanţii lor în cadrul întreprinderii sau al unităţii 
sa fie informați, cat mai curând posibil, dacă rezultatele depăşesc valoarea limita 
stabilită la art. 5, despre aceste depășiri şi cauzele lor şi sa fie consultaţi cu privire la 
măsurile care trebuie sa fie luate sau, în situaţii de urgenta, sa fie informați cu privire 
la măsurile adoptate. 
 

§38. Instruirea, formarea şi perfecţionarea personalului în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă sunt părţi componente ale pregătirii profesionale.  

Modul in care trebuie sa se realizeze  această instruirea  trebuie sa fie  in 
conformitate cu Legea securităţii şi sănătății în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare şi Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii şi 
sănătăţii în muncă nr.319/2006 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1425/2006 
pentru aprobarea  

 
 Instruirea personalului87reprezintă ansamblul de activități organizate prin care se 
urmăreşte însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în 
muncă. Considerată una dintre cele mai importante măsuri, instruirea are ca scop 
eliminarea sau diminuarea numărului erorilor umane care decurg din lipsă sau 
insuficienţa cunoștințelor privind posibilitățile de producere şi de prevenire a  producerii 
accidentelor de muncă în special în sectorul construcţii, unde de regulă forţa de muncă 
este slab calificată. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
cuprinde 3 faze:    

a) instruirea introductiv-generală;     
b) instruirea la locul de muncă;     
c) instruirea periodică. 
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La instruirea personalului88 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă vor fi 
folosite mijloace, metode şi tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstraţia, 
studiul de caz, vizionări de filme, diapozitive, proiecţii, instruire asistată de calculator. 
Fiecare angajator are obligaţia să asigure baza materială corespunzătoare unei instruiri 
adecvate. Angajatorul trebuie să dispună de programe de instruire - testare la nivelul 
întreprinderii şi/sau unităţii pentru: 

a) conducătorii locurilor de muncă;    
b) lucrători, pe meserii şi activităţi.   

 Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se 
consemnează în mod obligatoriu în fişa de instruire individuală. Pentru persoanele aflate 
în întreprindere şi/sau unitate cu permisiunea angajatorului, cu excepţia altor participanţi 
la procesul de muncă, angajatorul stabileşte, prin regulamentul intern sau prin 
regulamentul de organizare şi funcţionare, durata instruirii şi reguli privind instruirea şi 
însoţirea acestora în întreprindere şi/sau unitate. Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau 
unităţi din exterior care desfăşoară activităţi pe bază de contract de prestări de servicii, 
angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrătorilor respectivi privind 
activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii respective, riscurile pentru securitatea şi 
sănătatea lor, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul 
întreprinderii şi/sau unităţii, în general. Instruirea se consemnează în fişa de instruire 
colectivă. 
Angajatorul trebuie să ia măsuri, pentru ca: 
 a) lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor din întreprindere ori din unitate să aibă acces 
la rezultatele determinărilor conţinutului de azbest în aer şi să primească explicaţii 
referitoare la semnificația acestor rezultate; 
 b) lucrătorii implicaţi şi reprezentanţii lor în cadrul întreprinderii sau al unităţii să 
fie informați, cat mai curând posibil, dacă rezultatele depăşesc valoarea limita stabilită 
de HG nr.  1875/2005 privind protecţia sănătăţii și securității lucrătorilor faţă de riscurile 
datorate expunerii la azbest.  
Trebuie să fie informaţi despre aceste depășiri şi cauzele lor şi sa fie consultaţi cu 
privire la măsurile care trebuie luate sau, în situaţii de urgență, de asemenea trebuie  să 
fie informați cu privire la măsurile adoptate. 
 
Angajatorul, trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că lucrătorii şi 
reprezentanții acestora beneficiază de informații suficient de detaliate cu privire 
la: 

a) riscurile potențiale pentru sănătate în urma expunerii la praful/ pulberea 
provenită din azbest sau din materiale cu conținut de azbest; 
b) dispozițiile referitoare la interdicții, evaluare şi controlul mediului de lucru; 
c) măsuri de igienă care urmează să fie luate de către lucrători, şi mijloacele pe 
care angajatorul trebuie să le prevadă în acest scop; 
d) pericolele deosebit de grave ale fumatului, dat de acțiunea de potențare si 
sinergică cu inhalarea de fibre de azbest; 
e) utilizarea si obligativitatea, după caz,  de utilizare a echipamentului individual 
de protecție, inclusiv a îmbrăcămintei de protecție precum  şi utilizarea şi 
întreţinerea corespunzătoare a acestuia; 
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f) orice alte informații cu privire la măsurile de precauție speciale destinate 
minimizării expunerii la azbest. 
 
 
Angajatorul trebuie să informeze lucrătorii şi reprezentanţii acestora 

asupra: 
a)rezultatelor evaluării şi controlului mediului de lucru şi a semnificației şi domeniul de 
aplicarea a acestuia; 
b) rezultatelor supravegherii stării de sănătate nenominale căreia i se adresează în mod 
specific acest risc. În plus, fiecare lucrător va fi informat în mod individual cu privire la 

rezultatele evaluărilor de mediu de la locul de muncă şi a datelor de sănătate specifice oferind 
explicaţii de câte ori sunt necesare pentru înțelegerea mai ușoară. 

 
În cazul în care depăşeşte valoarea limită prevăzută în HG nr. 1875/2005 privind 
protecţia sănătăţii și securității lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest 
lucrătorii afectaţi şi reprezentanţii acestora din întreprindere sau unitate sunt informaţi 
cât mai repede posibil,despre acest fapt şi despre motivele care l-au cauzat şi vor fi 
consultați cu privire la măsurile care urmează să fie luate sau în caz de urgenţă. 
Se va oferi consultantă si informare lucrătorilor cu privire la orice investigație medicală  
care poate fi relevanta după terminarea expunerii. 

 
CAP. VIII SUPRAVEGHEREA SĂNĂTĂŢII 

 

   Art. 39. - (1) Angajatorul asigura, sub rezerva art. 9, evaluarea stării de sănătate 
pentru fiecare lucrător înaintea expunerii la pulberi de azbest şi/sau de materiale cu 
conţinut de azbest. 
 (2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) trebuie sa includă un examen specific al 
aparatului respirator, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (3) O noua evaluare a stării de sănătate, pentru fiecare lucrător, trebuie sa se 
realizeze cel puţin o data la fiecare 3 ani, pe toată perioada în care are loc 
expunerea. 
 (4) Medicul de medicina a muncii trebuie sa întocmească un dosar medical 
pentru fiecare lucrător, potrivit reglementărilor în vigoare. 

§39. Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se realizează în conformitate cu 
prevederile HG nr. 355/2007 cu modificările  şi completările ulterioare, ținând cont de 
prevederile art. 39 menționat mai sus. 
Conform prevederilor Legii nr. 319/2006, autoritatea competentă în domeniul medicinii 
muncii şi al supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor este Ministerul Sănătăţii.  
 

        Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se realizează în conformitate cu 
prevederile HG nr. 355/2007, modificată şi completată prin HG nr. 1169/2011. Această 
reglementare legislativă stabileşte cerinţele minime pentru supravegherea sănătăţii 
lucrătorilor faţă de riscurile pentru securitate şi sănătate, pentru prevenirea îmbolnăvirii 
lucrătorilor cu boli profesionale cauzate de agenţi nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau 
biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi ca urmare a suprasolicitării 
diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă. În sensul acestei 
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Hotărâri de Guvern, supravegherea sănătăţii lucrătorilor reprezintă totalitatea serviciilor 
medicale care asigură prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale şi a 
bolilor legate de profesie, precum şi menţinerea sănătăţii şi a capacităţii de muncă a 
lucrătorilor.  
 Conform Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, autoritatea 
competentă în domeniul medicinii muncii şi al supravegherii stării de sănătate a 
lucrătorilor este Ministerul Sănătăţii. Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată 
de către medicii specialişti de medicina muncii. În conformitate cu prevederile Hotărârii 
de Guvern nr. 355/2007, angajatorii au următoarele obligaţii:  

- să se afle în posesia unei evaluări a riscului asupra sănătăţii 
lucrătorilor,  actualizată dacă s-au produs schimbări semnificative sau atunci când 
rezultatele supravegherii sănătăţii o impun;  

- să respecte reglementările în vigoare privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;  
- să asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice 

necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor, aceştia nefiind implicaţi în 
niciun fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice 
riscurilor profesionale.  

