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CAPITOLUL 

I 
 OBIECTUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ   

 
 

Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă unul dintre cele mai 
importante domenii ale politicii sociale din Uniunea Europeană.  

Statisticile la nivelul Uniunii Europene arată că la fiecare trei 
minute și jumătate, o persoană moare în UE din cauza accidentelor de 
muncă; aceasta înseamnă peste 150.000 de decese anual, rezultate în urma 
unor accidente de muncă (8.900) sau a unor boli profesionale (142.000). 

Din aceste motive și nu numai, se impune studierea securităţii şi 
sănătăţii în muncă ca o disciplină şi ea trebuie să înceapă prin cunoaşterea 
problemelor generale, axate pe riscurile de accidentare şi îmbolnăvire 
profesională care pot să apară în procesele de muncă şi pe principalele 
măsuri de înlăturare sau diminuare a acestora. 

 
 

1.1.  Definiţii. 
 
Securitatea, în opinia Academiei Române (DEX), înseamnă a fi la 

adăpost de orice pericol, protecţie sau apărare, iar sănătatea reprezintă 
starea unui organism în care funcţionarea tuturor organelor se face în mod 
normal şi regulat. 

Din conjugarea acestor doi termeni, aplicaţi unui sistem de muncă 
a luat naştere expresia „securitate şi sănătate în muncă” (SSM) care s-a 
transformat ulterior într-un concept amplu şi complex ce poate fi definită 
ca fiind situaţia în care cineva sau ceva nu este expus la nici un risc de 
accidentare sau boală profesională. 

 
DEFINIŢII ŞI TERMENI 

 
Denumire termen Definiţie 

securitate şi 
sănătate în muncă 

(SSM) 

ansamblul de activităţi având ca scop: 
 asigurarea celor mai bune condiţii pentru desfăşurarea procesului 

de muncă; 
 apărarea vieţii; 
 integritatea fizică şi psihică; 
 sănătătea lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de 

muncă. 
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angajator persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de 
serviciu cu lucrătorul. 

lucrător 

 persoană angajată de către un angajator; 
 elevii, ucenicii şi studenţii în perioada efectuării stagiului de 

practică; 
 alţi participanţi la procesul de muncă, cu excepţia persoanelor care 

prestează activităţi casnice. 

alţi participanţi la 
procesul de muncă 

 persoane aflate în unitate, cu permisiunea angajatorului, în 
perioada de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale în 
vederea angajării; 

 persoane care prestează activităţi în folosul comunităţii sau 
activităţi în regim de voluntariat; 

 şomeri pe durata participării la o formă de pregătire profesională; 
 persoane care nu au contract individual de muncă încheiat în formă 

scrisă şi pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale 
şi a prestaţiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă; 

stagiu de practică 
instruirea specifică meseriei sau specialităţii în care se pregătesc 
elevii, studenţii, ucenicii şi şomerii în perioada de reconversie 
profesională; 

îndatoriri de 
serviciu 

sarcini profesionale care pot fi stabilite prin:  
 contractul individual de muncă; 
 regulamentul intern şi regulamentul de organizare şi funcţionare; 
 fişa postului;  
 decizii scrise, dispoziţii scrise sau verbale ale conducătorului direct 

sau ale şefilor ierarhici; 

prevenire ansamblul de măsuri luate în scopul evitării sau diminuării riscurilor la 
locul de muncă; 

echipament de 
muncă 

orice unealtă, aparat, maşină sau instalaţie folosită în procesul de 
muncă; 

utilizarea 
echipamentului de 

muncă 

orice activitate referitoare la echipamentul de muncă, cum ar fi 
pornirea sau oprirea, folosirea, transportul, repararea, modificarea, 
întreţinerea, inclusiv curăţirea echipamentului etc. 

zonă periculoasă 
orice zonă din interiorul şi/sau din jurul echipamentului de muncă în 
care prezenţa unui lucrător expus îl supune pe acesta unui risc pentru 
securitatea şi sănătatea sa; 

lucrător expus orice lucrător aflat integral sau parţial într-o zonă periculoasă; 

operator lucrătorul/lucrătorii însărcinat/însărcinaţi cu utilizarea oricărui aparat, 
maşină sau instalaţie folosită în procesul de muncă; 

loc de muncă 

locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile 
întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria de activitate 
a întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul 
desfăşurării activităţii; 

echipament 
individual de 

protecţie 

orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrător pentru 
a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi 
pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi 
orice supliment/accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv; 
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zone cu risc ridicat 
şi specific 

acele zone din cadrul întreprinderii şi/sau unităţii în care au fost 
identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu 
consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate; 

pericol grav şi 
iminent de 

accidentare 

situaţia concretă, reală şi actuală căreia îi lipseşte doar prilejul 
declanşator pentru a produce un accident în orice moment; 

eveniment 

accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, 
produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor 
de serviciu, situaţia de persoană dată dispărută sau accidentul de 
traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate persoane 
angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boală 
profesională sau legată de profesiune; 

accident uşor 
eveniment care are drept consecinţă leziuni superficiale care necesită 
numai acordarea primelor îngrijiri medicale şi a antrenat incapacitate 
de muncă cu o durată mai mică de 3 zile; 

accident de muncă 

vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută 
profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în 
îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate 
temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori 
deces; 

accident care 
produce 

incapacitate 
temporară de 

muncă (itm) 

accident care produce incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 
zile calendaristice consecutive, confirmată printr-un act medical; 

accident care 
produce invaliditate 

(inv) 

accident care produce invaliditate confirmată prin decizie de încadrare 
într-un grad de invaliditate, emisă de organele medicale în drept; 

accident mortal (m) accident în urma căruia se produce decesul accidentatului, confirmat 
imediat sau după un interval de timp, în baza unui act medico-legal; 

accident colectiv (c) accidentul în care au fost accidentate cel puţin 3 persoane, în acelaşi 
timp şi din aceleaşi cauze, în cadrul aceluiaşi eveniment; 

accident de muncă 
de circulaţie 

accident survenit în timpul circulaţiei pe drumurile publice sau generat 
de traficul rutier, dacă persoana vătămată se afla în îndeplinirea 
îndatoririlor de serviciu; 
 

accident de muncă 
de traseu 

a) accident survenit în timpul şi pe traseul normal al deplasării de la 
locul de muncă la domiciliu şi invers şi care a antrenat vătămarea sau 
decesul; 
b) accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masă în locuri 
organizate de angajator, pe traseul normal al deplasării de la locul de 
muncă la locul unde ia masa şi invers, şi care a antrenat vătămarea sau 
decesul; 
c) accident survenit pe traseul normal al deplasării de la locul de 
muncă la locul unde îşi încasează salariul şi invers şi care a antrenat 
vătămarea sau decesul; 
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accident în afara 
muncii 

accident care nu îndeplineşte următoarele condiţii: vătămarea violentă 
a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în 
timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de 
serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 
3 zile calendaristice, invaliditate ori deces; 

incident periculos 

evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, 
accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din 
disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de muncă 
sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a 
afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a 
cauzat ori ar fi fost posibil să producă pagube materiale; 

invaliditate 
pierdere parţială sau totală a capacităţii de muncă, confirmată prin 
decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisă de organele 
medicale în drept; 

boală profesională 

afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau 
profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici 
caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea 
diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă; 

boală legată de 
profesiune 

boala cu determinare multifactorială, la care unii factori determinanţi 
sunt de natură profesională. 

intoxicaţie acută 
profesională 

stare patologică apărută brusc, ca urmare a expunerii organismului la 
noxe existente la locul de muncă; 

comunicare procedura prin care angajatorul comunică producerea unui eveniment, 
de îndată, organelor competente 

evidenţă mijloacele şi modalităţile de păstrare a informaţiilor referitoare la 
evenimentele produse; 

cercetarea 
evenimentelor 

procedură care are ca scop stabilirea împrejurărilor şi a cauzelor care 
au condus la producerea acestora, a reglementărilor legale încălcate, a 
răspunderilor şi a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea 
producerii altor evenimente similare şi respectiv, pentru determinarea 
caracterului evenimetului. 

supravegherea 
sănătăţii 

lucrătorilor 

totalitatea serviciilor medicale care asigură prevenirea, depistarea, 
dispensarizarea bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesie, 
precum şi menţinerea sănătăţii şi a capacităţii de muncă a lucrătorilor. 

manipularea 
manuală a maselor 

orice tip de transport sau susţinere a unei mase (greutăţi) de către unul 
ori mai mulţi lucrători, inclusiv ridicarea, aşezarea, împingerea, 
tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase, care, datorită 
caracteristicilor acesteia sau condiţiilor ergonomice 
necorespunzătoare, prezintă riscuri pentru lucrători, în special de 
afecţiuni dorsolombare. 
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1.2.  Scurt istoric. 

