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Efectele azbestului asupra sănătăţii 
Dacă folosiţi persoane a căror activitate implică expunerea la azbest, trebuie: 

• să urmaţi cea mai bună practică (aşa cum este prezentată în acest ghid): 

• să verificaţi dacă aceste persoane au primit o instruire suficientă şi sunt bine 
informate asupra riscurilor; 

• să vă asiguraţi că folosiţi o comunicare eficientă (în special că aceasta nu este 
împiedicată de obstacolul limbii vorbite de lucrători); 

• să vă asiguraţi că aceste persoane înţeleg bine importanţa reducerii expunerii; 

• să puneţi la dispoziţie informaţii privind creşterea riscului atunci când aceste 
persoane sunt fumătoare şi în acelaşi timp sunt expuse azbestului, pentru a le 
stimula să renunţe la fumat; 

• să respectaţi reglementările naţionale privind lucrările care implică sau pot 
implica azbest. 

 
 
Materiale care conţin azbest (MCA) 
Dacă angajaţi sau conduceţi persoane a căror muncă riscă să implice materiale ce conţin 
azbest (aşa cum sunt cele descrise în Capitolul 4), trebuie: 

• să asiguraţi o instruire adecvată a acestor persoane astfel încât să poată 
recunoaşte materialele care conţin azbest şi să înţeleagă ce au de făcut dacă 
întâlnesc materiale susceptibile de a conţine azbest, şi în ce moment; 

• să vă procuraţi informaţii suficiente şi fiabile referitoare la prezenţa sau lipsa 
materialelor ce conţin azbest, de exemplu pornind de la planurile de construcţie 
şi/sau de la arhitecţii clădirilor (angajatorii pot solicita informaţii de la 
proprietarii clădirilor pentru a întocmi un inventar al materialelor care conţin 
azbest, din construcţia clădirii); 

• să verificaţi dacă s-au păstrat dosare fiabile care să furnizeze informaţii şi care să 
confirme că există sau nu materiale care conţin azbest (dosarul din cadrul 
societăţii dumneavoastră sau cel deţinut de proprietarul clădirii);  

• să furnizaţi, pe şantier, informaţii scrise privind prezenţa materialelor ce conţin 
azbest, incluzând un inventar privind azbestul, şi plasând panouri de avertisment 
atunci când este cazul; 

• să furnizaţi instrucţiuni scrise privind procedurile ce trebuie urmate în cazul în 
care se găsesc, în mod neprevăzut, materiale ce conţin azbest (conform 
recomandărilor din Capitolele 9 şi 10). 



 2

 
 
Evaluarea riscurilor şi planificarea înainte de începerea lucrărilor  
Dacă angajaţi sau conduceţi persoane a căror muncă riscă să implice materiale ce conţin 
azbest, trebuie: 

• să aveţi pregătită în scris o evaluare a riscurilor şi un plan de lucru pentru 
fiecare sarcină în parte; 

• să verificaţi dacă evaluarea riscurilor ţine cont de caracteristicile şantierului şi ale 
activităţilor şi dacă aceasta constituie o bază suficientă pentru estimarea posibilei 
expuneri;  

• să vă asiguraţi că evaluarea riscurilor ţine cont de toate persoanele expuse care 
pot fi implicate (lucrători, locatari, alţi contractanţi); 

• să verificaţi dacă planul de lucru este suficient de detaliat şi dacă se referă la 
şantier şi la activităţile speciale; 

• să includeţi lucrările pregătitoare în planul de lucru (de exemplu, înainte de 
crearea unei incinte); 

• să includeţi în planul de lucru o schemă clară a zonei, indicând amplasamentul 
echipamentelor (incinte, sasuri, unităţi de decontaminare, grupuri de depresiune, 
itinerare de  evacuare a deşeurilor, spaţii securizate de depozitare a deşeurilor);  

• să consultaţi lucrătorii care au cunoştinţe practice pentru a vă asigura că 
evaluarea riscurilor şi planul de lucru sunt realiste;  

• să verificaţi dacă sunt disponibile, pe şantier, copii ale evaluării riscurilor şi ale 
planului de lucru;  

• să vă asiguraţi că evaluarea riscurilor şi planul de lucru sunt explicate lucrătorilor 
şi tuturor persoanelor implicate în cadrul lucrărilor; 

• să vă asiguraţi că au fost înaintate autorităţii competente, copii ale evaluării 
riscurilor şi planului de lucru, în cazul în care legislaţia naţională cere acest lucru; 