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1169/12.2011, serviciile medicale 
profilactice prin care se asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor sunt: examenul 
medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activităţii, 
supravegherea specială şi promovarea sănătăţii la locul de muncă.  

 
HG nr.1875/2005 privind protecţia sănătăţii și securității lucrătorilor faţă de riscurile 
datorate expunerii la azbest precizează, că pentru lucrătorii angajaţi într-o muncă 
notificabilă:„o evaluare a stării sale de sănătate trebuie să fie disponibilă pentru fiecare 
lucrător înainte de a fi expus la pulberea provenită din azbest sau la materialele ce 
conţin azbest. Această evaluare trebuie să includă un examen specific al toracelui.”  
„O nouă evaluare trebuie să fie disponibilă, cel puţin o dată la 3 ani, atâta vreme cât 
durează expunerea". 
Se întocmeşte un dosar medical individual, în conformitate cu prevederile în vigoare 
pentru fiecare lucrător.   
În unele State membre (de exemplu Marea Britanie), certificatul de examen medical pe 
azbest atestă doar faptul că examinarea a avut loc.  
Dacă evaluarea riscurilor indică riscuri speciale, cum ar fi o muncă foarte penibilă şi o 
temperatură ambiantă ridicată, angajatorul poate fi obligat să organizeze „un examen 
de aptitudine în muncă”, în plus faţă de examenul medical pentru azbest. 
Supravegherea medicală poate cuprinde radiografii de torace, fie printr-un examen 
radiografic convenţional, fie cu  Scaner cu Computer Tomograf (CT scan). Tomografia 
informatizată obţine date cu ajutorul razelor X, urmărind diferite unghiuri în jurul corpului 
şi efectuează apoi o prelucrare informatică pentru a elabora imagini pe secţiuni ale 
corpului.  
Radiografiile convenţionale antrenează o expunere la radiaţii egală cu aproximativ 10 
zile de expunere la raze X naturale de bază (radiaţie cosmică şi materie radioactivă 
naturală).  
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Scanerele CT antrenează o expunere mai mare la radiaţii decât examenele radiografice 
convenţionale, respectiv echivalentul a aproximativ 3 ani de expunere la radiaţii 
naturale. 
Trebuie evitate la maximum expunerile la radiaţii şi medicul trebuie să ţină cont de 
interesele pacientului pentru a decide dacă şi când este util un astfel de examen. 
HG nr. 1875/2005 privind protecţia sănătăţii și securității lucrătorilor faţă de riscurile 
datorate expunerii la azbest, precizează că „trebuie furnizate informaţii şi recomadări 
lucrătorilor în ceea ce priveşte evaluarea stării lor de sănătate la care ei se pot raporta 
după încheierea expunerii”. 
În concluzie, medicul de medicina muncii stabileşte dacă lucrătorul este apt sau inapt  
pentru a muncii  la locurile de muncă cu expunere la azbest.  
Astfel, medicul de medicină a muncii care răspunde de supravegherea medicală a 
lucrătorilor poate recomanda continuarea supravegherii medicale după încetarea 
expunerii, pe durata pe care o consideră necesară pentru a proteja sănătatea persoanei 
în cauză. 
Bolile provocate de azbest se vor manifesta cu adevărat numai după mulţi ani de la 
expunere; numai în acest moment examenul medical poate recunoaşte simptomele 
unei boli provocate de azbest şi doar atunci pacientul trebuie să fie informat despre 
acest lucru. 

Rezultatele supravegherii stării de sănătate stau la baza aplicării măsurilor tehnice şi 
organizatorice de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale la locul de 
muncă.  

 

   Art. 40. - (1) În urma supravegherii medicale prevăzute la art. 39, medicul de 
medicina a muncii trebuie sa recomande angajatorului sau sa determine eventualele 
măsuri individuale de protecţie ori de prevenire care trebuie luate. 
 (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) pot include, dacă este cazul, retragerea 
lucrătorului afectat de la orice expunere la pulberile provenite din azbest şi/sau din 
materiale cu conţinut de azbest. 

§40. În anumite situaţii, starea sănătăţii angajatului poate indica faptul că acesta nu este 
apt să lucreze în securitate în condiţiile specifice lucrărilor pe azbest.  
De exemplu, bolile ce pot produce pe neaşteptate o incapacitate, pot afecta capacitatea 
de a lucra în incinte cu un aparat de protecţie respiratorie.  
Afectarea funcţiilor respiratorii sau cardio-pulmonare pot, de asemenea, să influenţeze 
capacitatea de a realiza o muncă grea, respectiv purtarea unui aparat de protecţie 
respiratorie la o temperatură ambiantă ridicată. Medicul de medicină a muncii care 
răspunde de supravegherea medicală a lucrătorilor poate recomanda continuarea 
supravegherii medicale după încetarea expunerii, pe durata pe care o consideră 
necesară pentru a proteja sănătatea persoanei în cauză. 
În concluzie, supravegherea medicală stabileşte dacă lucrătorul este suficient de apt 
sau nu este apt pentru a munci fără riscul de a compromite eficacitatea procedurilor 
care îl protejează împotriva riscului de expunere la azbest.  
Bolile provocate de azbest se vor manifesta cu adevărat numai după mulţi ani de la 
expunere; numai în acest moment examenul medical poate recunoaşte simptomele 
unei boli provocate de azbest şi doar atunci pacientul trebuie să fie informat despre 
acest lucru. 
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   Art. 41. - (1) Medicul de medicina a muncii trebuie sa furnizeze lucrătorilor vizați 
informaţii şi recomandări cu privire la evaluarea stării lor de sănătate la care pot fi 
supuşi după încetarea expunerii la azbest şi/sau la materiale cu conţinut de azbest. 
 (2) Medicul de medicina a muncii care răspunde de supravegherea medicală a 
lucrătorilor poate recomanda continuarea supravegherii medicale după încetarea 
expunerii, pe durata pe care o considera necesară pentru a proteja sănătatea 
persoanei în cauza. 
 (3) Continuarea supravegherii sănătăţii prevăzută la alin. (2) se face potrivit 
reglementărilor în vigoare. 

§41. Dacă angajaţi persoane sau conduceţi persoane care riscă să fie expuse la 
azbest în cadrul activităţii lor, trebuie: 

- să prevedeţi un examen medical înainte de începerea lucrărilor cu azbest, şi 
cel puţin o dată la 3 ani (sau mai frecvent în funcţie de reglementările naţionale), 
atât timp cât se continuă expunerea la azbest, pentru toţi lucrătorii care lucrează 
cu azbestul; 
- sa estimaţi dacă, pentru ceilalţi lucrători pentru care există un risc de a fi 
expuşi la azbest, este recomandată sau cerută de reglementările naţionale o 
supraveghere medicală, în funcţie de evaluarea riscurilor; 
- să declaraţi oficial bolile ce trebuie notificate (cum ar fi azbestoza, cancerul la 

plămâni sau mezoteliomul) ale lucrătorilor expuşi la azbest, conform 

reglementărilor naţionale; sa actualizaţi zilnic dosarele şi registrele privind starea 

de sănătate şi examenele medicale. La nivelul tuturor lucrătorilor se  impune 

înregistrarea informaţiilor (de exemplu, realizarea unui examen medical privind 

azbestul) şi durata păstrării dosarelor şi înregistrărilor. Păstraţi dosarele şi 

înregistrările timp de cel puţin 40 ani. 

