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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

 

11 ianuarie 2022 

 

√  Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 1106/2021 
pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind organizarea muncii persoanelor private de 
libertate, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 
500.165/2017, publicată in Monitorul Oficial 30/11.01.2022. 

Art. I 

Instrucţiunile privind organizarea muncii persoanelor private de libertate, aprobate prin Decizia 
directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500.165/2017, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 şi 904 bis din 17 noiembrie 2017, cu modificările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 4 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"d) situaţia zilnică sau lunară privind mişcarea efectivelor;" 

2.La articolul 5 alineatul (2), literele e), f), g), p), r), s) şi t) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"e) desemnează reprezentanţi din cadrul serviciului sau biroului evidenţă deţinuţi, în calitate de 
membri în comisia de selecţionare şi repartizare la muncă a persoanelor private de libertate; 

f) ia măsuri astfel încât, înainte de întrunirea comisiei, cu cel puţin 48 de ore, să fie distribuite către 
fiecare membru al comisiei de selecţionare la muncă tabelele listate cu persoanele private de libertate 
care urmează a fi analizate; 

g) urmăreşte respectarea baremelor de folosire a persoanelor private de libertate la activităţi 
gospodăreşti în interesul locului de deţinere şi înaintează propunerile formulate în scris de către 
lucrătorul de organizare a muncii către directorul locului de deţinere, astfel încât în orice moment să 
fie disponibile persoane private de libertate care să presteze astfel de activităţi, în vederea asigurării 
continuităţii folosirii la muncă, cu respectarea duratei muncii prestate şi a timpului legal de odihnă; 

................................................................................................. 

p) verifică datele înscrise şi semnează fişele de evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de propunere 
pentru liberare condiţionată în caz de liberare, transfer, transfer în centrele de reţinere şi arestare 
preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfăşurarea de activităţi necesare 
organelor judiciare sau întreruperea executării pedepsei a persoanelor private de libertate; 

................................................................................................. 

r) înaintează trimestrial directorului adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, spre 
semnare, fişele de evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de propunere pentru liberare 
condiţionată; 

s) avizează modul de calcul al drepturilor băneşti cuvenite persoanelor private de libertate şi semnează 
statele de plată pentru cele folosite la muncă remunerată, pe care le predă compartimentului financiar-
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contabil, lunar şi cu ocazia liberării, transferării, transferării în centrele de reţinere şi arestare 
preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfăşurarea de activităţi necesare 
organelor judiciare sau plecării în întreruperea executării pedepsei; 

t) propune directorului adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar selecţionarea unor 
persoane private de libertate din alte unităţi, pentru a fi folosite la muncă, dacă în cadrul unităţii în 
care se află nu au fost identificate persoane private de libertate care să îndeplinească condiţiile de 
selecţionare;" 

3.La articolul 5 alineatul (2), după litera u) se introduce o nouă literă, litera v), cu următorul cuprins: 

"v) informează de îndată directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar cu privire la 
orice aspect care vizează siguranţa locului de deţinere de care a luat cunoştinţă în îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu." 

4.La articolul 5 alineatul (3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Ofiţerul organizarea muncii îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor de evidenţă deţinuţi din 
locurile de deţinere aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi are următoarele 
atribuţii principale:" 

5.La articolul 5 alineatul (3), literele b) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"b) verifică respectarea baremelor de folosire a persoanelor private de libertate la activităţi 
gospodăreşti în interesul locului de deţinere, centralizează necesarul de persoane private de libertate 
ce se impune a fi folosite la diferite activităţi în baza notelor de solicitare transmise de către 
compartimentele interesate şi formulează propuneri în scris către directorul locului de deţinere, cu 
avizul şefului serviciului sau biroului evidenţă deţinuţi şi organizarea muncii, astfel încât în orice 
moment să fie disponibile persoane private de libertate care să presteze astfel de activităţi, în vederea 
asigurării continuităţii folosirii la muncă, cu respectarea duratei muncii prestate şi a timpului legal de 
odihnă; 

................................................................................................. 

f) verifică şi semnează lunar fişele de evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de propunere pentru 
liberare condiţionată, completate cu datele corespunzătoare zilelor câştigate prin muncă şi a celor 
executate efectiv;" 

6.La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(4) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor de organizare a muncii din unităţile 
subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor are următoarele atribuţii principale: 

a) verifică modul de întocmire de către şefii punctelor de lucru a documentelor de evidenţă a muncii, 
sub aspectul corectitudinii datelor înscrise, urmărind ca bonul de lucru să fie semnat atât de şeful 
punctului de lucru, cât şi de reprezentantul beneficiarului, iar în tabelul nominal de scoatere la muncă 
să fie înscrise ora începerii şi ora încetării lucrului, timpul aferent servirii mesei, ora sosirii în unitate, 
precum şi timpul efectiv prestat. În acest sens, cel puţin o dată pe săptămână, dar obligatoriu înainte 
de sfârşitul lunii, urmăreşte concordanţa datelor înscrise zilnic în registrul de intrări-ieşiri din cadrul 
secţiei de deţinere şi din postul de control cu cele înscrise în tabelul nominal de scoatere la muncă în 
ceea ce priveşte ora plecării/sosirii din/în unitate, a servirii mesei şi a întreruperii programului de lucru 
al persoanelor private de libertate folosite la muncă. Pentru certificarea verificării efectuate semnează 
în documentele anterior menţionate; 

b) întocmeşte tabelele cu persoanele private de libertate ce urmează a fi discutate în comisia de 
selecţionare şi repartizare la muncă, pe care le distribuie către fiecare membru, precum şi lucrătorului 
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de la biroul/compartimentul de prevenire a criminalităţii şi terorismului, cu cel puţin 48 de ore înainte 
de întrunirea comisiei; 

c) participă la comisia de selecţionare la muncă a persoanelor private de libertate şi înscrie în procesul-
verbal de selecţionare la muncă persoanele private de libertate analizate în comisie, urmărind ca cele 
selecţionate să îşi dea acordul scris prin semnarea unui angajament cu privire la drepturile, obligaţiile 
şi interdicţiile pe care le au pe timpul cât desfăşoară activităţile la care au fost repartizate; 

d) ţine evidenţa persoanelor private de libertate folosite la activităţi cu caracter gospodăresc necesare 
penitenciarului, în conformitate cu baremele de folosire a acestora; 

e) informează şeful structurii de evidenţă şi ofiţerul organizarea muncii cu privire la numărul de 
persoane private de libertate care trebuie folosite la activităţi cu caracter gospodăresc necesare locului 
de deţinere, în vederea respectării dispoziţiilor legale referitoare la durata muncii prestate şi acordarea 
timpului legal de odihnă. Prin raportare la media lunară a efectivului de persoane private de libertate 
înregistrată în perioada anterioară, când situaţia se impune, formulează propuneri în scris de 
suplimentare/diminuare a necesarului de persoane private de libertate către directorul locului de 
deţinere, cu avizul şefului serviciului sau biroului evidenţă deţinuţi şi organizarea muncii; 

f) întocmeşte tabelele nominale de scoatere la muncă a persoanelor private de libertate; 

g) efectuează, a doua zi pentru ziua anterioară, pontajul individual al persoanelor private de libertate 
care muncesc sau al formaţiunii de lucru, în modulul specific din aplicaţia informatizată; 

h) efectuează pontajul persoanelor private de libertate clasificate în regim deschis, care desfăşoară 
activităţi lucrative nesupravegheate în afara locului de deţinere, în tabelele nominale de scoatere la 
muncă şi în modulul specific din aplicaţia informatizată; 

i) totalizează orele înscrise în tabelele nominale de scoatere la muncă a persoanelor private de libertate 
la începutul fiecărei luni pentru luna anterioară, în vederea acordării drepturilor cuvenite în urma 
muncii prestate; 

j) completează la sfârşitul lunii şi ori de câte ori este necesar, în caz de liberare, transfer, transfer în 
centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru 
desfăşurarea de activităţi necesare organelor judiciare, întreruperea executării pedepsei, deces, fişa de 
evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de propunere pentru liberare condiţionată cu datele 
corespunzătoare zilelor câştigate prin muncă şi executate; 

k) completează şi înaintează săptămânal şefului structurii de evidenţă fişa de evidenţă a zilelor muncite 
şi a termenului de propunere pentru liberare condiţionată, în vederea întocmirii lucrărilor necesare 
analizării în comisia de propuneri pentru liberare condiţionată; 

l) înaintează lunar şefului structurii de evidenţă, spre verificare şi semnare, fişa de evidenţă a zilelor 
muncite şi a termenului de propunere pentru liberare condiţionată; 

m) înaintează şefului structurii de evidenţă, spre verificare şi semnare, fişa de evidenţă a zilelor muncite 
şi a termenului de propunere pentru liberare condiţionată, în caz de liberare, transfer, transfer în 
centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru 
desfăşurarea de activităţi necesare organelor judiciare sau întrerupere a executării pedepsei; 

n) verifică fişele de evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de propunere pentru liberare condiţionată 
pentru persoanele private de libertate care au venit prin transfer de la alte unităţi penitenciare sau au 
revenit din transfer în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor 
Interne pentru desfăşurarea de activităţi necesare organelor judiciare ori din întreruperea executării 
pedepsei, în prima zi lucrătoare după data transferului sau a revenirii; 
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o) întocmeşte situaţia mişcării zilnice a efectivelor de persoane private de libertate, prevăzută în anexa 
nr. 8; 

p) centralizează datele privind folosirea la muncă a persoanelor private de libertate şi realizările 
obţinute în cursul fiecărei luni, în vederea transmiterii situaţiilor lunare către structura de specialitate 
din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 

q) întocmeşte situaţia centralizatoare a prestărilor de servicii şi o înaintează spre verificare şefului 
structurii de evidenţă, urmând a fi înaintată compartimentului financiar în vederea emiterii facturilor, 
prevăzută în anexa nr. 11; 

r) lunar şi în cazul liberării, transferării, transferării în centrele de reţinere şi arestare preventivă din 
subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfăşurarea de activităţi necesare organelor 
judiciare sau întreruperii executării pedepsei, calculează drepturile băneşti cuvenite acestora şi 
întocmeşte statele de plată pentru persoanele private de libertate folosite la muncă remunerată, pe 
care le înaintează spre avizare, în vederea predării la compartimentul financiar-contabilitate; 

s) la sfârşitul anului şcolar şi la finalizarea cursurilor de calificare şi recalificare profesională, înscrie 
zilele câştig acordate persoanelor private de libertate, în baza situaţiei nominale transmise de serviciul 
educaţie şi asistenţă psihosocială, în fişa de evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de propunere 
pentru liberare condiţionată, precum şi în aplicaţia informatizată; 

t) soluţionează cererile, petiţiile şi sesizările privind folosirea la muncă a persoanelor private de 
libertate şi acordarea drepturilor subsecvente; 

u) informează de îndată şeful structurii de evidenţă şi organizarea muncii cu privire la orice aspect care 
vizează siguranţa locului de deţinere de care a luat cunoştinţă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; 

v) verifică existenţa tuturor documentelor necesare comisiei de selecţionare la muncă, inclusiv a 
solicitărilor scrise transmise de sectoarele interesate, urmărind să fie precizate numărul necesar de 
persoane private de libertate, tipul activităţii şi perioada; 

w) colaborează cu sectoarele interesate pentru întocmirea planificării participării persoanelor private 
de libertate repartizate la activităţile lucrative, verifică existenţa acestora, precum şi respectarea 
dispoziţiilor prevăzute la art. 174 alin. (5) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, denumit în continuare Regulament." 

7.La articolul 5, alineatul (5) se abrogă. 

8.La articolul 6, alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Art. 6 

(1) Planificarea şi organizarea muncii persoanelor aflate în executarea pedepselor sau a măsurilor 
privative de libertate se realizează urmărindu-se implicarea în astfel de activităţi a unui număr cât mai 
mare de persoane private de libertate. 

.................................................................................................. 

(6) Se interzice folosirea persoanelor private de libertate la activităţile prevăzute la art. 83 alin. (1) din 
Lege în interesul personalului administraţiei penitenciare." 

9.La articolul 6, alineatele (2) şi (3) se abrogă. 

10.La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: 
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"(21) Anterior încheierii contractelor de prestări servicii cu beneficiarii persoane fizice/juridice se 
întocmeşte procesul-verbal de negociere prin care sunt stabilite tariful pe unitatea de timp sau pe 
produs şi, după caz, condiţiile contractuale. Documentul întocmit se înregistrează atât la unitatea 
penitenciară, cât şi la beneficiarul forţei de muncă, conform anexei nr. 15." 

11.La articolul 9, alineatele (4) şi (5) se abrogă. 

12.La articolul 9, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(6) Contractul se încheie între directorul locului de deţinere şi operatorul economic, însă numai după 
avizarea de către directorul adjunct economico-administrativ, directorul adjunct pentru siguranţă şi 
regim, consilierul juridic şi persoana responsabilă cu securitatea şi sănătatea în muncă şi protecţia 
mediului." 

13.La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 

"(11) Beneficiarii persoane juridice care nu fac dovada solvabilităţii prin documentele prevăzute la alin. 
(1) lit. a)-c) pot fi contractaţi dacă nu au debite restante faţă de unitate şi numai în situaţia în care 
achită anticipat, pentru întreaga perioadă de desfăşurare a lucrărilor, contravaloarea acestora." 

14.La articolul 10, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (11), instituţiile publice nu au obligaţia plăţii avansului, a 
prezentării documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi pot fi contractate dacă nu au debite restante 
faţă de unitate. 

(3) Beneficiarii persoane fizice sunt obligaţi să prezinte actul de identitate şi să achite în avans 
contravaloarea estimată a serviciilor, în cazul în care perioada de derulare a contractului este mai mică 
de o lună. Pentru contractele ce urmează să se deruleze pe o perioadă mai mare de o lună, beneficiarul 
va achita în avans, în luna în curs, contravaloarea estimată a lucrărilor ce urmează a fi realizate în luna 
următoare. Beneficiarul persoană fizică poate fi contractat dacă nu are debite restante faţă de unitate 
şi numai în situaţia în care achită anticipat, pentru întreaga perioadă de desfăşurare a lucrărilor, 
contravaloarea acestora." 

15.La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: 

"(31) Contractul de prestări servicii întocmit conform alin. (1)-(3) se înaintează pentru avizare şi 
semnare însoţit de toate documentele necesare încheierii acestuia." 

16.La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 12 

(1) În contractele de prestări servicii încheiate cu operatorii economici va fi stipulată obligaţia ca, pe 
cheltuiala lor, aceştia să asigure instruirea şi toate măsurile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
şi în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru persoanele private de libertate şi personalul de pază şi 
supraveghere, cu respectarea prevederilor art. 106 şi art. 159 alin. (3) lit. c) din Regulament." 

17.Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 13 

Fiecare contract se înregistrează la secretariatul locului de deţinere şi în modulul specific din aplicaţia 
informatizată de evidenţă a persoanelor private de libertate, în rubricile anume destinate, prin grija 
personalului desemnat de către directorul unităţii." 

18.După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins: 

"Art. 131 
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Contractele încheiate cu beneficiarii care au personalitate juridică se înregistrează la unitatea 
penitenciară şi la beneficiarul forţei de muncă." 