 
Primele preocupări pentru ameliorarea condiţiilor de muncă 

datează din momentul în care omul a început să desfăşoare conştient o 
activitate pentru a-şi asigura existenţa, adică să muncească. 

Există scrieri antice care relatează despre acţiuni şi măsuri de 
protecţie a lucrătorilor, despre existenţa unor medici pe şantierele 
faraonilor, combaterea intoxicaţiei cu mercur  în Grecia, despre măsurile 
pentru prevenirea accidentelor în Imperiul Roman, în Egipt (ex. apărători 
ale mâinii la unelte, mănuşi, jambiere, măşti din băşici de peşte, tuburi de 
ventilaţie în mine ş.a.). 

În secolele pre-industriale, cercetările şi măsurile pentru 
ameliorarea condiţiilor de muncă, au avut un caracter sporadic şi local. 

Iniţial cercetările au fost orientate spre studierea efortului muscular 
depus de om în activităţile lucrative. Treptat, concepţia s-a lărgit.  

Tot mai multe ştiinţe au început să se preocupe de relaţia om - 
maşină - mediu ambiant: medicina, antropologia, sociologia, psihologia, 
ştiinţele economice.  

Fiecare ştiinţă a analizat impactul dintre om şi elementele 
procesului de muncă din propriul său punct de vedere, căutând soluţii 
pentru protejarea lucrătorului concomitent cu creşterea productivităţii 
sale. 

La mijlocul secolului XIII-lea, medicul francez Arnaud de 
Villeneuve (1235-1313) a dedicat bolilor profesionale mai multe capitole 
din tratatul său de igienă. 

Leonardo da Vinci (1452-1519) s-a preocupat, printre altele, şi de 
măsurarea timpilor de muncă, a conceput reprezentările vizuale ale 
diferitelor faze ale muncii, a proiectat unelte şi maşini pentru uşurarea 
efortului de muncă în construcţii şi a făcut cercetări sistematice privind 
operaţiile de săpat la carierele de marmură, împărţindu-le pe faze şi timpi 
parţiali. 
 În 1546 se studiază ventilaţia, pauzele de muncă şi securitatea în 
mine. 
 Galileo Galilei (1546-1642) compară fenomenele fizice legate de 
gravitaţie cu semnele de oboseală musculară; Sanctorius (1561-1636) 
notează parametrii fiziologici observabili la om în procesul muncii sau în 
repaus (greutate, temperatură, schimburi digestive, volumul transpiraţiei, 
frecvenţa pulsului);  

    În secolul al XIII-lea, Borelli (1608-1679) evaluează matematic  
forţele musculare transmise prin pârghiile osoase. 

Ramassini scrie Tratatul maladiilor meşteşugarilor, în care ia în 
considerare factorii de ambianţă (zgomot, pulberi), posturile de lucru şi 
periculozitatea substanţelor toxice. 

La începutul secolului al XVIII-lea, Stephen Hales realizează 
primele instalaţii mari de ventilaţie modernă şi evaluează viteza de 
confort a aerului pompat.  
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Benjamin Thomson studiază (în jur de 1800) protecţia termică a 
ţesăturilor utilizând termometrul şi iluminatul cu ajutorul fotometrului, 
ambele instrumente fiind creaţiile sale. 

Spre finele secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea 
iau naştere şi încep să se dezvolte, ca ramuri distincte, fiziologia muncii, 
psihologia muncii, sociologia muncii, ergonomia muncii, ergonomia, 
protecţia muncii. 

Din ansamblul practicilor şi cercetărilor vizând relaţia omului cu 
munca, s-a conturat, în decursul timpului, ca obiectiv distinct, acela de 
protejare a lucrătorului împotriva accidentelor de muncă şi a bolilor 
profesionale. S-a menţionat  deja că primele măsuri de prevenire 
cunoscute datează încă din antichitate. În majoritatea cazurilor însă, 
accidentele şi bolile profesionale  erau considerate drept o fatalitate. 

Ulterior, factori multiplii dependenţi de revoluţia industrială din 
secolul al XIX-lea şi de progresul general al cunoaşterii au impus, ca o 
problemă deosebit de importantă, necesitatea eliminării, sau cel puţin a 
reducerii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale ceea ce s-a 
reflectat şi în apariţia unor reglementări juridice specifice. 

  
Cel mai bun exemplu pentru evoluţia concepţiei asupra activităţii 

de prevenire în epoca modernă îl oferă legislaţia germană.  
În anul 1853 s-a înfiinţat Inspecţia de securitate a muncii prin 

Legea prusacă; au fost create posturi de inspectori ca „organe ale puterii 
de stat”, pentru manufacturi, în aceeaşi perioadă s-a înfiinţat ”Oficiul de 
stat al inspecţiei pentru securitatea muncii”. 

Cu 30 de ani mai târziu, în 1884, prin legislaţia socială promulgată 
de Bismark, iau naştere casele profesionale de asigurări sociale contra 
accidentelor, pe meserii. Acestea au fost concepute să îndeplinească un 
triplu rol: prevenirea accidentelor, reabilitarea medicală şi despăgubirea în 
caz de accidentele de muncă.  

Bismark dorea ca fiecare cetăţean german să fie asigurat contra 
accidentelor, considerând că numai astfel puteau fi apăraţi împotriva 
principalei ameninţări pe care o aduce industrializarea: traumatismul în 
muncă. Din acest motiv el poate fi considerat promotorul concepţiei 
preventive moderne. 

  
Actualmente, tendinţele cele mai avansate în domeniul legislaţiei 

de securitate şi sănătate în muncă pot fi sintetizate, după cum urmează: 
 considerarea şi tratarea securităţii şi sănătăţii în muncă ca o problemă 

de interes general; 
 constituirea unor organisme statale de control şi îndrumare a activităţii 

preventive, care să dispună de mijloace juridice, tehnice, şi financiare 
eficace; 

 instituirea obligaţiei angajatorilor de a sigura securitatea şi sănătatea 
lucrătorilor la locurile de muncă, prin măsuri care să respecte anumite 
principii generale de prevenire (evitarea riscurilor; evaluarea riscurilor 
care nu pot fi evitate şi  diminuarea lor; combaterea riscurilor la sursă; 
adaptarea muncii la om; adaptarea la progresul tehnic); 
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 dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzătoare şi coerente, care să 
aibă în vedere tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă); 

 prioritatea măsurilor de protecţie intrinsecă şi colectivă faţă de cele 
individuale; 

 instruirea şi formarea corespunzătoare a lucrătorilor; 
 instituirea responsabilităţii lucrătorilor pentru propria sănătate şi 

securitate, precum şi ale altor persoane pe care le pot afecta acţiunile 
greșite sau omisiunile lor. 

 
În România primele manifestări de securitate şi sănătate în muncă 

au apărut la sfărşitul secolului XIX, evoluând în strănsă legătură cu 
dezvoltarea industrială. 

În 1874 a fost promulgată “Legea sanitară”, care a reglementat 
aspecte de sănătate în muncă.  

În 1894 a apărut primul act normativ în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă, “Regulamentul pentru industriile insalubre”, care 
cuprindea dispoziţii obligatorii privind munca femeilor şi a tinerilor, 
prevenirea îmbolnăvirilor profesionale şi a accidentelor de muncă. 

În perioada 1920 - 1940, în cadrul Casei Centrale a Asigurărilor 
Sociale s-a constituit şi a funcţionat “Serviciul de Igienă Industrială”, care 
se ocupa de aplicarea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a 
bolilor profesionale. 

În 1949 s-a înfiinţat Consiliul pentru Protecţia Muncii, aflat în 
subordinea Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale, organism care 
cuprindea reprezentanţi ai Confederaţiei Generale a Muncii, ai Consiliului 
de Stat al Planificării, ai Ministerului Învăţământului şi responsabili cu 
protecţia muncii. 

În 1965 a fost promulgată “Legea nr. 5/1965 cu privire la protecţia 
muncii” care a fost foarte importantă la momentul respectiv, reuşind prin 
efectele ei, să se apropie de standardele europene în materie, să contureze 
cadrul organizatoric şi legislativ necesar derulării activităţii de producţie 
în condiţii de securitate şi sănătate în muncă. 

În 1966 a fost organizat Comitetul de Stat pentru Protecţia Muncii, 
organism independent al statului, organizat atât la nivel central cât şi 
teritorial, organism care coordona şi controla întreaga activitate de 
protecţie a muncii. 

După 1989 s-au produs multe schimbări în viaţa economică şi 
socială a României. Trecerea spre o economie de piaţă a impus 
modificarea structurii şi conţinutului legislaţiei privind securitatea şi 
sănătatea în muncă, datorită noilor probleme apărute: creşterea rapidă a 
numărului de agenţi economici, apariţia sectorului privat, creşterea 
şomajului, intensificarea fenomenului de eludare a legilor, creşterea 
rolului partenerilor sociali. 