• să includeţi proceduri pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă (mai ales cele 
descrise la Secţiunea 5.1). 
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Procesul de decizie 
Dacă angajaţi sau conduceţi persoane a căror muncă riscă să le pună în contact cu azbestul, 
trebuie: 

• să faceţi o evaluare a riscurilor, în special pentru această lucrare; 

• să urmăriţi procesul de luare a deciziilor pentru stabilirea măsurilor 
corespunzătoare (să decideţi retragerea materialului sau menţinerea sa pe loc, 
după luarea măsurilor de securitate, prevăzând un sistem de gestiune şi de control 
şi să decideţi în ceea ce priveşte obligaţia de a notifica lucrarea respectivă); 

• să întocmiţi şi să actualizaţi înregistrările scrise privind tipul materialului (de 
exemplu, benzi textile cu azbest, panouri izolante sau azbociment) şi a stării în 
care se află (comentarii privind tipul de deteriorare şi amplasamentul, utilizând 
fotografii, dacă este posibil); 

• să păstraţi o înregistrare scrisă privind probele care servesc la estimarea 
concentraţiei de azbest probabile pentru evaluarea riscurilor;  

• să păstraţi o înregistrare scrisă a procesului de luare a deciziei; 

• să planificaţi munca, prevăzând prelevarea de probe din aer, dacă probele care se 
referă la concentraţiile probabile ca urmare a unei astfel de munci nu sunt 
suficiente. 
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Instruirea 
Dacă angajaţi sau conduceţi persoane a căror muncă ar putea să implice riscuri de expunere 
la  azbest, trebuie: 

• să le puneţi la dispoziţie o instruire iniţială suficientă, înainte ca aceste persoane 
să înceapă executarea lucrărilor;   

• să evaluaţi, cel puţin în fiecare an, necesitatea de a actualiza cunoştinţele şi în 
cazul modificării procedurilor sau a tipului de lucrări, să păstraţi un dosar privind 
evaluarea;  

• să furnizaţi, în mod regulat, instrucţiuni privind securitatea şi mai ales în ceea ce 
priveşte sarcina de muncă, în special atunci când o sarcină specifică prezintă 
caracteristici neobişnuite; 

• să dispuneţi ca instruirea să fie făcută prin intermediul unui furnizor competent 
(un organism sau o persoană care cunoaşte procedurile corecte şi bunele metode 
de lucru, şi care are abilitări în domeniul formării);  

• să verificaţi dacă instruirea se face pentru fiecare persoană nou angajată în limba 
pe care aceasta o înţelege;  

• să păstraţi înregistrările scrise care dovedesc că instruirea s-a efectuat în mod 
corect; aceste înregistrări să fie disponibile în şantier pentru fiecare persoană în 
parte;  

• să asiguraţi o supraveghere corectă a şantierului, urmărind îndeaproape lucrătorii 
recent calificaţi. 
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Echipamente 
Dacă angajaţi sau conduceţi persoane care utilizează în munca lor echipamentul descris la 
Capitolul 8, pentru lucrări ce implică azbest, trebuie să verificaţi următoarele puncte: 

• dacă sunt puse la dispoziţie echipamente suficiente şi în bună stare; 
• dacă echipamentul este menţinut în stare bună de funcţionare, adică este verificat, 

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

modelului adecvat, limitele de utilizare precum şi utilizarea corectă a aparatului 
de protecţie respiratorie; 

• dacă se face o supraveghere suficientă astfel încât să se asigure că echipamentul 
este corect utilizat;   

• să se verifice dacă aparatul de protecţie respiratorie este întreţinut şi utilizat în 
mod corect. 

 
 
 
 
Principii generale pentru prevenirea şi reducerea expunerii 
Dacă angajaţi sau conduceţi persoane a căror muncă presupune riscuri de expunere în 
activităţile de distrugere sau manipulare a materialelor ce conţin azbest, trebuie: 

• să li se asigure o instruire completă şi suficientă pentru a-şi putea da seama de 
volumul lucrării pe care o poate executa în mod corect cu mijloacele de care 
dispun (Capitolul 7); 

• să le puneţi la dispoziţie echipamente adecvate pentru toate activităţile care 
implică azbest şi care asigură o expunere minimă; 

• să organizaţi şi să asiguraţi întreţinerea şi inspecţia corectă a acestor 
echipamente; 