Dacă întreprinderea dumneavoastră îşi încetează activitatea, trebuie să 
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 Fişa 111 Azbest din HG1169/2011 pentru modificarea şi completarea HG 355/2007 privind supravegherea 
sănătăţii lucrătorilor 

Examen medical la angajare89: 

-examen clinic general 

-spirometrie 

-RPS 

Examen medical periodic: 

-examen clinic general - anual 

-RPS si OAD - la 5 ani de la angajare, apoi din 3 in 3 ani 

-spirometrie - anual 

-examen citologic al sputei - la indicatia medicului de medicina muncii 

Contraindicatii: 

-tuberculoza pulmonara activa sau sechele pleuropulmonare, cu exceptia complexului 

primar calcificat 

-bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (in functie de rezultatele 

spirometriei) 

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare, care impiedica respiratia nazala 

-fibroze pulmonare de orice natura 
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transmiteţi dosarele medicale unui centru oficial unde vor fi păstrate în siguranţă. 
(coordonatele acestui centru pot fi specificate în reglementările naţionale); 

Dacă munca dumneavoastră prezintă riscul de expunere periodică la azbest, 
trebuie: 

- să fiţi supus unui examen medical şi să-i cereţi angajatorului dacă acesta nu 
este prevăzut; 
- să înţelegeţi că evaluările stării de sănătate sunt importante pentru a verifica 
dacă sunteţi suficient de apt pentru a lucra în condiţii de securitate, când 
condiţiile de mediu sunt dificile, adesea, asociate lucrărilor ce implică azbest, de 
exemplu purtarea unui aparat de protecţie respiratorie şi expunerea simultană la 
o temperatură ambiantă  ridicată; Sa înţelegeţi că o radiografie fără imagine 
anormală nu înseamnă neapărat că practicile de lucru sunt sigure, căci efectele  
azbestului se pot manifesta doar după 10 sau 15 ani când pot apărea anomalii 
detectate prin radiografie  
- sa apreciaţi atunci când doctorul vă face recomandări în interesul sănătăţii 
dumneavoastră.   Sa întrebați medicul dacă aveţi nevoie de lămuriri asupra 
riscului pentru sănătate care rezultă din expunerea la azbest. 

Dacă sunteţi inspector de muncă trebuie: 
- să căutaţi dovezi care să confirme că recomandările de mai sus au fost 
urmate, ceea ce ar însemna că lucrătorii înţeleg efectele nocive ale azbestului 
pentru sănătate, că angajatorii şi lucrătorii sunt conştientizaţi în privinţa 
îndeplinirii condiţiilor de aptitudine necesare pentru muncă, şi că dosarele şi 
registrele referitoare la sănătate sunt complete şi clare; sa verificați conformitatea 
cu reglementările naţionale privind aceste subiecte. 

 
§42. Lucrătorul expus sau angajatorul poate solicita revizuirea evaluărilor stării de 
sănătate potrivit reglementărilor în vigoare. 
 

   Art. 43. -(1) Angajatorul tine evidenta lucrătorilor desemnaţi sa efectueze activităţile 
prevăzute la art. 4 într-un registru în care trebuie sa indice natura şi durata activităţii 
acestora, precum şi a expunerii la care aceştia sunt supuşi, sub rezerva art. 9. 
 (2)Medicul de medicina a muncii responsabil cu supravegherea stării de 
sănătate are acces la registrul prevăzut la alin. (1)." 
 (3) Fiecare lucrător interesat poate avea acces la propriile lui rezultate 
conţinute în registrul prevăzut la alin. (1). 
 (4) Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor din întreprindere ori din unitate pot avea 
acces la informaţiile colective anonime cuprinse în registrul prevăzut la alin. (1). 

§43. La nivelul tuturor lucrătorilor se impune înregistrarea informaţiilor  cu referire la 
starea de sănătate şi păstrarea  dosarelor şi înregistrărilor. 90 

                                                 
90Hotarârea de Guvern nr. 355 din 11/04/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor . 

   Art. 42. - Lucrătorul expus sau angajatorul poate solicita revizuirea evaluărilor stării 
de sănătate prevăzute la art. 41 alin.(2), potrivit reglementărilor în vigoare. 
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Fiecare lucrător interesat poate avea acces la propriile lui rezultate, de asemeni ei pot  
să fie supuşi unui examen medical suplimentar şi să-i ceară angajatorului dacă acesta 
nu este prevăzut. 

Lucrătorii trebuie să întrebe medicul dacă au nevoie de lămuriri asupra riscului pentru 
sănătate care rezultă din expunerea la azbest.  
Lucrătorii pot fi uşor identificaţi pentru consultarea unor astfel de registre, de asemeni  
aceștia pot avea acces la informaţiile colective anonime cuprinse în registre. 
 

   Art. 44. - (1) Registrul prevăzut la art. 43 alin. (1) şi dosarele medicale individuale 
prevăzute la art. 39 trebuie păstrate cel puţin 40 de ani de la încetarea expunerii, 
potrivit reglementărilor în vigoare. 
 (2) În cazul în care întreprinderea îşi încetează activitatea, angajatorul trebuie 
sa predea direcţiilor de sănătate publica judeţene şi a municipiului Bucureşti 
documentele prevăzute la alin. (1), potrivit reglementărilor în vigoare. 

§44. Dacă întreprinderea îşi încetează activitatea, aceasta  trebuie să transmită 
dosarele medicale direcţiilor de sănătate publica judeţene şi a municipiului Bucureşti 
unde vor fi păstrate în siguranţă.  
La nivelul tuturor lucrătorilor  durata păstrării dosarelor şi înregistrărilor este  de cel puţin 
40 ani. 
 

   Art. 45. - (1) Registrul operativ naţional al bolilor profesionale declarate ca urmare 
a expunerii la azbest,inclusiv azbestoza şi mezoteliomul, este constituit la nivelul 
Centrului naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale 
din Institutul de Sănătate Publica Bucureşti. 
 (2) Raportarea bolilor profesionale prevăzută la alin. (1) se face potrivit Anexei 
nr. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 
319/2006." 

§45. Raportarea bolilor profesionale prevăzute in Anexa nr.22 la  Normele metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 
 nr. 319/2006 (cum ar fi azbestoza, cancerul la plămâni sau mezoteliomul) ale 
lucrătorilor expuşi la azbest,  se realizează conform secţiunii a 9 a din norme. 
Lista bolilor profesionale ale căror declarare, cercetare şi evidenţă sunt obligatorii, este 
prevăzută in Anexa nr.22.  
 

CAP. IX SANCŢIUNI 
 

   Art. 46. - (1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea 
disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală, după caz, potrivit Legii 
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006." 
"(1^1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 
lei încălcarea dispoziţiilor art. 12 şi ale art. 36 alin. (2), (3), (4), (5), (6) şi (7)." 
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de 
muncă din cadrul Inspecţiei Muncii şi de către inspectorii de sănătate publica din 
cadrul Ministerului Sănătăţii. 



109 
 

§46. Suplimentar fata de prevederile alin(1) de mai sus, constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 12 şi 
ale art. 36 alin. (2), (3), (4), (5), (6) şi (7)." 
 
 

CAP. X DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 
 

   Art. 47. - (1) Prezenta hotărâre intra în vigoare la data de 1 septembrie 2006, cu 
excepţia art. 7 care intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007. 
 (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga orice alte dispoziţii 
contrare. 

 
§47. Prezenta hotărâre  este aplicata la nivelul României din 1 septembrie 2006, cu 
excepţia art. 7 care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2007. 
 

