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------------
    *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 30 septembrie 2008. Aceasta este 
forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 15 
decembrie 2011, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011.

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind 
evaluarea conformităţii produselor, republicată, şi al art. 51 alin. (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în 
muncă nr. 319/2006,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

     CAP. I
    Dispoziţii generale

    SECŢIUNEA 1
    Domeniu de aplicare şi definiţii

     ART. 1
    Prezenta hotărâre se aplică următoarelor produse: maşini, echipamente interschimbabile, componente de 
securitate, dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii, lanţuri, cabluri şi chingi, arbori de transmisie cu 
articulaţii cardanice, cvasimaşini, stabilind cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate specifice acestora, 
prevăzute în anexa nr. 1.
--------------
    Sintagma "cerinţe esenţiale de sănătate şi securitate" a fost înlocuită cu sintagma "cerinţe esenţiale de 
securitate şi sănătate", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

     ART. 2
    Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:
    a) componentelor de securitate destinate a fi utilizate ca piese de schimb pentru înlocuirea pieselor identice
şi furnizate de către producătorul maşinii originale;
    b) echipamentelor specifice destinate utilizării în târguri şi/sau parcuri de distracţii;
    c) maşinilor special proiectate sau puse în funcţiune în scopuri nucleare care, în cazul avariilor, pot avea ca
rezultat emisii radioactive;
    d) armelor, inclusiv armelor de foc;
    e) mijloacelor de transport următoare: tractoare agricole sau forestiere, cu excepţia maşinilor montate pe 
aceste vehicule, pentru riscurile prevăzute de Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi 
locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de 
identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu 
modificările şi completările ulterioare, vehicule şi remorcile acestora, cu excepţia maşinilor montate pe 



aceste vehicule, prevăzute de Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare, vehicule, cu excepţia maşinilor montate pe aceste vehicule, 
prevăzute de Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările 
şi completările ulterioare, vehicule destinate exclusiv competiţiilor şi mijloacelor de transport aerian, naval şi
feroviar, cu excepţia maşinilor montate pe aceste mijloace de transport;
    f) navelor maritime şi platformelor maritime, inclusiv echipamentelor instalate la bordul acestor nave 
şi/sau platforme;
    g) maşinilor special proiectate şi construite în scop militar sau de menţinere a ordinii publice;
    h) maşinilor special proiectate şi construite în scop de cercetare pentru utilizare temporară în laboratoare;
    i) ascensoarelor care echipează puţurile de mină;
    j) maşinilor special destinate deplasării artiştilor în timpul spectacolelor;
    k) produselor electrice şi electronice, în măsura în care acestea sunt reglementate de Hotărârea Guvernului 
nr. 457/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, 
republicată, cu modificările ulterioare: aparate electrocasnice, echipamente audio şi video, echipamente 
pentru tehnologia informaţiei, echipamente pentru birouri, mecanisme de joasă tensiune pentru conexiuni şi 
control, motoare electrice;
    l) echipamentelor electrice de înaltă tensiune: aparataje pentru conexiuni şi control transformatoare.
     ART. 3
    (1) În sensul prezentei hotărâri, prin maşini se înţelege produsele prevăzute la art. 1, cu excepţia 
cvasimaşinilor.
    (2) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1. maşină:
    a) un ansamblu de părţi sau componente legate între ele, dintre care cel puţin una este în mişcare, care sunt
reunite de o manieră solidară în vederea unui anumit scop, în special montat ori destinat montării cu un 
sistem de acţionare, altul decât forţa umană sau animală, aplicată direct;
    b) un ansamblu prevăzut la lit. a), căruia îi lipsesc numai componentele care să îl conecteze la locul de 
utilizare sau conexiunile la surse de energie şi de mişcare;
    c) un ansamblu prevăzut la lit. a) şi b), pregătit să fie instalat şi care nu poate să funcţioneze decât montat 
pe un mijloc de transport sau instalat într-o clădire ori structură;
    d) un ansamblu de maşini prevăzute la lit. a)-c) sau o cvasimaşină prevăzută la pct. 7, care, în scopul de a 
ajunge la acelaşi rezultat, sunt dispuse şi comandate astfel încât să funcţioneze ca un întreg;
    e) un ansamblu de părţi sau componente legate între ele, dintre care cel puţin una este în mişcare, care sunt
reunite în scopul ridicării sarcinilor şi a căror singură sursă de energie este forţa umană, aplicată direct;
    2. echipament interschimbabil - un dispozitiv care, ulterior punerii în funcţiune a unei maşini sau a unui 
vehicul-tractor, este asamblat pe aceasta chiar de către operator, în scopul de a modifica funcţia sa ori de a 
asigura o funcţie nouă, în măsura în care acest echipament nu este o piesă de schimb ori o unealtă;
    3. componentă de securitate - componenta care este introdusă separat pe piaţă şi este destinată să asigure o 
funcţie de securitate, a cărei defectare sau funcţionare necorespunzătoare periclitează securitatea şi/sau 
sănătatea persoanelor expuse şi care nu este necesară pentru funcţionarea maşinii ori care poate fi înlocuită 
cu alte componente ce permit funcţionarea normală a maşinii. Lista indicativă a componentelor de securitate, 
prevăzută în anexa nr. 5, este actualizată periodic potrivit procedurii reglementate la art. 8 alin. 1 lit. a) din 
Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 17 mai 2006 privind maşinile industriale 
şi modificarea Directivei 95/16/CE;
    4. dispozitiv de prindere pentru ridicarea sarcinii - o componentă sau un echipament nefixat la maşina de 
ridicat, care este amplasat între maşină şi sarcină ori pe sarcină, în scopul prinderii ei, sau care este destinat 
să facă parte integrantă a sarcinii şi este introdus separat pe piaţă; elementele care servesc la realizarea unei 
legături şi componentele lor sunt considerate dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii;
    5. lanţuri, cabluri şi chingi - lanţurile, cablurile şi chingile proiectate şi construite în scopul de a ridica, 
fiind parte a maşinilor de ridicat sau a dispozitivului de prindere pentru ridicarea sarcinii;
    6. arbore de transmisie cu articulaţie cardanică - un dispozitiv amovibil pentru transmisie mecanică; o 
componentă amovibilă destinată transmisiei de putere între o maşină autopropulsată sau un vehicul-tractor şi 
maşina receptoare, prin primul lagăr fix al acesteia. Dacă acest dispozitiv este introdus pe piaţă împreună cu 
un protector, ansamblul este considerat un singur produs;