Astfel, încă din anul 1990 s-au întreprins măsuri pentru revizuirea 
legislaţiei din domeniul protecţiei muncii şi armonizarea acesteia cu 
prevederile convenţiilor şi recomandărilor Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii. 
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Tot în anul 1990 a fost reproiectată structura organizatorică şi 
funcţională a instituţiei protecţiei muncii – Inspecţia Muncii, aceasta fiind 
integrată în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 

Ca urmare a ratificării, la data de 05.04.1993, a Acordului 
European, care instituia o asociere între România şi Uniunea Europeană 
în vederea acceptării ulterioare a ţării noastre ca membru cu drepturi 
depline al U.E. a început un proces lung de armonizare a legislaţiei 
naţionale cu cea comunitară (aquis comunitaire). 

Prin transpunerea Directivei Cadru (89/391/CEE) în “Legea nr. 
90/1996″ a Protecţiei Muncii şi în Normele Generale de Protecţie a 
Muncii au fost preluate principiile prevenirii, precum şi o serie de măsuri 
care vizau îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă. “Legea 
90/1996″ şi Normele metodologice de aplicare a acesteia, au reglementat, 
pe o perioada de 10 ani, cadrul organizatoric al protecţiei muncii şi 
atribuţiile organismelor statului privind coordonarea şi controlul acestei 
activităţi. 

Odată cu aderarea la Uniunea Europeana, România a transpus 
integral prevederile directivelor europene din domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă, astfel la data de 1 octombrie 2006 a fost promulgată 
“Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006″ care transpune 
integral Directiva Cadru (89/391/CEE), după care au fost transpuse, prin 
Hotărâri de Guvern, directivele specifice. 

 
 

1.3.  Importanţa cunoaşterii securităţii şi sănătăţii în muncă. 
 

În accepţiune mai generală, securitatea şi sănătatea în muncă are ca 
obiectiv cunoaşterea şi combaterea factorilor de risc din procesele de 
muncă, susceptibili să provoace accidente de muncă şi îmbolnăviri 
profesionale.  

Securitatea şi sănătatea în muncă se integrează în ansamblul 
activităţilor prin care orice stat asigură protecţia socială a membrilor săi, 
ca o componentă esenţială pentru garantarea unui anumit nivel al calităţii 
vieţii. În mod concret, securitatea şi sănătatea în muncă asigură protecţia 
lucrătorilor faţă de riscurile la care aceştia pot fi expuşi în procesele de 
muncă 

Odată cu dezvoltarea economică şi socială s-au intensificat şi 
preocupările statelor pentru crearea unor locuri de muncă de muncă mai 
sigure şi mai sănătoase. 

 
Securitatea şi sănătatea în muncă implică, totodată, existenţa şi 

funcţionarea unui sistem multidisciplinar fundamentat, de concepte 
teoretice, acte legislative, măsuri şi mijloace tehnice, social-economice, 
organizatorice, de igienă şi medicina muncii etc. 

 
Din acest motiv, se pot desprinde trei sensuri ale noţiunii de 

securitate şi sănătate în muncă: disciplină ştiinţifică, instituţie juridică şi 
activitate metodologico-aplicativă. 
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Securitatea şi sănătatea în muncă - disciplină ştiinţifică 

 
 Ca disciplină ştiinţifică, securitatea şi sănătatea în muncă face parte 
din ansamblul ştiinţelor muncii, având ca obiect studiul cauzalităţii 
fenomenelor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, precum şi a 
mijloacelor şi măsurilor de prevenire a acestora şi apelează la metodele şi 
rezultatele tuturor disciplinelor de bază: matematică, fizică, biologie, 
chimie, medicină, psihologie, sociologie, economie etc. 

 
Securitatea şi sănătatea în muncă - instituţie juridică 

 
 Ca instituţie juridică, securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă 
un ansamblu de acte normative având ca obiect instituirea de măsuri 
privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, prevenirea riscurilor de 
accidentare şi îmbolnăvire profesională, protecţia sănătăţii lucrătorilor, 
precum şi cerinţele pentru asigurarea unor condiţii de muncă sigure şi 
sănătoase. Prin aceasta SSM are caracter obligatoriu, cu aplicabilitatea la 
toate locurile de muncă. 

 
Securitatea şi sănătatea în muncă - activitate metodologico-aplicativă 

 
 Ca activitate melodologico-aplicativă, securitatea şi sănătatea în 
muncă este parte integrantă a conceperii, organizării şi desfăşurării 
proceselor de muncă şi cuprinde ansamblul de acţiuni şi măsuri prin care 
se implementează efectiv  principiile şi reglementările din domeniu la 
nivelul persoanelor juridice şi fizice. 
 Relaţia dintre securitatea şi sănătatea în muncă şi organizarea 
muncii este biunivocă. Astfel, organizarea muncii este unul dintre 
elementele pe care le studiază şi optimizează SSM, în vederea identificării 
şi contracarării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională. 
 Eficienţa activităţii practice, concrete, de securitate şi sănătate în 
muncă este dependentă nu numai de premisele teoretice şi juridice; ea este 
condiţionată şi de modul concret în care se stabilesc măsurile și acţiunile, 
ordinea şi condiţiile în care se aplică. 
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1.4.  Testare. 

 
                 

 
 
 
 
 
 
 

1. Când a apărut, ca ştiinţă de sine stătătoare, securitatea şi sănătatea în muncă? 

2. Ce document reprezintă actul de naştere al securităţii şi sănătăţii în muncă în 
România? 

3. Definiţi securitatea şi sănătatea în muncă. 

4. Care este obiectivul securităţii şi sănătăţii în muncă? 

5. Definiţi termenul de: incident periculos. În şcoala voastră pot avea loc incidente 
periculose ? Dacă da, daţi două exemple. 

6. Care este diferenţa dintre un accident de muncă individual şi un accident de 
muncă colectiv ? 

7. Elevii pot face parte din categoria de „lucrători”? Argumentaţi. 

8. Definiţi noţiunea de „alţi participanţi la procesul de muncă”. 

9. De ce securitatea şi sănătatea în muncă are caracter obligatoriu? 

10. 
De ce este importantă securitatea şi sănătatea în muncă? 
Menţionaţi cel puţin două argumente care să susţină importanţa securităţii și 
sănătăţii în muncă pentru tineri. 

 
 
 
 
 
 
 

Întrebări recapitulative 
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I.  Citiţi următorii itemi şi încercuiţi răspunsul pe care îl consideraţi corect  

(30 puncte) 
 

1. Noţiunea de securitate şi sănătate în muncă poate fi definită ca: 
a) ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune 

condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi 
psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă; 

b) totalitatea normelor de protecţia muncii; 
c) un ansamblu de norme legislative. 
 

2. Angajatorul reprezintă: 
a) orice persoană de la locul de muncă; 
b) o persoană din cadrul instituţiei care face angajări; 
c) o persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu 

lucrătorul respectiv şi care are responsabilitatea întreprinderii şi/sau unităţii. 
 

3. Termenul de lucrător desemnează: 
a) orice persoană angajată. 
b) persoană angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studenţii, elevii în 

perioada efectuării stagiului de practică, precum şi ucenicii şi alţi participanţi la 
procesul de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice; 

c) orice persoană participantă la procesul muncii. 
 

4. Termenul de echipament de muncă desemnează: 
a) orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită în muncă; 
b) halat şi mănuşi de protecţie; 
c) cizme de protecţie. 
 

5. Termenul de echipament individual de protecţie desemnează: 
a) orice maşină de la locul de muncă; 
b) orice aparatură electrică utilizată la locul de muncă; 
c) orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrător pentru a-l proteja 

împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea 
şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat 
pentru a îndeplini acest obiectiv; 

 
 
 
 
 

Test de evaluare 
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II. Realizaţi corespondenţa între elementele colanei A şi coloanei B  

(30 puncte) 
 

A B 
1. semnalizare a bolilor 

profesionale 
 

2. comunicare 
 
3. invaliditate 

 
4. lucrător expus 

 
5. pericol grav şi 

iminent de 
accidentare 

a. orice lucrător aflat integral sau parţial într-o zonă 
periculoasă; 

b. procedura prin care angajatorul comunică producerea 
unui eveniment de îndată, organelor competente; 

c. situaţia concretă, reală şi actuală căreia îi lipseşte doar 
prilejul declanşator pentru a produce un accident în 
orice moment; 

d. pierdere parţială sau totală a capacităţii de muncă, 
confirmată prin decizie de încadrare într-un grad de 
invaliditate, emisă de organele medicale în drept; 

e. procedură prin care se indică pentru prima oară faptul că 
o boală ar putea fi profesională. 

 
 
III. Apreciaţi cu adevărat sau fals următoarele propoziţii  

(30 puncte) 
 

1. Prin zonă periculoasă înţelegem orice zonă din interiorul şi/sau din jurul 
echipamentului de muncă în care prezenţa unui lucrător expus îl supune pe acesta 
unui risc pentru sănătatea şi securitatea sa. 

