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 1.1.Premise teoretice 

 

 1.1.1.Relaţia risc – securitate 

 

 În terminologia de specialitate, securitatea omului în procesul de muncă este 

considerată ca acea stare a sistemului de muncă în care este exclusă posibilitatea de 

accidentare şi îmbolnăvire profesională.  În limbajul uzual, securitatea este definită ca faptul 

de a fi la adăpost de orice pericol, iar riscul - posibilitatea de a ajunge într-o primejdie, pericol 

potenţial
1
. 

  

 

 1.1.2. Noţiunea de risc acceptabil 

 

 Riscul a fost definit în literatura de specialitate în domeniul securităţii muncii prin 

probabilitatea cu care, într-un proces de muncă, intervine un accident sau o îmbolnăvire 

profesională, cu o anumită frecvenţă şi gravitate a consecinţelor. 

  

 1.1.3.Determinarea coordonatelor riscului 

 

 Existenţa riscului într-un sistem de muncă este datorată prezenţei factorilor de risc de 

accidentare şi îmbolnăvire profesională. Prin urmare, elementele cu ajutorul cărora poate fi 

caracterizat riscul, deci pot fi determinate coordonatele sale, sunt de fapt probabilitatea cu 

care acţiunea unui factor de risc poate conduce la accident şi gravitatea consecinţei acţiunii 

factorului de risc asupra victimei.  

 În consecintǎ, pentru evaluarea riscului, respectiv a securităţii, este necesară 

parcurgerea următoarelor etape: 

a.  identificarea factorilor de risc din sistemul analizat; 

b. stabilirea consecinţelor acţiunii asupra victimei, ceea ce înseamnǎ determinarea 

gravitǎţii lor; 

c.  stabilirea probabilitǎţii de acţiune a lor asupra executantului; 

d. atribuirea nivelurilor de risc funcţie de gravitatea şi probabilitatea consecinţelor acţiunii 

factorilor de risc.  

 a.Modelul teoretic al genezei accidentelor de muncă şi bolilor profesionale elaborat în 

cadrul I.N.C.D.P.M. Bucureşti, abordând sistematic cauzalitatea acestor evenimente, permite 

elaborarea unui instrument pragmatic pentru identificarea tuturor factorilor de risc dintr-un 

sistem (Anexa 1). 

 În condiţiile unui sistem de muncă real, aflat în funcţiune, nu există suficiente resurse 

(de timp, financiare, tehnice etc.) pentru ca să se poată interveni simultan asupra tuturor 

factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională. Chiar dacă ar exista, criteriul 

eficienţei (atât în sensul restrâns, al eficienţei economice, cât şi al celei sociale) interzice o 

astfel de acţiune. Din acest motiv, nici în cadrul analizelor de securitate nu se justifică luarea 

lor integral în considerare. Din multitudinea factorilor de risc a căror înlănţuire se finalizează 

potenţial cu un accident sau o îmbolnăvire, factorii care pot reprezenta cauze finale, directe, 
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sunt cei a căror eliminare garantează imposibilitatea producerii evenimentului, deci devine 

obligatorie orientarea studiului asupra acestora.  

 b.Diferenţierea riscurilor în raport cu gravitatea consecinţei este uşor de realizat. 

Indiferent de factorul de risc şi de evenimentul pe care-l poate genera, consecinţele asupra 

executantului pot fi grupate după categoriile definite prin lege: incapacitate temporară de 

muncă, invaliditate şi deces. Mai mult, pentru fiecare factor de risc se poate afirma cu 

certitudine care este consecinţa sa maximă posibilă. De exemplu, consecinţa maximă posibilă 

a electrocutării va fi întotdeauna decesul, în timp ce consecinţa maximă a depăşirii nivelului 

normat de zgomot va fi surditatea profesională – invaliditate. Cunoscând tipurile de leziuni şi 

vătămări, ca şi localizarea potenţială a acestora, în cazul accidentelor şi bolilor profesionale, 

aşa cum sunt ele precizate de criteriile medicale de diagnostic clinic, funcţional şi de evaluare 

a capacităţii de muncă elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii 

Sociale (Anexa 2),  se  poate aprecia pentru fiecare factor de risc în parte la ce leziune va 

conduce in extremis, ce organ va fi afectat şi, în final, ce tip de consecinţă va produce: 

incapacitate, invaliditate sau deces. La rândul lor, aceste consecinţe se pot diferenţia în mai 

multe clase de gravitate. De exemplu, invaliditatea poate fi de gradul I, II sau III, iar 

incapacitatea: mai mică de 3 zile (limita minimă stabilită prin lege pentru definirea 

accidentului de muncă), între 3 – 45 zile şi între 45 – 180 zile.  