   Art. 48. - Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 83/477/CEE privind 
protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor fata de riscurile datorate expunerii la 
azbest, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene(JOCE) nr. L 263/1983, 
împreună cu toate modificările sale, respectiv Directiva 91/382/CEE, publicată în 
JOCE nr. L 206/1991, Directiva 98/24/CE, publicată în JOCE nr. L 131/1998, şi 
Directiva 2003/18/CE, publicată în JOCE nr. L 97/2003. 

 
§48. La nivel național  HG nr. 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii 
lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest transpune prevederile Directivei  
83/477/CEE. Directiva 83/477/CEE privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor 
faţă de riscurile datorate expunerii la azbest la locul de muncă a fost îmbunătăţită prin  
Directiva 2009/148/CE. 
Trimiterile la Directiva 83/477/CEE se interpretează ca trimiteri la Directiva 
2009/148/CE, în conformitate cu tabelul de corespondenţă aflat în Anexa nr. III din 
Directiva 2009/148/CE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0148:RO:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/health_hygiene_safety_at_work/c11134_ro.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0148:RO:NOT
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IV. BUNE PRACTICI 
 
În statele membre ale UE există o serie de ghiduri91 care explică modalitatea de 
aplicare a reglementărilor naţionale prin care s-au adoptat prevederile directivelor 
europene în domeniu. 
 

4.1.Exemple de bune practici și procedee de lucru 
 
4.1.1.Înlocuirea cordoanelor, a şnururilor la uşi sau presetupe sau a îmbinărilor la 
nivelul flanşelor 
 Pentru activitatea de îmbinare a flanşelor şi presetupelor vanelor, circuitul este 
izolat în prealabil şi închis, spălat şi curăţat. 
a) Operatorii sunt echipaţi cu mănuşi de protecţie (de preferinţă impermeabile, de unică 
folosinţă) şi semi-măşti filtrante împotriva particulelor din clasa FFP3; 
b) Protecţia pardoselii este asigurată prin aplicarea unei folii din mase plastice; 
c) Şnurul este umidificat din abundenţă cu ajutorul unui pulverizator cu acţionare 
manuală, conţinând apă sau un produs tensioactiv (un săpun lichid) în apă; 
d) Şnurul este extras cu un cârlig (îmbinările sunt umidificate şi îndepărtate cu ajutorul 
unui răzuitor, după demontarea flanşei) şi apoi introdus pe loc într-un sac pentru 
deşeuri; 
e) Mănuşile, semi-măştile şi folia din material plastic sunt, de asemenea, introduse într-
un sac pentru deşeuri. 
 

4.1.2.Intervenţie la o cutie electrică amplasată sub o îmbrăcăminte izolatoare 

 O cutie electrică este dispusă direct sub o izolaţie din azbest, în vecinătatea 
plafonului unei camere de cazane. 
 Pentru o intervenţie de scurtă durată care necesită deschiderea precum şi 
efectuarea unor manipulări în cutia scoasă, în prealabil, de sub tensiune, riscul 
contactului cu izolaţia respectivă este ridicat. 

 Procedura aplicată este următoarea: 
a) Electricianul este echipat cu un combinezon cu glugă împotriva particulelor solide 
transportate de aer, tip 4 sau tip 5 şi mănuşi de protecţie (de preferinţă impermeabile, 
de unică folosinţă), precum şi cu o mască filtrantă completă prevăzută cu un filtru din 
clasa P3; 
b) El aplică o peliculă din mase plastice pe suprafaţa pardoselii şi procedează la 
desprăfuirea prin aspiraţie, cu ajutorul unui aspirator cu filtru complet, a cutiei propriu-
zise precum şi a reţelei de cabluri învecinate; 
c) Electricianul realizează intervenţia sa având grijă să nu lovească izolaţia; 

                                                 
91

Ghid al celor mai bune practici pentru prevenirea sau reducerea riscului „azbest” în lucrările care implică sau pot 

implica o expunere la azbest pentru angajator, pentru lucrător şi pentru inspectorul de muncă, 2006, Comitetul 

Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii (en. SLIC);  
Ghid practic pentru angajator privind cele mai bune practici de prevenire sau  minimizare a riscului de expunere la 
azbest, 2006;  
Ghid metodologic pentru prevenirea riscurilor legate de expunerea la azbest – 2002, Guia Tecnica Para La 
Evaluación Y  Prevención De Los Riesgos Relacionados Con La Exposición All Amianto; Real Decreto 396/2006. 
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d) El împătureşte pelicula din material plastic şi o introduce, la un loc cu perechea sa de 
mănuşi si combinezonul, într-un sac etanş pentru deşeuri; 
e) Masca filtrantă se curăţă sub jet puternic de apă, se usucă în aer liber şi apoi se pune 
la locul ei. 
 
4.1.3.Pregătirea unei intervenţii în aer liber la un canal de cabluri dispus de-a lungul 
unui cuptor şi protejat cu ţesătura de azbest 
 In scopul securitatii lucrătorului a cărui activitate constă în pregătirea unei 
intervenţii la un canal de cabluri dispus de-a lungul unui cuptor şi protejat cu ţesătura de 
azbest constă în: 
 a) Protecția individuală de tip combinezon de protecţie împotriva particulelor solide 
transportate de aer, tip 4 sau tip 5, de unică folosinţă, mănuşi de protecţie (de preferinţă 
impermeabile, de unică folosinţă)  şi aparat de protecţie respiratorie filtrant împotriva 
particulelor, cu ventilaţie asistată, cu mască filtrantă completă (clasa TMP3 conform SR 
EN 1294292); 
b) Faza 1: instalarea unei protecţii din folie de material plastic pe schelărie precum şi la 
nivelul echipamentelor situate sub canalul de cabluri; 
c) Faza 2: decuparea, strângerea şi introducerea în sacul de deşeuri a ţesăturii de 
azbest; 
d) Faza 3: curăţarea cu atenţie a întregii zone de intervenţie precum şi a 
echipamentelor respective cu ajutorul unui aspirator cu filtru complet şi apoi scoaterea 
echipamentelor individuale de protecţie. Electricienii vor interveni ulterior, putând fi 
echipaţi cu o semi-mască filtrantă împotriva particulelor, din clasa FFP3; la finele 
operaţiunii a cărui activitate a constat  în pregătirea unei intervenţii la un canal de 
cabluri, lucrătorii vor monta cochilii de protecţie termică a cablurilor, fără conţinut de 
azbest. 
 
4.1.4.Demontarea în aer liber a unei benzi împletite din azbest pe o electrovană 

 O bandă plată, împletită, din azbest, utilizată la izolarea termică a corpului unei 
electrovane trebuie scoasă în vederea unei intervenţii pe electrovană respectivă. Sub 
banda din azbest se află o izolaţie termică de natură necunoscută. Configuraţia 
existentă nu permite utilizarea unui sac cu mâneci. 
a) circuitul care deserveşte vana este izolat, închis, spălat şi curăţat, iar zona este 
prevăzută cu balizaj în  scopul interzicerii accesului; 
b)  lucrătorii sunt echipaţi cu un aparat izolant cu aducţie de aer comprimat,cu mască 
completă, pentru protecţia respiratorie, precum şi cu mănuşi de protecţie (de preferinţă 
impermeabile)  şi combinezon cu supraîncălţări, împotriva particulelor solide 
transportate de aer, tip 4 sau tip 5, de unică folosinţă; 
c)  pardoseala este protejată cu o peliculă din mase plastice; 
d)  banda împletită este umidificată cu ajutorul unui pulverizator ce conţine răşină în 
emulsie apoasă (aceeaşi operaţie se va repeta pe parcursul desfăşurării intervenţiei 
respective, odată cu desfacerea straturilor inferioare ale benzii de azbest) şi derulată 
cu atenţie; 

                                                 
92

SR EN 12942:2004Aparate de protecţie respiratorie. Aparate filtrante cu ventilaţie asistată, cu măşti 

complete, semi-măşti sau sferturi de mască. Cerinţe, încercări, marcare 

http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=6071433
http://magazin.asro.ro/index.php?pag=3&lg=1&cls0=1&cls1=0&cls2=0&cls3=0&cls4=0&id_p=6071433
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e)  deşeurile se introduc pe loc într-un sac etanş, etichetat; 
f) corpul propriu-zis al vanei, eliberat de izolaţia din azbest, se curăţă cu ajutorul unei 
pânze umede şi apoi se acoperă cu răşină sub formă de emulsie (pentru a încorpora şi 
a fixa şi ultimele fibre de azbest ce ar putea să rămână încrustate pe suprafaţa sa); 
g)  folia din material plastic şi combinezoanele utilizate sunt închise într-un sac pentru 
deşeuri; mănuşile, măştile şi pulverizatorul se curăţă sub jet puternic de apă, iar masca 
trebuie să fie şi dezinfectată. 
 