 
A / F 

 
2. Prin prevenire înţelegem instruirea cu caracter aplicativ, specifică meseriei sau 

specialităţii în care se pregătesc elevii, studenţii, ucenicii, precum şi şomerii în 
perioada de reconversie profesională. 

 
A / F 

 
3. Legea 319/2006 - legea securităţii şi sănătăţii în muncă, completată cu o serie de 

„Hotărâri de Guvern” transpune integral prevederile directivelor europene în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

 
A / F 

 
Notă: din oficiu se acordă 10 puncte 
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CAPITOLUL 

II 
 NOŢIUNI INTRODUCTIVE ÎN SECURITATE  

ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 
  

 
 

Procesul de producţie - proces social în cadrul căruia lucrătorii 
întră în relaţii de muncă şi lucrează cu ajutorul mijloacelor de muncă 
asupra obiectului muncii pentru a crea bunuri materiale şi servicii. 

 
Conceptul de proces de producţie mai poate fi definit prin 

totalitatea proceselor de muncă, proceselor tehnologice şi a proceselor 
naturale ce concură la obţinerea produselor sau la execuţia diferitelor 
lucrări sau servicii. 

 
2.1.  Elementele  procesului  de  muncă.  Definire. 

 
Procesul de producţie este format din: 

 procesul tehnologic  
 procesul de muncă 
 procese naturale 

 
Procesul tehnologic este format din ansamblul operaţiilor 

tehnologice prin care se realizează un produs sau repere componente ale 
acestuia. Procesul tehnologic modifică atât forma şi structura cât şi 
compoziţia chimică a diverselor materii prime pe care le prelucrează. 

Procesele de muncă sunt acele procese prin care factorul uman 
acţionează asupra obiectelor muncii cu ajutorul unor mijloace de muncă. 

Procese naturale  în cadrul cărora obiectele muncii suferă 
transformări fizice şi chimice sub acţiunea unor factori naturali (industria 
alimentară – procese de fermentaţie, industria mobilei - procese de uscare 
a lemnului etc.). 

 
La realizarea oricărei activităţi productive este necesar să existe şi 

să intre în relaţie patru elemente:  
 Executantul (E); 
 Sarcina de muncă (S); 
 Mijloacele de producție (M); 
 Mediul de muncă (Me). 
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2.2.  Executant. 

 
Executantul este factorul uman (lucrătorul) implicat în realizarea 

sarcinii de muncă. 
Factorul uman se regăseşte în sistemul de muncă direct şi indirect, 

ca factor de execuţie, concepţie şi decizie.  
Astfel, sarcina de muncă, precum şi mijloacele de producţie sau o 

parte din mediul de muncă (mediul fizic) sunt concepute sau acţionate de 
om. 

  
EXEMPLE: 

 
profesor 
medic 
strungar 
lăcătuș 
muncitor necalificat 

 
 

2.3.  Sarcina  de  muncă. 
 

Sarcina de muncă reprezintă totalitatea acţiunilor pe care trebuie 
să le efectueze executantul prin intermediul mijloacelor de producţie 
pentru realizarea scopului procesului de muncă, şi a condiţiilor impuse de 
realizare a acestora. 

Ea este determinată de comportamentul executantului în raport cu 
mijloacele de producţie şi cu mediul de muncă. 

Executantul realizează sarcina de muncă prin intermediul 
aptitudinilor, cunoştinţelor profesionale (calificare), deprinderilor sale etc. 

 
EXEMPLE: 

 
pregătirea şi predarea unei lecții 
consultarea pacienţilor 
strunjirea unor piese 
debitarea şi găurirea unor piese 
săparea unui şanţ 

 
 

2.4.  Mijloace  de  producţie. 
 

Mijloacele de producţie reprezintă totalitatea mjloacelor de muncă 
şi a obiectelor muncii pe care oamenii (lucrătorii) le utilizează 
(modelează) în procesul de producţie a bunurilor materiale şi a serviciilor. 
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EXEMPLE DE MIJLOACE DE MUNCĂ: 

 
sala de curs, tabla, calculator, videoproiector etc. 
cabinet medical, ustensile medicale, aparatura medicală 
malaxor, frigider, cuptor pentru pâine 
mașini (strung, freza, maşina de găurit), 
unelte de mână (târnăcop, hârleţ, lopată, ciocan şi daltă) 

 
EXEMPLE DE OBIECTE ALE MUNCII: 

 
elevul, studentul 
pacientul 
făina, apa, drojdia, sarea 
oţel, fontă, metale neferoase etc 
pământ, var, ciment, lemn etc. 

 
 

2.5.  Mediul  de  muncă. 
 

Mediul de muncă reprezintă totalitatea condiţiilor fizice, chimice, 
biologice și psihosociale în care executantul îşi desfăşoară activitatea 
(realizează sarcina de muncă). 

Mediul de muncă cuprinde pe de o parte mediul fizic ambient şi 
mediul social (ambianţa socială, definită de relaţiile dintre oameni în 
întreprinderi). 

 
EXEMPLE DE MEDIU FIZIC: 

 
spaţiul de lucru 
condiţiile de iluminat 
microclimatul (temperatura, umiditatea, curenţii de aer) 
zgomotul 
vibraţiile 
radiaţiile 
puritatea aerului 

 
EXEMPLE DE MEDIU SOCIAL: 

 
raporturi pe orizontală şi verticală 
relaţii de colaborare (colegii de muncă) 
relaţii de subordonare (şef - subaltern) 
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Sistemul de muncă. 
 

Din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, procesul 
de muncă manifestă două caracteristici esenţiale: 

 prezenţa omului în calitate de executant  
 capacitatea elementelor implicate în realizarea lui, de a constitui un 

sistem – “sistemul de muncă”. 
Pentru ca un proces de muncă să se desfăşoare, nu este suficient ca 

aceste elemente să existe, de sine stătătoare, în spaţii şi la momente de 
timp diferite. Ele trebuie să coexiste şi să intre în relaţii unele cu altele, 
tocmai în scopul realizării procesului de muncă. 

Aceste relații nu sunt întâmplătoare (fig. 1). Executantul pe de o 
parte, şi mijloacele de producţie şi mediul fizic de muncă pe de altă parte, 
intră în relaţie funcţională prin intermediul sarcinii de muncă.  

 
fig. 1 

 
 

 
SISTEM DE MUNCĂ 
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Sistemul de muncă se defineşte drept un ansamblu constituit de 
unul sau mai mulţi executanţi şi mijloace de producţie, având un scop 
comun de realizat „procesul de muncă” în vederea obţinerii unui produs 
sau serviciu (rezultatul muncii), care interacţionează pe baza unui circuit 
informaţional, în anumite condiţii fizice şi psiho-sociale ale mediului de 
muncă. 

În cadrul sistemului de muncă executantul, sarcina şi mediul de 
muncă acţionează direct asupra acestuia, în timp ce mijloacele de 
producţie numai indirect, prin intermediul sarcinii de muncă. 

 
EXEMPLE SISTEME DE MUNCĂ: 

 

Şcoala 

Executant Profesor 
Sarcina de muncă  Predare ore de curs 

Mijloace de 
producţie  

Mijloace de 
muncă 

Sala de clasa 
Calculator 
Videoproiector 
Tabla 
Manual 
Fişe de lucru 

Obiectele 
muncii Elevii 

Mediul de muncă  Mediul ambiant al sălii de clasă 
Relaţia profesor - elev 

Cabinet 
stomatologic 

Executant Medic stomatolog 
Sarcina de muncă  Intervenţii stomatologice 

Mijloace de 
producţie 

Mijloace de 
muncă 

Cabinetul stomatologic 
Aparat stomatologic 
Instrumente 

Obiectele 
muncii Pacientul 

Mediul de muncă  Mediul ambiant al cabinetului 

Atelier de 
sudură 

Executant  Sudor 
Ajutor de sudor 

Sarcina de muncă  Sudarea unor piese metalice 

Mijloace de 
producţie  

Mijloace de 
muncă Aparat de sudură electrică 

Obiectele 
muncii 

Componente ale unei piese din metal 
care trebuiesc sudate 

Mediul de muncă  

Atmosfera unui atelier de sudură, unde 
există uneori şi fum (noxe chimice) de 
la procesul de sudură electrică, dar care 
întotdeauna acesta este eliminat printr-
un sistem de ventilaţie forţată.  
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Brutărie 
  

Executant  
Brutar 
Modelator 
Cocător 

Sarcina de muncă  Fabricare pâine 

Mijloace de 
producţie  

Mijloace de 
muncă 

Malaxor 
Cuptor 
Frigider 

Obiectele 
muncii 

Apă 
Făină 
Drojdie 
Sare 

Mediul de muncă  Mediul ambiant al atelierului de 
brutărie 
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2.6.  Testare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Definiţi noțiunea de proces de producţie. 

