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HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006
privind cerin ţele minime de securitate şi s ănătate pentru manipularea manual ă a 
maselor care prezint ă riscuri pentru lucr ători, în special de afec ţiuni dorsolombare
EMITENT:     GUVERNUL 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 august 2006  
Data intrarii in vigoare : 1 octombrie 2006

Forma actualizata valabila la data de : 16 martie 2010
Prezenta forma actualizata este valabila de la 1 octombrie 2006  pana la 16 martie 
2010

    În temeiul art. 108 din Constitu ţia României, republicat ă,

    Guvernul României adopta prezenta hot ărâre.

    CAP. I
    Dispozi ţii generale

    ART. 1
    Prezenta hot ărâre stabile şte cerin ţele minime de securitate şi s ănătate pentru 
manipularea manual ă a maselor care prezint ă riscuri pentru lucr ători, în special de 
afec ţiuni dorsolombare.
    ART. 2
    Prevederile Legii securit ăţii şi s ănăt ăţii în munca nr. 319/2006  se aplica în 
întregime domeniului prev ăzut la art. 1, f ăr ă a aduce atingere prevederilor mai 
restrictive şi/sau specifice cuprinse în prezenta hot ărâre.
    ART. 3
    În sensul prezentei hot ărâri, prin manipularea manual ă a maselor se în ţelege 
orice tip de transport sau sustinere a unei mase de  c ătre unul ori mai mul ţi 
lucr ători, inclusiv ridicarea, a şezarea, impingerea, tragerea, purtarea sau 
deplasarea unei mase, care, datorit ă caracteristicilor acesteia sau condi ţiilor 
ergonomice necorespunz ătoare, prezint ă riscuri pentru lucr ători, în special de 
afec ţiuni dorsolombare.

    CAP. II
    Obliga ţiile angajatorilor

    ART. 4
    Angajatorul trebuie sa ia m ăsuri tehnico-organizatorice necesare sau trebuie sa  
utilizeze mijloace corespunz ătoare, în special echipamente mecanice, pentru a ev ita 
necesitatea manipul ării manuale a maselor de c ătre lucr ători.
    ART. 5
    În cazurile în care nu se poate evita necesitat ea manipul ării manuale a maselor 
de c ătre lucr ători, angajatorul trebuie sa ia m ăsuri organizatorice corespunz ătoare, 
sa utilizeze mijloace adecvate sau sa furnizeze luc r ătorilor aceste mijloace, pentru 
a reduce riscul pe care îl implica manipularea manu al ă a acestor mase, luând în 
considerare elementele de referinta prev ăzute în anexa nr. 1.
    ART. 6
    În toate cazurile în care manipularea manual ă a maselor de c ătre lucrator nu 
poate fi evitata, angajatorul trebuie sa organizeze  posturile de lucru astfel încât 
manipularea sa fie cat mai sigura şi cu risc cat mai mic posibil pentru s ănătate, 
fiind obligat de asemenea:
    a) sa evalueze, în prealabil, condi ţiile de securitate şi de s ănătate pentru 
tipul de lucrare respectiv şi sa examineze în special caracteristicile maselor,  
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potrivit prevederilor anexei nr. 1;
    b) sa urm ăreasc ă evitarea sau reducerea riscurilor pentru lucr ători, în special 
de afec ţiuni dorsolombare, prin adoptarea de m ăsuri corespunz ătoare, având în vedere 
caracteristicile mediului de munca şi cerin ţele activit ăţii, potrivit prevederilor 
anexei nr. 1.
    ART. 7
    Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 7 alin. (4) lit. c), art. 24, 25 
şi 35 din Legea nr. 319/2006 , trebuie respectate prevederile anexei nr. 2.

    CAP. III
    Informarea, instruirea, consultarea şi participarea lucr ătorilor

    ART. 8
    (1) F ăr ă a aduce atingere prevederilor art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006 , 
lucr ătorii şi/sau reprezentan ţii acestora trebuie sa fie informati despre toate 
măsurile ce trebuie puse în practica în aplicarea pre zentei hot ărâri, cu privire la 
protec ţia securit ăţii şi s ănăt ăţii.
    (2) Angajatorii trebuie sa se asigure ca lucr ătorii şi/sau reprezentan ţii 
acestora primesc informa ţii generale şi, ori de câte ori este posibil, informa ţii 
precise cu privire la:
    a) greutatea maselor;
    b) centrul de greutate sau partea cea mai grea,  atunci când pachetul este 
înc ărcat excentric.
    ART. 9
    F ăr ă a aduce atingere prevederilor art. 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006 , 
angajatorii trebuie sa se asigure ca lucr ătorii primesc, în plus, o formare adecvat ă 
şi informa ţii precise cu privire la modul corect de manipulare  a maselor şi la 
riscurile la care ace ştia se expun, în special dac ă aceste sarcini nu sunt efectuate 
corect, având în vedere prevederile anexelor nr. 1 şi 2.
    ART. 10
    Consultarea şi participarea lucr ătorilor şi/sau a reprezentan ţilor acestora cu 
privire la problemele la care se face referire în p rezenta hot ărâre, inclusiv în 
anexele la aceasta, trebuie sa se realizeze potrivi t prevederilor art. 18 şi 19 din 
Legea nr. 319/2006 .