    7. cvasimaşină - maşina parţial finalizată; un ansamblu care se constituie ca o maşină, dar care nu poate să 
asigure el însuşi un scop definit. Un sistem de acţionare este o cvasimaşină. Cvasimaşina este destinată a fi 
încorporată sau asamblată cu alte maşini ori alte cvasimaşini sau echipamente în vederea constituirii unei 
maşini căreia i se aplică prezenta hotărâre;
    8. introducere pe piaţă - prima punere la dispoziţie, în România sau într-un stat membru al Uniunii 
Europene, a unei maşini ori cvasimaşini în vederea comercializării sau utilizării sale, contra cost ori gratuit;
    9. producător - orice persoană fizică sau juridică ce proiectează şi/sau construieşte o maşină ori o 
cvasimaşină căreia i se aplică prezenta hotărâre şi care este responsabilă de conformitatea acestei maşini sau 
cvasimaşini cu prezenta hotărâre, în vederea introducerii pe piaţă sub numele său ori marca sa sau pentru 
propria utilizare. În absenţa unui producător, aşa cum este definit mai sus, este considerat ca fiind producător 
orice persoană fizică sau juridică ce introduce pe piaţă ori pune în funcţiune o maşină sau cvasimaşină căreia 
i se aplică prezenta hotărâre;
    10. reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România sau într-un alt stat 
membru al Uniunii Europene, care a primit un mandat scris din partea producătorului pentru a acţiona în 
numele acestuia, integral ori parţial, pentru formalităţi şi obligaţii reglementate de prezenta hotărâre;
    11. punere în funcţiune - prima utilizare, în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, a 
unei maşini căreia i se aplică prezenta hotărâre, în conformitate cu destinaţia sa;
    12. standard armonizat - o specificaţie tehnică, fără caracter obigatoriu, adoptată de un organism de 
standardizare, şi anume Comitetul European de Standardizare (CEN), Comitetul European de Standardizare 
Electrotehnic (CENELEC) sau Institutul European pentru Standarde în Telecomunicaţii (ETSI), în baza unui 
mandat acordat de Comisia Europeană, denumită în continuare Comisie, potrivit procedurii reglementate de 
Directiva 98/34/CEE, transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind 
măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi 
reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România 
şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană.
    13. cerinţe esenţiale de securitate şi sănătate - dispoziţii obligatorii referitoare la proiectarea şi fabricarea 
produselor care fac obiectul prezentei hotărâri, menite să asigure un nivel ridicat de securitate şi protecţie a 
sănătăţii persoanelor şi, după caz, a animalelor domestice şi a bunurilor şi, atunci când este cazul, a mediului.
    Cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 1. Cerinţele esenţiale de securitate 
şi sănătate destinate să asigure protecţia mediului se aplică numai maşinilor prevăzute la pct. 2.4 din anexa 
nr. 1.
----------
    Pct. 13 al alin. (2) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Reglementări specifice

     ART. 4
    În situaţia în care, pentru o maşină, riscurile prevăzute de anexa nr. 1 sunt reglementate, total sau parţial, în
alte reglementări specifice armonizate, prezenta hotărâre nu se aplică ori încetează să se aplice de la data 
intrării în vigoare a acestora pentru maşina în cauză, în ceea ce priveşte acele riscuri.

     CAP. II
    Condiţii de introducere pe piaţă

    SECŢIUNEA 1
    Supravegherea pieţei

     ART. 5 
    (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în calitate de autoritate competentă, adoptă măsurile 
necesare pentru ca maşinile să fie introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune numai dacă acestea îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre şi nu pun în pericol securitatea şi sănătatea persoanelor şi, după caz,



a animalelor domestice şi a bunurilor şi, atunci când este cazul, a mediului, atunci când ele sunt instalate şi 
întreţinute corespunzător şi utilizate potrivit destinaţiei lor sau în condiţii rezonabil previzibile.
----------
    Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    (2) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru ca 
cvasimaşinile să fie introduse pe piaţă numai dacă acestea satisfac prevederile prezentei hotărâri.
--------------
    Sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    (3) Autoritatea competentă în domeniul maşinilor este Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 
Organul de control care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi este responsabil pentru 
supravegherea pieţei este Inspecţia Muncii.
--------------
    Sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    (4) Sarcinile şi competenţele organului de control sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 
891/2004 privind stabilirea unor măsuri de supraveghere a pieţei produselor din domeniile reglementate, 
prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată. Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale informează Comisia şi celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la
orice modificare ulterioară.
--------------
    Sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    (5) Pentru îndeplinirea prevederilor alin. (3) şi (4), Inspecţia Muncii, organ de specialitate al administraţiei 
publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, desemnează personal cu 
atribuţii specifice, pentru realizarea supravegherii pieţei.
--------------
    Sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune

     ART. 6
    (1) Înainte de introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a unei maşini, producătorul sau 
reprezentantul său autorizat trebuie: 
    a) să se asigure că aceasta satisface cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate care îi sunt aplicabile, 
prevăzute în anexa nr. 1;
--------------
    Sintagma "cerinţe esenţiale de sănătate şi securitate" a fost înlocuită cu sintagma "cerinţe esenţiale de 
securitate şi sănătate", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    b) să se asigure că este disponibil dosarul tehnic prevăzut în anexa nr. 7 lit. A;



    c) să pună la dispoziţie, în special, informaţiile necesare, cum ar fi instrucţiunile;
    d) să aplice procedurile specifice de evaluare a conformităţii, potrivit prevederilor art. 13;
    e) să întocmească declaraţia CE de conformitate, potrivit prevederilor anexei nr. 2 lit. A pct. 1, şi să se 
asigure că aceasta însoţeşte maşina;
    f) să aplice marcajul CE în conformitate cu prevederile art. 16.
    (2) Înainte de introducerea pe piaţă a unei cvasimaşini, producătorul sau reprezentantul său autorizat se 
asigură că a fost îndeplinită procedura prevăzută la art. 14. 
    (3) În sensul procedurilor menţionate la art. 13, producătorul sau reprezentantul său autorizat dispune ori 
are acces la mijloacele necesare pentru a se asigura de conformitatea maşinii cu cerinţele esenţiale de 
securitate şi sănătate prevăzute în anexa nr. 1.
--------------
    Sintagma "cerinţe esenţiale de sănătate şi securitate" a fost înlocuită cu sintagma "cerinţe esenţiale de 
securitate şi sănătate", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

     ART. 7
    (1) În cazul în care maşina face obiect şi al altor reglementări armonizate, care se referă la alte aspecte şi 
care prevăd, de asemenea, aplicarea marcajului CE, acest marcaj trebuie să indice şi conformitatea maşinilor 
cu prevederile respectivelor reglementări.
    (2) În situaţia în care una sau mai multe dintre reglementările armonizate prevăzute la alin. (1) lasă 
producătorului ori reprezentantului său autorizat, într-o perioadă tranzitorie, posibilitatea alegerii regimului 
de aplicare, marcajul CE indică conformitatea numai cu dispoziţiile respectivelor reglementări aplicate de 
către producător sau de reprezentantul său autorizat. Declaraţia CE de conformitate trebuie să menţioneze 
referinţele reglementărilor aplicabile, astfel cum au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Libera circulaţie