2.  Din ce este format un proces de producţie? 

3.  Definiţi pe scurt noţiunea de executant. 
Daţi 3 exemple de situaţii în care un tânăr devine executant. 

4.  
Definiţi pe scurt noţiunea de sarcină de muncă. 
Daţi un exemplu de activitate desfăşurată de elevi care poate fi comparată cu o 
sarcină de muncă. 

5.  
Definiţi pe scurt noţiunea de mijloc de muncă. 
Nominalizaţi 3 mijloace de muncă. 
Există în şcoală mijloace de muncă?  Dacă da, nominalizaţi 5 dintre ele. 

6.  Definiţi pe scurt mediul de muncă.  

7.  Care sunt elementele sistemului de muncă?  

8.  Definiţi un sistem de muncă. 

9.  Definiţi un sistem de muncă. 

10.  Ce este un proces de muncă? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întrebări  recapitulative 
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 STUDIU DE CAZ 
 
 
 În laboratorul de chimie al unei școli, o echipă de elevi execută o lucrare de laborator 
având drept temă: Reacţia chimică a sodiului cu apa. 
 
 Scurtă descriere a lucrării: 

Se va introduce o mică cantitate de sodiu metalic într-un cristalizator cu apă. 
Reacţia propriu-zisă are loc în cristalizorul cu apă, la adăugarea sodiului. La 

temperatură obişnuită, sodiul reacţionează uşor cu oxigenul şi apa, formând o soluţie caustică 
(soda caustică). Din acest motiv, sodiul se păstrează în flacoane sub petrol şi se lucrează cu 
cantităţi mici.  
 
 Succesiunea operaţiilor: 

Ø Se extrage o bucată de sodiu metalic, cu ajutorul unui cleşte; 
Ø Se separă o bucată mică de sodiu pe hârtia de filtru, utilizând o spatulă, restul se 

pune la loc în flacon; 
Ø Se introduce bucata de sodiu în cristalizor. Reacţia fiind violentă, se foloseşte 

pâlnia de protecţie. 
 
Cerinţe: 

1. Privind pozele, corelaţi-le cu activităţile descrise la succesiunea operaţiilor şi 
treceţi-le în tabelul de mai jos. 

2. Pentru fiecare activitate identificată precizați elementele sistemului de muncă. 
 
 

Nr. 
crt. Activităţile 

Sistemul de muncă 

Executant Sarcina de 
muncă 

Mijloace de producţie Mediul 
de muncă Mijloace 

de muncă 
Obiectele 

muncii 
1.       
2.       
3.       
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I. Pentru fiecare din itemii de mai jos, încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului 
corect: 

(2 puncte) 
 

1. Succesiunea în timp şi în spaţiu a activităţilor conjugate ale executantului şi mijloacelor 
de producţie se numeşte: 
a. proces de muncă; 
b. organizarea producţiei; 
c. schimb de lucru. 
 

2. Mijloacele de producţie sunt: 
a. materii prime şi produse intermediare; 
b. clădiri, instalaţii şi maşini unelte; 
c. clădiri, instalaţii, maşini unelte, mijloace de transport, materii prime şi produse 

intermediare. 
 

Test de evaluare nr. 1 
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II. Pentru fiecare enunţ, încercuiţi  litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau 
litera F dacă apreciaţi că enunţul este fals: 

 (2 puncte) 
 

a. Executantul este mijlocul implicat în realizarea sarcinii de muncă. 
A / F 

 
b. Factorul uman se regăseşte în sistemul de muncă direct şi indirect, ca factor de 

execuţie, concepţie şi decizie. 
A / F 

   
    

 III. Completaţi diagrama de mai jos cu elementele componente ale sistemului de muncă: 
(5 puncte) 

 
 
 

 
 

Notă: Se acordă 1 punct din oficiu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMUL DE 
MUNCĂ

MIJLOACE DE
PRODUCȚIE 

.

MEDIU DE 
MUNCĂ
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I. Găsiți cuvântul din linia orizontală 8 prin completarea coloanelor 1,2,3,4,5,6 şi 7: 
                                   (7 puncte) 

 
1 – reprezintă totalitatea acţiunilor pe 
care trebuie să le efectueze executantul 
prin intermediul mijloacelor de 
producţie pentru realizarea scopului 
sistemului de muncă; 
2 – este destinat a fi purtat de lucrător 
pentru a-l proteja împotriva unuia ori 
mai multor riscuri care ar putea să-i 
pună în pericol securitatea şi sănătatea 
la locul de muncă; 
3 – este probabilitatea ca un pericol să 
se materializeze; 
4 – reprezintă ambianţa (fizică şi 
socială) în care executantul îşi 
desfăşoară activitatea; 
5 - este tot ceea ce poate cauza 
îmbolnăvirea sau accidentarea 
profesională; 
6 – persoană fizică sau juridică, care 
are responsabilitatea întreprinderii 
 şi/sau  unităţii; 
7 – este implicat nemijlocit în 
realizarea sarcinii de muncă. 
 

 
II. Descrieţi semnificaţia cuvântului găsit în linia 8.  

(2puncte) 
 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
   

Notă: Se acordă 1 punct din oficiu 
 
 
 
 

        7  
          
  1        

     4     
   2 3  5 6   
          
        8          
          
          
          
          
          
          
          
          

Test de evaluare nr. 2 
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CAPITOLUL 

III 
 RISCURI DE ACCIDENTARE ŞI  

ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ 
  

 
 

Omul a luat măsuri de înlăturare a riscurilor încă de la începuturile 
existenţei sale. În prezent convieţuirea cu riscurile profesionale, 
presupune aplicarea, în cadrul organizaţiilor, a unor principii ale 
securităţii şi sănătăţii în muncă care au drept scop evitarea sau reducerea 
riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională. 

Din punct de vedere conceptual riscul poate fi descris ca fiind 
incertitudinea producerii unui eveniment cu efecte negative de o anumită 
mărime. 

 
 

3.1.  Definiţii. 
 

Riscul 
 

Riscul profesional se referă la probabilitatea şi gravitatea unei 
vătămări sau îmbolnăviri care apare ca rezultat al expunerii la un 
pericol. 

 
 

           Din punct de vedere preventiv, în contextul normalităţii, riscul se 
referă la probabilitatea de producere a evenimentelor negative, nedorite 
şi neeconomice, cum ar fi întreruperi ale producţiei, avarii tehnice, 
accidente de muncă sau catastrofe. 

 
 
 

Factorul de risc 
 

Factorii de risc sunt factori (însuşiri, stări, procese, fenomene, 
comportamente) proprii elementelor sistemului de muncă, care 
provoacă, în anumite condiţii, accidente de muncă sau boli 
profesionale. 

 
 
 

 
De  reţinut ! 
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Acţiunea factorilor de risc este influenţată de durata sau frecvenţa 

în timp la care executantul (lucrătorul) este expus şi de nivelul de 
expunere.  

Pentru anumiţi factori de risc aprecierea expunerii poate fi 
realizată prin măsurători. 

 
 

Criterii de clasificare al factorilor de risc: 
 

A. Elementul generator al factorului de risc 
B. Natura factorului de risc 
C. Influenţa factorului de risc 

 
 

Clasificare  
 

A. În funcţie de elementul generator al factorului de risc pot fi: 

1. factori de risc caracteristici executantului (lucrătorului); 
2. factori de risc caracteristici sarcinii de muncă; 
3. factori de risc caracteristici mijloacelor de producție; 
4. factori de risc caracteristici mediului de muncă. 

 
 

1. Factori de risc caracteristici executantului (lucrătorului): 
 

Erorile, reprezintă factorii de risc caracteristici executantului 
(lucrătorului) şi se concretizează printr-un comportament inadecvat din 
punctul de vedere al securităţii muncii (comportament riscant), sub formă 
de: 

a) acţiuni greşite  
b) omisiuni.  

 
 

a) Acţiuni greşite 
 

Tipuri de 
acţiuni greşite Sursa  Elementul generator posibil 

Executare 
defectuoasă  

comenzi  
manevre  
poziţionări  
fixări  
asamblări  
reglaje  

 
 
 
 
 
 

eroare de furnizare a informaţiei; 
eroare de recepţie a informaţiei; 
eroare de prelucrare a informaţiei; 
eroare de interpretare a informaţiei; 
eroare de decizie; 
eroare de execuţie. 

 
De  reţinut ! 
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Nesincronizări întârzieri 
devansări 

 
 
 

eroare de furnizare a informaţiei; 
eroare de recepţie a informaţiei; 
eroare de decizie; 
eroare de execuţie 

Efectuarea de 
acţiuni neprevăzute 
în sarcina de muncă 

• pornirea echipamentelor de 
muncă 

• întreruperea funcţionării 
echipamentelor de muncă 

• pornirea sau oprirea 
alimentării cu energie 

• deplasări în zone periculoase 
• staţionări în zone 

periculoase 

 
 
 
 
 
 
 

eroare de furnizare a informaţiei; 
eroare de recepţie a informaţiei; 
eroare de prelucrare a informaţiei; 
eroare de interpretare a informaţiei; 
eroare de decizie; 
eroare de execuţie. 