4.1.5.Amenajarea unei deschideri într-un acoperiş din azbociment pentru a permite 
trecerea unei conducte de ventilaţie 
 
 Un atelier de reparaţii pentru autovehicule este prevăzut cu un acoperiş din 
azbociment; instalarea unui dispozitiv de captare a poluanţilor în interiorul atelierului 
necesită montarea unei conducte de evacuare ce trebuie să pătrundă prin acoperiş. 
 Azbocimentul este un material fragil; amplasarea unei plase sub nivelul 
acoperişului şi a unei căi de circulaţie stabile constituie lucrări preliminare, 
indispensabile. 
 Soluţia cea mai satisfăcătoare constă în demontarea unui element complet, fără 
a-l deteriora prin spargere şi asigurarea etanşeităţii la nivelul conductei de ventilaţie, 
fără desprinderea acoperişului, cu ajutorul unui material care să nu conţină azbest sau 
a unui element preperforat. Dacă perforarea este indispensabilă, atunci: 
a) în locul în care s-a procedat la perforare, se dispune o peliculă din material plastic, în 
sistem „pungă", în interiorul atelierului, pe faţa interioară a acoperişului, fixată cu atenţie 
de elementele adiacente de acoperiş, cu ajutorul unor benzi adezive; 
b)  lucrătorul este echipat cu un combinezon de unică folosinţă împotriva particulelor 
solide transportate de aer, tip 4 sau tip 5 şi cu o semi-mască filtrantă împotriva 
particulelor, din clasa FFP3; 
c)  placa ce urmează a fi decupată din acoperiş se va umidifica prin aplicaţii succesive 
de apă; 
d)  elementul respectiv este perforat şi apoi decupat cu ajutorul unui ferăstrău; 
e)  porţiunea decupată şi deşeurile de azbociment recuperate de pe pelicula din material 
plastic sunt introduse într-un sac pentru deşeuri; 
f) zona adiacentă acoperişului şi pelicula din material plastic constituie obiectul curăţării 
cu ajutorul unei pânze umede; pelicula se scoate şi se introduce într-un sac pentru 
deşeuri, precum şi semi-masca, pânza şi combinezonul utilizate, în vederea evacuării. 
 
4.1.6.Manipularea elementelor unui plafon fals din azbest îmbrăcat cu o folie metalică 
pe o singură faţă 

 
 Intervenţia ce are ca obiect vopsirea unei grinzi metalice obligă la aşezarea unor 
plăci ale unui plafon fals din pâslă de azbest acoperit pe una dintre feţe cu o folie 
metalică, în interiorul unei hale de depozitare de mari dimensiuni. 
 Zona de lucru este delimitată prin aşezarea unei benzi de semnalizare în timp ce 
zona ce prezintă pericol este balizată cu ajutorul unor panouri de avertizare. 
a) purtând echipament individual de protecţie corespunzător, format din combinezon de 
unică folosinţă împotriva particulelor solide transportate de aer, tip 4 sau tip 5, mănuşi 
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de protecţie şi mască completă cu filtru P3, lucrătorii aşează o peliculă din material 
plastic pe pardoseală şi în vecinătatea zonei de lucru, de la nivelul pardoselii şi până la 
plafonul fals; 
b) lucrătorii aşează fiecare placă după ce aceasta este desprăfuită cu grijă, cu ajutorul 
unui aspirator prevăzut cu un filtru absolut; elementele metalice ale plafonului fals sunt, 
de asemenea, curăţate, prin aspiraţie; 
c) incinta din mase plastice este curăţată şi lăsată la locul ei; în timpul vopsirii structurii 
metalice, vopsitorii sunt echipaţi cu combinezoane de unică folosinţă împotriva 
particulelor solide transportate de aer, tip 4 sau tip 5 şi semi-măşti filtrante împotriva 
particulelor din clasa FFP3, de asemenea, de unică folosinţă; 
d)  plăcile sunt puse la loc pe elementele de suport corespunzătoare iar ulterior, incinta 
respectivă este aspirată şi curăţată de către lucrători care poartă aceleaşi echipamente 
ca şi la aşezarea plăcilor; 
e)  semi-măştile de unică folosinţă, filtrele pentru măşti şi peliculele din mase plastice 
sunt introduse în saci pentru deşeuri, în vederea evacuării lor. 
 
4.1.7.Demontarea unei izolaţii termice la o conductă de vapori (rece)pentru a se asigura 
accesul la o flanşă 
 
a) lucrătorii sunt dotaţi cu echipamente individuale de protecţie formate din  combinezon 
cu supraîncălţări, împotriva particulelor solide transportate de aer, tip 4 sau tip 5, de 
unică folosinţă şi aparat de protecţie respiratorie filtrant împotriva particulelor, cu 
ventilaţie asistată, cu mască completă (clasa  TMP3 conform EN 12942); 
b) protecţia pardoselii cu o peliculă din mase plastice; 
c) aplicarea prin pulverizare, a unui agent de înmuiere (soluţie de săpun lichid în apă) 
pentru reducerea riscului de emisie de pulberi; 
d) fixarea, cu ajutorul unor benzi adezive, a unui sac cu mâneci ce conţine uneltele 
necesare; 
e) demontarea instalaţiei termice în sacul cu mâneci, periatul şi pulverizarea unei răşini 
sub formă de emulsie în apă. Locul este, ulterior, depresurizat cu ajutorul unui aspirator 
cu filtru complet, detaşat şi închis; 
f) uneltele sunt izolate într-una din mânecile răsucite ale sacului care este legată ulterior 
şi tăiată în vederea recuperării în apă sau sub aspiraţie, şantierul fiind curăţat cu 
ajutorul unui aspirator cu filtru complet; 
g)mecanicii intervin ulterior la nivelul flanşei respective cu echipamentele lor obişnuite 
de lucru. 
 
4.1.8.Recondiţionarea izolaţiei termice la o serie de conducte de canalizare învecinate  
 
Acest tip de operaţie ce implică demontarea izolaţiei termice din azbest, necesită 
intervenţia unei întreprinderi specializate. Modul de operare constă în următoarele: 
a)  asigurarea protecţiei individuale a lucrătorilor, prin combinezon împotriva particulelor 
solide transportate de aer şi a aerosolilor lichizi, tip 4, decontaminabil (de exemplu din 
material peliculizat, etanş la lichide), mănuşi de protecţie, aparat de protecţie 
respiratorie cu aducţie de aer comprimat prevăzut cu cască rezistentă la şoc; 
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b) Faza 1: protecţia completă a zonei de lucru prin instalarea unei incinte etanşe 
depresurizate confecţionată dintr-o folie de material plastic întinsă pe un schelet din 
tuburi metalice. Incinta este accesibilă printr-un tunel constituit din cinci compartimente; 
c) Faza 2: cochilia de protecţie din ipsos, acoperită cu o îmbrăcăminte de etanşare, este 
tăiată, după umidificare, de o parte şi de alta a porţiunii deteriorate, dezvelindu-se astfel 
suportul propriu-zis. Deşeurile se introduc în saci etanşi, după care se montează o 
izolaţie termică nouă (fără azbest); 
d) Faza 3: incinta şi tot ceea ce comportă aceasta este mai întâi, desprăfuită cu ajutorul 
aspiratorului cu filtru absolut şi, ulterior, ştearsă cu un burete umed, pe toate 
suprafeţele, după care incinta se demontează; foliile din material plastic din care era 
constituită aceasta sunt închise şi evacuate odată cu deşeurile de azbest. 
 