     ART. 8
    (1) Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a maşinilor care sunt conforme cu prevederile prezentei 
hotărâri nu pot fi interzise, restrânse sau împiedicate.
    (2) Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a cvasimaşinilor nu pot fi interzise, restrânse sau 
împiedicate în cazul în care producătorul ori reprezentantul său autorizat stabileşte, prin declaraţia de 
încorporare prevăzută în anexa nr. 2 lit. B pct. 1, că aceste cvasimaşini sunt destinate a fi încorporate într-o 
maşină sau asamblate cu alte cvasimaşini în vederea constituirii unei maşini.
    (3) Cu ocazia târgurilor, expoziţiilor, demonstraţiilor tehnice şi a altor manifestări similare, maşinile şi 
cvasimaşinile care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri pot fi expuse cu condiţia ca un 
indicator vizibil să indice clar neconformitatea acestora, precum şi imposibilitatea vânzării înainte de punerea
lor în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. În timpul demonstraţiilor cu aceste maşini şi 
cvasimaşini neconforme, expozantul ia măsuri de securitate corespunzătoare pentru asigurarea protecţiei 
persoanelor.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Prezumţia de conformitate şi standardele armonizate

     ART. 9
    (1) Se consideră ca fiind conforme cu prevederile prezentei hotărâri maşinile care poartă marcajul CE şi 
care sunt însoţite de declaraţia CE de conformitate ale cărei elemente sunt prevăzute în anexa nr. 2 lit. A la 
pct. 1. 
    (2) O maşină fabricată în conformitate cu un standard român şi/sau un standard naţional al unui alt stat 
membru al Uniunii Europene, care adoptă un standard european armonizat al cărui număr de referinţă este 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se presupune că este conformă cu cerinţele esenţiale de 
securitate şi sănătate acoperite de standardul respectiv.



--------------
    Sintagma "cerinţe esenţiale de sănătate şi securitate" a fost înlocuită cu sintagma "cerinţe esenţiale de 
securitate şi sănătate", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    (3) Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini se aprobă 
prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. Această listă se actualizează ori de câte ori este necesar.
--------------
    Sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    (4) Asociaţia de Standardizare din România trebuie să asigure condiţiile pentru a permite partenerilor 
sociali să participe şi să îşi exprime punctul de vedere la nivel naţional asupra procesului de elaborare şi 
urmărire a standardelor armonizate.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Măsuri particulare legate de maşinile potenţial periculoase

     ART. 10 
    (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale poate solicita Comisiei să examineze necesitatea 
adoptării măsurii de interzicere, restrângere, împiedicare a introducerii pe piaţă sau de supunere a maşinilor 
la condiţii speciale atunci când, prin caracteristicile lor tehnice, aceste maşini prezintă riscuri din cauza unor 
lacune ale standardului armonizat.
--------------
    Sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    (2) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale adoptă măsurile indicate de către Comisie ca urmare a 
solicitării prevăzute la alin. (1), în scopul asigurării, la nivel comunitar, a unui nivel ridicat de securitate şi 
protecţie a sănătăţii persoanelor şi, după caz, a animalelor domestice şi a bunurilor şi, atunci când este cazul, 
a mediului.
----------
    Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Procedura de contestare a unui standard european armonizat

     ART. 11 
    (1) În cazul în care se consideră că un standard armonizat nu satisface în întregime cerinţele esenţiale de 
securitate şi sănătate care fac obiectul acestuia şi care sunt enunţate în anexa nr. 1, Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004, care 
transpune în legislaţia naţională Directiva 98/48/CE, sesizează comitetul reglementat de prevederile 
Directivei 98/34/CE, căruia îi expune motivele sale.
--------------
    Sintagma "cerinţe esenţiale de sănătate şi securitate" a fost înlocuită cu sintagma "cerinţe esenţiale de 
securitate şi sănătate", şi sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu 
sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale" potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 
mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.



    (2) Decizia Comisiei în legătură cu publicarea, nepublicarea, publicarea cu restricţii, menţinerea, 
menţinerea cu restricţii sau retragerea referinţelor standardului armonizat prevăzut la alin. (1), publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se cuprinde, cu referire la acel standard, în ordinul ministrului muncii, 
familiei şi protecţiei sociale prevăzut la art. 9 alin. (3).
--------------
    Sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale" potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Clauza de salvgardare

     ART. 12 
    (1) În cazul în care Inspecţia Muncii constată că o maşină care intră sub incidenţa prevederilor prezentei 
hotărâri, poartă marcajul CE, este însoţită de declaraţia CE de conformitate şi este utilizată potrivit destinaţiei
sale sau în condiţii rezonabil previzibile poate pune în pericol securitatea sau sănătatea persoanelor şi, după 
caz, a animalelor domestice şi a bunurilor şi, atunci când este cazul, a mediului, aceasta ia măsuri 
corespunzătoare pentru retragerea de pe piaţă, interzicerea introducerii pe piaţă şi/sau punerii în funcţiune a 
respectivei maşini ori restrângerea liberei circulaţii a acesteia.
----------
    Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) şi în condiţiile precizate la alin. (3) şi (5), Inspecţia Muncii informează în 
scris Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale despre măsurile luate, indicând motivele care au stat la 
baza deciziilor sale.
--------------
    Sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    (3) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale informează imediat Comisia şi celelalte state membre 
ale Uniunii Europene în legătură cu această măsură şi indică motivele care au stat la baza deciziei sale, 
precizând, în special, dacă neconformitatea se datorează:
    a) nerespectării cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a);
    b) aplicării incorecte a unui standard armonizat prevăzut la art. 9 alin. (2);
    c) unor deficienţe ale standardelor armonizate prevăzute la art. 9 alin. (2).
--------------
    Sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    (4) În baza comunicării Comisiei cu privire la oportunitatea măsurii luate la nivel naţional, Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale informează Inspecţia Muncii cu privire la decizia luată de către aceasta,
în vederea adoptării măsurilor corespunzătoare. Inspecţia Muncii informează producătorul sau reprezentantul
său autorizat cu privire la decizia Comisiei.
--------------
    Sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    (5) În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (1) se datorează unor deficienţe ale standardelor armonizate 
şi dacă se menţine poziţia cu referire la aceste măsuri, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 



declanşează procedura prevăzută la art. 11.
--------------
    Sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    (6) În situaţia în care o maşină este neconformă şi poartă marcajul CE, Inspecţia Muncii trebuie să ia 
măsuri împotriva celui care a aplicat marcajul, informând în scris Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale despre decizia sa. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale informează Comisia.
--------------
    Sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