19.Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 14 

(1) Selecţionarea şi repartizarea persoanelor private de libertate la muncă, la activităţile prevăzute de 
Lege, se efectuează în raport cu următoarele criterii: 

a) starea de sănătate; 

b) regimul de executare; 

c) vârsta; 

d) conduita persoanei private de libertate, ţinându-se cont dacă aceasta prezintă un pericol pentru 
sine, pentru ceilalţi sau pentru siguranţa locului de deţinere, precum şi de alte situaţii legate de 
persoana privată de libertate, a cărei participare la muncă ar putea genera incidente, raportat la 
momentele şi locurile vulnerabile din interiorul/exteriorul locului de deţinere; 

e) calificarea profesională; 

f) deprinderi şi aptitudini; 

g) interdicţiile ce decurg din hotărârea de condamnare; 

h) cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată care pot influenţa comportamentul persoanei private 
de libertate; 

i) timpul avut la dispoziţie pentru cunoaşterea suficientă a persoanei private de libertate; 

j) asigurarea timpului necesar desfăşurării programelor destinate sprijinirii formării profesionale a 
persoanei private de libertate. 

(2) La evaluarea stării de sănătate a persoanei private de libertate, pe baza documentelor existente în 
dosarul de penitenciar, a datelor existente în evidenţa financiar-contabilă, precum şi pe baza 
declaraţiei pe propria răspundere a persoanei private de libertate, se va avea în vedere dacă aceasta 
este încadrată într-o categorie cu grad de handicap ori dacă deţine o decizie medicală asupra capacităţii 
de muncă, emisă de instituţiile abilitate, care o încadrează într-un grad de invaliditate ce nu permite 
sau limitează timpul de muncă pentru desfăşurarea de activităţi lucrative în perioada executării 
pedepsei privative de libertate. 

(3) La evaluarea conduitei persoanei private de libertate se vor avea în vedere: situaţia disciplinară, 
atitudinea manifestată în relaţionarea cu personalul angajat şi alţi deţinuţi, precum şi interesul faţă de 
activităţile de reintegrare socială şi muncă. 

(4) Pentru activităţile desfăşurate în exteriorul locului de deţinere, indiferent de regimul de prestare a 
muncii, selecţionarea şi repartizarea persoanelor private de libertate se efectuează raportat la criteriile 
prevăzute la alin. (1). 

(5) Activitatea de selecţionare şi repartizare la muncă se realizează de către comisia prevăzută la art. 
174 alin. (1) din Regulament. 

(6) La lucrările comisiei participă şi personalul responsabil cu securitatea muncii. În vederea verificării 
deprinderilor profesionale sau abilităţilor practice ale persoanelor private de libertate, la lucrările 
comisiei poate participa şi personal de specialitate. 
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(7) Secretariatul comisiei va fi asigurat de persoana desemnată de directorul locului de deţinere din 
cadrul structurii de organizare a muncii." 

20.Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 15 

(1) Pentru analizarea în cadrul comisiei de selecţionare a persoanelor private de libertate la muncă, 
secretarul întocmeşte tabele cu persoanele private de libertate care vor fi analizate în următoarea 
comisie, în baza nevoilor identificate, a solicitărilor înaintate de către persoanele coordonatoare ale 
sectorului de activitate şi a cererilor deţinuţilor primite conform normelor în vigoare, având în vedere 
criteriile generale prevăzute la art. 14 alin. (1). Pentru activităţi cu caracter gospodăresc necesare 
penitenciarului vor fi avute în vedere, suplimentar, criteriile şi interdicţiile prevăzute la art. 23, 24 şi 35. 

(2) Se interzic folosirea persoanelor private de libertate pentru gestionarea, distribuirea şi manipularea 
deşeurilor medicale, a medicamentelor şi substanţelor specifice desfăşurării activităţilor medicale şi 
accesul persoanelor private de libertate la acestea. Prevederile prezentului alineat se aplică tuturor 
unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, inclusiv penitenciarelor-spital. 

(3) Se interzic folosirea persoanelor private de libertate la întocmirea, completarea documentelor de 
evidenţă primară şi accesul acestora în locurile unde se desfăşoară activităţile lucrative prevăzute de 
anexa nr. 6. Prevederile prezentului alineat se aplică tuturor unităţilor subordonate Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor, inclusiv penitenciarelor-spital. 

(4) Tabelele prevăzute la alin. (1) se distribuie fiecărui membru al comisiei, cu cel puţin 48 de ore înainte 
de întrunirea comisiei, pentru a fi în măsură să prezinte în cadrul şedinţei de lucru, din cuprinsul 
documentelor pe care le gestionează, informaţii relevante privind fiecare persoană privată de libertate 
analizată în cadrul comisiei, în vederea luării unei hotărâri obiective. 

(5) Datele şi informaţiile sunt preluate de către fiecare membru, respectiv reprezentantul sectorului 
regim penitenciar, reprezentantul sectorului medical, reprezentantul structurii educaţie, 
reprezentantul structurii asistenţă psihosocială, reprezentantul serviciului sau biroului evidenţă şi 
organizarea muncii, din componentele specifice ale dosarului de penitenciar şi din aplicaţia 
informatizată privind evidenţa statistică şi nominală a persoanelor private de libertate." 

21.La articolul 16, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Art. 16 

(1) Secretarul comisiei înscrie persoanele private de libertate în procesul-verbal de selecţionare la 
muncă întocmit conform anexei nr. 2, consemnând menţiunile făcute cu ocazia analizării de către 
membrii comisiei, respectiv «selecţionat» sau «neselecţionat» şi motivul neselecţionării, locul de 
muncă, precum şi opiniile divergente. În urma selecţionării persoanelor private de libertate la activităţi 
care presupun munca în sectoarele cu risc epidemiologic, prevăzute în anexa nr. 6, secretarul comisiei 
întocmeşte tabelul cu persoanele private de libertate selecţionate, în vederea efectuării investigaţiilor 
medicale specifice prin grija sectorului medical, din fonduri asigurate de la buget cu această destinaţie. 

(2) Secretarul comisiei înscrie în procesul-verbal de selecţionare la muncă avizul responsabilului cu 
securitatea muncii, pozitiv sau negativ, cu privire la desfăşurarea activităţii într-un anumit loc de muncă 
şi, după caz, menţiunile personalului de specialitate pentru verificarea deprinderilor profesionale sau 
abilităţilor practice ale persoanelor private de libertate, prevederile alin. (1) aplicându-se în mod 
corespunzător. Avizul responsabilului cu securitatea muncii are caracter consultativ. 

(3) Cu ocazia selecţionării, secretarul comisiei solicită persoanelor private de libertate selecţionate 
semnarea, în faţa comisiei, a angajamentului prevăzut în anexa nr. 3, care cuprinde drepturile, 
obligaţiile şi interdicţiile pe perioada desfăşurării activităţilor lucrative. Persoanelor private de libertate 
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selecţionate la activităţi de voluntariat sau calamitate li se solicită semnarea, în faţa comisiei, a 
angajamentului prevăzut în anexa nr. 3a sau 3b, după caz. 

(4) În situaţia refuzului de muncă, secretarul comisiei completează procesul-verbal prevăzut de art. 174 
alin. (8) din Regulament, conform anexei nr. 19. Procesul-verbal de refuz de muncă se înregistrează în 
aplicaţia informatizată de evidenţă şi se depune la dosarul individual al persoanei private de libertate." 

22.Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 17 

(1) La solicitarea motivată a personalului locului de deţinere sau a persoanei private de libertate în 
cauză, directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar poate dispune suspendarea, 
cu caracter temporar, a folosirii la muncă a persoanei private de libertate, dacă există date sau 
informaţii potrivit cărora comportamentul acesteia ar afecta starea de ordine şi disciplină ori siguranţa 
locului de deţinere, dacă se constată că nu posedă deprinderile sau aptitudinile necesare locului de 
muncă, dacă nu manifestă interes pentru munca la care a fost repartizată. 

(2) Şeful secţiei de deţinere îl informează în scris pe directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi 
regim penitenciar cu privire la persoanele private de libertate implicate în activităţi lucrative sau 
asimilate acestora cărora le-au fost întocmite rapoarte de incident sau cu privire la care există date sau 
informaţii care justifică reanalizarea oportunităţii menţinerii sau, după caz, a suspendării temporare de 
la muncă. Pe parcursul cercetării disciplinare, folosirea la muncă a persoanelor private de libertate pe 
numele cărora a fost întocmit raport de incident poate fi suspendată în situaţiile în care 
comportamentul acestora afectează starea de ordine şi disciplină ori siguranţa locului de deţinere. 

(3) Suspendarea folosirii la muncă se dispune, prin rezoluţie, de către directorul adjunct pentru 
siguranţa deţinerii şi regim penitenciar şi produce efecte până la data discutării în prima comisie de 
selecţionare la muncă, conform anexei nr. 17. În cazul în care folosirea la muncă a persoanei private de 
libertate a fost suspendată ca urmare a întocmirii unui raport de incident, analiza în comisia de 
selecţionare la muncă în vederea menţinerii/întreruperii la/de la muncă/schimbării locului de muncă 
se va face după soluţionarea raportului de incident. 

(4) Întreruperea folosirii la muncă, conform anexei nr. 18, sau schimbarea locului de muncă al 
persoanei private de libertate se aprobă de directorul locului de deţinere, la propunerea comisiei 
prevăzute la art. 174 alin. (1) din Regulament. 

(5) Motivele refuzului persoanei private de libertate de a continua munca la punctul de lucru la care a 
fost repartizată, consemnate în procesul-verbal prevăzut la art. 16 alin. (4), precum şi ale întreruperii 
de la muncă vor fi avute în vedere de către comisia de selecţionare la muncă la o viitoare analiză a 
acesteia." 

23.La articolul 18, alineatul (2) se abrogă. 

24.La articolul 18, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(4) La propunerile de transfer se înaintează nota de solicitare întocmită de conducerea penitenciarului 
de destinaţie, în care se menţionează şi activitatea la care urmează a fi folosite persoanele private de 
libertate cu privire la care s-a propus transferul. 

................................................................................................ 

(6) Selecţionarea şi repartizarea la muncă a persoanelor private de libertate transferate se realizează 
de către comisia constituită în acest sens la nivelul unităţii de destinaţie, cu respectarea criteriilor de 
selecţionare specifice regimului de prestare a muncii, prevăzute de prezentele instrucţiuni." 

25.La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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"(2) Cu aprobarea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în cadrul 
penitenciarelor-spital, persoanele condamnate folosite la activităţi cu caracter gospodăresc sunt 
cazate în alte spaţii decât cele destinate internării persoanelor cu afecţiuni medicale. Prin excepţie, în 
situaţiile în care se impune alocarea unui deţinut de sprijin unei persoane private de libertate internate 
în penitenciarul-spital, acesta poate fi cazat în salonul respectiv, cu aprobarea directorului unităţii 
sanitare." 

26.La articolul 20, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Art. 20 

(1) În cazul penitenciarelor-spital care nu pot caza persoane condamnate în vederea folosirii la muncă, 
penitenciarul aflat în proximitate asigură numărul necesar de persoane condamnate pentru 
desfăşurarea activităţilor gospodăreşti în cadrul penitenciarului-spital, la solicitarea scrisă a unităţii 
spitaliceşti. 

(2) Selecţionarea şi repartizarea la muncă se realizează de comisia constituită la nivelul penitenciarului, 
unitate în custodia căreia rămân persoanele condamnate repartizate la muncă, având în vedere 
solicitarea penitenciarului-spital şi cu respectarea criteriilor de selecţionare specifice regimului de 
prestare a muncii, prevăzute de prezentele instrucţiuni." 

27.La articolul 21, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul 
cuprins: 

"(3) Activităţile educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, structurate şi semistructurate, 
ce au ca obiect educaţia pentru muncă, se pot desfăşura în spaţiile destinate formării profesionale şi 
reintegrării sociale a persoanelor condamnate, prevăzute la art. 9 şi 10 din Regulament. 

(4) Beneficiarii demersurilor de educaţie pentru muncă sunt selecţionaţi cu prioritate pentru activităţile 
lucrative derulate la nivelul unităţii, în spaţiile prevăzute la alin. (3)." 

28.Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 23 

Selecţionarea persoanelor private de libertate la activităţile cu caracter gospodăresc necesare 
penitenciarului, inclusiv pentru menţinerea stării de curăţenie şi igienă a camerelor de arest de la 
organele judiciare, este permisă cu respectarea baremelor prevăzute în anexa nr. 6, pe baza solicitării 
scrise prin care se motivează necesitatea." 

29.După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu următorul cuprins: 

"Art. 231 

Activităţile prevăzute în anexa nr. 6 se desfăşoară cu respectarea prevederilor Legii şi ale 
Regulamentului, coroborate cu dispoziţiile legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă 
pentru persoanele private de libertate." 

30.La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 26 

(1) Activităţile cu caracter gospodăresc în interesul locului de deţinere şi regie proprie, desfăşurate de 
persoanele private de libertate, se organizează potrivit programului de lucru şi planificării acestora, 
întocmite de coordonatorul sectorului unde se desfăşoară activitatea. Documentele astfel întocmite 
vor fi avizate de către cei în drept şi aprobate de către directorul locului de deţinere, conform anexei 
nr. 16, după caz." 

31.La articolul 26, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 
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"(11) În cursul lunii, atunci când se introduc noi persoane private de libertate în formaţiunea de lucru, 
coordonatorul sectorului unde se desfăşoară activitatea întocmeşte planificări distincte cu acestea, 
care constituie anexe la planificarea de bază." 

32.La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Persoanele private de libertate repartizate să desfăşoare activităţi cu caracter gospodăresc în 
interesul locului de deţinere, în interiorul locului de deţinere, sunt menţionate nominal de către 
agentul supraveghetor în registrul intrări-ieşiri constituit la nivelul secţiei." 

33.La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 31 

(1) Serviciul de planton se poate organiza în spaţiile de deţinere unde sunt cazate cel puţin 10 persoane 
private de libertate, la solicitările prealabile primite din partea personalului medical, psihologilor sau 
şefilor de secţie." 

34.La articolul 33, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 

"(11) Dispoziţiile aplicabile activităţii de sprijinire şi însoţire a persoanelor private de libertate cu 
afecţiuni invalidante, care se încadrează în gradul I de invaliditate sau în grad de handicap grav sau care 
se află în stare de neputinţă din cauza vârstei sau a altor afecţiuni medicale din prezentele instrucţiuni, 
se aplică în mod corespunzător tuturor unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor." 

35.La articolul 33, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Unei persoane private de libertate cu afecţiuni invalidante care se încadrează în gradul I de 
invaliditate sau în grad de handicap grav sau care se află în stare de neputinţă din cauza vârstei sau a 
altor afecţiuni medicale îi corespunde zilnic o persoană privată de libertate însoţitoare care, în funcţie 
de nevoile persoanei sprijinite, cu respectarea regimului de executare, va fi cazată în aceeaşi cameră şi 
va acorda sprijinul necesar pentru desfăşurarea activităţilor pentru care a fost instruită." 

36.La articolul 34, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Art. 34 

(1) Ţinerea evidenţei timpului aferent activităţii de sprijinire şi însoţire a persoanelor private de 
libertate cu afecţiuni invalidante, care se încadrează în gradul I de invaliditate sau în grad de handicap 
grav sau care se află în stare de neputinţă din cauza vârstei sau a altor afecţiuni medicale, se face pe 
baza tabelului nominal de scoatere la muncă, completat zilnic de supraveghetorii de pe secţie şi avizat 
de şeful secţiei de deţinere. 