4.1. Alegerea soluțiilor de prevenire 

 

 4.2.1. Măsuri și soluții pentru locuri de muncă cu diferite niveluri de expunere 
 
 Situaţiile de întreţinere sau de mentenanţă ce pot pune un specialist în contact cu un 
material care conţine azbest pot fi foarte variate; nivelul de risc, şi, prin urmare, alegerea 
măsurilor în funcţie de acest risc, vor depinde de natura materialului, de natura operaţiunii, 
de utilajul folosit şi de mediul general al locului de muncă.  

Este necesar să se ţină cont în special de îngustimea zonei de lucru: o operaţiune 
realizată într-un spaţiu redus şi închis va conduce la menţinerea unei concentraţii de azbest 
mai ridicată decât aceeaşi lucrare efectuată în aer liber. Marea diversitate a situaţiilor de 
lucru în acest tip de activitate nu permite stabilirea unor reguli precise pentru fiecare 
dintre ele; doar o analiză a contextului va permite precizarea de la caz la caz, alegerea 
condiţiilor de operare, precum şi a măsurilor minimale de prevenire colectivă şi individuală 
care trebuie puse în practică. Se pot totuşi distinge, în funcţie de pericolul potenţial 
crescând, trei niveluri de expunere determinate de situaţiile pentru care cantitatea de pulbere 
poate conduce la o depăşire a valorii limită de expunere care depinde atât de natura 
materialului întâlnit, cât şi de tipul de operaţiune realizată. 
 Semnalizarea poate fi necesară atunci când terţe persoane sunt în zona de 
lucru. Toate elementele vor fi umezite înaintea manipulării lor sau înaintea intervenţiei. 
Dacă totuşi operaţiunea poate să elibereze fibre de azbest în ambianţa clădirii, ca 
urmare a unui risc crescut de frecări accidentale (unele intervenţii prelungite sub sau în 
apropierea unei izolaţii sau a unei izolaţii termice), vor fi utilizate echipamente de 
protecţie de ţip combinezon de unică folosinţă şi mască completă cu filtru P3; în acest 
caz este necesară balizarea zonei pentru a interzice accesul şi limitarea propagării 
prăfuirii prin instalarea de prelate din mase plastice.  
 Dacă spaţiul care comportă o izolaţie este strâmt sau închis, cum ar fi zona 
situată între o dală izolată şi un plafon fals, deschiderea sa poate genera o emisie de 
fibre care justifică precauţii operatorii speciale (de exemplu, o protecţie a solului, 
respectiv o izolare parţială în faţa deschiderii). La terminarea lucrărilor este, de 
asemenea, necesară curăţarea zonei. Dacă există o poluare de suprafaţă, dar 
intervenţia nu trebuie să elibereze fibre de azbest, este necesară o curăţare preliminară 
a zonei de lucru, prin aspirare cu filtrare absolută. Angajaţii vor fi echipaţi cu aparate de 
protecţie respiratorie filtrante, antipulberi, de clasă P3 şi cu haine de unică folosinţă pe 
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toată perioada de curăţare. Purtarea hainelor în timpul operaţiunii de mentenanţă 
propriu-zisă se justifică dacă nu s-a procedat la curăţare sau dacă există un risc de 
contact accidental cu azbest. Protecţia căilor respiratorii va fi menţinută pe tot cursul 
operaţiunii. 
 

4.2.2. Tehnici de înlăturare a pulberilor de azbest 

 In cazul in care  trebuie retrase materiale ce conţin azbest, trebuie să se utilizeze 
tehnici de înlăturare a prafului pentru a împiedica fibrele de azbest să treacă în 
suspensie în aer. Alegerea tehnicii de înlăturare a prafului trebuie să facă obiectul unei 
examinări minuţioase, ţinând cont de adaptabilitatea sa la o tehnică specială. De 
exemplu, metoda de umectare constituie în general metoda recomandată, dar aceasta 
poate să nu fie bună dacă sunt prezente echipamente electrice sub tensiune sau 
echipamente mecanice. 
 
●  Umectarea 
 Materialele ce conţin azbest pot fi umectate prin diferite tehnici: pulverizarea 
pneumatică cu apă (pentru udarea suprafeţei sau pentru materialele subţiri şi poroase) 
şi prin ace de injecţie pentru materialele mai groase sau pentru materialele cu o 
suprafaţă impermeabilă. Un agent de umectare trebuie să fie adăugat în apă pentru a 
umecta eficient azbestul. 
 
 ● Metoda de injecţie este bună pentru materiale precum izolaţiile termice şi cele 
de flocare şi poate fi bună pentru alte materiale ce conţin azbest cu suprafeţe 
impermeabile (de exemplu panouri izolante din azbest vopsit); acele de injecţie pot fi 
montate pe o placă rigidă (pentru suprafeţele plane) sau pe o ţeavă de alimentare 
flexibilă (pentru suprafeţele curbe şi inegale). O singură injectare punctuală (cu o tijă) 
poate fi suficientă pentru locurile inaccesibile. 
 Injectarea trebuie să se facă cu o presiune slabă (3,5 bari) pentru ca materialul 
ce conţine azbest să fie umectat prin capilaritate şi aceasta fără să răspândească inutil 
apa. Este important să se aştepte suficient timp pentru ca materialul să fie bine umectat 
în masă. Dacă materialul prezintă parţi uscate, aceasta poate duce la concentraţii mult 
mai crescute de fibre de azbest în aer la locul de muncă. 
 Mărimea şi concepţia acelor trebuie să fie alese în funcţie de forma materialului 
ce conţine azbest, de exemplu se vor folosi ace lungi cu găuri pe toata lungimea lor 
pentru panourile flocate sau izolatori cu o grosime mai mare de 1 cm. Acele trebuie să 
fie plasate în locul potrivit pentru a asigura o bună repartizare. Acestea trebuie să fie 
suficient de apropiate pentru a nu rămâne părţi uscate, şi trebuie poziţionate astfel încât 
gravitatea să faciliteze repartizarea apei (de exemplu acele se vor plasa pe partea 
superioară a ţevilor orizontale, dar în cercuri orizontale şi pe toată lungimea ţevilor 
verticale). 
 Dacă panoul flocat/izolant este acoperit cu o suprafaţă dură ce trebuie găurită 
pentru a lăsa acele de injecţie să pătrundă, trebuie utilizate tehnici de înlăturare a 
prafului prin găurire. Pentru umectare se va putea folosi pulverizarea cu apă fără aer, şi 
o umectare efectuată în avans va permite apei să se impregneze bine în materialul ce 
conţine azbest. 
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 ● Injecţia fără aer (injecţia care nu utilizează nici aer, nici gaz pentru 
pulverizarea apei) poate servi la umectarea suprafeţei materialelor poroase (de 
exemplu o acoperitoare izolantă, frânghii, garnituri) şi pentru pregătirea materialului 
înainte de găurire, pentru inserarea acelor de injectare. Umectarea prin pulverizare fără 
aer poate fi de asemenea utilizată pe panouri izolante din azbest (pentru retragerea 
azbestului cu aspiraţie locală) şi pe resturile mici în cursul curăţării.  