     CAP. III
    Procedurile de evaluare a conformităţii

    SECŢIUNEA 1
    Procedurile de evaluare a conformităţii maşinilor

     ART. 13
    (1) Pentru a atesta conformitatea unei maşini cu prevederile prezentei hotărâri, producătorul sau 
reprezentantul său autorizat trebuie să aplice una dintre procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la 
alin. (2), (3) şi (4).
    (2) Dacă maşina nu este prevăzută în anexa nr. 4, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să 
aplice procedura de evaluare a conformităţii cu controlul intern al producţiei maşinilor, prevăzută la anexa nr.
8. 
    (3) Dacă maşina este prevăzută în anexa nr. 4 şi este fabricată conform standardelor armonizate prevăzute 
la art. 9 alin. (2) care acoperă ansamblul cerinţelor esenţiale de securitate şi sănătate aplicabile, producătorul 
sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice una dintre procedurile următoare:
    a) procedura de evaluare a conformităţii cu control intern al producţiei maşinilor, prevăzută la anexa nr. 8;
    b) procedura "examinare CE de tip" prevăzută în anexa nr. 9, împreună cu controlul intern al producţiei 
maşinilor, prevăzut în anexa nr. 8 pct. 3;
    c) procedura de asigurare totală a calităţii, prevăzută la anexa nr. 10.
--------------
    Sintagma "cerinţe esenţiale de sănătate şi securitate" a fost înlocuită cu sintagma "cerinţe esenţiale de 
securitate şi sănătate", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    (4) În situaţia în care maşina este menţionată în anexa nr. 4 şi dacă nu este fabricată conform standardelor 
armonizate prevăzute la art. 9 alin. (2) sau dacă este parţial în conformitate cu aceste standarde ori dacă 
standardele armonizate nu acoperă ansamblul cerinţelor esenţiale de securitate şi sănătate aplicabile, 
producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice una dintre procedurile următoare:
    a) procedura "examinare CE de tip" prevăzută în anexa nr. 9, împreună cu controlul intern al producţiei 
maşinilor, prevăzut în anexa nr. 8 pct. 3;
    b) procedura de asigurare totală a calităţii, prevăzută la anexa nr. 10.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Procedura pentru cvasimaşini

     ART. 14
    (1) Înainte de introducerea pe piaţă a unei cvasimaşini, producătorul sau reprezentantul său autorizat 
trebuie să se asigure că:



    a) este pregătită documentaţia tehnică relevantă descrisă în anexa nr. 7 lit. B pct. 1;
    b) sunt pregătite instrucţiunile de asamblare descrise la anexa nr. 6;
    c) este întocmită declaraţia de încorporare, descrisă în anexa nr. 2 lit. B pct. 1.
    (2) Instrucţiunile de asamblare şi declaraţia de încorporare trebuie să însoţească cvasimaşina până la 
încorporarea acesteia în maşina finală şi trebuie să constituie parte a dosarului tehnic pentru această maşină.

     CAP. IV
    Organisme notificate

     ART. 15 
    (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale desemnează, în scopul notificării la Comisie, 
organismele care efectuează evaluarea conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a maşinilor potrivit 
prevederilor art. 13 alin. (3) şi (4).
--------------
    Sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    (2) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale comunică Comisiei şi celorlalte state membre ale 
Uniunii Europene procedurile de evaluare a conformităţii specifice şi categoriile de maşini pentru care aceste 
organisme au fost desemnate, precum şi numărul de identificare care le-a fost alocat în prealabil de Comisie, 
precum şi orice modificare ulterioară.
--------------
    Sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    (3) În vederea verificării îndeplinirii, în mod permanent, a criteriilor prevăzute în anexa nr. 11, 
organismele notificate se supun procedurii de supraveghere prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 
487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum 
şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii produselor din 
domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, 
republicată. Organismul notificat pune la dispoziţie, la cerere, toate informaţiile necesare, inclusiv 
documentele financiare, pentru a permite Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale să se asigure că 
sunt respectate cerinţele prevăzute în anexa nr. 11.
--------------
    Sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    (4) La evaluarea organismelor în vederea notificării şi a celor deja notificate, Ministerul Muncii, Familiei 
şi Protecţiei Sociale trebuie să se asigure că se aplică criteriile prevăzute în anexa nr. 11.
--------------
    Sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    (5) Lista organismelor notificate, numărul lor de identificare, precum şi sarcinile pentru care acestea au 
fost notificate se publică şi se actualizează periodic în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (6) Organismele care îndeplinesc criteriile de evaluare prevăzute de standardele armonizate relevante, ale 
căror referinţe sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că îndeplinesc criteriile 
respective. 
    (7) Dacă un organism notificat constată că producătorul nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte cerinţele 



relevante din prezenta hotărâre ori că nu ar trebui eliberat un certificat de examinare CE de tip sau că nu ar 
trebui aprobat un sistem de asigurare a calităţii, acesta suspendă ori retrage certificatul de examinare sau de 
aprobare, ţinând cont de principiul proporţionalităţii, ori introduce restricţii, pe care le motivează într-o 
manieră detaliată, cu excepţia cazului în care producătorul garantează, prin măsurile corective 
corespunzătoare, conformitatea cu aceste cerinţe. Dacă certificarea sau aprobarea este suspendată ori retrasă 
sau dacă sunt introduse restricţii ori dacă intervenţia organului de control se dovedeşte a fi necesară, 
organismul notificat informează în scris Inspecţia Muncii. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
informează fără întârziere celelalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisia.
--------------
    Sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    (8) Pentru situaţiile în care organismul notificat decide suspendarea, retragerea sau introducerea de 
restricţii în legătură cu certificatul de examinare ori aprobarea sistemului de asigurare a calităţii, organismul 
notificat trebuie să asigure că este disponibilă o procedură de apel. 
    (9) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în calitate de autoritate competentă în domeniu, 
participă la schimbul de experienţă dintre autorităţile statelor membre ale Uniunii Europene, responsabile 
pentru desemnarea, notificarea şi supravegherea organismelor notificate şi aceste organisme, prin grupurile 
de lucru organizate, la nivel comunitar, de către Comisie.
--------------
    Sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    (10) Prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale se constituie grupul de coordonare 
tehnică în domeniul maşinilor, format din reprezentanţi ai autorităţilor competente pe domeniul de aplicare al
prezentei hotărâri, ai organismelor notificate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi ai 
organizaţiilor cu responsabilităţi în aplicarea prevederilor acesteia, grup care îşi desfăşoară activitatea în baza
unui regulament propriu.
----------
    Alin. (10) al art. 15 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    (11) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale retrage notificarea unui organism, atunci când 
constată că acest organism nu mai îndeplineşte criteriile prevăzute la anexa nr. 11 sau nu îşi îndeplineşte 
obligaţiile şi informează imediat Comisia şi celelalte state ale Uniunii Europene.
--------------
    Sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

     CAP. V
    Marcaje

    SECŢIUNEA 1
    Marcajul CE

     ART. 16
    (1) Marcajul CE de conformitate este format din iniţialele "CE", în conformitate cu grafica modelului 
prevăzut în anexa nr. 3.
    (2) Marcajul CE se aplică pe maşină în mod vizibil, lizibil şi de neşters, în conformitate cu prevederile 
anexei nr. 3.



