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PROCEDURĂ  

privind determinarea alcoolului în aerul expirat  

la personalul salariat și voluntar 

 

Art.1. Scop: 

i. Constatarea eventualelor abateri de la prevederile legisaltive și de la Regulamentul Intern a 
unității și de la atribuțiile cuprinse în fișele de post. 

ii. Aplicarea sancțiunilor disciplinare în consecință, prin validarea probatoriului.  

Art.2. Cadru legal 

i. Aparatul de depistare a concentrației de alcool pur în aerul expirat va fi achiziționat cu 
respectarea prevederilor legisalație în vigoare privind achizițiile publice. 

ii. Detectorul trebuie sa fie  în concordanta cu Directiva Consiliului  89/336/EEC, marcajul CE 
demonstrând conformitatea cu aceasta  Directiva Europeana. 

iii. Ordonanta Guvernului nr 20/1992, privind activitatea de metrologie : 

a) „ Art 3. - Mijloacele de măsurare şi măsurările care sunt utilizate în domenii de interes 
public privind sănătatea şi siguranţa populaţiei, ordinea publică, protecţia mediului, 
protecţia consumatorilor, perceperea taxelor şi impozitelor şi corectitudinea tranzacţiilor 
comerciale, care afectează direct sau indirect viaţa cetăţenilor, se supun controlului 
metrologic legal, conform prevederilor prezentei ordonanţe.  

b) Activităţile agenţilor economici, care au ca obiect mijloacele de măsurare şi măsurările 
prevăzute la alin. 1, sunt supuse controlului metrologic legal, prin autorizare/avizare şi 
supraveghere, conform prevederilor prezentei ordonanţe. 

c) „Art 16. Pentru introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a mijloacelor de măsurare 
prevăzute la art. 15 alin. 1, cu excepţia celor din domeniile prevăzute în Anexa nr. 1 la Legea 
nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, controlul metrologic 
legal se exercită în conformitate cu prevederile din instrucţiunile de metrologie legală, prin 
următoarele modalităţi: 

1. aprobare de model; 

2. aprobare de model CEE; 

3. verificare metrologică iniţială; 

4. verificare iniţială CEE; 

5. aviz metrologic.” 

iv. Anexa 1 la Ordonanta Guvernului nr 20/1992: 

a) „Termenii de specialitate utilizaţi în ordonanţă se definesc astfel: (...) 

1. 2. aprobare de model CEE - aprobare de model acordată prin raportarea la cerinţele din 
directivele europene sau normele de metrologie legală CEE; 

2. 14. marcajul aprobării de model sau marcajul aprobării de model CEE - semn distinctiv 
care, aplicat pe un mijloc de măsurare, atestă conformitatea acestuia cu modelul 
aprobat; 

3. 15. marcajul de verificare metrologică sau marcajul de verificare iniţială CEE - semn 
distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare supus controlului metrologic legal, 
confirmă că verificarea metrologică, respectiv verificarea iniţială CEE, s-a efectuat cu 
rezultate corespunzătoare; 

v. H.G.  Nr. 1055 din 18 octombrie 2001- art. 11-  privind condiţiile de introducere pe piaţă a 
mijloacelor de măsurare: 

a) Avand aprobare de model CEE, verificarea sa metrologica trebuie efectuata la 2 ani de la 
achizitionare, respectiv 26.11.2014,  
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b) ,,Art. 11 - Termenul de valabilitate al certificatului aprobării de model CEE cu efect limitat 
este de 2 ani şi se poate extinde până la cel mult 3 ani.’’ 

vi. Ordinul Biroului Roman de Metrologie Legala Nr. 148 din 15 mai 2012- pentru aprobarea Listei 
oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2012- Tabel - 
Categorii şi sortimente de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal – nr. crt. 31 

Art.3. Protocol de lucru 

i. Verificarea  salariatilor se realizează: 

a) respectând principiul nediscriminării; 

b) prin sondaj sau testarea tuturor aflați la serviciu; 

c) la solicitarea altor salariați care au constatat că unul dintre colegi ar putea fi sub influența 
băuturilor alcoolice; 

d) la constatarea directă a șefilor ierarhici. 

ii. Seful de compartiment, împreună cu un alt reprezentant desemnat, va proceda la testarea cu 
alcooltestul a salariatului respectiv.  

iii. La testare vor lua parte martori prezenti – salariati ai unitatii.  

iv. In prezenta martorilor prezenţi, vor fi efectuate 3 (trei) teste consecutive. 

v. La finalul testării va fi întocmit un proces- verbal standard, in care vor fi stipulate : 

a) data si ora testarii; 

b) persoanele testate in vederea stabilirii concentratiei de  alcool pur in aerul expirat; 

c) persoanele care au efectuat testarea ; 

d) salariatii martori ; 

e) valorile concentratiei de  alcool pur in aerul expirat la cele 3 testari consecutive; 

vi. Procesul – verbal intocmit va fi semnat de cele trei părți, semnarea fiind atribuție de serviciu 
obligatorie:  

a) salariatul--ții testat/-ți 

b) șefii de echipaj sau ceilalți membrii de echipaj (în cazul testării șefului de echipaj) 

c) şeful compartimentului care a efectuat testarea   

vii. Dacă se constată că exista valori ale concentrației de alcool în aerul expirat peste limita admisă 
– respectiv 0 mg/l alcool pur în aerul expirat - persoana care a efectuat testarea va informa 
conducerea asupra situației și va recurge imediat la solicitarea recoltării de către structurile de 
medicină legală probe biologice în vederea excluderii unei eventuale erori de testare, 
contravaloarea determinării fiind suportată de către unitate. 

viii. Conducerea unitatii va demara procedura legală de antrenare a răspunderii disciplinare în 
cauză. 

 