(2) Timpul aferent însoţirii este organizat astfel încât să nu depăşească 40 de ore pe săptămână." 

37.La articolul 35 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 35 

(1) Atunci când situaţia operativă impune folosirea persoanelor condamnate la activităţi de întărire a 
supravegherii la punctele de lucru şi pe perimetrele locurilor de deţinere, la selecţionarea şi 
repartizarea acestora se au în vedere criteriile generale prevăzute la art. 14 şi dispoziţiile art. 23 şi 24 
şi îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:" 

38.La articolul 35, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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"(4) În centrele de detenţie şi în centrele educative, pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. 
(1), pot fi folosite numai persoane condamnate cu vârsta de peste de 21 de ani, cu respectarea 
criteriilor de selecţionare prevăzute la alin. (1)-(3)." 

39.La articolul 36, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Zilnic, şeful biroului/serviciului evidenţă şi organizarea muncii sau persoana desemnată de acesta 
înregistrează efectivele de persoane private de libertate scoase la muncă." 

40.La articolul 38 alineatul (3), literele c) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"c) în cazul întreruperii folosirii la muncă a persoanei private de libertate sau al trecerii unei persoane 
private de libertate de la un punct de lucru la altul; 

................................................................................................. 

f) în cazul persoanelor private de libertate care au revenit din transfer temporar sau au absentat o 
perioadă mai mare din cadrul formaţiunii de lucru din motive medicale sau din alte cauze. În această 
situaţie, analiza se va face în prima şedinţă a comisiei de selecţionare şi repartizare la muncă, cu 
respectarea prevederilor art. 15 alin. (2)." 

41.La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Evidenţa primară a muncii se realizează prin bonuri de lucru, evidenţa orelor prestate prin tabelul 
nominal cu persoanele private de libertate scoase la muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 
101, tabelul nominal cu persoanele private de libertate care desfăşoară activităţi lucrative 
nesupravegheate în afara locului de deţinere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10. Evidenţa 
individuală a drepturilor corespunzătoare muncii prestate se realizează prin fişa de evidenţă a zilelor 
muncite şi a termenului de propunere pentru liberare condiţionată şi statul de plată privind sumele 
cuvenite persoanelor private de libertate pentru munca prestată, conform modelului prevăzut în anexa 
nr. 14 a)." 

42.La articolul 40, alineatele (1), (2), (4), (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Art. 40 

(1) Tabelul nominal cu persoanele private de libertate scoase la muncă se întocmeşte de către 
lucrătorul de organizare a muncii în două exemplare, unul pentru zilele cu soţ, iar altul pentru zilele 
fără soţ, şi este aprobat de către directorul locului de deţinere pentru luna următoare şi, în cursul lunii, 
atunci când se introduc noi persoane private de libertate în formaţiunea de lucru, conform modelului 
stabilit în regulamentul prevăzut în art. 15 alin. (3) din Lege. 

(2) Prin grija şefului biroului sau serviciului evidenţă şi organizarea muncii, exemplarul corespunzător 
zilei în care se scot persoanele private de libertate la muncă se transmite şefului punctului de lucru, iar 
celălalt exemplar se preia de către acesta pentru efectuarea şi înregistrarea pontajului persoanelor 
private de libertate în aplicaţia informatizată de evidenţă a persoanelor private de libertate. 

................................................................................................. 

(4) Zilnic, şeful punctului de lucru consemnează în rubricile special destinate: ora plecării din unitate, 
ora începerii lucrului, timpul aferent servirii mesei, ora încetării lucrului şi ora sosirii în unitate. Timpul 
aferent servirii mesei este de 30 de minute şi nu se consideră "ore efectiv prestate", indiferent de 
regimul de prestare a muncii. Datele înscrise zilnic sunt certificate prin semnătură de şeful punctului 
de lucru şi de către persoanele care sunt desemnate pentru supravegherea şi coordonarea activităţilor 
lucrative ale deţinuţilor. 

................................................................................................. 
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(8) Pentru persoanele private de libertate care nu sunt prezente la muncă, în tabelul nominal de 
scoatere la muncă se consemnează motivul (liberat - Lib, liber - L, cursuri şcolare - CS, cursuri de 
calificare - CC, aflat în permisiune de ieşire din penitenciar - PI, scutit medical - SM, prezentaţi la 
instanţă - I, transferat în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne pentru desfăşurarea de activităţi necesare organelor judiciare - TR CRAP, transferat 
- TR, oprit de la muncă - O, vizită - V, comunicări online - CO, refuz - R, audiere videoconferinţă - AV). 

(9) Se interzice efectuarea de modificări precum ştersături, completări, adăugări în tabelul nominal 
prevăzut în anexa nr. 10 şi 101, după caz. Intervalul rămas nelucrat până la sfârşitul lunii va fi barat de 
lucrătorul de organizare a muncii, în cazul persoanelor private de libertate care nu au finalizat luna, 
menţionându-se motivul pentru care nu a mai fost pontat." 

43.La articolul 42, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(4) Factura şi situaţia centralizatoare a prestărilor de servicii se emit astfel: 

a) în ultima zi lucrătoare a lunii, pentru contractele pentru care a fost încasat avansul, în care a fost 
efectuată prestaţia. Plata contravalorii serviciilor se efectuează în termen de 20 de zile calendaristice 
de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de data de 21 a lunii în curs pentru luna anterioară; 

b) bilunar, pentru contractele fără avans, la data de 15 a lunii pentru ceea ce a fost prestat în perioada 
1-15 a lunii, iar pentru cea de-a doua perioadă din lună, facturarea se face în ultima zi lucrătoare. Plata 
contravalorii serviciilor va avea termen scadent astfel: pentru cea emisă în prima jumătate a lunii, 15 
zile calendaristice de la emitere şi pentru cea emisă în a doua jumătate a lunii, 20 de zile calendaristice." 

44.La articolul 42, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: 

"(41) Factura şi situaţia centralizatoare emise conform alin. (4) se înaintează operatorului economic, 
spre verificare şi semnare, şi cuprind valoarea manoperei determinate pe baza tarifului negociat şi cota 
de TVA aplicată asupra manoperei." 

45.La articolul 45, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Fişa de evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de liberare condiţionată se semnează trimestrial 
de directorul adjunct pentru siguranţa pentru deţinerii şi regim penitenciar şi lunar de către şeful 
biroului sau serviciului evidenţă şi organizarea muncii şi lucrătorul de la organizarea muncii, precum şi 
cu ocazia modificărilor în situaţia juridică, liberării, transferării, transferării în centrele de reţinere şi 
arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfăşurarea de activităţi 
necesare organelor judiciare şi întreruperii executării pedepsei." 

46.La articolul 47, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Art. 47 

(1) Pontajul persoanelor private de libertate clasificate în regim deschis care desfăşoară activităţi 
lucrative nesupravegheate în afara locului de deţinere se efectuează în baza tabelului nominal cu 
persoanele private de libertate folosite la activităţi lucrative nesupravegheate în afara locului de 
deţinere, prevăzut în anexa nr. 10, care se întocmeşte de către lucrătorul de organizare a muncii în 
două exemplare, unul pentru zilele cu soţ, iar altul pentru zilele fără soţ, se avizează de către directorul 
adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, medicul unităţii, şeful biroului sau serviciului 
evidenţă şi organizarea muncii şi reprezentantul serviciului educaţie şi se aprobă de către directorul 
locului de deţinere. 

(2) Prin grija şefului biroului sau serviciului evidenţă şi organizarea muncii, exemplarul corespunzător 
zilei în care persoanele private de libertate se deplasează la muncă se transmite şefului de tură sau, 
după caz, şefului secţiei exterioare, iar celălalt exemplar se preia de către lucrătorul de organizare a 
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muncii pentru efectuarea pontajului persoanelor private de libertate şi înregistrarea acestuia în 
aplicaţia informatizată." 

47.La articolul 48, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(2) Bonul de lucru completat atât cu datele prevăzute de imprimat, cât şi pe verso cu date referitoare 
la orele prestate de persoanele private de libertate se înmânează unui reprezentant al locului de 
deţinere cel târziu în ultima zi lucrătoare din săptămână. În caz de liberare, transfer, transfer în centrele 
de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfăşurarea 
de activităţi necesare organelor judiciare, întreruperea executării pedepsei, la solicitarea şefului 
biroului sau serviciului evidenţă şi organizarea muncii, bonul de lucru se transmite de îndată, în formă 
scrisă sau prin poştă electronică. 

(3) Lucrătorul de organizare a muncii efectuează pontajul persoanelor private de libertate în tabelul 
nominal prevăzut în anexa nr. 10, în baza datelor înscrise în bonurile de lucru de către reprezentantul 
beneficiarului. Intervalul rămas nelucrat până la sfârşitul lunii va fi barat de lucrătorul de organizare a 
muncii în cazul persoanelor private de libertate care nu au finalizat luna, menţionându-se motivul 
pentru care nu a mai fost pontat." 

48.La articolul 49, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Art. 49 

(1) Formularele tipizate ale bonurilor de lucru se transmit reprezentantului beneficiarului, prin grija 
şefului serviciului evidenţă şi organizarea muncii şi/sau şefului de tură sau a şefului secţiei exterioare, 
după caz. 

................................................................................................. 

(4) Se interzic efectuarea de modificări precum ştersături, completări, adăugări în tabelul nominal 
prevăzut în anexele nr. 10 sau 101, după caz, precum şi deţinerea acestuia ori a bonului de lucru de 
către persoanele private de libertate. Intervalul rămas nelucrat până la sfârşitul lunii va fi barat de 
lucrătorul de organizare a muncii în cazul persoanelor private de libertate care nu au finalizat luna, 
menţionându-se motivul pentru care nu a mai fost pontat." 

49.La articolul 51, alineatele (2), (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(2) Numărul zilelor lucrate în cursul lunii se stabileşte prin împărţirea numărului total de ore efectiv 
prestate de fiecare persoană privată de libertate la durata normală a timpului de lucru prevăzută de 
legislaţia muncii, respectiv 8 ore pe zi. Zilele de repaus şi cele în care persoanele private de libertate nu 
sunt scoase la muncă nu se iau în calcul drept zile lucrate. 

(3) Numărul zilelor considerate executate ca urmare a muncii prestate, calculate la două zecimale, se 
determină prin aplicarea fracţiei prevăzute de lege pentru regimul de muncă şi durata normală a 
timpului de lucru prevăzută de legislaţia muncii, respectiv 8 ore pe zi, a persoanelor private de libertate 
la numărul zilelor lucrate. 

................................................................................................. 

(6) Activităţile lucrative desfăşurate între orele 22,00-6,00, indiferent de durata acestora, sunt 
considerate muncă pe timp de noapte, pentru care persoanele private de libertate beneficiază de 
drepturile prevăzute de lege în mod corespunzător, raportat la durata normală a timpului de lucru 
prevăzută de legislaţia muncii, respectiv 8 ore pe zi." 

50.La articolul 53, alineatul (4) se abrogă. 

51.La articolul 53, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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"(6) Statele de plată prevăzute în anexa nr. 14 a), împreună cu situaţia centralizatoare a sumelor 
cuvenite administraţiei, se predau compartimentului financiar conform art. 59 alin. (4)." 

52.La articolul 58, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 58 

(1) În cazul activităţilor de producţie bugetară, la sfârşitul lunii sau la finalizarea comenzii, responsabilul 
sectorului producţie bugetară ori din sectorul logistică, după caz, cu sprijinul structurilor de 
specialitate, întocmeşte un centralizator al produselor executate care cuprinde: denumirea produsului, 
beneficiarul, unitatea de măsură, cantitatea, fazele operaţionale, normele de timp calculate după fişa 
tehnică a fiecărui produs executat şi norma de timp totală, valoarea manoperei, preţul unitar al 
produsului, valoarea totală a produsului, precum şi o situaţie nominală cu persoanele private de 
libertate folosite la muncă în cadrul atelierului de producţie, care cuprinde: orele lucrate, orele 
realizate (conform centralizatorului cu produsele executate în cursul lunii), gradul de îndeplinire a 
normei de producţie şi venitul brut realizat. Aceasta se întocmeşte în mod obligatoriu şi la liberare, 
transfer, transfer în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor 
Interne pentru desfăşurarea de activităţi necesare organelor judiciare sau întreruperea executării 
pedepsei şi stă la baza emiterii statului de plată." 

53.La articolul 59, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(3) Statul de plată se întocmeşte de lucrătorul de organizare a muncii, se verifică şi se semnează de 
şeful biroului sau serviciului de evidenţă şi organizarea muncii, se avizează de directorul adjunct 
economico-administrativ şi se aprobă de ordonatorul terţiar de credite. 

(4) Statele de plată se predau compartimentului financiar până la data de 10 a fiecărei luni sau în cursul 
zilei respective pentru persoanele private de libertate care urmează a fi transferate, liberate, 
transferate în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne 
pentru desfăşurarea de activităţi necesare organelor judiciare sau puse în libertate prin întreruperea 
executării pedepsei." 

54.După articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 641, cu următorul cuprins: 

"Art. 641 

(1) Fiecărui detaşament de persoane private de libertate folosit la muncă i se atribuie câte un număr 
care va rămâne neschimbat, după cum urmează: 

Detaşamentul nr. 1 - Reparaţii curente (R.C.); 

Detaşamentul nr. 2 - Reparaţii capitale/investiţii (R.K.) *; 

Detaşamentul nr. 3 - G.A.Z. - vegetal (câmp/sere - distinct); 

Detaşamentul nr. 4 - G.A.Z. - zootehnie; 

Detaşamentul nr. 5 - G.A.Z. - activităţi micro-FNC, reparaţii utilaje agricole; 

Detaşamentul nr. 6 - Pază şi supraveghere; 

Detaşamentul nr. 7 - Popotă cadre; 

Detaşamentul nr. 8 - Deservire alte unităţi; 

Detaşamentul nr. 9 - Deservirea locului de deţinere interior/exterior, după caz (anexa nr. 6 pct. I, II, III, 
IV, VI-45, VIII); 

Detaşamentul nr. 10 - Deservire - activităţi de sprijin şi suport (anexa nr. 6 pct. V) 
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Detaşamentul nr. 11 - Producţie bugetară*; 

Detaşamentul nr. 12 - Voluntariat; 

Detaşamentul nr. 13 - Calamitate; 

Detaşamentul nr. 14/15 - Prestări servicii persoane juridice (PJ)/persoane fizice (PF) şi în alte cazuri, în 
condiţiile legii. 

(2) Atunci când două sau mai multe detaşamente folosite în interesul locului de deţinere îşi desfăşoară 
activitatea la acelaşi gen de muncă sau în locuri diferite, tabelele nominale se întocmesc cu acelaşi 
număr de detaşament, la care se alătură câte o literă din alfabet, începând cu litera «a»." 

55.Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 65 

Soluţionarea litigiilor de orice natură ivite între părţi după încheierea contractului se face pe cale 
amiabilă, prin negocierea obiecţiilor ridicate de una dintre acestea şi prin evaluarea argumentelor 
prezentate, sau în instanţă, potrivit legii civile." 