    (3) Aplicarea pe maşini a marcajelor, semnelor ori inscripţiilor care pot induce în eroare terţele părţi în 
ceea ce priveşte semnificaţia şi forma marcajului CE sau ambele este interzisă. Orice alt marcaj poate fi 
aplicat pe maşini, cu condiţia ca prin aceasta să nu fie afectate vizibilitatea, lizibilitatea şi semnificaţia 
marcajului CE.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Marcajul neconform

     ART. 17
    (1) Se consideră marcaj neconform:
    a) aplicarea marcajului CE, în conformitate cu prezenta hotărâre, pe produse care nu se supun prevederilor 
prezentei hotărâri;
    b) absenţa marcajului CE şi/sau a declaraţiei CE de conformitate pentru o maşină;
    c) aplicarea pe o maşină a unei alte mărci decât marcajul CE, fapt interzis de prevederile art. 16 alin. (3).
    (2) În cazul în care Inspecţia Muncii constată că marcarea nu este conformă cu prevederile prezentei 
hotărâri, producătorul sau reprezentantul său autorizat este obligat să aducă produsul în stare de conformitate 
şi să înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri.
    (3) În cazul în care Inspecţia Muncii constată că neconformitatea prevăzută la alin. (1) persistă, aceasta 
trebuie să ia măsurile necesare pentru a restrânge sau interzice introducerea pe piaţă a produsului în cauză ori
să asigure retragerea acestuia de pe piaţă, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 12. 
    (4) În cazul prevăzut la alin. (2), Inspecţia Muncii trebuie să comunice Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale neconformitatea constatată, iar acesta informează Comisia şi celelalte state membre ale 
Uniunii Europene.
--------------
    Sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

     CAP. VI
    Răspunderi şi sancţiuni

     ART. 18
    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
    a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) şi (3) şi ale art. 6 alin. (1) lit. a), cu amendă de la 5.000 lei la 
10.000 lei, retragerea de pe piaţă, interzicerea introducerii pe piaţă, a punerii în funcţiune şi a utilizării 
produselor neconforme;
    b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b), c), d) şi e) şi alin. (2), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000
lei şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control de comun acord cu 
producătorul sau cu reprezentantul său autorizat, după caz, pentru eliminarea neconformităţilor;
    c) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) şi ale art. 17 alin. (1), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 
lei şi retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă a produselor nemarcate ori marcate 
incorect.
    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către inspectorii de 
muncă cu atribuţii specifice, care asigură supravegherea pieţei, desemnaţi potrivit art. 5 alin. (5). 
    (3) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale notifică Comisiei sancţiunile stabilite la alin. (1) şi (2),
precum şi orice modificări ulterioare aduse acestora.
--------------
    Sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

     ART. 19
    Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu prevederile Ordonanţei 



Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

     CAP. VII
    Alte dispoziţii

    SECŢIUNEA 1
    Instalarea şi utilizarea maşinilor

     ART. 20
    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale poate emite, dacă este necesar, reglementări care cuprind 
cerinţe specifice pentru protecţia persoanelor şi, în special, a lucrătorilor care utilizează maşinile, cu condiţia 
ca acestea să nu conducă la modificarea maşinilor într-un mod care să contravină prevederilor prezentei 
hotărâri.
--------------
    Sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Confidenţialitate

     ART. 21
    (1) Fără a aduce atingere prevederilor şi practicilor existente în materie de confidenţialitate, părţile şi 
persoanele implicate în punerea în aplicare a prezentei hotărâri au obligaţia să asigure confidenţialitatea 
informaţiilor obţinute în exercitarea sarcinilor proprii. Se consideră confidenţiale, în special, secretele de 
afaceri, profesionale şi cele comerciale, cu excepţia cazurilor în care divulgarea acestor informaţii este 
necesară în vederea protejării sănătăţii şi securităţii persoanelor. 
    (2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere obligaţiilor Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi 
ale organismelor notificate în ceea ce priveşte schimbul reciproc de informaţii şi emiterea avertismentelor.
--------------
    Sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    (3) Orice decizie care este luată în conformitate cu prevederile art. 10 şi 12 se publică în Monitorul Oficial 
al României, Partea I.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene

     ART. 22
    (1) Inspecţia Muncii cooperează cu celelalte organe de control din statele membre ale Uniunii Europene 
responsabile cu supravegherea pieţei şi cu Comisia, informând în scris Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale.
    (2) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în calitate de autoritate competentă în domeniu, 
participă împreună cu Inspecţia Muncii la schimbul de experienţă cu celelalte state membre şi organe de 
control din statele membre ale Uniunii Europene.
--------------
    Sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.



    SECŢIUNEA a 4-a
    Contestarea legală a măsurilor adoptate

     ART. 23
    (1) Orice măsură a Inspecţiei Muncii luată potrivit prevederilor prezentei hotărâri, care restricţionează 
introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a maşinilor cărora li se aplică prezenta hotărâre, trebuie să 
menţioneze motivarea în fapt şi în drept a deciziei luate.
    (2) Măsura se aduce la cunoştinţa celui sancţionat într-un interval de 72 de ore, precizându-se calea de 
contestaţie legală, termenul şi organul competent să soluţioneze contestaţia.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Derogare

     ART. 24
    Până la data de 29 iunie 2011 se permit introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a echipamentelor 
portabile prevăzute cu cartuşe de fixare a încărcăturii explozive şi a altor maşini de impact care sunt 
conforme cu prevederile legislaţiei naţionale aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei hotărârii.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Dispoziţii finale şi tranzitorii

     ART. 25
    Evaluarea prevăzută la art. 15 alin. (4) se realizează în baza unor norme metodologice ce vor fi elaborate 
avându-se în vedere criteriile prevăzute în anexa nr. 11 şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 487/2002, 
republicată. Normele metodologice se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, 
care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
--------------
    Sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