Flocajele/izolaţiile termice deteriorate se pot sparge în timpul injectării. Astfel de 
secţiuni deteriorate pot fi învelite cu folii din polietilenă (sau cu filme şi panglici adezive) 
pentru a împiedica dispersia resturilor. 
 Poate fi necesar să se înlăture învelitoarea metalică, aflată în jurul izolaţiei 
termice cu conţinut de azbest, pentru a lăsa la vedere izolaţia termică în vederea 
injectării. Dacă învelitoarea metalică poate fi perforată, trebuie să se injecteze apă pe 
izolaţia termică în acest mod. Dacă învelitoarea metalică poate fi înlăturată fără a 
deteriora izolaţia termică, va fi mai uşor accesul pentru inserarea acelor de injecţie, şi în 
acest caz, vor fi utilizate pulverizarea fără aer şi aspirarea suprafeţelor pentru a limita 
eliberarea de praf. 
 Pot apărea probleme de uniformitate a umectării dacă materialul este 
deteriorat, cu fisuri interioare, sau dacă porozitatea materialului nu este uniformă. Dacă 
sunt fisuri aparente, acele trebuie plasate cu precauţie pentru a mări eficacitatea 
umectării. Dacă porozitatea este variabilă, poate fi utilă reglarea debitului. Poate fi util 
să se acopere materialele ce conţin azbest pentru a reţine apa şi pentru a asigura o 
umectare completă. 
 
 ● Retragerea materialelor umectate ce conţin azbest se face mai uşor cu 
unelte manuale (de exemplu răzuitoare, mandrine, şurubelniţe). Uneltele electrice 
(maşini de decupat cu discuri şi maşini de găurit) nu trebuie niciodată utilizate pentru 
decuparea materialelor ce conţin azbest. Munca trebuie organizată metodic, materialele 
retrase fiind imediat puse într-un sac sau împachetate, procedând progresiv de sus în 
jos pentru a nu recontamina suprafeţele curăţate (de exemplu se va începe cu plafoane 
şi grinzi, se va continua cu pereţi şi pereţi interiori şi se va termina cu podeaua). 
 Odată ce cea mai mare parte a materialelor ce conţin azbest a fost înlăturată, pot 
rămâne mici cantităţi pe suprafeţe, uneori materialele reziduale ce conţin azbest aderă 
puternic (de exemplu pe suprafaţa unei ţevi). Vor trebui utilizate, de preferinţă, unelte 
manuale pentru a înlătura azbestul rezidual, dar uneltele electrice pot fi necesare pentru 
azbestul rezidual care aderă puternic. În acest caz, uneltele electrice trebuie utilizate cu 
puterea lor minimă şi cu un echipament de înlăturare a prafului (spumă, pulverizare fără 
aer, sau aspiraţie locală). 
 
 ● Depunerea umedă este cea mai bună metodă şi trebuie întotdeauna să fie 
utilizată, cu excepţia cazurilor foarte speciale. Cu toate acestea, atunci când depunerea 
umedă este imposibilă, alternativa este îndepărtarea controlată uscată, ceea ce 
înseamnă utilizarea altor metode de retragere care să poată controla eliberarea de praf, 
cum ar fi aspirarea locală, sau învelirea componentelor izolate, precum şi decuparea şi 
îndepărtarea unei secţiuni complete (numită "învelire şi decupare"). 
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 ● Învelirea şi decuparea secţiunilor de ţevărie izolată termic sunt utile atunci 
când ţevăria şi izolarea termică trebuie eliminate amândouă ca deşeuri din azbest. 
Ţeava izolată termic este învelită în folii din polietilenă. Poate fi necesar să se 
depună mici segmente din izolaţia termică pentru a avea acces şi a decupa ţeava. 
Pentru depunerea acestei secţiuni de izolaţie termică există un risc de expunere la 
azbest, şi deci întreaga activitate trebuie să fie executată într-o incintă. Această tehnică 
nu este bună decât dacă bucăţile de ţeavă sunt de mărime rezonabilă, şi dacă a fost 
golit conţinutul ţevilor şi rezervoarelor. Sacii cu mănuşi, din plastic transparent rezistent, 
conţin mănuşi din plastic cu mâneci lungi care permit operatorului exterior să 
manipuleze elemente din interior. După ce au plasat sacul cu mănuşi în jurul 
elementului ce urmează a fi înlăturat, operatorul poate utiliza unelte cu aceste mănuşi 
pentru retragerea azbestului. Materialul ce conţine azbest îndepărtat de pe element 
este colectat în partea inferioară a sacului cu mănuşi. Sacul trebuie să aibă o 
închizătură pentru a putea închide deşeurile în partea inferioară a sacului la terminarea 
lucrului. Sacul nu este utilizat decât o dată şi apoi este aruncat cu deşeurile. Atunci 
când aceasta este posibil, sacul cu mănuşi trebuie să fie utilizat sub o depresiune 
uşoară. 
 Trebuie să existe un sistem care permite retragerea uneltelor din sacul cu 
mănuşi la terminarea lucrării. Pentru aceasta, poate fi necesară introducerea de unelte 
într-una din mănuşi şi apoi retragerea ei în exterior pentru ca uneltele să se găsească în 
mănuşa din plastic care iese. Se poate înnoda mănuşa astfel încât să lase uneltele  
într-un fel de buzunar din plastic, un al doilea nod în mănuşă va face o secţiune ce 
poate fi decupată cu riscul minim de eliberare de azbest. Buzunarul de unelte poate fi 
deschis fie în sacul cu mânuşi următor, fie intr-o chiuvetă cu apă pentru curăţare. Sacul 
cu mănuşi îl protejează pe operator, dar aceasta nu-l scuteşte să utilizeze un 
echipament individual de protecţie şi un aparat de protecţie respiratorie, nici să utilizeze 
o incintă, căci în cazul perforării unui sac se poate vărsa azbest. 
 
 ● Retragerea directă prin sisteme de aspirare este o metodă convenabilă şi 
eficientă pentru retragerea azbestului care este prins superficial (de exemplu, izolări 
termice sau fonice cu fibre textile). Deşeurile de azbest sunt aspirate către un colector 
la distanţă printr-o cuvă de transport sub vid, vidul fiind generat de un echipament 
conceput special în acest sens. 
Dacă aceasta cuvă se racordează la o unitate de însăcuire care se găseşte în exteriorul 
incintei de retragere, aceasta unitate de însăcuire trebuie să aibă propria sa incintă iar 
operatorii unităţii de însăcuire trebuie să utilizeze un aparat de protecţie respiratorie, un 
echipament individual de protecţie şi proceduri de decontaminare (ca şi cum ar lucra 
într-o operaţiune de retragere a azbestului). 
Dacă este utilizat acest tip de echipament, planul de lucru trebuie să indice clar cum se 
pot degaja obstrucţiile în cuva de transport sub vid. Trebuie, de exemplu, plasate dopuri 
la cele două extremităţi ale cuvei, iar cuva trebuie adusă în incinta de retragere pentru a 
scoate dopurile. 
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Se recomandă ca lucrătorii care execută retragerea azbestului să realizeze următoarele 
tehnici de înlăturare a pulberilor de azbest: 
 - să decidă care este ordinea lucrărilor, astfel încât să reducă riscul de  
recontaminare a suprafeţelor curăţate, de exemplu să înceapă cu plafoanele şi grinzile, să 
continue cu pereţii interiori şi să termine cu pardoseala; 
 - să acţioneze astfel încât filtrele să nu fie ude, căci aceasta ar diminua eficienţa  
filtrării; 
 - este esenţial să aranjeze şi să cureţe echipamentele. Să fie curăţate deşeurile  
cât mai repede posibil, de îndată ce ele au apărut. Şarpantele din lemn, care susţin  
plafoanele de azbest, conţin probabil cuie, să se verifice dacă aceste cuie nu ies în afară, ceea 
ce ar constitui un pericol pentru cineva care ar merge deasupra; 
 - să retragă materialele ce conţin azbest deteriorându-le cât mai puţin posibil.  
De exemplu, dacă o dală AIB conţine 4 cuie, aceasta trebuie scoasă intactă, exceptând 
 partea distrusă la colţurile prinse în cuie. Cuiele trebuie înlăturate individual; 
 - să NU utilizeze alte metode decât cele specificate în planul de lucru; 
 - să NU utilizeze instrumente electrice pe materiale ce conţin azbest (cu excepţia 
aplicaţiilor speciale şi foarte limitate, dacă aceste aplicaţii au fost prevăzute în evaluarea 
riscurilor şi în planul de lucru). 