Comunicări 
accidentale   

 eroare de decizie. 
 

b)  Omisiuni 
 

Tipuri de omisiuni Sursa Elementul generator posibil 

Omiterea efectuării unor 
operaţii de muncă 

comenzi  
manevre  
poziţionări  
fixări  
asamblări  
reglaje 

eroare de furnizare a informaţiei; 
eroare de recepţie a informaţiei; 
eroare de prelucrare a informaţiei; 
eroare de interpretare a informaţiei; 
eroare de decizie; 
eroare de execuţie. 

Omiterea luării unor măsuri 
de protecţie colectivă comenzi  eroare de decizie; 

eroare de execuţie. 

Omiterea luării unor măsuri 
de acordare a echipamentelor 
individuale de protecţie 

comenzi  eroare de decizie; 
eroare de execuţie. 

Omiterea utilizării 
echipamentelor individuale 
de protecţie 

comenzi  eroare de execuţie. 

 
2. Factori de risc caracteristici sarcinii de muncă. 

 
a) conţinut necorespunzător a sarcinii de muncă în raport cu cerinţele de securitate şi 

sănătate în muncă 
Sursa Elementul generator posibil 

Conţinut necorespunzător a sarcinii de muncă 
în raport cu cerinţele de securitate şi sănătate 
în muncă 

lipsă reguli 
lipsă proceduri 

procedee greşite 
operaţii greşite 
reguli greşite 
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b) sarcină sub/supradimensionată în raport cu capacităţile fizice şi psihice ale 

executantului (lucrătorului) 
 
Sursa Elementul generator posibil 

Sarcină sub/supradimensionată în raport 
cu capacităţile fizice ale executantului 

efort static 
efort dinamic 
lucru în poziţii ortostatice  
poziţii de lucru vicioase 
poziţii de lucru forţate 
mişcări repetitive 

Sarcină sub/supradimensionată în raport 
cu capacităţile psihice ale executantului 

volum mare de muncă 
responsabilităţi prea mari 
sarcini monotone 
sarcini sub nivelul de pregătire al executantului 
executarea unor sarcini contra cronometru 
executarea unor decizii dificile  

 
3. Factori de risc caracteristici mijloacelor de producție.  

 
După natura acţiunii lor, factorii de risc caracteristici mijloacelor 

de muncă se pot manifesta sub următoarele forme: 
a) factori de risc mecanic; 
b) factori de risc termic; 
c) factori de risc electric;  
d) factori de risc chimic; 
e) factori de risc biologic; 
f) factori de risc cancerigeni și mutageni; 
g) factori de risc de sub/suprasolicitare a executantului. 

 
Sursa Elementul generator posibil 
mişcări periculoase şi funcţionale ale 
echipamentelor de muncă 

organe de maşini în mişcare 
curgeri de fluide 
deplasări ale mijloacelor de transport 

autodeclanşări neprevăzute şi 
periculoase ale mişcărilor funcţionale ale 
echipamentelor de muncă 
autoblocări  neprevăzute şi periculoase 
ale mişcărilor funcţionale ale 
echipamentelor de muncă 

deplasări sub efectul gravitaţiei 

alunecări 
rostogolire 
răsturnare 
cădere liberă 
surpare 
prăbuşire 
scufundare 
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deplasări sub efectul propulsiei 

proiectare corpuri, particule 
deviere de la traiectoria normală 
balans 
recul 
şocuri excesive 
jet, erupţie 

 
4. Factori de risc caracteristici mediului de muncă. 

 
Mediul de muncă poate prezenta factori de risc sub formă de 

depăşiri ale nivelului sau intensităţii funcţionale a parametrilor specifici 
normali, precum şi de apariţii ale unor condiţii de muncă inadecvate 
(noxe): 
a) factori de risc chimic; 
b) factori de risc biologic; 
c) factori de risc cancerigeni şi mutageni; 
d) factori de risc proprii microclimatului (umiditate, temperatură, 

ventilație); 
e) factori de risc fizic – zgomot; vibrații; iluminat, ultrasunete; 
f) factori de risc psiho-sociali. 

 
A. În funcţie de natura factorului de risc pot fi: 

 
• factori de risc obiectivi, care nu depind de factorul uman şi sunt 

proprii numai mijloacelor de muncă şi mediului de muncă; 
• factori de risc subiectivi, dependenţi de factorul uman, proprii 

executantului şi sarcinii de muncă. 
 

B. În funcţie de intensitatea factorilor de risc pot fi: 
 

a. Factori de risc principali, prin a căror suprimare se elimină în mod 
cert posibilitatea producerii vătămării organismului; 

b. Factori de risc secundari, care favorizează efectele acţiunii 
factorilor principali, şi a căror eliminare nu constituie o garanţie a evitării 
accidentării sau îmbolnăvirii. 

 
3.2.  Clasificarea  riscurilor. 

 

1. Fizice 

 Mecanice 
 Termice 
 Electrice 
 Radiaţii 
 Zgomot 
 Vibrații  
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2. Chimice 

 Aerosoli 
 Lichide 
 Vapori și gaze 

3. Biologice 

 Bacterii patogene 
 Viruși patogeni 
 Ciuperci generatoare de micoze 
 Antigeni biologici nebacterieni  

4. Psiho-
sociale 

 Stresul 
 Violența verbală 
 Violența fizică 

5. 

Afecțiuni 
musculo-
scheletale 
(Ams-uri) 

 Afecțiuni musculo-scheletale 

 
1. RISCURILE FIZICE  
 

a. Riscuri mecanice:  
 

 Riscul Cauza Efect 

1. Căderi de la înălțime   Lucru în condiţii 
neasigurate la înălțime 

 Vătămare violentă a 
organismului 

 Deces 

2. Şoc, lovire, impact, 
compresiune 

 Acțiunea unor elemente 
ale mijloacelor de muncă 
asupra lucrătorului 

 Plăgi 
 Deces 

3. Înţepare, tăiere, 
abraziune 

 Acțiunea unor elemente 
ale mijloacelor de muncă 
asupra lucrătorului 

 Plăgi 
 Deces 

4. Vibrații 
 Utilizarea mijloacelor de 

muncă care produc 
vibraţii 

 Epuizare rapidă 
 Afecţiuni ale vederii, 

neurologice, musculo-
scheletale 

5. Alunecare, împiedicare, 
cădere la același nivel 

 Suprafeţe alunecoase 
 Suprafeţe umede 
 Suprafeţe denivelate 
 Încălţăminte 

necorespunzătoare 
 Neatenţie, joacă 
 Amplasare cabluri pe 

pardoseală şi pe căile de 
acces 

 Fracturi mâini, 
picioare, coaste 

 Plăgi picior, cap, 
mâini 

 Întinderi musculare 
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b. Riscuri termice 

 
 Riscul Cauza Efect 

1. Căldură, foc 

 Lucrul în exterior în 
anotimpul călduros 

 Lucrul în turnătorii 
 Lucrul în brutării 
 Contactul cu obiecte 

fierbinţi 

 Dureri de cap, 
insolaţie 

 Insuficienţe cardio-
respiratorii 

 Şoc caloric 

2. Frig 

 Lucrul în exterior în 
anotimpul rece 

 Lucrul în spaţii 
neîncălzite 

 Depozite frigorifice 
 Contactul cu obiecte 

îngheţate 

 Degerături 
 Afecțiuni AMS 
 Insuficienţe cardio-

respiratorii 
 Şocul caloric 

 
c. Riscuri electrice 

 
 Riscul Cauza Efect 

1. Electorcutare prin atingere 
directă 

 Contact cu materiale 
sau părţi active ale 
instalaţiilor şi 
echipamentelor prin 
care circulă curentul 
electric 

 Arsuri 
 Şoc electric 
 Deces  

2. Electrocutare prin atingere 
indirectă 

 Contactul cu materiale 
conductoare ( ex. – 
apă) care la rândul lor 
sunt în contact direct 
cu instalaţii electrice 
sau părţi ale acesteia. 