56.Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 66 

În vederea formulării cererii de chemare în judecată şi înaintării acesteia la instanţa judecătorească 
competentă, compartimentele emitente sau în evidenţa cărora se află pun la dispoziţia consilierului 
juridic al unităţii copii semnate şi ştampilate pentru conformitate cu originalul ale următoarelor 
documente: 

a) contractul încheiat între părţi; 

b) actele de evidenţă a muncii prestate, respectiv bonuri de lucru, situaţii centralizatoare ale prestărilor 
de servicii, facturi semnate de părţile contractante; 

c) documentele întocmite pentru încasarea sumelor în litigiu; 

d) situaţia centralizatoare calculată de serviciul financiar, din care să rezulte, detaliat, valoarea 
debitului şi a penalităţilor de întârziere pretinse; 

e) notificarea de punere în întârziere a debitorului persoană fizică sau, după caz, invitaţia pentru 
conciliere şi procesul-verbal încheiat în urma concilierii directe cu debitorul persoană juridică; 

f) alte acte ce au fost întocmite pe parcursul derulării contractului." 

57.În anexa nr. 1A, la articolul 6, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) şi (52), 
cu următorul cuprins: 

"(51) Factura şi situaţia centralizatoare a prestărilor de servicii se emit astfel: 

a) în ultima zi lucrătoare a lunii, pentru contractele pentru care a fost încasat avansul, în care a fost 
efectuată prestaţia. Plata contravalorii serviciilor se efectuează în termen de 20 de zile calendaristice 
de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de data de 21 a lunii în curs pentru luna anterioară; 

b) bilunar, pentru contractele fără avans, la data de 15 a lunii pentru ceea ce a fost prestat în perioada 
1-15 a lunii, iar pentru cea de-a doua perioadă din lună, facturarea se face în ultima zi lucrătoare. Plata 
contravalorii serviciilor va avea termen scadent astfel: pentru cea emisă în prima jumătate a lunii, 15 
zile calendaristice de la emitere şi pentru cea emisă în a doua jumătate a lunii, 20 de zile calendaristice. 
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(52) Factura şi situaţia centralizatoare emise conform alin. (4) se înaintează operatorului economic, spre 
verificare şi semnare, şi cuprind valoarea manoperei determinată pe baza tarifului negociat şi cota de 
TVA aplicată asupra manoperei." 

58.În anexa nr. 1A, la articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu 
următorul cuprins: 

"(61) Plata contravalorii serviciilor se va efectua în numerar sau cu OP în contul bancar al prestatorului 
prevăzut la art. 1, de două ori pe lună, conform specificaţiilor prevăzute la alin. (5) al prezentului 
articol." 

59.În anexa nr. 1A, la articolul 6, alineatele (7), (8) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(7) În cazul în care beneficiarul nu achită sumele datorate la termenul scadent, se obligă a plăti dobânzi 
şi penalităţi contractuale de întârziere, conform art. 173 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, calculate prin aplicarea la suma de plată 
a coeficientului stabilit prin art. 174 alin. (5), respectiv art. 176 alin. (2) din aceeaşi lege. 

(8) În situaţia neachitării la termenul scadent a facturilor emise, beneficiarul este de drept pus în 
întârziere, potrivit art. 1.523 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, pentru valoarea totală a debitului, fără a mai fi necesară o notificare. 

................................................................................................. 

(11) În perioada derulării contractului, în cazul facturării lunare sau bilunare, plata serviciilor prestate 
se va efectua până în data de 20 a lunii următoare. În caz contrar, se va proceda la rezilierea 
contractului conform alineatului precedent." 

60.După anexa nr. 1A se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1A1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 
1. 

61.După anexa nr. 3 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 a şi 3 b, având cuprinsul prevăzut în 
anexele nr. 2 şi 3. 

62.Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4. 

63.La finalul anexei nr. 9 a) se introduce o notă, cu următorul cuprins: 

"NOTĂ: 

Se va semna de către cei în drept, respectiv directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim 
penitenciar, directorul economico-administrativ, şef serviciu/birou evidenţa şi organizarea muncii, 
lucrător organizarea muncii." 

64.După anexa nr. 10 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 101, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 
5. 

65.Anexa nr. 11 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6. 

66.Anexa nr. 14 b) se abrogă. 

67.După anexa nr. 14 b) se introduc cinci noi anexe, anexele nr. 15-19, având cuprinsul prevăzut în 
anexele nr. 7-11. 

Art. II 

Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezenta decizie. 

____ 
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*)Anexele nr. 1-11 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 bis, care se poate 
achiziţiona de la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, Bucureşti. 

 

√  Hotararea Guvernului nr.  1315/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de 
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, publicată in Monitorul 
Oficial 32/11.01.2022. 

→ Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006 se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 5 

(1) Echipamentul individual de protecţie trebuie să respecte cerinţele esenţiale de sănătate şi 
securitate prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 
martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a 
Consiliului." 

2.La articolul 10, alineatul (2) se abrogă. 

3.După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins: 

"Art. 151 

- Anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, au un caracter orientativ şi conţin 
informaţii utile pentru angajator privind alegerea echipamentelor individuale de protecţie care trebuie 
să fie furnizate lucrătorilor, în condiţiile art. 14." 

4.La capitolul II, secţiunea a 3-a "Reguli de utilizare", cuprinzând articolele 16-18, se abrogă. 

5.Articolul 21 se abrogă. 

6.Articolul 22 se abrogă. 

7.Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre. 

Prezenta hotărâre transpune Directiva (UE) 2019/1.832 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de 
modificare a anexelor I, II şi III la Directiva 89/656/CEE a Consiliului cu privire la adaptări de natură pur 
tehnică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 279 din 31 octombrie 2019. 

ANEXA nr. 1: RISCURI în ceea ce priveşte părţi ale corpului care trebuie protejate de echipamente 
individuale de protecţie 

(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006) 

RISCURI în ceea ce priveşte părţi ale corpului care trebuie protejate de echipamente individuale de 
protecţie*) 

____ 

*)Această listă de riscuri/părţi ale corpului este doar orientativă, nu exhaustivă. Evaluarea riscurilor va 
stabili necesitatea de a furniza un echipament individual de protecţie şi caracteristicile sale în 
conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate 
şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de 
muncă, cu modificările şi completările ulterioare. 
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(1)Impact cauzat de căderea sau proiectarea obiectelor, coliziune cu un obstacol şi jeturi cu presiune 
ridicată 

(2)Căderi cauzate de alunecare 

(3)Căderi de la înălţime 

(4)Vibraţii 

(5)Comprimarea statică a unei părţi din corp 

(6)Leziuni mecanice (abraziune, perforare, tăieturi, muşcături, răni sau înjunghieri) 

(7)Riscuri de încâlcire şi prindere 

(8)Contact direct şi indirect 

(9)Inclusiv lumina solară (alta decât cea survenită în cursul observării directe a soarelui) 

(10)Pulberi, vapori, fum şi fibre 

(11)Aburi şi ceaţă 

**)A se vedea Recomandarea privind definiţia nanomaterialelor (2011/696/UE) 

ANEXA nr. 2: LISTĂ neexhaustivă a tipurilor de echipamente individuale de protecţie în ceea ce 
priveşte riscurile împotriva cărora acestea asigură protecţie 

(- Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006) 

1.Echipamente pentru protecţia capului 

- Căşti şi/sau şepci/cagule/acoperăminte pentru cap împotriva: 

- şocurilor cauzate de căderea sau proiectarea obiectelor; 

- coliziunii cu un obstacol; 

- riscurilor mecanice (perforare, abraziune); 

- comprimării statice (zdrobire laterală); 

- riscurilor termice (foc, căldură, frig, solide fierbinţi, inclusiv metale topite); 

- şocului electric şi contactului cu piese sub tensiune neizolate; 

- riscurilor de natură chimică; 

- radiaţiei neionizante (radiaţii UV, IR, radiaţii solare sau radiaţii provenite de la sudură). 

- Plase de păr împotriva riscului de agăţare 

2.Echipamente pentru protecţia auzului 

- Apărători pentru urechi (inclusiv, de exemplu, apărători pentru urechi montate pe o cască, apărători 
pentru urechi cu reducere activă a zgomotului, apărători pentru urechi cu comunicare audio) 

- Dopuri pentru urechi (inclusiv, de exemplu, dopuri pentru urechi cu atenuare dependentă de nivel, 
dopuri pentru urechi personalizate) 

3.Echipamente pentru protecţia ochilor şi a feţei 

- Ochelari cu braţe, ochelari de protecţie de tip mască şi ecrane faciale de protecţie (lentile de protecţie, 
dacă este cazul) împotriva: 
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- riscurilor mecanice; 

- riscurilor termice; 

- radiaţiei neionizante (radiaţii UV, IR, radiaţii solare sau radiaţii provenite de la sudură); 

- radiaţiei ionizante; 

- aerosolilor solizi şi a lichidelor provenite de la substanţe chimice şi agenţi biologici. 

4.Echipamente pentru protecţia aparatului respirator 

- Dispozitive de filtrare împotriva: 

- particulelor; 

- gazelor; 

- particulelor şi gazelor; 

- aerosolilor solizi şi/sau lichizi. 

- Dispozitive izolante, inclusiv cu aducţie de aer 

- Dispozitive de autosalvare 

- Echipamente de scufundare 

5.Echipamente pentru protecţia mâinilor şi a braţelor 

- Mănuşi (inclusiv mitene şi protecţie a braţului) împotriva: 

- riscurilor mecanice; 

- riscurilor termice (căldură, flacără şi frig); 

- şocului electric şi contactului cu piese sub tensiune neizolate (antistatice, conductoare, izolante); 

- riscurilor de natură chimică; 

- agenţilor biologici; 

- radiaţiei ionizante şi contaminării radioactive; 

- radiaţiei neionizante (radiaţii UV, IR, radiaţii solare sau radiaţii provenite de la sudură); 

- riscurilor asociate vibraţiilor. 

- Degetare de cauciuc 

6.Echipamente pentru protecţia picioarelor şi a gambelor şi protecţie împotriva alunecării 

- Încălţăminte (de exemplu, pantofi, inclusiv în anumite circumstanţe, saboţi, ghete care pot avea 
vârfuri din oţel) pentru protecţie împotriva: 

- riscurilor mecanice; 

- riscurilor de alunecare; 

- riscurilor termice (căldură, flacără şi frig); 

- şocului electric şi contactului cu piese sub tensiune neizolate (antistatice, conductoare, izolante); 

- riscurilor de natură chimică; 
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- riscurilor asociate vibraţiilor; 

- riscurilor de natură biologică. 

- Glezniere detaşabile împotriva riscurilor mecanice 

- Genunchiere împotriva riscurilor mecanice 

- Ghetre împotriva riscurilor mecanice, termice şi de natură chimică şi a agenţilor biologici 

- Accesorii (de exemplu, colţari, crampoane) 

7.Protecţia pielii - creme protectoare1) 

____ 

1)În anumite situaţii, ca urmare a evaluării riscului, cremele protectoare ar putea fi utilizate împreună 
cu alte echipamente individuale de protecţie, cu scopul de a proteja pielea lucrătorilor împotriva 
riscurilor conexe. Cremele protectoare sunt echipamente individuale de protecţie în conformitate cu 
art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 
sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de 
muncă, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât acest tip de echipament poate fi considerat, 
în anumite situaţii, ca fiind "suplimentar sau accesoriu". Cu toate acestea, cremele protectoare nu sunt 
echipamente individuale de protecţie în conformitate cu definiţia de la art. 3 alin. (1) din Regulamentul 
(UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele 
individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului. 

- Ar putea exista creme protectoare împotriva: 

- radiaţiei neionizante (radiaţii UV, IR, radiaţii solare sau radiaţii provenite de la sudură); 

- radiaţiei ionizante; 

- substanţelor chimice; 

- agenţilor biologici; 

- riscurilor termice (căldură, flacără şi frig). 

8.Echipamente pentru protecţia corpului/alte echipamente pentru protecţia pielii 

- Echipamentele individuale de protecţie împotriva căderilor de la înălţime, precum opritoare de cădere 
retractabile, hamuri pentru întreg corpul, hamuri pentru scaune, centuri de poziţionare în timpul 
lucrului şi de limitare a deplasării şi cordoane pentru poziţionare în timpul lucrului, dispozitive de 
absorbţie a energiei, opritoare de cădere tip ghidaj incluzând un cordon de ancorare, dispozitive de 
ajustare a corzii, dispozitive de ancorare care nu sunt concepute să fie permanent fixate şi care nu 
necesită lucrări de ataşare înainte de utilizare, piese de legătură, cordoane, hamuri pentru salvare 

- Îmbrăcăminte de protecţie, inclusiv de protecţie a întregului corp (şi anume combinezoane, salopete) 
şi de protecţie a unor părţi ale corpului (şi anume ghetre, pantaloni, jachete, veste, şorţuri, 
genunchiere, glugi, cagule) împotriva: 

- riscurilor mecanice; 

- riscurilor termice (căldură, flacără şi frig); 

- substanţelor chimice; 

- agenţilor biologici; 

- radiaţiei ionizante şi contaminării radioactive; 
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- radiaţiei neionizante (radiaţii UV, IR, radiaţii solare sau radiaţii provenite de la sudură); 

- şocului electric şi contactului cu piese sub tensiune neizolate (antistatice, conductoare, izolante); 

- riscurilor de agăţare şi prindere. 

- Veste de salvare pentru prevenirea înecării şi mijloace de plutire 

- Echipamente individuale de protecţie pentru semnalizarea vizuală a prezenţei utilizatorului 

ANEXA nr. 3:LISTĂ neexhaustivă a activităţilor şi sectoarelor de activitate care pot necesita utilizarea 
de echipament individual de protecţie 

(- Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006) 

LISTĂ neexhaustivă a activităţilor şi sectoarelor de activitate care pot necesita utilizarea de echipament 
individual de protecţie*) 

____ 

*)Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un echipament individual de protecţie şi 
caracteristicile sale în conformitate cu dispoziţiile din prezenta hotărâre. 