     ART. 26
    Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
     ART. 27
    (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 29 decembrie 2009.
    (2) La data prevăzută la alin. (1) se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea condiţiilor
pentru introducerea pe piaţă a maşinilor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
175 din 1 martie 2004. 
     ART. 28
    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va comunica, în cadrul procedurii de notificare 
electronică către Comisia Europeană, textul prezentei hotărâri, inclusiv tabelul de concordanţă cu prevederile 
Directivei 2006/42/CE, sau orice alte prevederi care acoperă domeniul de aplicare al Directivei 2006/42/CE.
--------------
    Sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

                            * * *

    Prezenta hotărâre transpune dispoziţiile art. 1-23 şi art. 25-28 din Directiva 2006/42/CE a Parlamentului 
European şi Consiliului din 17 mai 2006 privind maşinile industriale şi modificarea Directivei 95/16/CE, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 157 din 9 iunie 2006.
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    Bucureşti, 3 septembrie 2008.
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     ANEXA 1

                           CERINŢE ESENŢIALE
             de securitate şi sănătate referitoare la proiectarea şi
                         construcţia maşinilor
--------------
    Sintagma "cerinţe esenţiale de sănătate şi securitate" a fost înlocuită cu sintagma "cerinţe esenţiale de 
securitate şi sănătate", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    PRINCIPII GENERALE 
    1. Producătorul maşinii sau reprezentantul său autorizat trebuie să asigure efectuarea unei evaluări a 
riscurilor în scopul determinării cerinţelor privind securitatea şi sănătatea care se aplică maşinii. Maşina 
trebuie să fie proiectată şi construită ţinându-se cont de rezultatele evaluării riscurilor.
--------------
    Sintagma "cerinţe esenţiale de sănătate şi securitate" a fost înlocuită cu sintagma "cerinţe esenţiale de 
securitate şi sănătate", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    Prin procesul iterativ de evaluare şi de reducere a riscurilor menţionat mai sus, producătorul sau 
reprezentantul său autorizat trebuie:
    - să determine limitele maşinii, ceea ce include utilizarea sa normală şi orice utilizare a sa care poate fi 
aşteptată în mod previzibil;
    - să identifice pericolele care pot fi generate de maşină şi situaţiile periculoase asociate;
    - să estimeze riscurile, ţinându-se cont de gravitatea sau de posibilele accidentări ori afectare a sănătăţii şi 
de probabilitatea apariţiei acestora;
    - să evalueze riscurile, în scopul determinării necesităţii reducerii riscului în conformitate cu obiectivul 
prezentei hotărâri;
    - să elimine pericolele sau să reducă riscurile asociate acestor pericole prin aplicarea de măsuri de 
protecţie, în ordinea priorităţilor stabilite la pct. 1.1.2 lit.b). 
    2. Obligaţiile prevăzute prin cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate se aplică numai atunci când există 
un pericol corespunzător pentru maşina în cauză, când aceasta este utilizată în condiţiile prevăzute de 
producător sau reprezentantul său autorizat ori în condiţii anormale previzibile. În orice situaţie, se aplică 



principiile de integrare a securităţii menţionate la pct. 1.1.2 şi obligaţiile privind marcarea maşinilor şi 
instrucţiunile menţionate la pct. 1.7.3 şi 1.7.4.
--------------
    Sintagma "cerinţe esenţiale de sănătate şi securitate" a fost înlocuită cu sintagma "cerinţe esenţiale de 
securitate şi sănătate", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    3. Cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate prevăzute în prezenta anexă sunt obligatorii. Cu toate 
acestea, ţinându-se cont de nivelul progresului tehnic, s-ar putea să nu fie posibilă îndeplinirea obiectivelor 
stabilite de aceasta. În acest caz, maşina trebuie să fie proiectată şi construită cu scopul de a atinge, pe cât 
posibil, aceste obiective.
--------------
    Sintagma "cerinţe esenţiale de sănătate şi securitate" a fost înlocuită cu sintagma "cerinţe esenţiale de 
securitate şi sănătate", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    4. Prezenta anexă este structurată în mai multe părţi. Prima parte conţine principii generale, care se aplică 
tuturor tipurilor de maşini. Celelalte părţi se referă la anumite tipuri de pericole specifice. Cu toate acestea, 
este absolut necesară examinarea întregului conţinut al anexei, pentru a exista certitudinea îndeplinirii tuturor
cerinţelor esenţiale aplicabile. La proiectarea maşinii trebuie luate în considerare atât cerinţele din partea 
generală, cât şi cerinţele din una sau mai multe dintre celelalte părţi, în funcţie de rezultatele evaluării 
riscurilor, efectuată în conformitate cu pct. 1 din prezentele principii generale. Cerinţele esenţiale de 
securitate şi sănătate destinate să asigure protecţia mediului se aplică numai maşinilor specificate la punctul 
2.4.
----------
    Pct. 4 din anexa 1 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    1. Cerinţe esenţiale de securitate şi sănătate
--------------
    Sintagma "cerinţe esenţiale de sănătate şi securitate" a fost înlocuită cu sintagma "cerinţe esenţiale de 
securitate şi sănătate", potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 517 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011.

    1.1. Observaţii generale
    1.1.1. Definiţii
    În sensul prezentei anexe se înţelege prin:
    a) pericol - o sursă potenţială de accidentare sau afectare a sănătăţii;
    b) zonă periculoasă - orice zonă din interiorul şi/sau din jurul maşinii în care o persoană este supusă unui 
risc privind sănătatea ori securitatea sa;
    c) persoană expusă - orice persoană aflată total sau parţial într-o zonă periculoasă;
    d) operator - persoana/persoanele care are/au sarcina de a instala, a pune în funcţiune, a regla, a întreţine, a 
curăţa, a repara sau de a transporta maşinile;
    e) risc - o combinaţie între probabilitatea şi gravitatea accidentării sau afectării sănătăţii, care poate apărea 
într-o situaţie periculoasă;
    f) protector - element al maşinii utilizat, în special, pentru a asigura o protecţie prin intermediul unei 
bariere fizice;
    g) dispozitiv de protecţie - un dispozitiv (altul decât un protector) care reduce riscul, singur sau asociat cu 
un protector;
    h) utilizare normală - utilizarea maşinii în conformitate cu informaţiile furnizate în instrucţiunile de 
utilizare;
    i) utilizare anormală rezonabil previzibilă - utilizarea maşinii într-un mod care nu a fost prevăzut în 
instrucţiunile de utilizare, dar care poate fi rezultatul unui comportament uman previzibil cu uşurinţă.