 La fel ca şi în cazul probabilităţii de producere a accidentelor sau îmbolnăvirilor, 

putem stabili şi pentru gravitatea consecinţelor mai multe clase, după cum urmează: 

 clasa 1: consecinţe neglijabile (incapacitate de muncă mai mică de 3 zile); 

 clasa 2: consecinţe mici (incapacitate cuprinsă între 3 – 45 zile, care necesită 

tratament 

                 medical); 

 clasa 3: consecinţe medii (incapacitate 45 – 180 zile, tratament medical şi 

spitalizare); 

 clasa 4: consecinţe mari (invaliditate gradul III): 

 clasa 5: consecinţe grave (invaliditate gradul II); 

 clasa 6: consecinţe foarte grave (invaliditate gradul I); 

 clasa 7: consecinţe maxime (deces). 

 c.Referitor la frecvenţă, este cunoscut că accidentul sau boala sunt evenimente 

aleatorii. Prin urmare, factorii de risc se vor diferenţia între ei prin faptul că fiecare conduce 

cu o altă probabilitate la producerea unui accident sau a unei îmbolnăviri. De exemplu, 

probabilitatea de producere a unui accident datorită mişcării periculoase a organelor în 

mişcare ale unei foreze este diferită faţă de cea a producerii, la acelaşi loc de muncă, a unui 

accident datorită trăsnetului. De asemenea, acelaşi factor va putea fi caracterizat printr-o altă 

frecvenţă de acţiune asupra executantului, în diverse momente ale funcţionării unui sistem de 

muncă sau în sisteme analoge, în funcţie de natura şi de starea elementului generator. Astfel, 

probabilitatea de electrocutare prin atingere directă la manevrarea unui aparat acţionat electric 

este mai mare dacă acesta este vechi şi are uzată izolarea de protecţie a conductorilor, decât 

dacă aparatul este nou. 

 Din punct de vedere al operativităţii, nu se poate lucra însă cu probabilitǎţi 

determinate strict pentru fiecare factor de risc. În unele cazuri, ele nici nu pot fi calculate, cum 

se întâmplă cu factorii proprii executantului.  

 Probabilitatea de a acţiona într-o anumită manieră generatoare de accident nu poate fi 

decât aproximată. În alte situaţii, calculul necesitat de determinarea riguroasă a probabilitǎţii de 

producere a consecinţei este atât de elaborios, încât ar fi mai costisitor şi mai îndelungat decât 

aplicarea efectivă a măsurilor de prevenire. De aceea ar fi mai indicat să se stabilească 

probabilitǎţile, de regulă, prin apreciere şi să se grupeze pe intervale. Este mai uşor şi mai 



eficient pentru scopul urmărit să se aproximeze că un anumit accident este probabil să fie 

generat de acţiunea unui factor de risc cu o frecvenţă mai mică de o dată la 100 de ore. 

Diferenţa faţă de nişte valori riguroase de 1 la 85 ore sau 1 la 79 ore este nesemnificativă, 

evenimentul putând fi caracterizat în toate trei cazurile ca fiind foarte frecvent.  

 Din acest motiv, dacă utilizăm intervalele precizate în CEI 812/1985, obţinem 5 grupe 

de evenimente, pe care le putem ordona astfel: 

 extrem de rare: P < 10
-7

/h; 

 foarte rare: 10
-7

 < P < 10
-5

/h; 

 rare: 10
-5

 < P < 10
-4

/h; 

 puţin frecvente: 10
-4

 < P < 10
-3

/h; 

 frecvente: 10
-3

 < P < 10
-2

/h; 

 foarte frecvente: P > 10
-2

/h. 

 Vom atribui acum fiecărei grupe o clasă de probabilitate, de la 1 la 6, aşa încât vom 

spune că evenimentul E1, a cărui frecvenţă probabilă de producere este de P1 < 10
-7
/h, este de clasa 

1 de probabilitate, iar evenimentul E6, cu frecvenţa P6 >10
-2

/h, este de clasa a 6-a de 

probabilitate. Obţinem o scală de cotare a probabilităţii cum este cea din Anexa 3. 

 d.Având la dispoziţie aceste două scale – de cotare a probabilităţii şi a gravităţii 

consecinţelor acţiunii factorilor de risc (Anexa 3) – putem să asociem fiecărui factor de risc 

dintr-un sistem un cuplu de elemente caracteristice, gravitate – probabilitate, pentru fiecare 

cuplu stabilindu-se un nivel de risc. 