I.Riscuri fizice 

Riscuri 
Părţi ale corpului afectate. 
Tip de echipament individual 
de protecţie 

Exemple de activităţi în 
care poate fi necesară 
utilizarea tipului 
corespunzător de 
echipament individual 
de protecţie*) 

Industrie şi sectoare 

1 2 3 4 

Fizice - mecanice 

Impact cauzat 
de căderea sau 
proiectarea 
obiectelor, 
coliziune cu un 
obstacol şi 
jeturi cu 
presiune 
ridicată 

Craniu 

Cască de protecţie 

- Lucrări pe, sub sau în 
vecinătatea schelelor şi 
locurilor de muncă la 
înălţime 

- Lucrări de construcţii şi 
lucrări rutiere 

- Montarea şi 
demontarea cofrajelor 

- Lucrări de asamblare şi 
instalare a schelelor 

- Lucrări de asamblare şi 
instalare 

- Lucrări de demolare 

- Lucrări cu explozibili 

- Construcţii de clădiri 

- Lucrări de construcţii 
civile 

- Lucrări de fabricare, 
instalare şi întreţinere 
a maşinilor 

- Lucrări de construcţii 
navale 

- Lucrări miniere 

- Lucrări de producţie 
de energie 

- Lucrări de construcţie 
şi întreţinere de 
infrastructură 
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- Lucrări în mine, 
şanţuri, puţuri şi galerii 

- Lucrări în vecinătatea 
lifturilor, a 
dispozitivelor de 
ridicare, a macaralelor şi 
a transportoarelor 

- Lucrări în subteran, 
cariere, excavări la 
suprafaţă 

- Lucrări la furnale 
industriale, containere, 
maşini, silozuri, buncăre 
şi conducte 

- Lucrări în abatoare şi 
pe linia de tăiere din 
abatoare 

- Manipularea sau 
transportul şi 
depozitarea de 
încărcături 

- Lucrări silvice 

- Lucrări pe poduri 
metalice, construcţii 
metalice înalte, 
structuri hidraulice din 
metal, furnale, oţelării şi 
laminoare, containere 
mari, conducte mari, 
cazane şi centrale 
electrice 

- Terasamente şi lucrări 
în piatră 

- Lucrări cu bolţuri 

- Lucrări la furnale, 
instalaţii de concasare 
fină, oţelării, laminoare, 
ateliere metalurgice, 
forjare, matriţare la cald 
şi turnare 

- Lucrări care implică 
deplasarea pe biciclete 
şi pe biciclete 
propulsate mecanic 

- Industria fierului şi a 
oţelului 

- Lucrări în abatoare 

- Lucrări de manevră 
feroviare 

- Porturi, transport şi 
logistică 

- Industria forestieră 
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Ochi şi/sau faţă 

Ochelari cu braţe, ochelari de 
protecţie de tip mască şi 
ecrane faciale de protecţie 

- Lucrări de sudură, 
polizare şi debitare 

- Lucrări manuale de 
ciocănire 

- Lucrări de găurire şi 
gravare 

- Lucrări de tăiere şi 
prelucrare a pietrei 

- Lucrări cu bolţuri 

- Utilizarea de maşini a 
căror funcţionare se 
bazează pe 
îndepărtarea şpanului 
în cazul prelucrării de 
materiale care produc 
şpan 

- Matriţarea la cald 

- Îndepărtarea şi 
mărunţirea cioburilor 

- Pulverizarea de 
substanţe abrazive 

- Utilizarea de maşini de 
tăiat arboret şi de 
fierăstraie cu lanţ 

- Proceduri 
stomatologice şi 
chirurgicale 

- Construcţii de clădiri 

- Lucrări de construcţii 
civile 

- Lucrări de fabricare, 
instalare şi întreţinere 
a maşinilor 

- Lucrări de construcţii 
navale 

- Lucrări miniere 

- Lucrări de producţie 
de energie 

- Lucrări de construcţie 
şi întreţinere de 
infrastructură 

- Industriile fierului şi 
oţelului 

- Industriile 
metalurgice şi de 
prelucrare a lemnului 

- Cioplirea pietrei 

- Grădinărit 

- Asistenţă medicală 

- Silvicultură 

Picioare şi gambe (părţi) 

Încălţăminte 
(pantofi/bocanci) cu vârfuri 
de siguranţă sau de protecţie 

Încălţăminte cu protecţie 
pentru metatarsiene 

- Lucrări de construcţii şi 
lucrări rutiere 

- Montarea şi 
demontarea cofrajelor 

- Lucrări de asamblare şi 
instalare a schelelor 

- Lucrări de demolare 

- Lucrări cu explozibili 

- Lucrări de tăiere şi 
prelucrare a pietrei 

- Lucrări în abatoare şi 
linia de tăiere din 
abatoare 

- Construcţii de clădiri 

- Lucrări de construcţii 
civile 

- Lucrări de fabricare, 
instalare şi întreţinere 
a maşinilor 

- Lucrări de construcţii 
navale 

- Lucrări miniere 

- Lucrări de producţie 
de energie 
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- Transport şi depozitare 

- Lucrări de manipulare 
a formelor în industria 
ceramicii 

- Manipularea de 
blocuri de carne 
congelată şi butoaie 
metalice de alimente 
conservate 

- Producţia, tratarea şi 
prelucrarea produselor 
din sticlă plată şi a 
recipientelor din sticlă 

- Lucrări de 
transformare şi 
întreţinere 

- Lucrări silvice 

- Lucrări de construcţii 
în beton şi plăci 
prefabricate, care 
presupun montarea şi 
demontarea cofrajelor 

- Lucrări pe şantiere şi în 
zone de depozitare 

- Lucrări de copertare 

- Lucrări pe poduri 
metalice, construcţii 
metalice înalte, stâlpi, 
turnuri, structuri 
hidraulice din metal, 
furnale, oţelării şi 
laminoare, containere 
mari, conducte mari, 
cazane şi centrale 
electrice 

- Construcţia de 
cuptoare, instalaţii de 
încălzire şi ventilare şi 
îmbinarea de metale 

- Lucrări cu furnale, 
instalaţii de concasare 
fină, oţelării, laminoare, 
ateliere metalurgice, 
forjare, matriţare la 

- Lucrări de construcţie 
şi întreţinere de 
infrastructură 

- Industria fierului şi a 
oţelului 

- Lucrări în abatoare 

- Companiile de logistic 

- Industria 
prelucrătoare 

- Industria sticlei 

- Industria forestieră 
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cald, presări la cald şi 
trefilare 

- Lucrări în cariere, 
exploatări miniere la zi 
şi halde 

- Lucrări de manipulare 
a formelor în industria 
ceramicii 

- Căptuşirea cuptoarelor 
din industria ceramicii 

- Lucrări de manevră 
feroviare 

Căderi cauzate 
de alunecare 

Picioare 

Încălţăminte antiderapantă 

- Lucrări pe suprafeţe 
alunecoase 

- Lucrări în medii cu 
umiditate 

- Construcţii de clădiri 

- Lucrări de construcţii 
civile 

- Lucrări de construcţii 
navale 

- Lucrări în abatoare 

- Lucrări de curăţare 

- Industriile alimentare 

- Grădinărit 

- Industria pescuitului 

Căderi de la 
înălţime 

Întregul corp 

Echipamente individuale de 
protecţie concepute să 
oprească sau să prevină 
căderi de la înălţime 

- Lucrări pe schele 

- Asamblarea de piese 
prefabricate 

- Lucrări pe stâlpi 

- Lucrări de copertare 

- Lucrări pe suprafeţe 
verticale sau înclinate 

- Lucrări în cabine de 
macarale amplasate la 
mare înălţime 

- Lucrări în cabine de 
stivuitoare şi elevatoare 
amplasate la mare 
înălţime în depozite 

- Construcţii de clădiri 

- Lucrări de construcţii 
civile 

- Lucrări de construcţii 
navale 

- Lucrări de întreţinere 
a infrastructurii 
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- Lucrări în partea 
superioară a turnurilor 
de sondă 

- Lucrări în puţuri şi 
canalizări 

Vibraţii Mâini 

Mănuşi de protecţie 

- Lucrări cu unelte 
manuale 

- Industriile 
prelucrătoare 

- Lucrări de construcţii 

- Lucrări de construcţii 
civile 

Comprimarea 
statică a unei 
părţi din corp 

Genunchi (părţi ale gambei) 

Genunchiere 

- Montarea de blocuri, 
plăci ceramice şi pavaje 

- Construcţii de clădiri 

- Lucrări de construcţii 
civile 

Picioare 

Încălţăminte cu vârfuri de 
protecţie 

- Lucrări de demolare 

- Manipularea de 
încărcături 

- Construcţii de clădiri 

- Lucrări de construcţii 
civile 

- Transport şi 
depozitare 

- Întreţinere 

Leziuni 
mecanice 
(abraziune, 
perforare, 
tăieturi, 
muşcături, răni 
sau înjunghiere) 

Ochi şi/sau faţă 

Ochelari cu braţe, ochelari de 
protecţie de tip mască, 
ecrane faciale de protecţie 

- Lucrări cu unelte 
manual 

- Lucrări de sudură şi de 
forjare 

- Lucrări de polizare şi 
debitare 

- Lucrări de gravare 

- Lucrări de tăiere şi 
prelucrare a pietrei 

- Utilizarea de maşini a 
căror funcţionare se 
bazează pe 
îndepărtarea şpanului 
în cazul prelucrării de 
materiale care produc 
şpan 

- Matriţarea la cald 

- Construcţii de clădiri 

- Lucrări de construcţii 
civile 

- Lucrări de construcţii 
navale 

- Lucrări miniere 

- Lucrări de producţie 
de energie 

- Lucrări de întreţinere 
a infrastructurii 

- Industriile fierului şi 
oţelului 

- Industriile 
metalurgice şi de 
prelucrare a lemnului 

- Cioplirea pietrei 

- Grădinărit 
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- Îndepărtarea şi 
mărunţirea cioburilor 

- Pulverizarea de 
substanţe abrazive 

- Utilizarea de maşini de 
tăiat arboret şi de 
fierăstraie cu lanţ 

- Silvicultură 

Mâini 

Mănuşi de protecţie 
împotriva riscurilor mecanice 

- Lucrări cu cadre din 
oţel 

- Manipularea de 
obiecte cu muchii 
ascuţite, cu excepţia 
maşinilor care prezintă 
riscul ca mănuşa să fie 
prinsă 

- Utilizarea obişnuită a 
cuţitelor de mână în 
producţie şi abatoare 

- Schimbarea cuţitelor la 
maşinile de tăiat 

- Lucrări silvice 

- Grădinărit 

- Construcţii de clădiri 

- Lucrări de construcţii 
civile 

- Lucrări de construcţii 
navale 

- Lucrări de întreţinere 
a infrastructurii 

- Industriile 
prelucrătoare 

- Industria alimentară 

- Lucrări în abatoare 

- Industria forestieră 

Antebraţe 

Protecţia braţului 

- Lucrări de dezosare şi 
tranşare 

- Industria alimentară 

- Lucrări în abatoare 

Trunchi/Abdomen/Picioare 

Şorţuri de protecţie, ghetre, 
pantaloni rezistenţi la 
penetrare (pantaloni 
rezistenţi la tăiere) 

- Utilizarea obişnuită a 
cuţitelor de mână în 
producţie şi abatoare 

- Lucrări silvice 

- Industria alimentară 

- Lucrări în abatoare 

- Industria forestieră 

Picioare 

Încălţăminte rezistentă la 
penetrare 

- Lucrări de construcţii şi 
lucrări rutiere 

- Lucrări de demolare 

- Montarea şi 
demontarea cofrajelor 

- Lucrări silvice 

- Construcţii de clădiri 

- Lucrări de construcţii 
civile 

- Lucrări de construcţii 
navale 

- Lucrări miniere 

- Industria forestieră 
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Riscuri de 
agăţare şi 
prindere 

Întregul corp 

Îmbrăcăminte de protecţie 
folosită acolo unde există 
riscul de agăţare de părţi 
mobile 

- Agăţarea în piesele 
maşinilor 

- Prindere în piesele 
maşinilor 

- Prinderea articolelor 
de îmbrăcăminte în 
piesele maşinilor 

- Târâre 

- Construcţia de maşini 

- Fabricarea de maşini 
grele 

- Inginerie 

- Construcţii 

- Agricultură 

Fizice - zgomot 

Zgomot Urechi 

Antifoane 

- Utilizarea de prese 
metalice 

- Lucrări care presupun 
utilizarea de dispozitive 
cu aer comprimat 

- Activitatea 
personalului de la sol 
din aeroporturi 

- Lucrări cu unelte 
electrice 

- Lucrări cu explozibili 

- Lucrări de batere a 
piloţilor 

- Prelucrarea lemnului şi 
a textilelor 

- Industria metalurgică 

- Industria 
prelucrătoare 

- Construcţii de clădiri 

- Lucrări de construcţii 
civile 

- Industria aeronautică 

- Lucrări miniere 

Fizice - termice 

Căldură şi/sau 
foc 

Faţă/Întregul cap 

Măşti de sudură, căşti/şepci 
de protecţie împotriva 
căldurii sau a focului, glugi de 
protecţie împotriva căldurii 
şi/sau a focului 

- Lucrări cu expunere la 
temperaturi ridicate, 
căldură radiantă sau foc 

- Manipularea de 
materiale 
incandescente sau 
staţionarea în 
apropierea acestora 

- Lucrări cu pistoale de 
sudură pentru materiale 
plastice 

- Industria fierului şi 
oţelului 

- Industria metalurgică 

- Servicii de întreţinere 

- Industria 
prelucrătoare 
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Trunchi/Abdomen/Picioare 

Şorţuri de protecţie, ghetre 

- Lucrări de sudură şi de 
forjare 

- Lucrări de turnare 

- Industria fierului şi 
oţelului 

- Industria metalurgică 

- Servicii de întreţinere 

- Industria 
prelucrătoare 

Mâini 

Mănuşi de protecţie 
împotriva căldurii şi/sau a 
flăcărilor 

- Lucrări de sudură şi de 
forjare 

- Lucrări cu expunere la 
temperaturi ridicate, 
căldură radiantă sau foc 

- Manipularea de 
materiale 
incandescente sau 
staţionarea în 
apropierea acestora 

- Industria fierului şi 
oţelului 

- Industria metalurgică 

- Servicii de întreţinere 

- Industria 
prelucrătoare 

Antebraţe 

Manşoane 

- Lucrări de sudură şi de 
forjare 

- Manipularea de 
materiale 
incandescente sau 
staţionarea în 
apropierea acestora 

- Industria fierului şi 
oţelului 

- Industria metalurgică 

- Servicii de întreţinere 

- Industria 
prelucrătoare 

Picioare 

Încălţăminte de protecţie 
împotriva căldurii şi/sau a 
flăcărilor 

- Manipularea de 
materiale 
incandescente sau 
staţionarea în 
apropierea acestora 

- Industria fierului şi 
oţelului 

- Industria metalurgică 

- Servicii de întreţinere 

- Industria 
prelucrătoare 

Părţi ale corpului/Întregul 
corp 

Îmbrăcăminte de protecţie 
împotriva căldurii şi/sau a 
flăcărilor 

- Lucrări cu expunere la 
temperaturi ridicate, 
căldură radiantă sau foc 

- Industria fierului şi 
oţelului 

- Industria metalurgică 

- Industria forestieră 

Frig Mâini - Lucrări în aer liber în 
condiţii extreme de frig 

- Construcţii de clădiri 
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Mănuşi de protecţie 
împotriva frigului 

Picioare 

Încălţăminte de protecţie 
împotriva frigului 

- Lucrări în camere 
frigorifice 

- Lucrări cu lichide 
criogenice 

- Lucrări de construcţii 
civile 

- Lucrări de construcţii 
navale 

- Lucrări miniere 

- Industria alimentară 

- Sectorul agriculturii şi 
al pescuitului 

Părţi ale corpului/Întregul 
corp, inclusiv capul 

Îmbrăcăminte de protecţie 
împotriva frigului 

- Lucrări în aer liber în 
condiţii meteorologice 
extreme de frig 

- Lucrări în camere 
frigorifice 

- Construcţii de clădiri 

- Lucrări de construcţii 
civile 

- Lucrări de construcţii 
navale 

- Lucrări miniere 

- Industria alimentară 

- Sectorul agriculturii şi 
al pescuitului 

- Transport şi 
depozitare 

Fizice-electrice 

Şoc electric 
(contact direct 
sau indirect) 

Întregul cap 

Căşti electroizolante 

Mâini 

Mănuşi electroizolante 

Picioare 

Încălţăminte electroizolantă 

Întregul corp/Mâini/Picioare 

Îmbrăcăminte conductoare 
concepută să fie purtată de 
persoane calificate în timpul 
lucrărilor în cadrul cărora 
este posibil contactul cu 
piese sub tensiune neizolate 
la o tensiune nominală a 
sistemului electric de până la 
800 kV pentru curent 

- Lucrări în cadrul cărora 
este posibil contactul cu 
piese sub tensiune 
neizolate sau în 
apropierea pieselor 
neizolate aflate sub 
tensiune electrică 