    1.1.2. Principii de integrare a securităţii
    a) Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încât să fie aptă să-şi îndeplinească funcţia şi să poată
fi utilizată, reglată şi întreţinută fără ca persoanele să fie expuse unui risc, atunci când aceste operaţii sunt 
efectuate în condiţiile prevăzute de producător, dar şi ţinându-se cont de orice utilizare defectuoasă care 
poate fi aşteptată în mod previzibil.
    Scopul măsurilor adoptate trebuie să fie eliminarea oricărui risc pe toată durata de viaţă previzibilă a 
maşinii, inclusiv în fazele de transport, montare, demontare, dezmembrare şi casare.
    b) La selectarea celor mai adecvate soluţii, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice 
următoarele principii, în ordinea indicată:
    - să elimine sau să reducă riscurile cât mai mult posibil (proiectare şi construire de maşini cu securitatea 
intrinsecă);
    - să adopte măsurile de protecţie necesare pentru riscurile care nu au putut fi eliminate;
    - să informeze utilizatorii despre riscurile remanente datorate eficacităţii incomplete a măsurilor de 
protecţie adoptate, să indice dacă este necesară o pregătire specială şi să specifice, dacă este necesar, 
folosirea unui echipament individual de protecţie.
    c) La proiectarea şi construirea maşinilor şi la elaborarea instrucţiunilor, producătorul sau reprezentantul 
său autorizat trebuie să ia în considerare nu numai utilizarea normală a maşinilor, ci şi utilizări defectuoase 
care pot fi aşteptate în mod previzibil.
    Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încât să se evite utilizarea sa anormală, dacă o astfel de 
utilizare poate genera un risc. Atunci când este cazul, instrucţiunile trebuie să atragă atenţia utilizatorului 
asupra modalităţilor constatate din experienţă că pot apărea, în care maşina nu trebuie utilizată.
    d) La proiectarea şi construirea maşinilor producătorul trebuie să ţină seama de constrângerile la care este 
supus operatorul, ca rezultat al utilizării necesare sau previzibile a echipamentului individual de protecţie.
    e) Maşina trebuie livrată cu toate echipamentele şi accesoriile speciale esenţiale, astfel încât ea să poată fi 
reglată, întreţinută şi utilizată în deplină securitate.
    1.1.3. Materiale şi produse
    Materialele întrebuinţate pentru construcţia maşinii sau produsele folosite ori rezultate în timpul utilizării 
acesteia nu trebuie să pericliteze securitatea sau sănătatea persoanelor expuse.
    În special, în situaţia în care sunt folosite fluide, maşina trebuie să fie proiectată şi construită pentru a fi 
utilizată fără riscuri datorate umplerii, utilizării, recuperării sau evacuării.
    1.1.4. Iluminatul
    Maşina trebuie să fie furnizată cu un iluminat complet, adecvat pentru operaţiile la care absenţa acestuia 
poate cauza un risc, chiar în cazul existenţei iluminatului ambiant de intensitate normală.
    Maşina trebuie să fie proiectată şi construită astfel încât să nu existe zone de umbră care pot cauza 
disconfort, nici străluciri orbitoare iritante şi nici efecte stroboscopice periculoase asupra elementelor mobile,
datorate iluminatului.
    Părţile interne care necesită inspectări şi ajustări frecvente, precum şi zonele de întreţinere trebuie să fie 
prevăzute cu un iluminat adecvat.
    1.1.5. Proiectarea maşinii pentru uşurarea manipulării
    Maşina sau fiecare parte componentă a acesteia trebuie:
    - să poată fi manipulată şi transportată în condiţii de securitate;
    - să fie ambalată sau să fie proiectată astfel încât să poată fi depozitată în condiţii de securitate şi fără 
daune.
    În timpul transportării maşinii şi/sau a părţilor componente ale acesteia nu trebuie să existe posibilitatea 
unor mişcări bruşte ori a unor pericole datorate instabilităţii, atât timp cât maşina şi/sau părţile componente 
ale acesteia sunt manevrate în conformitate cu instrucţiunile.
    Dacă masa, dimensiunile sau forma maşinii ori a diferitelor părţi componente nu permit deplasarea lor cu 
mâna, maşina ori fiecare parte componentă trebuie:
    - să fie prevăzută cu dispozitivele de prindere pentru legarea la instalaţiile de ridicare; sau
    - să fie proiectată astfel încât să poată fi prevăzută cu aceste dispozitive; sau
    - să aibă o astfel de formă încât echipamentele obişnuite de ridicare să poată fi ataşate cu uşurinţă.
    În cazul în care maşina sau una dintre părţile ei componente trebuie transportată manual, acestea trebuie:
    - să fie uşor de transportat; sau