• să le daţi instrucţiuni scrise indicând procedurile ce trebuie urmate în situaţii 
speciale întâlnite în zona respectivă. 
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Lucrări care implică expunerea la azbest 
Dacă angajaţi sau conduceţi persoane care lucrează pe structura sau echipamentele unei 
clădiri ce pot conţine materiale cu azbest, trebuie: 

• să vă asiguraţi că aceste persoane au fost suficient instruite pentru a putea 
recunoaşte eventualele materiale cu conţinut de azbest;  

• să efectuaţi o anchetă completă privind prezenţa azbestului înainte de începerea 
lucrărilor;  

• să evaluaţi riscul de expunere la azbest; 
• să furnizaţi instrucţiuni scrise privind măsurile ce trebuie luate în cazul în care 

aceste persoane întâlnesc în mod neprevăzut sau distrug un material susceptibil 
de a conţine azbest (oprirea imediată a lucrărilor, împiedicarea expunerii altor 
persoane, prevenirea dispersiei contaminării). În cazul şi în momentul unei astfel 
de eventualităţi, trebuie să prevedeţi analiza unui eşantion din materialul suspect 
sau să acţionaţi ca şi cum el ar conţine azbest.   

 

Dacă prezenţa azbestului este confirmată, trebuie: 
• să estimaţi dacă activitatea de curăţare va presupune o expunere sporadică şi de 

mică intensitate a lucrătorului (exemple date în Secţiunea 11.1); 
° în acest caz, nu este necesar să notificaţi lucrarea autorităţii responsabile 

(inspectoratul teritorial de muncă) şi se aplică metoda practică de la 
Capitolul 11; 

° în caz contrar, lucrarea trebuie să fie notificată (Capitolul 12); 
° fie că lucrarea trebuie sau nu, să fie notificată, trebuie redactată şi pusă la 

dispoziţie o evaluare a riscurilor; 
• să decideţi dacă trebuie sau nu, să apelaţi la o persoană externă, abilitată să 

presteze servicii în domeniu (Capitolul 6), conform reglementărilor naţionale; 
• să raportaţi incidentul la direcţia competentă a inspecţiei muncii (inspectoratul 

teritorial de muncă); 
• să înregistraţi datele privind proba (analiza de laborator a eşantionului) precum şi 

motivele deciziilor dumneavoastră;   
• să analizaţi incidentul şi să puneţi în aplicare măsuri pentru a evita ca acesta să nu 

se producă din nou, mai târziu; 
• dacă este necesar, să înregistraţi expunerea lucrătorului la azbest şi să-i puneţi la 

dispoziţie informaţii pentru dosarul său medical (Capitolul 19); 
• să păstraţi înregistrările scrise (de exemplu cele referitoare la instruire, evaluarea 

riscurilor, instrucţiuni de lucru scrise, analize de laborator şi note privind 
incidentele), aceasta fiind cea mai bună metodă practică.   
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Lucrări cu azbest care prezintă cel mai mic risc  
Proceduri practice 

 
 

Exemple de lucrări cu cel mai mic risc 
Dacă angajaţi sau conduceţi persoane care vor curăţa resturile din jgheaburile de streaşină 
ale unui acoperiş din azbociment, trebuie să presupuneţi că acele resturi conţin azbest. 
Trebuie deci, să luaţi măsuri şi să verificaţi următoarele puncte: 

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

• dacă există planuri de lucru scrise pentru a acţiona aşa cum este indicat la 
Capitolul 5, care să acopere şi securitatea muncii la mare înălţime;  

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

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

(Capitolul 15); 
• dacă inspecţiile vizuale la terminarea lucrărilor sunt riguroase. 

Dacă angajaţi sau conduceţi persoane care trebuie să execute o lucrare cu risc minor cu 
materiale care conţin azbest, trebuie să vă asiguraţi că planificarea, pregătirile, instruirea, 
etc. descrise la Capitolele 5-8 au fost efectuate.  