 
Angajatorii care au lucrători ce se ocupă de retragerea materialelor ce conţin 

azbest, trebuie să se asigure că: 
 - sunt urmate procedurile de securitate; 
 - sunt utilizate doar metodele de retragere specificate în planul de lucru; 
 - nu trebuie să fie modificate metodele de lucru fără o revizuire prealabilă a evaluării 
riscurilor şi a planului de lucru. 
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                                                                                            ANEXA Nr. 1 

 

TERMENI SI ABREVIERI 

 

 Azbestul este definit ca fiind o fibră minerală  ale cărei proprietăţi de izolator 
termic, incombustibilitate, rezistenţă şi faptul că poate fi împletit cu uşurinţă, pe lângă 
costul redus, au justificat utilizarea lui în diverse domenii, în special la construcţii şi la 
protecţia clădirilor, la sistemele de încălzire, la protejarea navelor împotriva incendiilor 
sau a căldurii, în plăci pentru acoperişuri, pereţi şi podele, la armarea asfaltului şi a 
materialelor plastice, la îmbinări, la saboţi de frână şi în îmbrăcămintea rezistentă la foc. 

 Termenul „azbest” se aplică substanţelor următoare: actinolit de azbest, 
grünerit de azbest, antofilit de azbest, crisotil, crocidolit, tremolit de azbest. 

 Fibră reprezintă orice obiect mai lung de 5 μm, cu o lățime mai mică de 3 μm si 
având un raport lungime/lățime mai mare de 3/1, care poate fi numărat prin microscopul 
optic cu contrast de fază, utilizând metoda de referință europeană definită în anexa I la 
Directiva 83/477/CEE. 

 Evaluarea riscurilor  este o examinare sistematică a riscurilor legate de toate 
componentele procesului de muncă: echipamente de muncă şi materiale; mediul de 
muncă; lucrător; sarcina de muncă. În urma evaluării rezultă: riscurile existente la postul 
de lucru evaluat, dimensiunea acestora, ce riscuri pot fi eliminate, ce măsuri de 
prevenire şi protecţie trebuie luate pentru a ţine sub control riscurile care nu pot fi 
eliminate. 

 Noţiunea de risc  precum şi parametrii de cuantificare a riscului sunt definite pe 
plan european, şi anume: probabilitatea producerii unei vătămări sau afecţiuni a 
organismului uman cu anumită gravitate şi frecvenţă a consecinţelor 

Agent chimic – orice element sau compus chimic, singur sau în amestec, în 
stare naturală sau fabricat, utilizat sau eliberat, inclusiv sub formă de deşeuri, prin orice 
activitate profesională, fie că este  produs intenţionat  sau nu, fie că este introdus pe 
piaţă sau nu. 

Agent chimic periculos-  orice agent chimic care întruneşte criteriile de 
clasificare ca substanţă periculoasă în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1272/2008 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a 
directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului CE 
nr. 1907/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu HG nr. 1408/2008 privind 
clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase, indiferent că acea 
substanţă este clasificată în temeiul actelor normative menţionate sau nu, cu excepţia 
substanţelor care întrunesc numai criteriile de clasificare ca periculoase pentru mediu; 
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- orice agent chimic care întruneşte criteriile de clasificare ca amestec sau ca preparat periculos 

în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1272/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

sau cu prevederile HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea 

pe piaţă a preparatelor periculoase, indiferent că acel amestec sau preparat este clasificat în 

temeiul actelor normative menţionate sau nu, cu excepţia acelora care întrunesc numai criteriile 

de clasificare ca  amestecuri sau preparate periculoase pentru  mediu; 

- orice agent chimic care, deşi nu întruneşte criteriile de clasificare ca fiind periculos în 
conformitate cu literele (a) şi (b), poate prezenta un risc pentru securitatea şi sănătatea 
lucrătorilor datorită proprietăţilor sale fizico-chimice, chimice sau toxicologice şi  modului 
în care este utilizat sau este prezent la locul de muncă,  inclusiv  orice agent chimic 
căruia i s-a atribuit o valoare  limită de expunere profesională potrivit prevederilor Art. 6-
10. 

Valoare limită de expunere profesională pentru agenţi chimici – dacă nu se 
specifică altfel, valoarea limită  a mediei ponderate cu timpul, a concentraţiei unui agent 
chimic în aerul zonei de respiraţie a lucrătorului,  pentru  o perioadă  de referinţă 
specificată (pentru 8 ore sau pentru termen scurt – max. 15 min. ). 

Zonă de respiraţie a lucrătorului – zonă de formă emisferică, situată la nivelul 
feţei lucrătorului, având raza de 0,3 m, măsuraţi de la mijlocul unei linii imaginare ce 
uneşte urechile. 

Fracţie inhalabilă = fracţiune inhalabilă – fracţiunea masică din totalul de 
particule în suspensie în aer care este inhalată pe nas şi pe gură, particule cu diametrul 
aerodinamic mai mic de 100 µm. 

Fracţie respirabilă = fracţiune respirabilă – fracţiunea masică a particulelor 
inhalate care pătrunde până la căile neciliate - alveole, particule cu diametrul 
aerodinamic mai mic de 15 µm. 

 Prevenire - ansamblul de dispoziţii sau măsuri luate ori prevăzute în toate 
etapele procesului de muncă, în scopul evitării sau diminuării riscurilor profesionale; 

 Eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, 
produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia 
de persoană dată dispărută sau accidentul de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în 
care au fost implicate persoane angajate, incidental periculos, precum şi cazul 
susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune. 

Accident de muncă - vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia 
acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea 
îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 
3 zile calendaristice, invaliditate ori deces. 
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 Boală profesională - afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei 
meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici 
locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale 
organismului, în procesul de muncă. 

 Echipament de muncă - orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită în 
muncă. 

 Echipament individual de protecţie - orice echipament destinat a fi purtat sau 
mânuit de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar 
putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice 
supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv. 
 Loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile 
întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la 
care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii. 
 

 Pericol grav şi iminent de accidentare - situaţia concretă, reală şi actuală 
căreia îi lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice 
moment. 

 Securitate şi sănătate în muncă - ansamblul de activităţi instituţionalizate 
având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, 
apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane 
participante la procesul de muncă. 

 Incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, 
avaria, accidentul tehnic,emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncţionalitatea unei 
activităţi sau a unui echipament de muncă sau/şi din comportamentul neadecvat al 
factorului uman care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil să aibă asemenea 
urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost posibil să producă pagube materiale. 

Servicii externe - persoane juridice sau fizice din afara întreprinderii/unităţii, 
abilitate să presteze servicii de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii 
în muncă, conform legii. 

 Accident uşor - eveniment care are drept consecinţă leziuni superficiale care 
necesită numai acordarea primelor îngrijiri medicale şi a antrenat incapacitate de muncă 
cu o durată mai mică de 3 zile. 

 TWA - time-weighted average - medie ponderată în timp 

CAS - Numărul din registrul „Chemical Abstract Service”. 

HG - hotărârea Guvernului României 
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OUG - ordonanţă de urgenţă a guvernului 

MO – Monitorul Oficial 

UE – Uniunea Europeană 

CE – Consiliul Europei 

CEE – Comunitatea Economică Europeană 

VLEP – valoare limită de expunere profesională 

EIP – echipament individual de protecţie 

 
 
 
 

 