    - să fie prevăzută cu mijloace de prindere care să permită deplasarea în deplină securitate.
    Trebuie prevăzute măsuri speciale pentru manipularea sculelor şi/sau a părţilor maşinii, care pot fi 
periculoase chiar dacă sunt uşoare.
    1.1.6. Ergonomie
    În condiţiile prevăzute de utilizare, lipsa de confort, oboseala şi constrângerile fizice şi psihice cu care se 
confruntă operatorul trebuie să fie reduse la minimum, ţinându-se cont de următoarele principii ergonomice:
    - luarea în considerare a diversităţii operatorilor cu privire la caracteristicile morfologice, capacitatea de 
efort şi rezistenţa acestora;
    - alocarea unui spaţiu suficient pentru mişcările diferitelor părţi ale corpului operatorului;
    - evitarea unui ritm de lucru impus de maşină;
    - evitarea supravegherii care necesită o concentrare îndelungată;
    - adaptarea interfaţei om/maşină la caracteristicile previzibile ale operatorilor.
    1.1.7. Post de lucru
    Postul de lucru trebuie să fie proiectat şi construit astfel încât să se evite orice risc datorat evacuării gazelor
şi/sau lipsei de oxigen.
    Dacă maşina este destinată să fie utilizată într-un mediu periculos, care prezintă riscuri pentru sănătatea şi 
securitatea operatorului, sau dacă maşina însăşi conduce la crearea unui mediu periculos, trebuie să se 
prevadă mijloace corespunzătoare care să asigure operatorului condiţii adecvate de muncă şi protejarea lui 
împotriva oricărui pericol previzibil.
    În situaţia în care este cazul, postul de lucru trebuie să fie prevăzut cu o cabină corespunzătoare proiectată, 
construită şi/sau echipată pentru a îndeplini condiţiile sus menţionate. Ieşirea trebuie să permită o evacuare 
rapidă. Mai mult, trebuie să fie prevăzută, după caz, o ieşire de urgenţă într-o direcţie diferită de cea a ieşirii 
normale.
    1.1.8. Scaun
    În situaţia în care este cazul şi dacă condiţiile de muncă permit aceasta, posturile de lucru, care sunt parte 
integrantă a maşinii, trebuie să fie proiectate pentru instalarea scaunelor.
    În situaţia în care este prevăzut ca operatorul să stea jos în timpul lucrului şi dacă postul de lucru este parte
a maşinii, scaunul trebuie să fie furnizat împreună cu maşina.
    Scaunul operatorului trebuie să-i asigure acestuia o poziţie stabilă. Mai mult, scaunul şi distanţa acestuia 
faţă de organele de comandă trebuie să poată să fie adaptate operatorului.
    Dacă maşina este supusă vibraţiilor, scaunul trebuie să fie proiectat şi construit astfel încât să reducă la cel 
mai scăzut nivel, care poate fi realizat în mod previzibil, vibraţiile transmise operatorului. Mijloacele de 
fixare ale scaunului trebuie să reziste la toate solicitările la care sunt supuse. Dacă nu există podea sub 
picioarele operatorului, el trebuie să dispună de reazeme pentru sprijinirea picioarelor, acoperite cu materiale 
antiderapante.
    1.2. Sistemele de comandă
    1.2.1. Securitatea şi fiabilitatea sistemelor de comandă
    Sistemele de comandă trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât să evite apariţia oricărei situaţii 
periculoase. Ele trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât:
    - să poată rezista solicitărilor normale de funcţionare şi influenţelor factorilor externi;
    - defectarea componentei hardware sau software a sistemului de comandă să nu conducă la situaţii 
periculoase;
    - erorile care afectează software-ul sistemului de comandă să nu conducă la situaţii periculoase;
    - erorile umane, în mod rezonabil previzibile, pe durata funcţionării să nu conducă la situaţii periculoase.
    O atenţie specială trebuie să fie acordată următoarelor puncte:
    - maşina nu trebuie să pornească neaşteptat;
    - parametrii maşinii nu trebuie să se modifice într-un mod necontrolat, caz în care astfel de schimbări pot 
conduce la situaţii periculoase;
    - maşina nu trebuie să fie împiedicată să se oprească dacă comanda de oprire a fost dată;
    - nicio parte mobilă a maşinii sau nicio piesă prinsă în maşină nu trebuie să cadă ori să fie ejectată;
    - nu trebuie să fie împiedicată oprirea automată sau manuală a părţilor mobile, oricare ar fi acestea;
    - dispozitivele de protecţie trebuie să-şi păstreze eficacitatea sau să transmită comanda de oprire;
    - părţile referitoare la securitate ale sistemului de comandă trebuie să se aplice într-un mod coerent la 



întregul ansamblu de maşini şi/sau cvasimaşini.
    În cazul comenzilor de la distanţă (radio), activarea opririi automate trebuie să se producă în situaţia în 
care nu se recepţionează semnale de comandă corecte, inclusiv întreruperea comunicării.
    1.2.2. Organe de comandă
    Organele de comandă trebuie să fie:
    - vizibile şi identificabile cu uşurinţă, utilizându-se pictograme, dacă este cazul;
    - dispuse în aşa fel încât să permită funcţionarea lor în securitate, fără ezitare sau pierdere de timp şi fără 
echivoc;
    - proiectate astfel încât deplasarea organelor de comandă să fie în concordanţă cu efectul său;
    - amplasate în afara zonelor periculoase, cu excepţia unor anumite organe de comandă acolo unde este 
necesar, cum ar fi: oprirea de urgenţă, modulul pentru instruirea roboţilor;
    - dispuse astfel încât acţionarea lor să nu provoace riscuri suplimentare;
    - proiectate sau protejate astfel încât efectul dorit, dacă poate genera un pericol, să nu fie posibil decât 
printr-o acţionare intenţionată;
    - construite astfel încât să reziste solicitărilor previzibile. O atenţie specială trebuie acordată dispozitivelor 
pentru oprirea de urgenţă, care sunt susceptibile de a fi supuse unor solicitări considerabile.
    În cazul în care un organ de comandă este proiectat şi construit astfel încât acesta să efectueze mai multe 
acţiuni diferite, mai ales acolo unde nu există o corespondenţă univocă (de exemplu, tastaturile etc.), acţiunea
ce urmează a fi efectuată trebuie să fie afişată clar şi, dacă este necesar, confirmată.
    Organele de comandă trebuie amplasate astfel încât poziţia, cursa şi efortul necesar pentru acţionare să fie 
în concordanţă cu acţiunea comandată, ţinându-se seama de principiile ergonomice.
    Maşina trebuie prevăzută cu indicatoare necesare pentru funcţionarea în condiţii de securitate.
    Din postul de comandă, operatorul trebuie să fie capabil să citească aceste indicatoare.
    Din fiecare post de comandă, operatorul trebuie să aibă posibilitatea să se asigure că nu există persoane 
expuse în zona periculoasă sau că sistemul de comandă trebuie să fie proiectat şi construit astfel încât 
pornirea să fie împiedicată atunci când o persoană se găseşte în zona periculoasă.
    Dacă niciuna dintre aceste cerinţe nu se poate realiza, sistemul de comandă trebuie proiectat şi construit 
astfel încât orice punere în funcţiune a maşinii să fie precedată de un semnal de avertizare acustică şi/sau 
vizuală. Persoanele expuse trebuie să aibă timp să părăsească zona periculoasă sau să împiedice pornirea 
maşinii.
    Dacă este necesar, trebuie să se prevadă mijloacele pentru ca maşina să fie comandată numai din posturile 
de comandă situate în una sau mai multe zone ori locaţii prestabilite.
    În situaţia în care există mai multe posturi de comandă, sistemul de comandă trebuie să fie proiectat astfel 
încât utilizarea unuia dintre acestea să împiedice folosirea celorlalte, cu excepţia celui care este prevăzut cu 
dispozitivele de oprire şi pentru oprirea de urgenţă.
    Când o maşină este prevăzută cu mai multe posturi de lucru, fiecare post trebuie să fie prevăzut cu toate 
organele de comandă necesare, fără ca operatorii să se împiedice reciproc sau să se pună unul pe altul într-o 
situaţie periculoasă.
    1.2.3. Pornirea
    Pornirea unei maşini trebuie să se realizeze numai printr-o acţionare voluntară a organului de comandă 
prevăzut în acest scop.
    Aceeaşi cerinţă se aplică:
    - în situaţia în care se reporneşte maşina după o oprire datorată oricărei cauze;
    - în situaţia în care are loc o modificare semnificativă în condiţiile de funcţionare.
    Cu toate acestea, repornirea sau modificarea condiţiilor de funcţionare poate să fie realizată printr-o 
acţiune voluntară a unui orga