În ceea ce priveşte evaluarea riscurilor, trebuie să vă asiguraţi că aceasta acoperă 
suficient riscurile pentru angajaţi şi celelalte persoane.  
Trebuie să furnizaţi instrucţiuni scrise privind modul în care activitatea trebuie 
condusă în zona de lucru, şi aceste instrucţiuni trebuie să cuprindă procedurile 
practice descrise la Capitolul 11, oferind informaţii detaliate proprii zonei (de 
exemplu, itinerarul utilizat pentru evacuarea deşeurilor).  
Trebuie să limitaţi numărul persoanelor care participă la lucrare. 
Trebuie, deasemenea, să verificaţi dacă echipamentul necesar pentru punerea în 
practică a acestor proceduri este disponibil şi este în bună stare de funcţionare. 
Trebuie să vă asiguraţi că există un personal de supraveghere şi control pentru a 
inspecta şi verifica dacă sunt respectate instrucţiunile privind securitatea 
metodelor de lucru. 
Întocmiţi şi actualizaţi zilnic înregistrările scrise şi dosarele privind personalul, 
durata muncii şi măsurarea sau estimarea nivelului de expunere la azbest. 
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Lucrările cu azbest care trebuie notificate  
Aşa cum s-a arătat în capitolele precedente, dacă angajaţi sau conduceţi persoane, înainte 
de a executa o activitate care trebuie notificată, cu materiale care conţin azbest, trebuie: 

• să vă asiguraţi că planificarea (evaluarea riscurilor şi planul de lucru), pregătirile, 
instruirea, etc. au fost realizate şi că înregistrările scrise necesare sunt disponibile 
pe şantier şi sunt bine înţelese de către lucrători (Capitolele 5-7); 

• să vă asiguraţi că s-a ţinut cont de securitatea altor persoane şi că aceste persoane 
sunt protejate;   

• să consultaţi şefii de şantier şi alte persoane implicate pentru a verifica dacă planul 
de lucru este corespunzător şi dacă întocmirea lui nu prezintă alte riscuri pentru 
sănătate şi securitate;   

• să vă asiguraţi că procedurile de urgenţă din planul de lucru ţin cont de 
procedurile de urgenţă pentru întreaga zonă şi că persoanele responsabile au 
înţeles bine toate procedurile de urgenţă adecvate; 

• să vă asiguraţi că planul de lucru detaliat propriu şantierului (întocmit de o 
persoană competentă) cuprinde toate informaţiile practice specifice zonei de lucru 
(de exemplu, itinerarul ce trebuie folosit pentru evacuarea deşeurilor, alte pericole 
pentru sănătate şi pentru securitate din apropierea zonei sau care rezultă din 
manipularea azbestului) (Capitolul 5); 

• să vă asiguraţi că echipamentele (inclusiv echipamentul individual de protecţie şi 
aparatul de protecţie respiratorie) necesare pentru aplicarea acestor proceduri sunt 
disponibile şi în bună stare, cu rapoarte periodice ale inspecţiilor efectuate de către 
persoane competente care să faciliteze în acest fel, trasabilitatea (Capitolul 8); 

• să vă asiguraţi că toţi lucrătorii cu azbest pot fi uşor identificaţi în dosare şi  
rapoarte (Capitolul 7). 

 

Ca angajator al lucrătorilor expuşi la azbest, trebuie: 
• să încheiaţi poliţe de asigurare care să ofere o protecţie suficientă; 
• să asiguraţi examinarea medicală pentru toţi lucrătorii înainte de prima 

expunere la azbest şi apoi după, cel puţin o dată la 3 ani (Capitolul 19); 
• să vă asiguraţi că dosarele medicale şi registrele privind expunerea sunt 

păstrate timp de cel puţin 40 de ani; 
• să vă asiguraţi că toate celelate dosare şi înregistrări scrise sunt actualizate 

zilnic şi păstrate timp, de cel puţin, 10 ani. 
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Directiva 2003/18/CE (transpusă în HG nr. 1875/2005) impune ca înainte de începerea 
lucrărilor să prezentaţi “o notificare adresată autorităţii competente (inspectoratului 
teritorial de muncă) conform legislaţiei naţionale, reglementărilor şi procedurilor 
administrative”. “Notificarea trebuie să  includă, cel puţin, următoarele puncte: 

• o descriere succintă a amplasamentului şantierului; 
• o descriere succintă a tipului şi cantităţilor de materiale ce conţin azbest, 

utilizate sau manipulate; 
• o descriere succintă a activităţilor şi  procedeelor aplicate; 
• numărul de lucrători  implicaţi; 
• data de începere a lucrărilor şi durata activităţii; 
• o descriere succintă a măsurilor luate pentru limitarea expunerii lucrătorilor la 

azbest”. 
 