 Arsuri 
 Şoc electric 
 Deces 

 
d. Radiaţii 

 
 Riscul Cauza Efect 

1. Neionizante 

 Expunere excesivă la 
radiaţii 
electromagnetice 
neionizante 

 Afecţiuni ale 
ochilor, pielii şi 
sistemului imunitar 

2. Ionizante 

  Expunere excesivă la 
radiaţii 
electromagnetice 
ionizante 

 Boală acută de 
iradiere 

 Diverse forme de 
cancer 

 Scurtarea duratei 
de viaţă 
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e. Zgomot 
 
 Riscul Cauza Efect 

1. Zgomot 

  Expunerea la 
zgomote de intensitate 
mare 

 Expunerea timp 
îndelungat la zgomot 

 Afecţiuni auditive 
ireversibile 

 Afecţiui cardiace, 
neurologice 

 Distragerea 
atenţiei 

 
f. Aerosoli 

 
 Riscul Cauza Efect 

1. Pulberi și fibre 

 Lucrul în industria 
textilă 

 Manipulare materiale 
sub formă de pulberi 
(nisip, ciment, var etc) 

 Afecţiuni ale 
aparatului 
respirator 

 Alergii 

2. Fum 
 Sudurea electrică, 

asfaltare șosele, 
fabricare cauciuc 

 Afecţiuni 
pulmonare 

3. Ceaţa 
 Lucrul în industria 

chimică 
 Lucrul în spălătorii 

 Afecţiuni ale 
aparatului 
respirator 

 Alergii 
 

g. Lichide 
 
 Riscul Cauza Efect 

1. Imersii   Scufundarea în apă 
 Înec 
 Dereglări severe 

ale organismului 

2. Împroșcare stropire  Activități de vopsire, 
spălătorii auto  AMS-uri 

 
h. Vapori și gaze 

 
 Riscul Cauza Efect 

1. Vapori  Lucrul în industria 
chimică 

 Afecţiuni ale 
aparatului respirator 

 Alergii 
 Arsuri, orbire, deces 

2 Gaze 

 Lucrul în industria 
chimică 

 Lucru în industria de 
transport şi distribuţie 
gaze naturale 

 Afecţiuni ale 
aparatului respirator 

 Alergii 
 Arsuri, orbire, deces 
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i. Biologice 

 
 Riscul Cauza Efect 
1. Bacterii patogene  Lucrul cu animale 

 Asistența medicală a 
bolnavilor 

 Lucul în industria 
farmaceutică 

 Lucrul în industria de 
recuperare a deșeurilor 

 Afectarea 
sistemului 
imunitar  

 Alergii 
 Diferite boli 

contagioase 
 Deces 

2. Viruși patogeni 

3. Ciuperci generatoare de 
micoze 

4. Antigeni biologici 
nebacterieni 

 
j. Psiho-sociali 

 
 Riscul Cauza Efect 

1. Stresul 

 Lucrul cu publicul 
 Lucrul cu elevii 
 Supraîncărcarea 

sarcinilor de serviciu 
 Nerecunoaşterea 

meritelor 
 Lipsa de comunicare 
 Lucru în condiţii de 

izolare 

 Afecţiuni 
neurologice 

 Sinucideri 
 Scăderea 

imunităţii 
 Afecţiuni cardiace 

2. Violenţa verbală 

 Lucrul cu publicul 
 Lucrul cu elevii 
 Relaţii neprincipiale 

între colegi 

 Afecţiuni 
neurologice 

 Sinucideri 
 Afecţiuni cardiace 

3. Violenţa fizică 

 Relaţii neprincipiale 
între colegi 

 Lucru în activităţi de 
pază şi protecţie, 
poliţie, jandarmerie 

 Lucrul în activităţi care 
implică mase monetare 
(case schimb valutar, 
bănci etc.) 

 Afecţiuni fizice 
ale organismului 

 Deces 

 
k. AMS-urile 

 
 Riscul Cauza Efect 

1. AMS 

 Lucru în poziţii vicioase 
 Activităţi cu mişcări repetitive 
 Manipulare (încărcare-descărcare) 

mase mari 
 Lucru în faţa calculatorului 

 Afecţiuni musculo 
- scheletale 
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3.3.  Identificarea  riscurilor. 

 
 

Identificarea riscurilor este una din etapele esenţiale care trebuie 
parcursă pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor profesionale. Din 
acest motiv această etapă trebuie cunoscută de cât mai multe persoane, 
indiferent de domeniul de activitate în care îşi desfăşoară activitatea. 

 
Principiile generale de prevenire, recomandă: 
 

 evitaţi riscurile; 
 evaluaţi riscurile care nu pot fi evitate; 
 combateţi riscurile la sursă;  
 adaptaţi munca la individ; 
 adaptaţi-vă la progresul tehnic; 
 înlocuiţi procesele de muncă periculoase cu cele nepericuloase sau mai 

puţin periculoase; 
 planificaţi prevenirea;  
 luaţi măsuri de protecție colectivă, prioritar faţă de cele individuale; 
 furnizaţi instrucţiuni corespunzătoare; 

 
Nu există o metodă standardizată de identificare a riscurilor. Pentru 

identificarea riscurilor este necesar să cunoaştem tipurile de riscuri 
profesionale. 

 
Identificarea riscurilor poate fi realizată folosind următoarele 

instrumente: 
 
Ø check-listuri (chestionare);  
Ø interviuri şi dialog;  
Ø statistici, măsurători, diagrame.  
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Orientativ, vă prezentăm situaţiile şi activităţile profesionale 
generatoare de riscuri: 

 
 

Nr. 
crt. 

Situaţii şi 
activităţi 

generatoare 
de riscuri 

Riscuri 

1 
Utilizarea 
echipamentelo
r de muncă 

 piese în mişcare de rotaţie sau translaţie, insuficient 
protejate, capabile să zdrobească, înţepe, perforeze, antreneze, înşface, 
izbească etc.; 

 mişcarea liberă a pieselor sau materialelor (cădere, 
rostogolire, glisare, basculare, oscilare, scufundare) care poate afecta 
executantul, deplasările vehiculelor şi maşinilor; 

 pericolul de producere a unui incendiu sau a unei explozii 
(de exemplu prin fricţiune, recipienţi sub presiune etc.); 

 suprafeţe periculoase (înţepătoare, tăietoare, rugoase, 
adezive, alunecoase); 

 lucru la înălţime. 

2 

Sarcinile de 
muncă şi 
amenajarea 
locului de 
muncă 

 sarcini de muncă ce implică deplasări frecvente, posturi de 
lucru anormale; 

 spaţii înguste (lucru între elementele fixe); 
 riscul de derapare sau alunecare (suprafeţe umede); 
 conţinut necorespunzător al sarciniilor de muncă; 
 influenţa purtării echipamentelor individuale de protecţie 

asupra altor aspecte ale procesului de muncă; 
 tehnici şi metode de muncă – suprasolicitări; 
 accesul şi/sau lucrul în spaţii izolate. 

3 
Utilizarea 
energiei 
electrice 

 comutatoare electrice; 
 instalaţii electrice de forţă sau iluminat; 
 comenzi, izolaţii electrice; 
 unelte portabile acţionate electric; 
 liniile electrice aeriene; 
 incendiile sau exploziile generate de cauze electrice. 

4 

Expunerea la 
substanţe sau 
preparate chi-
mice pericu-
loase pentru 
securitate şi 
sănătate 

 inhalarea, ingerarea şi absorbţia cutanată a unor substanţe pericu-
loase pentru sănătate, inclusiv aerosoli şi particule în suspensie; 

 utilizarea substanţelor inflamabile şi explozibile; 
 deficienţa în oxigen; 
 prezenţa substanţelor corozive; 
 substanţe reactive/instabile; 
 prezenţa alergenilor.  

5 Expunere la 
agenţi fizici 

 expunerea la radiaţii electromagnetice şi ionizante; 
 expunerea la laseri; 
 expunerea la zgomot, ultrasunete; 
 expunerea la vibraţii mecanice; 
 expunerea la medii calde/reci; 
 prezenţa fluidelor sub presiune (aer comprimat,vapori, lichide). 
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6 
Expunere la 
agenţi 
biologici 

 riscul de infectare cauzat de manipularea şi expunerea involuntară la 
microorganisme, exotoxine şi endotoxine; 

 prezenţa alergenilor 

7 Factori 
ambientali 

 iluminat necorespunzător; 
 curenţii de aer; 
 reglarea inadecvată a temperaturii şi umidităţii în sistemele 

de condiţionare a aerului; 
 prezenţa poluanţilor (noxe); 

8 

Interacţiunea 
dintre locul de 
muncă şi 
factorii umani 

 neadaptarea sistemului de securitate pentru colectarea şi 
prelucrarea corectă a informaţiilor; 

 neadaptarea la cunoştinţele şi aptitudinilor personalului; 
 incapacitatea de adaptare la normele comportamentale; 
 calitatea necorespunzătoare a comunicării şi a 

instrucţiunilor date pentru a se putea face faţă situaţiilor de pericol noi 
(necuprinse într-o prealabilă evaluare); 

 consecinţele nerespectării modurilor de operare sigure, 
previzibile în mod raţional; 

 gradul de adaptare la echipamentele indviduale de protecţie; 
 insuficienta motivaţie pentru protecţia muncii (din diferite motive); 
 factori ergonomici (adaptarea configuraţiei locului de muncă la 

executant).  

