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HOTARAREA DE GUVERN NR. 1146/2006 

privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a 

echipamenetelor de munca 

 

 

 

 

Prezenta hotarare transpune in legislatia romana prevederile Directivei 89/655/CEE privind 

cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamenetelor de 

munca 

 

Scopul: Hotararea are scopul de a stabili cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii 

lucratorilor care utilizeaza la locul de munca echipamante de munca 

Hotararea precizeaza regulile aplicabile la montarea si utilizarea echipamentelor de munca de catre lucratori. 

 Obiectivul principal al hotararea este de a pune in opera masurile concrete minimale vizand 

promovarea securitatii si sanatatii in munca pentru utilizarea echipamentelor de munca. 

 Aceasta hotarare fixeaza obligatiile angajatorilor privind alegerea echipamanetelor de munca in functie 

de lucrarile de efectuat si de riscurile la care vor fi supusi lucratorii. Ea stabileste de asemenea, regulile de 

informare si formare adecvate in beneficiul lucratorilor pusi sa monteze si sa utilizeze echipament de munca.  

 Hotararea fixeaza principiile de verificare initiale si periodice a echipamentului in functie de criteriile 

de periculozitate si de conditiile de punere in functiune a echipamentelor. 

 Pentru amenajarea posturilor de munca si aplicarea prescriptiilor minimale de securitate trebuie luate 

in considerare si aplicate principiile ergonomice. 

 Reprezentantii lucratorilor trebuie sa fie consultati si asociati in ansamblul demersurilor care se refera 

la aplicarea prescriptiilor din hotarare.  

  

 Definitii 

Echipamentul de munca este orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita la locul de munca. 

 Zona periculoasa este orice zona din interiorul si din jurul echipamentului de munca in care prezenta 

unui lucrator expus il supune pe acesta unui risc pentru sanatatea si securitatea sa. 

 

 Obligatiile angajatorului sunt de mai multe naturi. 

 Alegerea  echipamentelor in functie de tipul de munca si riscuri. 

 Angajatorii sunt obligati sa aleaga echipamentele de munca in functie de caracteristicile specifice ale 

muncii si de riscurile pentru muncitori cu scopul eliminarii sau pentru minimalizarea riscurilor. 

 

 Conditiile specifice de aplicare 

 Echipamentele puse pentru prima data la dispozitia lucratorilor dupa aplicarea prezentei hotarari 

trebuie sa satisfaca prescriptiile minimale prevazute in anexe. 

 Gestiunea echipamanetelor specifice Utilizarea, repararea sau mentenanta echipamentelor de munca 

la riscuri specifice sunt rezervate lucratorilor abilitati special. 

  

Obligatiile privind informarea si formarea pentru utilizare sigura. 

 Angajatorul trebuie sa furnizeze lucratorilor informatiile adecvate, notificari asupra echipamentelor de 

munca, continand minimum de indicatii asupra securitatii si sanatatii. 

 Trebuie de asemenea sa se acorde o formare adecvata lucratorilor insarcinati cu utilizarea 

echipamentelor privind riscurile in utilizare. 
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Verificarile initiale si periodice 

 Trebuie vegheat ca echipamentul de munca a caror securitate depinde de cerintele de instalare sa fie 

supuse unei verificari initiale  si unei verificari dupa fiecare montare. Echipamentul de munca trebuie sa faca 

obiectul verificarilor periodice si unor verificari exceptionale de fiecare data cand pot avea evenimente 

susceptibile sa produca daune. 

 

Principiile prevenirii (ergonomie)  

 Postul de munca si pozitia lucratorilor in timpul utilizarii echipamentului de munca precum si 

principiile ergonomice trebuie sa fie luate deplin in considerare de catre angajator in timpul aplicarii 

prescriptiilor minime de securitate. 

 Lucratorii trebuie sa fie atenti la riscurile care se afla in mediul imediat de munca. 

 

 Consultarea si participarea lucratorilor  

Angajatorul are obligatia de a organiza consultarea si participarea lucratorilor in materiile acoperite de 

prezenta hotarare. 