- Lucrări la sistemul 
electric 

- Lucrări de producţie 
de energie 

- Transportul şi 
distribuţia de energie 
electrică 

- Lucrări de întreţinere 
a instalaţiilor 
industriale 

- Construcţii de clădiri 

- Lucrări de construcţii 
civile 
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alternativ şi 600 kV pentru 
curent continuu 

Electricitate 
statică 

Mâini 

Mănuşi antistatice 

Picioare 

Încălţăminte 
antistatică/conductoare 

Întregul corp 

Îmbrăcăminte antistatică 

- Manipularea de 
materii plastice şi de 
cauciuc 

- Turnare, colectare sau 
încărcare într-un 
container 

- Lucrări în apropiere de 
elemente foarte 
încărcate, precum benzi 
transportoare 

- Manipularea de 
explozibili 

- Industria 
prelucrătoare 

- Industria furajelor 

- Instalaţiile de 
încărcare în saci şi de 
ambalare 

- Fabricarea, 
depozitarea sau 
transportarea de 
explozibili 

Fizice-radiaţii 

Radiaţie 
neionizantă, 
inclusiv lumina 
solară (alta 
decât cea 
survenită în 
cursul 
observării 
directe a 
soarelui) 

Cap 

Şepci şi căşti 

- Lucrări în aer liber - Pescuit şi agricultură 

- Construcţii de clădiri 

- Lucrări de construcţii 
civile 

Ochi 

Ochelari cu braţe, ochelari de 
protecţie de tip mască şi 
ecrane faciale de protecţie 

- Lucrări cu căldură 
radiantă 

- Operaţiuni la furnale 

- Lucrări cu laser 

- Lucrări în aer liber 

- Lucrări de sudură şi 
tăiere cu gaze 

- Activitatea de suflare a 
sticlei 

- Lămpi germicide 

- Industriile fierului şi 
oţelului 

- Industria 
prelucrătoare 

- Pescuit şi agricultură 

Întregul corp (pielea) 

Echipamente Individuale de 
protecţie împotriva razelor 
ultraviolete naturale şi 
artificiale 

- Lucrări în aer liber 

- Lucrări de sudură 
electrică 

- Lămpi germicide 

- Lămpi cu xenon 

- Construcţii de clădiri 

- Lucrări de construcţii 
civile 

- Lucrări de construcţii 
navale 

- Lucrări miniere 
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- Lucrări de producţie 
de energie 

- Lucrări de întreţinere 
a infrastructurii 

- Pescuit şi agricultură 

- Industria forestieră 

- Grădinărit 

- Industria alimentară 

- Industria materialelor 
plastic 

- Industria tipografică 

Radiaţiei 
ionizante 

Ochi 

Ochelari cu braţe/Ochelari de 
protecţie de tip mască de 
protecţie împotriva radiaţiei 
ionizante 

Mâini 

Mănuşi de protecţie 
împotriva radiaţiei ionizante 

- Lucrări în instalaţii cu 
raze X 

- Lucrări în spaţii de 
radiodiagnostic medical 

- Lucrări cu produse 
radioactive 

- Asistenţă medicală 

- Asistenţă veterinară 

- Instalaţie de deşeuri 
radioactive 

- Lucrări de producţie 
de energie 

Trunchi/Abdomen/Părţi ale 
corpului 

Şorţuri de protecţie 
împotriva razelor 
X/Haină/Vestă/Fustă de 
protecţie împotriva razelor X 

- Lucrări în instalaţii cu 
raze X 

- Lucrări în spaţii de 
radiodiagnostic medical 

- Asistenţă medicală 

- Asistenţă veterinară 

- Asistenţă 
stomatologică 

- Urologie 

- Chirurgie 

- Radiologie 
intervenţională 

- Laboratoare 

Cap 

Acoperăminte pentru cap şi 
şepci 

Echipamente individuale de 
protecţie împotriva, de 
exemplu, dezvoltării de 
tumori cerebrale 

- Locuri de muncă şi 
instalaţii medicale cu 
raze X 

- Asistenţă medicală 

- Asistenţă veterinară 

- Asistenţă 
stomatologică 

- Urologie 

- Chirurgie 
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- Radiologie 
intervenţională 

Părţi ale corpului 

Echipamente individuale de 
protecţie pentru tiroidă 

Echipamente individuale de 
protecţie pentru gonade 

- Lucrări în instalaţii cu 
raze X 

- Lucrări în spaţii de 
radiodiagnostic medical 

- Asistenţă medicală 

- Asistenţă veterinară 

Întregul corp 

Îmbrăcăminte de protecţie 
împotriva radiaţiei ionizante 

- Lucrări în spaţii de 
radiodiagnostic medical 

- Lucrări cu produse 
radioactive 

- Lucrări de producţie 
de energie 

- Instalaţie de deşeuri 
radioactive 

II.Riscuri chimice (inclusiv nanomateriale) 

Riscuri 

Părţi ale corpului 
afectate. Tip de 
echipament individual de 
protecţie 

Exemple de activităţi în 
care poate fi necesară 
utilizarea tipului 
corespunzător de 
echipament individual de 
protecţie*) 

Industrie şi sectoare 

1 2 3 4 

Chimice-aerosoli 

Solide (pulberi, 
vapori, fum, fibre 
şi nanomateriale) 

Căile respiratorii 

Dispozitive de protecţie a 
căilor respiratorii 
împotriva particulelor 

- Lucrări de demolare 

- Lucrări cu explozibili 

- Lucrări de sablare şi 
lustruire a suprafeţelor 

- Lucrări în prezenţa 
azbestului 

- Utilizarea de materiale 
care sunt compuse 
din/care conţin 
nanoparticule 

- Lucrări de sudură 

- Lucrări de curăţare a 
coşurilor 

- Lucrări pe căptuşeala 
furnalelor şi a oalelor de 

- Construcţii de clădiri 

- Lucrări de construcţii 
civile 

- Lucrări de construcţii 
navale 

- Lucrări miniere 

- Industriile fierului şi 
oţelului 

- Industriile metalurgice 
şi de prelucrare a 
lemnului 

- Industria 
autovehiculelor 

- Cioplirea pietrei 
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turnare, în cazul în care 
se pot degaja pulberi 

- Lucrări în apropierea 
oalelor de turnare, în 
cazul în care se pot 
degaja vapori de metale 
grele 

- Lucrări la gura de 
încărcare a furnalelor 

- Industria farmaceutică 
- Asistenţă medicală 

- Prepararea 
citostaticelor 

Mâini 

Mănuşi de protecţie 
împotriva substanţelor 
chimice şi cremă 
protectoare ca protecţie 
suplimentară/accesorie 

- Lucrări în prezenţa 
azbestului 

- Utilizarea de materiale 
care sunt compuse 
din/care conţin 
nanoparticule 

- Construcţii de clădiri 

- Lucrări de construcţii 
civile 

- Lucrări de construcţii 
navale 

- Lucrări de întreţinere a 
instalaţiilor industriale 

Întregul corp 

Îmbrăcăminte de 
protecţie împotriva 
particulelor solide 

- Lucrări de demolare 

- Lucrări în prezenţa 
azbestului 

- Utilizarea de materiale 
care sunt compuse 
din/care conţin 
nanoparticule 

- Lucrări de curăţare a 
coşurilor 

- Lucrări de preparare a 
produselor de protecţie a 
plantelor 

- Construcţii de clădiri 

- Lucrări de construcţii 
civile 

- Lucrări de construcţii 
navale 

- Lucrări de întreţinere a 
instalaţiilor industriale - 
Agricultură 

Ochi 

Ochelari cu 
braţe/Ochelari de 
protecţie de tip mască şi 
ecrane faciale de 
protecţie 

- Prelucrarea lemnului 

- Lucrări rutiere 

- Industria minieră 

- Industriile metalurgice 
şi de prelucrare a 
lemnului 

- Lucrări de construcţii 
civile 

Lichide (aburi şi 
ceaţă) 

Căile respiratorii 

Dispozitive de protecţie a 
căilor respiratorii 
împotriva particulelor 

- Tratament de suprafaţă 
(de exemplu, 
lăcuirea/vopsirea, 

- Industria metalurgică 

- Industria 
prelucrătoare - Sectorul 
auto 
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sablarea cu materiale 
abrazive) 

- Curăţarea suprafeţelor 

Mâini 

Mănuşi de protecţie 
împotriva substanţelor 
chimice 

- Tratament de suprafaţă 

- Curăţarea suprafeţelor 

- Utilizarea de dispozitive 
cu jet lichid 

- Manipulare de acizi şi 
soluţii caustice, 
dezinfectanţi şi 
substanţe de curăţare 
corozive 

- Industria metalurgică 

- Industria 
prelucrătoare 

- Sectorul auto 

Întregul corp 

Îmbrăcăminte de 
protecţie împotriva 
substanţelor chimice 

- Tratament de suprafaţă 

- Curăţarea suprafeţelor 

- Industria metalurgică 

- Industria 
prelucrătoare 

- Sectorul auto 

Chimice - lichide 

Scufundare 

Împroşcări, 
pulverizări şi 
jeturi 

Mâini 

Mănuşi de protecţie 
împotriva substanţelor 
chimice 

- Utilizarea de dispozitive 
cu jet lichid 

- Manipulare de acizi şi 
soluţii caustice, 
dezinfectanţi şi 
substanţe de curăţare 
corozive 

- Prelucrarea 
materialelor de căptuşire 

- Lucrări de tăbăcărie 

- Activitatea din 
saloanele de coafură şi 
de înfrumuseţare 

- Industria textilelor şi a 
îmbrăcămintei 

- Servicii de curăţare 

- Industria 
autovehiculelor 

- Servicii de 
înfrumuseţare şi de 
coafură 

Antebraţe 

Mâneci de protecţie 
împotriva substanţelor 
chimice 

- Manipulare de acizi şi 
soluţii caustice, 
dezinfectanţi şi 
substanţe de curăţare 
corozive 

- Lucrări de curăţare 

- Industria chimică 

- Servicii de curăţare 

- Industria 
autovehiculelor 
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Picioare 

Ghete de protecţie 
împotriva substanţelor 
chimice 

- Utilizarea de dispozitive 
cu jet lichid 

- Manipulare de acizi şi 
soluţii caustice, 
dezinfectanţi şi 
substanţe de curăţare 
corozive 

- Industria textilelor şi a 
îmbrăcămintei 

- Servicii de curăţare 

- Industria 
autovehiculelor 

Întregul corp 

Îmbrăcăminte de 
protecţie împotriva 
substanţelor chimice 

- Utilizarea de dispozitive 
cu jet lichid 

- Manipulare de acizi şi 
soluţii caustice, 
dezinfectanţi şi 
substanţe de curăţare 
corozive 

- Lucrări de curăţare - 
Industria chimică 

- Servicii de curăţare 

- Industria 
autovehiculelor 

- Agricultură 

Chimice - gaze şi vapori 

Gaze şi vapori Căile respiratorii 

Dispozitive de protecţie a 
căilor respiratorii 
împotriva gazelor 

- Tratament de suprafaţă 
(de exemplu, 
lăcuirea/vopsirea, 
sablarea cu materiale 
abrazive) 

- Curăţarea suprafeţelor 

- Lucrări în încăperi de 
fermentaţie şi distilare 

- Lucrări în interiorul 
rezervoarelor şi 
digestoarelor 

- Lucrări în containere, 
spaţii înguste şi cuptoare 
industriale alimentate cu 
gaz, în măsura în care 
poate exista riscul 
intoxicării cu gaz sau 
cantitatea de oxigen este 
insuficientă 

- Lucrări de curăţare a 
coşurilor 

- Dezinfectanţi şi 
substanţe de curăţare 
corozive 

- Lucrări în apropierea 
convertizoarelor şi a 

- Industria metalurgică 

- Sectorul auto 

- Industria 
prelucrătoare 

- Servicii de curăţare 

- Producţia de băuturi 
alcoolice 

- Staţii de epurare a 
apelor uzate 

- Staţii de tratare a 
deşeurilor 

- Industria chimică 

- Industria petrochimică 
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conductelor de gaz ale 
furnalelor 

Mâini 

Mănuşi de protecţie 
împotriva substanţelor 
chimice 

- Tratament de suprafaţă 

- Curăţarea suprafeţelor 

- Lucrări în încăperi de 
fermentaţie şi distilare 

- Lucrări în interiorul 
rezervoarelor şi 
digestoarelor 

- Lucrări în containere, 
spaţii înguste şi cuptoare 
industriale alimentate cu 
gaz, în măsura în care 
poate exista riscul 
intoxicării cu gaz sau 
cantitatea de oxigen este 
insuficientă 

- Industria metalurgică 

- Sectorul auto 

- Industria 
prelucrătoare 

- Producţia de băuturi 
alcoolice 

- Staţii de epurare a 
apelor uzate 

- Staţii de tratare a 
deşeurilor 

- Industria chimică 

- Industria petrochimică 

Întregul corp 

Îmbrăcăminte de 
protecţie împotriva 
substanţelor chimice 

- Tratament de suprafaţă 

- Curăţarea suprafeţelor 

- Lucrări în încăperi de 
fermentaţie şi distilare 

- Lucrări în interiorul 
rezervoarelor şi 
digestoarelor 

- Lucrări în containere, 
spaţii înguste şi cuptoare 
industriale alimentate cu 
gaz, în măsura în care 
poate exista riscul 
intoxicării cu gaz sau 
cantitatea de oxigen este 
insuficientă 

- Industria metalurgică 

- Sectorul auto 

- Industria 
prelucrătoare 

- Producţia de băuturi 
alcoolice 

- Staţii de epurare a 
apelor uzate 

- Staţii de tratare a 
deşeurilor 

- Industria chimică 

- Industria petrochimică 

Ochi 

Ochelari cu braţe, 
ochelari de protecţie de 
tip mască şi ecrane 
faciale de protecţie 

- Vopsirea prin 
pulverizare 

- Prelucrarea lemnului 

- Operaţiuni miniere 

- Sectorul auto 

- Industria 
prelucrătoare 

- Industria minieră 

- Industria chimică 

- Industria petrochimică 

_____ 
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*)Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un echipament individual de protecţie şi 
caracteristicile sale în conformitate cu dispoziţiile din prezenta hotărâre. 