    CAP. IV
    Sanc ţiuni

    ART. 11
    Înc ălcarea prevederilor prezentei hot ărâri atrage r ăspunderea contraven ţional ă, 
civil ă sau penal ă, dup ă caz, potrivit Legii nr. 319/2006 .
    ART. 12
    Constatarea contraven ţiilor şi aplicarea sanc ţiunilor se fac de c ătre 
inspectorii de munca din cadrul Inspec ţiei Muncii şi de c ătre inspectorii de 
medicina muncii din cadrul Ministerului S ănăt ăţii Publice.

    CAP. V
    Dispozi ţii finale

    ART. 13
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrant ă din prezenta hot ărâre.
    ART. 14
    Ministerul Muncii, Solidarit ăţii Sociale şi Familiei comunica Comisiei Europene 
textele dispozi ţiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în 
domeniul reglementat de prezenta hot ărâre.
    ART. 15
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    Prezenta hot ărâre intra în vigoare la data de 16 martie 2010.

                                   *

    Prezenta hot ărâre transpune Directiva 1990/269/CEE  privind cerin ţele minime de 
securitate şi s ănătate pentru manipularea manual ă a maselor care prezint ă riscuri 
pentru lucr ători, în special dorsolombare, publicat ă în Jurnalul Oficial al 
Comunit ăţilor Europene (JOCE) nr. L 156/1990.

                                 PRIM-MINISTRU
                            CALIN POPESCU-TARICEANU

                                Contrasemneaz ă:
                                ---------------
                               Ministrul muncii,
                       solidarit ăţii sociale şi familiei,
                                 Gheorghe Barbu

                          Ministrul s ănăt ăţii publice,
                           Gheorghe Eugen Nicolaesc u

                       Ministrul economiei şi comer ţului,
                               Codrut Ioan Seres

                       p. Ministrul integr ării europene,
                                Adrian Ciocanea,
                                secretar de stat

                         Ministrul finan ţelor publice,
                       Sebastian Teodor Gheorghe Vl adescu

    Bucure şti, 9 august 2006.
    Nr. 1.051.

    ANEXA 1

                    ELEMENTE DE REFERINTA*1)
          [art. 5, art. 6 lit. a) şi b) şi art. 9 din hot ărâre]

-------
    *1) În vederea efectu ării unei analize mul ţi-factor, pot fi luati în considerare 
simultan diferi ţi factori prezenta ţi în anexele nr. 1 şi 2.

    1. Caracteristicile masei
    Manipularea manual ă a maselor poate prezenta riscuri, în special de af ecţiuni 
dorsolombare, dac ă masa este:
    - prea grea sau prea mare;
    - greu de manuit şi de prins;
    - instabila sau cu un con ţinut ce risca sa se deplaseze;
    - pozitionata astfel încât necesita sus ţinerea sau manipularea ei la distanta 
fata de trunchi sau cu flexia ori rasucirea trunchi ului;
    - susceptibil ă sa produc ă leziuni lucr ătorilor, din cauza marginilor şi/sau 
consistentei sale, în special în cazul unei coliziu ni.
    2. Efortul fizic necesar
    Efortul fizic poate prezenta riscuri, în specia l de afec ţiuni dorsolombare, 
dac ă:
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    - este prea intens;
    - nu poate fi realizat decât printr-o mi şcare de rasucire a trunchiului;
    - poate sa antreneze o deplasare brusca a masei ;
    - este realizat atunci când corpul se afla într -o pozi ţie instabila.
    3. Caracteristicile mediului de munca
    Caracteristicile mediului de munca pot determin a o cre ştere a riscurilor, în 
special de afec ţiuni dorsolombare, dac ă:
    - nu exista suficient spa ţiu liber, în special pe verticala, pentru realizare a 
activit ăţii;
    - solul prezint ă denivelari, prezentând pericole de împiedicare, sa u este 
alunecos pentru incaltamintea lucr ătorului;
    - locul de munca sau mediul de munca nu permite  lucr ătorului manipularea manual ă 
a maselor la o în ăl ţime sigura sau într-o pozi ţie de lucru confortabila;
    - solul sau planul de lucru prezint ă denivelari care implica manipularea masei 
la diferite niveluri;
    - solul sau planul de sprijin al piciorului est e instabil;
    - temperatura, umiditatea sau circula ţia aerului este necorespunz ătoare.
    4. Cerin ţe ale activit ăţii
    Activitatea poate prezenta riscuri, în special de afec ţiuni dorsolombare, dac ă 
implica una sau mai multe dintre urm ătoarele cerin ţe:
    - efort fizic prea frecvent sau prelungit, care  solicita în special coloana 
vertebrala;
    - perioada insuficienta de repaus fiziologic sa u de recuperare;
    - distan ţe prea mari pentru ridicare, coborare sau transport ;
    - ritm de munca impus printr-un proces care nu poate fi modificat de lucrator.

    ANEXA 2

                      FACTORI INDIVIDUALI DE RISC*1 )
                       [art. 7 şi 9 din hot ărâre]

-------
    *1) În vederea efectu ării unei analize mul ţi-factor, pot fi luati în considerare 
simultan diferi ţi factori prezenta ţi în anexele nr. 1 şi 2.

    Lucr ătorul este expus unor riscuri dac ă:
    - este necorespunz ător din punct de vedere fizic sa execute sarcina de  munca 
respectiva;
    - poarta îmbr ăcăminte, incaltaminte sau alte efecte personale necor espunz ătoare;
    - nu are cuno ştin ţe sau instruire suficienta ori adecvat ă.
                                -----------
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