 

Notificarea trebuie, deasemenea, să cuprindă: 
• planul lucrărilor; 
• numerele de telefon de contact şi 
• datele prevăzute pentru alte etape de lucru (de exemplu testul de fum pentru 

testarea integrităţii incintei şi testul de autorizare). 
"De fiecare dată când o modificare a condiţiilor riscă să mărească semnificativ expunerea 
la pulbere de azbest sau la materiale ce conţin azbest, trebuie prezentată o nouă 
notificare.” Trebuie, deasemenea, să informaţi autoritatea naţională (inspectoratul teritorial 
de muncă) referitor la orice modificare a calendarului lucrării şi referitor la modificările 
importante privind metodele de lucru.   
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Rezumatul condiţiilor cerute pentru gestionarea zonei de lucru 
Dacă angajaţi sau conduceţi lucrători care urmează să execute o activitate cu materiale ce 
conţin azbest care trebuie notificată, în cadrul pregătirilor, trebuie: 

• să desemnaţi un şef de santier competent pentru supravegherea executării lucrărilor. 
Trebuie să asiguraţi ca zona de lucru să fie bine supravegheată: 

• zona de lucru trebuie să fie delimitată şi închisă corect; 

• trebuie păstrate tot timpul panouri de avertisment şi bariere; 

• securitatea lucrătorilor şi a altor persoane trebuie asigurată corespunzător; 

• în timpul lucrărilor trebuie analizat aerul din jurul incintei (Capitolul 16) şi 
rezultatele acestei analize trebuie transmise rapid şefilor de şantier; 

• instalaţiile de decontaminare trebuie să fie în stare bună de funcţionare încă de la 
începutul lucrărilor pe şantier şi până după demontarea incintei; 

• trebuie să existe un plan de urgenţă care să conţină informaţii suficiente proprii 
şantierului, de exemplu, coordonatele care să permită contactarea spitalului local. 

 

Trebuie, deasemenea, să dispuneţi efectuarea măsurătorilor concentraţiei de fibre de azbest 
în aer de către o persoană competentă şi independentă. 

 
 
 
Incinte pentru lucrări de retragere a azbestului 
Rezumatul pregătirilor 

Dacă angajaţi sau conduceţi persoane care urmează să execute o activitate cu materiale ce 
conţin azbest care trebuie notificată, în cadrul pregătirilor, trebuie să vă asiguraţi dacă:  

• lucrările pregătitoare din zona de lucru şi montarea incintei sunt efectuate de către 
lucrători bine instruiţi şi competenţi; 

• lucrările pregătitoare din zonă sunt cuprinse în evaluarea riscurilor şi planul de 
lucru; 

• pregătirile sunt bine supravegheate şi inspectate; 

• sistemele amplasate pentru controlul, inspectarea şi întreţinerea incintei sunt 
eficiente (Secţiunea 12.7). 
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Decontaminarea personală 
Dacă angajaţi sau conduceţi persoane care trebuie să execute retragerea azbestului, trebuie 
să vă asiguraţi că: 

• au primit o instruire corectă pentru utilizarea unităţii de decontaminare; 

• combinezoanele contaminate care trebuie aruncate, prosoapele şi filtrele sunt 
puse în saci ca deşeuri contaminate cu azbest; 

• unitatea este menţinută în stare bună de funcţionare cu utilităţile necesare (apa 
caldă, gel de duş, perie de unghii, prosoape) şi cu protecţie împotriva condiţiilor 
meteorologice extreme (de exemplu, în condiţii de ger protecţia împotriva 
îngheţării apei din canalizare). 

 
 

 
Tehnici de înlăturare a pulberii de azbest 
Dacă angajaţi persoane pentru retragerea materialelor ce conţin azbest, trebuie să vă 
asiguraţi că: 

• sunt urmate procedurile de securitate; 
• sunt utilizate doar metodele de retragere specificate în planul de lucru; 
• nu trebuie să fie modificate metodele de lucru fără o revizuire prealabilă a 

evaluării riscurilor şi a planului de lucru; 
• lucrările de retragere a azbestului trebuie să urmeze cea mai bună practică 

(indicată în acest ghid). 
 