III.Agenţi biologici 

Riscuri 

Părţi ale corpului 
afectate. Tip de 
echipament individual de 
protecţie 

Exemple de activităţi în 
care poate fi necesară 
utilizarea tipului 
corespunzător de 
echipament individual de 
protecţie*) 

Industrie şi sectoare 

1 2 3 4 

Agenţi biologici (conţinuţi în) - aerosoli 

Solide şi lichide Căile respiratorii 

Dispozitive de protecţie a 
căilor respiratorii 
împotriva particulelor 

- Activităţi care implică 
intrarea în contact cu 
fluide şi ţesuturi umane 
şi animale 

- Lucrări cu expunere la 
agenţi biologici 

- Asistenţă medicală 

- Clinici veterinare 

- Laboratoare de analize 
clinice 

- Laboratoare pentru 
activităţi de cercetare 

- Aziluri de bătrâni 

- Servicii de asistenţă la 
domiciliu 

- Staţii de epurare a 
apelor uzate 

- Staţii de tratare a 
deşeurilor 

- Industria alimentară 

- Producţia de substanţe 
biochimice 

Mâini 

Mănuşi de protecţie 
împotriva 
microorganismelor 

Părţi ale 
corpului/Întregul corp 

Ochi şi/sau faţă 

Ochi şi/sau faţă 

- Activităţi care implică 
intrarea în contact cu 
fluide şi ţesuturi umane 
şi animale 

- Lucrări cu expunere la 
agenţi biologici 

- Asistenţă medicală 

- Clinici veterinare 

- Laboratoare de analize 
clinice 

- Laboratoare pentru 
activităţi de cercetare 

- Aziluri de bătrâni 
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Ochelari cu braţe, 
ochelari de protecţie de 
tip mască şi ecrane 
faciale de protecţie 

- Servicii de asistenţă la 
domiciliu 

- Staţii de epurare a 
apelor uzate 

- Staţii de tratare a 
deşeurilor 

- Industria alimentară 

Agenţi biologici (conţinuţi în) - lichide 

Contact direct şi 
indirect 

Mâini 

Mănuşi de protecţie 
împotriva 
microorganismelor 

Părţi ale 
corpului/Întregul corp 

Ochi şi/sau faţă 

Ochi şi/sau faţă 

Ochelari de protecţie de 
tip mască şi ecrane 
faciale de protecţie 

- Activităţi care implică 
intrarea în contact cu 
fluide şi ţesuturi umane 
şi animale (muşcături, 
înţepături) 

- Lucrări cu expunere la 
agenţi biologici 

- Asistenţă medicală 

- Clinici veterinare 

- Laboratoare de analize 
clinice 

- Laboratoare pentru 
activităţi de cercetare 

- Aziluri de bătrâni 

- Servicii de asistenţă la 
domiciliu 

- Staţii de epurare a 
apelor uzate 

- Staţii de tratare a 
deşeurilor 

- Industria alimentară 

- Industria forestieră 

Împroşcări, 
pulverizări şi 
jeturi 

Mâini 

Mănuşi de protecţie 
împotriva 
microorganismelor 

- Activităţi care implică 
intrarea în contact cu 
fluide şi ţesuturi umane 
şi animale 

- Lucrări cu expunere la 
agenţi biologici 

- Asistenţă medicală 

- Clinici veterinare 

- Laboratoare de analize 
clinice 

- Laboratoare pentru 
activităţi de cercetare 

- Aziluri de bătrâni 

- Servicii de asistenţă la 
domiciliu 

- Staţii de epurare a 
apelor uzate 

- Staţii de tratare a 
deşeurilor 
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- Industria alimentară 

Antebraţe 

Mâneci de protecţie 
împotriva 
microorganismelor 

- Activităţi care implică 
intrarea în contact cu 
fluide şi ţesuturi umane 
şi animale 

- Lucrări cu expunere la 
agenţi biologici 

- Asistenţă medicală 

- Clinici veterinare 

- Laboratoare de analize 
clinice 

- Laboratoare pentru 
activităţi de cercetare 

- Aziluri de bătrâni 

- Servicii de asistenţă la 
domiciliu 

- Staţii de epurare a 
apelor uzate 

- Staţii de tratare a 
deşeurilor 

- Industria alimentară 

Picioare/Gambe 

Ciorapi de protecţie şi 
ghetre 

- Activităţi care implică 
intrarea în contact cu 
fluide şi ţesuturi umane 
şi animale 

- Lucrări cu expunere la 
agenţi biologici 

- Asistenţă medicală 

- Clinici veterinare 

- Laboratoare de analize 
clinice 

- Laboratoare pentru 
activităţi de cercetare 

- Aziluri de bătrâni 

- Servicii de asistenţă la 
domiciliu 

- Staţii de epurare a 
apelor uzate 

- Staţii de tratare a 
deşeurilor 

- Industria alimentară 

Întregul corp 

Ochi şi/sau faţă 

- Activităţi care implică 
intrarea în contact cu 
fluide şi ţesuturi umane 
şi animale 

- Lucrări cu expunere la 
agenţi biologici 

- Asistenţă medicală 

- Clinici veterinare 

- Laboratoare de analize 
clinice 

- Laboratoare pentru 
activităţi de cercetare 
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- Aziluri de bătrâni 

- Servicii de asistenţă la 
domiciliu 

- Staţii de epurare a 
apelor uzate 

- Staţii de tratare a 
deşeurilor 

- Industria alimentară 

Agenţi biologici (conţinuţi în) - materiale, persoane, animale etc. 

Contact direct şi 
indirect 

Mâini 

Mănuşi de protecţie 
împotriva 
microorganismelor 

Părţi ale 
corpului/Întregul corp 

Ochi şi/sau faţă 

Ochi şi/sau faţă 

Ochelari de protecţie de 
tip mască şi ecrane 
faciale de protecţie 

- Activităţi care implică 
intrarea în contact cu 
fluide şi ţesuturi umane 
şi animale (muşcături, 
înţepături) 

- Lucrări cu expunere la 
agenţi biologici 

- Asistenţă medicală 

- Clinici veterinare 

- Laboratoare de analize 
clinice 

- Laboratoare pentru 
activităţi de cercetare 

- Aziluri de bătrâni 

- Servicii de asistenţă la 
domiciliu 

- Staţii de epurare a 
apelor uzate 

- Staţii de tratare a 
deşeurilor 

- Industria alimentară 

- Industria forestieră 

____ 

*)Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un echipament individual de protecţie şi 
caracteristicile sale în conformitate cu dispoziţiile din prezenta hotărâre. 

IV.Alte riscuri 

Riscuri 

Părţi ale corpului 
afectate. Tip de 
echipament individual de 
protecţie 

Exemple de activităţi în 
care poate fi necesară 
utilizarea tipului 
corespunzător de 
echipament individual de 
protecţie*) 

Industrie şi sectoare 

1 2 3 4 
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Lipsă de 
vizibilitate 

Întregul corp 

Echipamente individuale 
de protecţie pentru 
semnalizarea vizuală a 
prezenţei utilizatorului 

- Lucrări în apropierea 
vehiculelor în mişcare 

- Lucrări de asfaltare şi de 
semnalizare rutieră 

- Lucrări feroviare 

- Conducerea mijloacelor 
de transport 

- Activitatea personalului 
de la sol din aeroporturi 

- Construcţii de clădiri 

- Lucrări de construcţii 
civile 

- Lucrări de construcţii 
navale 

- Lucrări miniere 

- Servicii de transport şi 
de transport de pasageri 

Lipsă oxigen Căile respiratorii 

Dispozitive izolante de 
protecţie a căilor 
respiratorii 

- Lucrări în spaţii închise 

- Lucrări în încăperi de 
fermentaţie şi distilare 

- Lucrări în interiorul 
rezervoarelor şi 
digestoarelor 

- Lucrări în containere, 
spaţii înguste şi cuptoare 
industriale alimentate cu 
gaz, în măsura în care 
poate exista riscul 
intoxicării cu gaz sau 
cantitatea de oxigen este 
insuficientă 

- Lucrări în puţuri, canale 
şi alte spaţii subterane 
ale sistemului de 
canalizare 

- Producţia de băuturi 
alcoolice 

- Lucrări de construcţii 
civile 

- Industria chimică 

- Industria petrochimică 

Căile respiratorii 

Echipamente de 
scufundare 

- Lucrări subacvatice - Lucrări de construcţii 
civile 

Înecare Întregul corp 

Vestă de salvare 

- Lucrări în sau în 
apropierea apei 

- Lucrări pe mare 

- Lucrări în aeronave 

- Industria pescuitului 

- Industria aeronautică 

- Construcţii de clădiri 

- Lucrări de construcţii 
civile 

- Lucrări de construcţii 
navale 
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- Lucrări în docuri şi 
porturi 

____ 

*)Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un echipament individual de protecţie şi 
caracteristicile sale în conformitate cu dispoziţiile din prezenta hotărâre. 

 

√   Ordinul ministrului sănătăţii nr. 54/2022 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la 
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de 
medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale 
specifice, publicat in Monitorul Oficial 32/11.01.2022. 

→ Anexa nr. 2 - Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, 
dispozitive medicale şi alte materiale specifice la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

1.Punctul 201 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Nr. 
crt. 

Denumirea produselor sau a 
grupelor de produse 

Unitatea de măsură, forma 
farmaceutică, concentraţia, 
ambalajul 

Cantitate 

(flacon) 

201. REMDESIVIRUM mg, pulbere pentru concentrat 
pentru soluţie perfuzabilă 5 mg/ml, 
100 mg, flacon 

200.000" 

2.După punctul 212 se introduc trei noi puncte, punctele 213-215, cu următorul cuprins: 

"Nr. 
crt. 

Denumirea produselor sau a 
grupelor de produse 

Forma farmaceutică, concentraţia, 
ambalajul 

Cantitate 

(cutie) 

213. MOLNUPIRAVIR Capsule * 200 mg, cutie 100.000 

214. NIRMATRELVIR + 
RITONAVIR 

Comprimate, 150 mg 
NIRMATRELVIR şi 100 mg 
RITONAVIR (20 de comprimate 
NIRMATRELVIR + 10 comprimate 
RITONAVIR)/cutie 

250.000 

215. ARTESUNATUM Pulbere pentru soluţie injectabilă, 
60 mg, flacon 

300" 

3.După punctul 58 se introduc două noi puncte, punctele 581 şi 582, cu următorul cuprins: 
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"Nr. 
crt. 

Denumirea produselor sau a 
grupelor de produse 

Forma farmaceutică, concentraţia, 
ambalajul 

Cantitate 

(cutii) 

581. ANAKINRA Soluţie injectabilă în seringă 
preumplută, 150 mg/ml (100 
mg/0,67 ml) - cutie * 

7 seringi preumplute 

10.000 

582. ANAKINRA Soluţie injectabilă în seringă 
preumplută, 150 mg/ml (100 
mg/0,67 ml) - cutie * 

28 de seringi preumplute 

2.500" 

 

→ Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi 
a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile depozitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului 
ordin. 

 

√ Legea 15/2022 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2020 privind 
modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicat in Monitorul 
Oficial 33/11.01.2022. 

→ Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 171 din 14 octombrie 2020 privind modificarea 
şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 950 din 15 octombrie 2020. 

 

√  Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
4/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata 
personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu 
casele de asigurări de sănătate, care desfăşoară activitatea de vaccinare, publicat in Monitorul Oficial 
33/11.01.2022 

→ Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
68/101/2021 se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"ORDIN pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 
privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva 
COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale 
aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care desfăşoară activitatea de vaccinare 
şi de testare cu teste rapide antigen din proba nazofaringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-
CoV-2" 
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2.La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Plata medicilor de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru 
serviciile prevăzute la art. 3 alin. (4)-(51) şi art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru administrarea dozelor opţionale 
suplimentare potrivit art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2021, se face în baza unui 
contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul 
legal al unităţii sanitare sau al furnizorului de servicii medicale în asistenţa medicală primară, pentru 
activitatea de vaccinare realizată, validată în Registrul electronic naţional de vaccinare, denumit în 
continuare RENV, potrivit schemei complete de vaccinare, pentru administrarea dozelor opţionale 
suplimentare raportate în RENV, precum şi pentru activitatea de testare cu teste rapide antigen din 
proba nazofaringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2, validată ca serviciu raportat în 
Corona Forms." 

3.La articolul 91, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: 

"(6) Activitatea de testare se realizează în cadrul cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară 
sau în cadrul cabinetelor medicale din centrele de permanenţă, de către medicii prevăzuţi la alin. (1), 
şi cuprinde şi raportarea în Corona Forms a informaţiilor privind persoanele testate." 

4.La articolul 92, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 

"(4) De activităţile prevăzute la art. 91 alin. (6) beneficiază persoanele eligibile pentru testare, potrivit 
art. 13 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021, cu modificările şi completările 
ulterioare, înscrise pe lista proprie a medicului de familie, precum şi persoanele care nu au un medic 
de familie sau sunt înscrise pe lista altui medic de familie care nu le asigură aceste servicii, la un interval 
de cel puţin 48 de ore între două testări succesive." 

5.La articolul 93, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 93 

(1) Activitatea de vaccinare şi activitatea de testare a pacienţilor desfăşurată de către medicii de familie 
se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, de la capitolul 66.01 «Sănătate», 
titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», alineatul 51.01.11 «Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 

6.Articolul 94 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 94 

(1) Documentele necesare desfăşurării activităţii de vaccinare sunt următoarele: 

a) registrul de consultaţii al cabinetului medical, în care se vor consemna activităţile ce fac obiectul 
contractului; 

b) fişele de consultaţii în care se consemnează activităţile realizate; 

c) chestionar triaj vaccinare adulţi, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 1 la Normele privind 
autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin 
Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale şi al 
ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

d) formularul pentru consimţământ informat prevăzut la cap. IV pct. 2 subpct. 2.3 din Normele privind 
autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin 
Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale şi al 
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ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

e) fişă raportare RAPI, pentru cazurile apariţiei unei reacţii adverse postvaccinale indezirabile (RAPI), 
acestea fiind investigate şi raportate în conformitate cu metodologia de supraveghere RAPI - 
http://www.cnscbt.ro/index.php/metodologii/rapi, potrivit anexei nr. 2 la Normele privind 
autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin 
Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale şi al 
ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020, cu 
modificările şi completările ulterioare, la semnalarea acestora de către persoana vaccinată; 

f) fişa de declarare a profesionistului în domeniul sănătăţii pentru raportarea RAPI la Agenţia Naţională 
a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), potrivit modelului din anexa 
nr. 4 la Normele privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva 
COVID-19, stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului 
apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 
2.171/181/M.223/4.380/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul autosesizării privind 
posibile reacţii adverse asociate administrării vaccinurilor; 

g) registrul de vaccinare; 

h) adeverinţa de vaccinare pe format hârtie, pentru cazurile în care aceasta nu poate fi generată 
automat din RENV. 

(2) Documentele necesare desfăşurării activităţii de testare sunt următoarele: 

a) registrul de consultaţii al cabinetului medical, în care se vor consemna activităţile ce fac obiectul 
contractului; 

b) raportul medical generat din Corona Forms; 

c) formularul de exprimare a acordului pacientului informat prevăzut în anexa nr. 1 la Normele 
metodologice de aplicare a titlului XVI «Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de 
produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice» din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare." 

7.Articolul 95 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 95 

Datele înregistrate în Registrul electronic naţional de vaccinare, referitoare la persoanele vaccinate 
împotriva COVID-19, precum şi cele înregistrate în Corona Forms referitoare la persoanele testate se 
transmit periodic Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de către Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale. Frecvenţa, forma şi modul de transmitere a acestor date se stabilesc, de comun acord, prin 
protocol încheiat între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale." 

8.La articolul 96, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: 

"(31) Validarea şi decontarea de către casele de asigurări de sănătate a activităţii de testare se 
realizează pentru fiecare persoană care a fost raportată în Corona Forms, pentru care medicul de 
familie nu a perceput sume suplimentare de la persoanele cărora li s-a acordat serviciul de testare, cu 
respectarea condiţiilor prevăzute la art. 13 alin. (3), (8) şi (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2021, cu modificările şi completările ulterioare." 

9.La articolul 96, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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"(4) Modelele documentelor necesare decontării activităţii de vaccinare, precum şi a celei de testare 
sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin." 

10.La articolul 97, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 97 

(1) Modalitatea de plată a activităţii de vaccinare, precum şi a celei de testare realizată de medicii de 
familie este tarif pe serviciu exprimat în lei, potrivit reglementărilor art. 3 alin. (4)-(51) şi art. 13 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021, cu modificările şi completările ulterioare." 