 Pentru atribuirea nivelurilor de  risc, respectiv de securitate  s-a utilizat curba de 

acceptabilitate a riscului.  

 Mai întâi, deoarece gravitatea este un element mai important din punct de vedere al 

finalităţii protecţiei muncii, s-a admis ipoteza că are o incidenţă mult mai mare asupra 

nivelului  de risc decât  frecvenţa. În  consecinţă, corespunzător celor 7 clase de gravitate s-au 

stabilit 7 niveluri de risc, în ordine crescătoare, respectiv 7 niveluri de securitate, dată fiind 

relaţia invers proporţională între cele două stări (risc – securitate): 

 – N1 – nivel minim de risc   – S7 – nivel maxim de securitate; 

 – N2 – nivel foarte mic de risc    – S6 – nivel foarte mare de securitate; 

 – N3 – nivel mic de risc  – S5 – nivel mare de securitate; 

 – N4 – nivel mediu de risc  – S4 – nivel mediu de securitate; 

 – N5 – nivel mare de risc  – S3 – nivel mic de securitate; 

 – N6 – nivel foarte mare de risc     – S2 – nivel foarte mic de securitate; 

 – N7 – nivel maxim de risc  – S1 – nivel minim de securitate. 

 Dacă luăm în considerare toate combinaţiile posibile ale  variabilelor specificate, câte 

două, obţinem o matrice Mg,p cu 7 linii – g, care vor reprezenta clasele de gravitate, şi 6 

coloane – p – clasele de probabilitate: 

 

Mg,p = 

)6,7()5,7()4,7()3,7()2,7()1,7(

)6,6()5,6()4,6()3,6()2,6()1,6(

)6,5()5,5()4,5()3,5()2,5()1,5(

)6,4()5,4()4,4()3,4()2,4()1,4(

)6,3()5,3()4,3()3,3()2,3()1,3(

)6,2()5,2()4,2()3,2()2,2()1,2(

)6,1()5,1()4,1()3,1()2,1()1,1(

 

  

  



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 1.2.Descrierea metodei 
 

 1.2.1.Scop şi finalitate 

 

 Metoda elaboratǎ în cadrul I.N.C.D.P.M. Bucureşti are ca scop determinarea 

cantitativă a nivelului de risc/securitate pentru un loc de muncă, sector, secţie sau 

întreprindere/unitate, pe baza analizei sistemice şi evaluării riscurilor de accidentare şi 

îmbolnăvire profesională.  

 Aplicarea metodei se finalizează cu un document centralizator (Fişa de evaluare a 

locului de muncă), care cuprinde nivelul de risc global pe loc de muncă.  

 Fişa locului de muncă astfel întocmită constituie baza fundamentării programului de 

prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale pentru locul de muncă, 

sectorul, secţia sau întreprinderea/unitatea analizată. 

 

 1.2.2.Principiul metodei 

 

 Esenţa metodei constă în identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat 

(loc de muncă) pe baza unor liste de control prestabilite şi cuantificarea dimensiunii riscului 

pe baza combinaţiei dintre gravitatea şi frecvenţa consecinţei maxim previzibile. 

 Nivelul de securitate pentru un loc de muncă este invers proporţional cu nivelul de 

risc. 

 

 1.2.3.Utilizatorii potenţiali 

 

 Metoda poate fi utilizată atât în faza de concepţie şi proiectare a locurilor de muncă, 

cât şi în faza de exploatare.  

 Aplicarea ei necesită însă echipe complexe formate din persoane specializate atât în 

securitatea muncii, cât şi în tehnologia analizată (evaluatori + tehnologi). 

 În prima situaţie, metoda constituie un instrument util şi necesar pentru proiectanţi în 

vederea integrării principiilor şi măsurilor de securitate a muncii în concepţia şi proiectarea 

sistemelor de muncă. 

 În faza de exploatare, metoda este utilă personalului de la compartimentele de 

securitate şi sănătate în muncă din întreprinderi/unităţi  pentru îndeplinirea următoarelor 

atribuţii:  

 analiza pe o bază ştiinţifică a stării de securitate a muncii la fiecare loc de muncă; 

 fundamentarea riguroasă a programelor de prevenire. 

