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LEGISLAŢIE PRIVIND 
SUBSTANŢELE ŞI PREPARATELE CHIMICE PERICULOASE 

 
Obligaţiile unităţilor la efectuarea de operaţiuni cu  

substanţe şi preparate chimice periculoase 
 
 
 

LEGISLAŢIE 
=extrase= 

 
1. H.G. nr. 1408 / 04.11.2008 (M.O. nr. 813 / 04.12.2008) privind clasificarea, ambalarea şi 

etichetarea substanţelor periculoase  
- Anexele nr. 1 - 6 se pot descărca de pe site-ul Monitorului Oficial:  
http://www.monitoruloficial.ro/ , e-Monitor, M.O. nr. 813 bis din 04.12.2008. 

 
3. H.G. nr. 92 / 23.01.2003 (M.O. nr. 118 / 25.02.2003) pentru aprobarea Normelor metodolo-

gice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, modifi-
cată şi completată de: 
H.G. nr. 597 / 13.06.2007 (M.O. nr. 508 / 30.07.2007). 

 
4. LEGEA nr. 360 / 02.09.2003 (M.O. nr. 635 / 05.09.2003) privind regimul substanţelor şi 

preparatelor chimice periculoase, modificată şi completată de: 
LEGEA nr. 263 / 05.10. 2005 (M.O. nr. 899 / 07.10.2005). 
 
- art. 5-13 prevăd acte legislative care vor apărea la timpii prevăzuţi de lege; 
- art. 22 - alin. (2) prevede obligaţia producătorilor, distribuitorilor, utilizatorilor, impor-
tatorilor, exportatorilor de a furniza către Inspectoratele Teritoriale de Muncă listele cu 
substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le deţin, înainte de începerea acti-
ităţilor cu aceste substanţe; 
- art. II din Legea nr. 263 / 2005 abrogă Decretul nr. 466 / 1979.  

 
 
 
 
 

NOTĂ: 
se va aplica legislaţia privitoare la substanţele şi preparatele chimice periculoase  

în corelare cu legislaţia aferentă domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă 
 
 

Cum procedează unităţile: 
 

- se identifică toate substanţele şi preparatele chimice de pe teritoriul unităţii; 
- se compară lista substanţelor şi preparatelor chimice identificate de unitate cu lista substan-

ţelor şi preparatelor chimice periculoase prevăzută de H.G. nr. 1408 / 2008; 
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- lista substanţelor şi preparatelor chimice periculoase rezultată va fi obligatoriu transmisă 
Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța, aşa cum prevede art. 22 alin. (2) din Legea 
nr. 360 / 02.09.2003 modificată şi completată, împreună cu Fişele Tehnice de Securitate. 

      Având în vedere modificările legislative apărute începând cu anul 2006 în domeniul securi-
tăţii şi sănătăţii în muncă, se va ţine cont, în linii generale, de următoarele cerinţe: 

 identificarea substanţele şi preparatele chimice periculoase de pe teritoriul unităţii,  
utilizând L. 360 / 2003, H.G. nr. 92 / 2003, H.G. 1408 / 2008 şi altele; 

 asigurarea de Fişe Tehnice de Securitate -F.T.S.- pentru toate substanţele şi prepara-
tele chimice periculoase din unitate; 

 evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională; 
 elaborarea de instrucţiuni scrise (proceduri) privind modul de lucru cu substanţele şi 

preparatele chimice periculoase din unitate; 
 elaborarea de instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţile 

în care sunt implicate substanţele şi preparatele chimice periculoase; 
 instruirea periodică a lucrătorilor care efectuează operaţiuni cu substanţe şi preparate 

chimice periculoase; 
 consemnarea efectuării instruirii în fişele individuale de instruire; 
 asigurarea supravegherii sănătăţii lucrătorilor prin servicii medicale de medicina 

muncii; 
 asigurarea de echipament individual de protecţie (E.I.P.) şi de echipament individual 

de lucru (E.I.L.) pentru lucrătorii implicaţi în operaţiuni cu substanţe şi preparate 
chimice periculoase; 

 asigurarea semnalizării de securitate şi de sănătate la locul de muncă; 
 efectuarea de determinări de noxe în mediul de muncă, în prezenţa inspectorilor de 

muncă; 
 punerea în aplicare a altor prevederi legale conexe. 

 
Inspector de muncă S.S.M., 
ing. Traian M. Chirileanu 
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