11.La articolul 97, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: 

"(5) Pentru activitatea de testare realizată, pentru care medicul de familie nu a perceput sume 
suplimentare de la persoanele cărora li s-a acordat serviciul de testare, validată ca serviciu prin 
raportarea informaţiilor privind persoanele testate în Corona Forms, tariful este de 50 de lei/persoană 
şi cuprinde contravaloarea testului, manopera, materialele şi echipamentele de protecţie necesare 
testării şi se decontează de la data încheierii contractului prevăzut la art. 1 alin. (2)." 

12.După articolul 161 se introduce un nou capitol, capitolul V, care cuprinde articolul 162, cu următorul 
cuprins: 

"CAPITOLUL V: Control şi jurisdicţie 

Art. 162 

(1) Controlul modului de decontare a activităţii de vaccinare şi de testare se realizează de către echipe 
formate din personal din cadrul serviciilor specializate din structura Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate, respectiv a caselor de asigurări de sănătate. 

(2) În cazul în care se constată că au fost decontate sume pentru activitatea de vaccinare sau de testare 
pentru persoane care nu sunt înregistrate în RENV, respectiv în Corona Forms, se calculează şi se reţin 
sumele necuvenite. 

(3) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (2) se face prin plată directă sau executare silită 
efectuată potrivit legii în temeiul unui titlu executoriu, în situaţia în care recuperarea nu se face prin 
plată directă. 

(4) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (2) se utilizează conform 
prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie. 

(5) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare 
furnizor." 

13.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

14.La anexa nr. 3, titlul punctului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"1. Centralizatorul persoanelor vaccinate, precum şi al celor testate, care îndeplinesc condiţiile de 
plată" 

15.La anexa nr. 3, după tabelul 2.2 se introduce un nou tabel, tabelul 2.3, cu următorul cuprins: 

"Tabelul 2.3. - pentru persoanele testate de medicul de familie 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumel
e 

CN
P 

Data 
prime
i 

Data 
testării.............
.. (după caz) 

Data 
testării..........
.. (după caz) 

Tarif/testar
e 

Suma de 
plată/persoan
ă- lei - 
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testăr
i 

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 = 50 lei C8 = 1 testare x 
50 lei sau n*) 
testări x 50 lei 

1. 
       

2. 
       

3. 
       

... 
       

TOTA
L 

x x x x x x 
 

*) n reprezintă numărul total al testărilor efectuate persoanelor eligibile la testare cărora le sunt 
asigurate aceste servicii, în luna pentru care se face raportarea." 

Art. II 

(1)Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. I cu privire la activitatea de testare cu teste rapide 
antigen din proba nazofaringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2, medicii de familie, care 
au încheiate cu casele de asigurări de sănătate contracte pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. (4)-
(51) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata 
personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru administrarea dozelor opţionale 
suplimentare potrivit art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2021 pentru completarea 
Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc 
epidemiologic şi biologic, încheie acte adiţionale la aceste contracte. 

(2)Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. I cu privire la activitatea de testare cu teste rapide 
antigen din proba nazofaringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2, medicii de familie, care 
nu au încheiate cu casele de asigurări de sănătate contracte pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. 
(4)-(51) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi pentru administrarea dozelor opţionale suplimentare potrivit art. II din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 115/2021, încheie contracte în conformitate cu anexa la prezentul ordin. 

ANEXĂ:CONTRACT pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. (4)-(51) şi art. 13 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat 
în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum 
şi pentru administrarea dozelor opţionale suplimentare potrivit art. II din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 115/2021 pentru completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic 

(- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 68/101/2021) 

- model - 
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CAPITOLUL I:Părţile contractante 

Casa de Asigurări de Sănătate............................................, cu sediul în 
municipiul/oraşul.........................................., str...........................................................nr.........., 
judeţul/sectorul........................................., tel./fax.............................................., adresă de e-
mail............................., reprezentată prin director general....................................., 

şi 

Cabinetul medical de asistenţă medicală primară..................................................., organizat astfel: 

- cabinet individual.................................., cu sau fără punct secundar de lucru......................................, 
reprezentat prin medicul titular.....................................; 

- cabinet asociat sau grupat..................................., cu sau fără punct secundar de 
lucru........................................., reprezentat prin medicul delegat..........................................................; 

- societate civilă medicală..................................., cu sau fără punct secundar de 
lucru...................................., reprezentată prin administratorul......................................................; 

- unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,........................................, reprezentată 
prin.......................................................; 

- cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând 
ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie........................................., cu sau fără 
punct secundar de lucru......................................., reprezentat prin..............................................., 

având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna.........................................., 
str........................nr.............., bl. ......., sc. ...., et....., ap. ...., judeţul/sectorul......................................, 
telefon fix/mobil....................................................., adresă de e-mail..........................................., şi 
sediul punctului secundar de lucru în localitatea..........................................., 
str....................................nr........, telefon fix/mobil......................................, adresă de e-
mail.................................................. 

CAPITOLUL II:Obiectul contractului 

Art. 1 

Obiectul prezentului contract îl constituie realizarea activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (4)-(51) şi art. 
13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata 
personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru administrarea dozelor opţionale 
suplimentare potrivit art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2021 pentru completarea 
Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc 
epidemiologic şi biologic, după caz, astfel: 

a)consultaţia, administrarea vaccinului potrivit schemei complete de vaccinare, precum şi pentru 
administrarea dozelor opţionale suplimentare, în cabinetul propriu, raportarea şi monitorizarea 
reacţiilor adverse postvaccinale pentru persoanele aflate pe listele proprii; 

b)consultaţia, administrarea vaccinului potrivit schemei complete de vaccinare, precum şi pentru 
administrarea dozelor opţionale suplimentare, în cabinetul propriu, raportarea şi monitorizarea 
reacţiilor adverse pentru persoanele care nu au un medic de familie sau pentru care medicul de familie 
nu asigură aceste servicii; 
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c)consultaţia, administrarea vaccinului potrivit schemei complete de vaccinare, precum şi pentru 
administrarea dozelor opţionale suplimentare, raportarea şi monitorizarea reacţiilor adverse 
postvaccinale pentru persoanele vaccinate la domiciliu; 

d)efectuarea activităţii de testare cu teste rapide antigen din proba nazofaringiană în vederea depistării 
infecţiei cu SARS-CoV-2. 

Art. 2 

Activităţile care fac obiectul prezentului contract se realizează de către următorii medici de familie: 

a)Medic de familie 

Numele..........................., prenumele............................... 

Codul numeric personal........................................................... 

Codul de parafă al medicului............................................... 

b)Medic angajat în cadrul cabinetului medical individual 

Numele.............................., prenumele.............................. 

Codul numeric personal....................................................... 

Codul de parafă al medicului.................................................. 

c)............................................................................................. 

CAPITOLUL III:Durata contractului 

Art. 3 

(1)Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31 martie 2022. 

(2)Durata prezentului contract se poate prelungi pe toată durata derulării procesului de vaccinare 
împotriva COVID-19, precum şi pe toată durata derulării procesului de testare, prin încheierea unui act 
adiţional semnat de ambele părţi. 

CAPITOLUL IV:Obligaţiile părţilor 

Art. 4 

Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: 

a)să încheie contracte distincte cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru 
plata activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (4)-(51) şi art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare 
împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi pentru plata activităţii de administrare a dozelor opţionale suplimentare 
prevăzută la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2021, în limita sumelor alocate cu 
această destinaţie potrivit legii; 

b)să deconteze furnizorilor cu care are încheiate contracte, în termen de 20 de zile calendaristice de la 
data depunerii facturii, contravaloarea activităţii desfăşurate, raportate şi validate; 

c)să efectueze controlul activităţii, împreună cu direcţiile de sănătate publică, după caz, în limita 
competenţelor; 
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d)să înmâneze, la finalizarea acţiunii de control, procesele-verbale sau, după caz, să comunice medicilor 
de familie titulari/reprezentanţilor legali ai cabinetelor de medicină de familie, notele de constatare ca 
urmare a efectuării controlului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării controlului; 

e)să afişeze pe site-ul casei de asigurări de sănătate programul şi datele de contact ale cabinetelor 
medicale din asistenţa medicală primară cu care a încheiat contract pentru realizarea activităţilor 
prevăzute la art. 3 alin. (4)-(51) şi art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru plata activităţii de administrare a dozelor 
opţionale suplimentare prevăzută la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2021. 

Art. 5 

(1)Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii: 

a)să realizeze activităţile prevăzute la art. 3 alin. (4)-(51) şi art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul 
de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi pentru administrarea dozelor opţionale suplimentare potrivit art. II 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2021, şi să respecte prevederile Ordinului ministrului 
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea 
în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru 
recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor 
măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală 
cu casele de asigurări de sănătate, care desfăşoară activitatea de vaccinare şi de testare cu teste rapide 
antigen din proba nazofaringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

b)să completeze documentele medicale prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata 
personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul 
sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de 
asigurări de sănătate, care desfăşoară activitatea de vaccinare şi de testare cu teste rapide antigen din 
proba nazofaringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

c)să păstreze la nivelul cabinetului declaraţia pe propria răspundere completată de către persoanele 
pentru care activitatea de vaccinare se realizează la domiciliu; 

d)să respecte legislaţia în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

e)să transmită casei de asigurări de sănătate, până la data prevăzută în contract, pentru luna 
precedentă, documentele necesare decontării activităţii - factura însoţită de centralizatorul 
persoanelor care îndeplinesc condiţiile de plată; 

f)să solicite, în cazul administrării vaccinului în cabinetul medical sau la domiciliul persoanei, atunci 
când starea acesteia o impune, prin intermediul dispeceratului de urgenţă 112, trimiterea unei 
ambulanţe; 

g)să pună la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale caselor de 
asigurări de sănătate şi/sau ale direcţiilor de sănătate publică, după caz, documentele medicale şi 
administrative existente la nivelul entităţii controlate, care sunt în strânsă legătură cu obiectul 
prezentului contract; 

h)să transmită caselor de asigurări de sănătate, la termenele stabilite de Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate, documentele necesare în vederea decontării din fonduri europene a cheltuielilor generate 
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de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi 
plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele generate de art. II din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2021, atât pe perioada derulării prezentului contract, cât 
şi ulterior încetării valabilităţii acestuia, până la recuperarea sumelor alocate în acest sens în bugetul 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prin transferuri de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Sănătăţii; 

i)să aducă la cunoştinţa casei de asigurări de sănătate orice modificare cu privire la condiţiile care au 
stat la baza încheierii contractului, cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte, şi să 
îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului. 

(2)În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii au următoarele drepturi: 

a)să primească la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii, contravaloarea activităţii efectuate 
şi validate; 

b)să fie informaţi de către casele de asigurări de sănătate cu privire la condiţiile de contractare, precum 
şi despre eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, 
prin publicare în termen de maximum 5 zile lucrătoare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate 
şi/sau prin poştă electronică; 

c)să fie îndrumaţi în vederea aplicării corecte şi unitare a prevederilor legale incidente contractului 
încheiat cu casa de asigurări de sănătate. 

CAPITOLUL V:Modalităţi de plată 

Art. 6 

(1)Medicii de familie aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate beneficiază, pentru 
serviciile de administrare a vaccinului în cabinetele proprii, de un tarif de 40 de lei/inoculare, iar pentru 
serviciile de administrare a vaccinului la domiciliul persoanei, de un tarif de 60 de lei/inoculare. 

(2)Serviciile de administrare a vaccinului se acordă: 

a)persoanelor înscrise pe listele proprii; 

b)persoanelor care nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie; 

c)persoanelor pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii. 

(3)Tariful prevăzut la alin. (1) se aplică pentru serviciile de administrare a vaccinului validate ca servicii 
de vaccinare în Registrul electronic naţional de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare, 
respectiv ca serviciu de vaccinare cu doza opţională suplimentară raportată în RENV. 

(4)Tariful prevăzut la alin. (1) include şi consultaţia medicală, precum şi raportarea şi monitorizarea 
reacţiilor adverse postvaccinale. 

(5)Medicii prevăzuţi la alin. (1) beneficiază, pentru serviciile de testare în cabinetele proprii, de un tarif 
de 50 de lei/persoană ce cuprinde contravaloarea testului, manopera, materialele şi echipamentele de 
protecţie necesare testării. 

(6)Decontarea activităţii de vaccinare şi de testare realizate se face lunar, în termen de 20 de zile 
calendaristice de la data primirii facturii şi a centralizatorului persoanelor care îndeplinesc condiţiile de 
plată, asumate de către reprezentantul legal al furnizorului. 

CAPITOLUL VI:Controlul activităţii 

Art. 7 



55 
 

(1)Controlul privind activitatea realizată de către medicii de familie se exercită de Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate (CNAS), casele de asigurări de sănătate sau, după caz, de comisii mixte formate 
din reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică şi ai CNAS/caselor de asigurări de sănătate, în funcţie 
de domeniul de competenţă. 

(2)Controlul prevăzut la alin. (1) va urmări respectarea obligaţiilor de către furnizorii de servicii 
medicale ce le revin potrivit prezentului contract. 

(3)În cazul constatării lipsei declaraţiei pe propria răspundere completate de către persoanele pentru 
care activitatea de vaccinare se realizează la domiciliu, se percepe suma de 20 de lei pentru fiecare caz 
constatat. 

CAPITOLUL VII:Clauză specială 

Art. 8 

(1)Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi 
care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere 
partea care o invocă. Sunt considerate ca fiind forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: 
război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo. 

(2)Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data 
apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea 
competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să certifice realitatea şi 
exactitatea faptelor care au condus la invocarea forţei majore, şi, de asemenea, de la încetarea acestui 
caz. 

(3)Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de 
forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în 
termen. 

CAPITOLUL VIII:Condiţii de suspendare şi încetare a contractului 

Art. 9 

(1)Contractul se suspendă în situaţia în care contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru 
furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară a fost suspendat; suspendarea operează 
pentru aceeaşi perioadă. 

(2)Contractul încetează începând cu data de la care contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate 
pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară a încetat sau a fost reziliat, după 
caz. 

(3)Contractul încetează de drept la data expirării duratei contractului prevăzută la art. 3. 

(4)Contractul poate înceta prin acordul părţilor. 

CAPITOLUL IX:Corespondenţa 

Art. 10 

(1)Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris sau prin poşta 
electronică. 

(2)Fiecare parte contractantă este obligată ca în situaţia în care intervin modificări ale datelor ce 
figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită cel târziu 
în ziua producerii modificării. 

CAPITOLUL X:Modificarea contractului 
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Art. 11 

În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării 
prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. 
Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi, care devine anexă la prezentul 
contract. 

Art. 12 

Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi 
afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă 
clauză, care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului, cu acordul părţilor. 

Art. 13 

Prezentul contract se poate modifica la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării 
scrise a intenţiei de modificare prin încheierea unui act adiţional. 

Art. 14 

(1)Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii 
decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale 
amiabilă. 

(2)Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform 
alin. (1) se soluţionează de către Comisia Centrală de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanţele 
de judecată, după caz. 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi,........................, în două exemplare a câte........................pagini 
fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

Casa de asigurări de sănătate 

Director general, 

........................................................ 

Director executiv al Direcţiei economice, 

................................................................. 

Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale, 

........................................................................... 

Vizat 

Juridic, contencios 

................................................................. 

Furnizor de servicii medicale 

Reprezentant legal, 

........................................................ 
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