 
 

Lucrări de demolare 
Dacă angajaţi persoane pe un şantier de demolare care prezintă materiale ce conţin azbest, 
trebuie să verificaţi dacă: 

• există o coordonare eficientă între diversele activităţi pe şantier, şi în special dacă 
lucrările de demolare nu pun în pericol lucrătorii care retrag azbestul şi viceversa; 

• lucrările de retragere a azbestului respectă cele mai bune practici (prezentate în 
acest ghid); 

• toţi lucrătorii au primit o instruire corespunzătoare (de exemplu, dacă lucrătorii 
de pe şantierele de demolare pot recunoaşte materialele susceptibile de a conţine 
azbest şi ştiu cum să acţioneze atunci când descoperă astfel de materiale); 

• materialele ce conţin azbest descoperite în cursul lucrărilor de demolare sunt 
evacuate şi eliminate ca deşeuri contaminate de azbest. 
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Lucrătorul şi mediul de muncă 
Dacă angajaţi persoane care execută lucrări ce implică expunerea la azbest, în condiţiile 
descrise la Capitolul 14 – “Lucrătorul şi mediul de muncă”, trebuie să: 

• să controlaţi starea fizică a lucrătorilor şi să dispuneţi de un sistem care să 
permită verificarea faptului că securitatea lor nu este în pericol (de exemplu, 
atunci când aparatul de protecţie respiratorie devine mai puţin eficient pentru că 
lucrătorul are o barbă de mai multe zile, sau dacă trebuie să faceţi o nouă alegere 
a aparatului de protecţie respiratorie întrucât morfologia lucrătorului s-a schimbat 
prea mult); 

• să tineţi cont de dificultăţile practice pentru reducerea riscului de tulburări 
musculoscheletice, sau de utilizarea neadecvată a aparatului de protecţie 
respiratorie;  

• să puneţi în practică sisteme eficiente pentru ca temperatura la locul de muncă să 
fie tolerabilă, mai ales:  

• răcirea/încălzirea; 
• izolarea cu material de unică folosinţă a elementelor calde; 
• îmbrăcăminte de lucru adecvată; 
• ventilaţie suplimentară; 
• program de lucru care să prevadă pauze suficiente; 

• să organizaţi controlul pentru a asigura starea de bine a lucrătorilor. 
 

 
 
Evacuarea şi eliminarea deşeurilor 
Dacă angajaţi persoane care participă la evacuarea şi eliminarea deşeurilor ce conţin 
azbest, trebuie: 

• să efectuaţi o evaluare a riscurilor (Capitolul 5) pentru a aprecia expunerea lor 
probabilă şi expunerea posibilă a altor persoane; 

• să furnizaţi instrucţiuni scrise privind metodele de lucru care reduc expunerea 
lucrătorilor la azbestul aflat în suspensie în aer;  

• să urmaţi cea mai bună practică (indicată în acest ghid); 

• să verificaţi dacă au primit o instruire suficientă şi dacă sunt informaţi asupra 
riscurilor; 

• să întocmiţi un program de măsurări ale concentraţiei de fibre de azbest în 
suspensie în aer, pentru a determina expunerea lucrătorilor şi a altor persoane; 
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• să păstraţi registrele şi dosarele referitoare la azbestul evacuat (de exemplu, 
amplasarea loturilor de deşeuri în zona de descărcare); 

• să verificaţi dacă lucrătorii dispun de echipament individual de protecţie şi 
îmbrăcăminte de lucru şi le utilizează corect (de exemplu, un aparat de protecţie 
respiratorie şi combinezon, atunci când acestea sunt impuse de rezultatul 
evaluării riscurilor);   

• să respectaţi reglementările naţionale privind lucrările care expun la azbest. 

 
 
Controale şi măsuri 
Dacă angajaţi sau conduceţi persoane care participă la retragerea azbestului, trebuie:  

• să verificaţi dacă testele (controale ale expunerii personale, măsurări ale 
concentraţiei de azbest în aer etc.) sunt efectuate de o persoană sau un organism 
competent şi acreditat;  

• să verificaţi dacă măsurarea concentraţiei de fibre de azbest în aer, atunci când 
aceasta este necesară, este efectuată de o persoană sau un organism independent 
al întreprinderii însărcinate cu retragerea azbestului;  

• să puneţi la dispoziţia organismului de control un plan de lucru înainte ca acesta 
să viziteze zona de lucru;  

• să existe o strategie de control bine adaptată naturii, volumului, amplasamentului 
şi complexităţii lucrărilor de retragere a azbestului;  

• să actualizaţi zilnic un registru al lucrătorilor (care participă la o activitate 
notificată), înregistrându-le activităţile, expunerile la care aceştia sunt supuşi, şi 
trebuie să păstraţi acest registru timp de, cel puţin, 40 ani şi să-l puneţi la 
dispoziţia: 