 

 1.2.4.Etapele metodei 

 

 Metoda cuprinde următoarele etape obligatorii: 



1. definirea sistemului de analizat (loc de muncă); 

2. identificarea factorilor de risc din sistem; 

3. evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională; 

4. ierarhizarea riscurilor şi stabilirea priorităţilor de prevenire; 

5. propunerea măsurilor de prevenire. 

 

 1.2.5.Instrumentele de lucru utilizate 

 

 Etapele necesare pentru evaluarea securităţii muncii 

a. Lista de identificare a factorilor de risc; 

b. Lista de consecinţe posibile ale acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman; 

c. Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor; 

d. Grila de evaluare a riscurilor; 

e. Scala de încadrare a nivelurilor de risc, respectiv a nivelurilor de securitate; 

f. Fişa locului de muncă – document centralizator; 

g. Fişa de măsuri propuse. 

 Conţinutul şi structura acestor instrumente sunt prezentate în continuare. 

  Lista de identificare a factorilor de risc (Anexa 1) este un formular care 

cuprinde, într-o formă uşor identificabilă şi comprimată, principalele categorii de factori de 

risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, grupate după criteriul elementului generator 

din cadrul sistemului de muncă (executant, sarcină de muncă, mijloace de producţie şi mediu 

de muncă). 

  Lista de consecinţe posibile ale acţiunii factorilor de risc asupra organismului 

uman (Anexa 2) este un instrument ajutător în aplicarea scalei de cotare a gravităţii 

consecinţelor. Ea cuprinde categoriile de leziuni şi vătămări ale integrităţii şi sănătăţii 

organismului uman, localizarea posibilă a consecinţelor în raport cu structura anatomo-

funcţională a organismului şi gravitatea minimă – maximă generică a consecinţei. 

  Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc 

asupra organismului uman (Anexa 3) este o grilă de clasificare a consecinţelor în clase de 

gravitate şi clase de probabilitate a producerii lor. 

 Partea din grilă referitoare la gravitatea consecinţelor se bazează pe criteriile medicale 

de diagnostic clinic, funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă elaborate de Ministerul 

Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

 În ceea ce priveşte clasele de probabilitate, în urma experimentărilor s-a optat în forma 

finală a metodei pentru adaptarea standardului Uniunii Europene, astfel încât în locul 

intervalelor precizate de acesta s-au luat în considerare următoarele: 

 - clasa 1 → frecvenţa evenimentului: o datǎ la peste 10 ani;  

 - clasa 2 → frecvenţa de producere: o dată la 5 –10 ani; 

 - clasa 3 → o dată la 2 – 5 ani; 

 - clasa 4 → o dată la 1 – 2 ani; 

 - clasa 5 → o dată la 1 an – 1 lună; 

 - clasa 6 → o dată la mai puţin de o lună. 

  Grila de evaluare a riscurilor (Anexa 4) 

 Cu ajutorul grilei se realizează exprimarea efectivă a riscurilor existente în sistemul 

analizat, sub forma cuplului gravitate – frecvenţă de apariţie. 

   Scala de încadrare a nivelurilor de risc/securitate a muncii (Anexa 5), 

construită pe baza grilei de evaluare a riscurilor, este un instrument utilizat în aprecierea 

nivelului riscului previzionat, respectiv a nivelului de securitate. 



  În zona centrală a formularului sunt prezentate explicit elementele din submatricele 

delimitate, precum şi elementele singulare corespunzătoare fiecărui nivel de risc, respectiv 

toate cuplurile gravitate – probabilitate aferente nivelurilor de risc. 

  Fişa de evaluare a locului de muncă (Anexa 6) este documentul centralizator al 

tuturor operaţiilor de identificare şi evaluare a riscurilor de accidentare şi/sau îmbolnăvire 

profesională. Ca urmare, acest formular cuprinde: 

 date de identificare a locului de muncă: unitatea, secţia (atelierul), locul de 

muncă; 

 date de identificare a evaluatorului: nume, prenume, funcţie; 

 componentele generice ale sistemului de muncă; 

 nominalizarea factorilor de risc identificaţi; 

 explicitarea formelor concrete de manifestare a factorilor de risc identificaţi 

   (descriere, parametri şi caracteristici funcţionale); 

 consecinţa maximă previzibilă a acţiunii factorilor de risc; 

 clasa de gravitate şi probabilitate previzionată; 

 nivelul de risc. 

  Fişa de măsuri propuse (Anexa 7) este un formular pentru centralizarea măsurilor 

de prevenire necesare de aplicat, rezultate din evaluarea locului de muncă sub aspectul 

securităţii muncii. 
 