° autorităţii naţionale responsabile şi medicului responsabil cu supravegherea 
medicală;   

° tuturor persoanelor implicate pentru a-şi examina înregistrările propriilor lor 
expuneri;   

° reprezentanţilor lucrătorilor pentru informaţiile colective care figurează în 
registru;  

• să verificaţi dacă se efectuează un control periodic al expunerii personale 
conform legislaţiei naţionale, şi dacă înregistrările şi dosarele sunt păstrate timp 
de cel puţin 40 ani;  

• să luaţi imediat măsurile necesare în funcţie de rezultatele transmise de 
organismul de control. 
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Alte persoane implicate 
Dacă angajaţi sau conduceţi persoane implicate în lucrări cu materiale ce conţin azbest, 
trebuie: 

• să vă asiguraţi că acestea înţeleg bine rolul pe care-l au în ceea ce priveşte 
prevenirea şi reducerea expunerii pentru ele şi/sau pentru alte persoane;  

• să verificaţi dacă materialele care conţin azbest sunt păstrate pe loc, sunt 
controlate, gestionate şi întreţinute în mod corespunzător;  

• să verificaţi dacă propunerile tehnice ale contractanţilor potenţiali dovedesc că 
aceştia pot să gestioneze foarte bine şi să prevină expunerea la azbest;  

• să verificaţi dacă sunteţi în conformitate cu reglementările şi legislaţiile 
naţionale, de exemplu, poate fi necesar ca subcontractanţii să deţină şi licenţe. 

  
 
 
Alte localizări ale azbestului (vehicule, maşini etc.) 
Dacă angajaţi persoane care efectuează lucrări care le expun la azbest, trebuie:  

• să urmaţi cea mai bună practică (cea cuprinsă în acest ghid); 

• să verificaţi dacă acestea au primit o instruire suficientă şi că au fost bine 
informate asupra riscurilor; 

• să verificaţi dacă înţeleg bine importanţa reducerii expunerii; 

• să efectuaţi o evaluare a riscurilor pentru a determina probabilitatea expunerii la 
azbest; 

• să furnizaţi instrucţiuni scrise (metode de lucru) pentru prevenirea sau reducerea 
expunerii; 

• să furnizaţi echipamente suficiente şi adecvate (echipamente de înlăturare a 
pulberii şi echipamente individuale de protecţie, aşa cum este indicat la Capitolul 
12); 

• să prevedeţi controale suficiente realizate de un expert independent pentru a 
determina expunerile reale;  

• să respectaţi  reglementările naţionale pentru lucrările ce implică azbest. 
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Supravegherea  medicală 
Dacă angajaţi persoane sau conduceţi persoane care riscă să fie expuse la azbest în cadrul 
activităţii lor, trebuie:  

• să prevedeţi un examen medical înainte de începerea lucrărilor cu azbest, şi cel 
puţin o dată la 3 ani (sau mai frecvent în funcţie de reglementările naţionale), atât 
timp cât se continuă expunerea la azbest, pentru toţi lucrătorii care lucrează cu 
azbestul;  

• să estimaţi dacă, pentru ceilalţi lucrători pentru care există un risc de a fi expuşi 
la azbest, este recomandată sau cerută de reglementările naţionale o supraveghere 
medicală, în funcţie de evaluarea riscurilor (Capitolul 5 şi Secţiunea 6.3);  

• să declaraţi oficial bolile ce trebuie notificate (cum ar fi azbestoza, cancerul la 
plămâni sau mezoteliomul) ale lucrătorilor expuşi la azbest, conform  
reglementărilor naţionale; 

• să actualizaţi zilnic dosarele şi registrele privind starea de sănătate şi examenele 
medicale. Reglementările naţionale pot impune înregistrarea informaţiilor (de 
exemplu, realizarea unui examen medical privind azbestul) şi durata păstrării 
dosarelor şi înregistrărilor. Păstraţi dosarele şi înregistrările timp de cel puţin 40 
ani. Dacă întreprinderea dumneavoastră îşi încetează activitatea, trebuie să 
transmiteţi dosarele medicale unui centru oficial unde vor fi păstrate în siguranţă. 
(Coordonatele acestui centru pot fi specificate în reglementările naţionale).  

• să verificaţi dacă toţi lucrătorii pot fi uşor identificaţi pentru consultarea unor 
astfel de dosare şi registre. 

  
 