9 Factori 
psihologici 

 impactul asupra anumitor categorii de personal (monotonie, ritm de 
efectuare al unor operaţii repetitive etc.); 

 dimensiunile fizice ale locului de muncă (claustrofobie, senzaţia de 
izolare); 

 ambiguităţile şi/sau conflictele referitoare la sarcina de muncă, 
percepute diferit şi uneori având ca rezultat acţiuni greşite ale 
executantului; 

 modul de a contribui, în calitate de executant, la deciziile privind 
sarcina de muncă; 

 nivelul ridicat de exigenţe, controlul redus al procesului de muncă; 
 restricţiile inadecvate în caz de urgenţă. 

10 Organizarea 
muncii 

 factorii determinanţi de către procesele de muncă (munca în regim 
de noapte, în schimburi prelungite etc.); 

 sisteme de management ineficace, aplicabile pentru organizarea, 
prevenirea, urmărirea controlului securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 neîntreţinerea echipamentelor, inclusiv a celor de securitate; 
 dispoziţiile inadecvate pentru prognozarea accidentelor şi 

urgenţelor. 

11 Alţi factori 

 pericolele generate de alte persoane decât cele din interiorul 
sistemului de muncă;  

 munca cu animalele; 
 caractrerul particular al mediului (acvatic, subacvatic, aerian, 

cosmic, minier subteran); 
 intemperii, catastrofe naturale; 
 integritatea programelor de calculator utilizate; 
 locuri de muncă în schimbare.  
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Pentru fiecare risc, este important să se identifice şi persoanele care 
pot fi afectate. Aceasta va ajuta la găsirea celei mai bune căi de gestionare 
a riscului.  

 
  

Se vor lua în considerare atât lucrătorii care vin în contact direct 
cu riscurile cât şi cei care vin în contact indirect. 

 
O atenţie deosebită trebuie acordată grupurilor de lucrători care ar putea fi 
expuşi unui risc crescut sau care au nevoi speciale: 

 

Lucrători cu dizabilităţi 
Lucrători migranţi (imigranţi) 
Lucrători tineri  
Lucrători vârstnici 
Femei însărcinate 
Lehuze 

Femei care alăptează 
Lucrători angajaţi temporari 
Lucrători angajaţi cu timp parţial 
Lucrători necalificaţi 
Lucrători fără experienţă, neinstruiţi 

 
Câteva din categoriile de personal, expuse în mod curent riscurilor, 
inclusiv riscurilor majore sunt: 

 

Nr. 
crt. 

Personal şi 
tip de riscuri Categorii de personal 

1. 

Muncitori şi 
alte categorii 
de persoane 
expuse 
riscurilor 

 personal de producţie, fabricaţie, distribuţie, vânzare, cercetare 
etc; 

 personalul din serviciile auxiliare sau logistice (întreţinere, 
curăţenie, muncitori temporari etc); 

 furnizori de bunuri şi servicii; 
 liber profesionişti; 
 studenţi, stagiari, elevi, ucenici; 
 vizitatori; 
 clienţi; 
 serviciile de urgenţă; 
 personalul de laborator. 

2. 
Muncitori 
expuşi la 
riscuri majore 

 persoanele handicapate; 
 muncitori tineri sau în vârstă; 
 femeile însărcinate, femei care au născut; 
 personal fără experienţă şi/sau instuire (debutanţi, angajaţi 

temporar, sezonieri); 
 personal de întreţinere; 
 persoane care lucrează în spaţii izolate, înguste sau insuficient 

ventilate; 
 muncitori imunodependenţi; 
 muncitori suferind de afecţiuni cronice; 
 muncitori care iau medicamente care le pot mări 

vulnerabilitatea. 

 
De  reţinut ! 



40 
Investeşte în oameni ! Proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007 – 2013 

„Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru siguranţa şi sănătatea elevilor” ID 33487 

 
EXEMPLE DE RISCURI PROFESIONALE. 

 
 

A. ZGOMOTUL  
 

Zgomotul este definit ca un sunet nedorit. Sunetul este senzaţia 
auditivă provocată de vibraţia acustică a particulelor unui mediu elastic 
(aerul), vibraţie pe care omul o sesizează prin intermendiul aparatului său 
auditiv. 

Deşi suntem în permanenţă înconjuraţi de sunete, la locul de 
muncă, precum şi în oricare alt loc, în majoritatea cazurilor ne putem 
desfăşura activitatea ignorând „zgomotul ambiental”.  

Dar, o dată cu creşterea nivelului (intensităţii) zgomotului, acesta 
devine un factor poluant al ambianţei de viaţă şi muncă, permanent, 
nedorit, care influenţează negativ nivelul de performare profesională, 
fiind de foarte multe ori cauza oboselii, a nervozităţii sau a scăderii 
cantitative şi/sau calitative a nivelului muncii prestate. 

 
 
 
  

Zgomotul este un sunet nedorit. 
Intensitatea sa se măsoară în decibeli dB(A). 

 
 
 
EFECTELE  ZGOMOTULUI 

 
Efectele zgomotului asupra omului sunt în funcţie de intensitatea şi 

de durata sa.  
 

 Distrage atenţia 
 Degradează relaţiile interpersonale şi climatul social 
 Împiedică concentrarea  
 Alterează sănătatea, favorizând absenteismul. 
 Creşte activitatea cardiacă 
 Suferinţă auditivă 
 Provoacă dificultăţi în coordonarea mişcărilor 

 
 
 
 

 
De  reţinut ! 
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La nivel perceptual, intensitatea zgomotului, poate fi asociată cu diferite 
nivele relative de sunete pe care urechea umană le sesizează: 

 

dB(A) Sunet 

0 pragul inferior al auzului 

10 foşnetul frunzelor 

12 şoaptă 

20 - 50 conversaţie discretă 

50 - 65 conversaţie cu voce tare 

65 - 70 trafic pe o stradă circulată 

65 - 90 tren 

75 - 80 fabrică 

90 trafic intens 

90 - 100 tunet 

110 - 140 avion cu reacţie la decolare 

130 pragul senzaţiei dureroase 

140 - 190 decolare rachetă spaţiale 

 
 

Expunerea la zgomot, în muncă, ne poate costa mult mai mult 
decât pierderea auzului. Este evident că expunerea la zgomot are efecte 
asupra sistemului cardiovascular, provocând descărcarea adrenalinei, 
asociată stresului, precum şi creşterea presiunii sangvine.  

Aceasta înseamnă că zgomotul la locul de muncă, chiar la niveluri 
scăzute, poate fi un factor care generează stresul legat de muncă. 

Expunerea la zgomot la locul de muncă măreşte riscul de 
accidentare, fiind cunoscut că niveluri ridicate de zgomot creează 
dificultate de percepţie auditivă şi de comunicare între persoane.  

 
 

  

Zgomotul poate fi periculos ! 

Limita maximă de expunere: 87 dB(A) 
În UE-27, un număr estimativ de 60 de milioane de lucrători – 

30% din forţa de muncă, sunt expuşi la zgomot. 
  
 

 
De  reţinut ! 
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Figura 1.  
Consecinţele zgomotului - sănătate, psihologice, sociale, profesionale 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activităţi profesionale expuse la zgomot frecvent: 

 agricultura; 
 industria extractivă şi prelucrătoare;  
 transporturile; 
 comunicaţiile; 
 construcţiile. 

 
Zgomotul nu este singurul factor de stres de la locul de muncă care 

poate avea un impact asupra auzului lucrătorilor. Vibraţiile sunt 
considerate a avea un potenţial efect direct, împreună cu zgomotul asupra 
aparatului auditiv. 
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B. VIBRAŢIILE 
 

Vibraţiile sunt efectele asupra corpului uman cauzate de contactul direct 
sau indirect cu oscilaţiile mecanice ale mijloacelor de producţie. 

 
Tipuri de 
vibraţii  Exemple 

Vibraţii transmise 
sistemului mână-
braţ. 

cele cauzate de aparatele de rectificat, cutere, 
ferăstraie circulare şi panglică, topoare, maşini de 
găurit cu percuție etc. 

Vibraţii transmise 
întregului corp; 

cele cauzate de camioane, buldozere, maşini de 
nivelat, pickhummere, maşini de nituit etc. 

 
 
Câteva din sectoarele profesionale unde lucrătorii sunt expuşi zilnic la 
vibraţii pe o perioadă lungă de timp: 

 Silvicultură  
 Îmbunătăţiri funciare 
 Construcţii civile şi instalaţii 
 Minerit 
 Industria constructoare de maşini  
 Construcţia de drumuri şi poduri 
 Extracţia minereurilor (cariere de piatră, marmură) 

 
 

EFECTELE VIBRAŢIILOR ASUPRA SĂNĂTĂŢII 
 
Expunerile, chiar şi pe termen scurt la vibraţii pot duce la: 
 

 O epuizare mai rapidă  
 Lipsa concentrării  
 Afecţiuni ale vederii  
 Afecțiuni musculo-scheletale 
 Afecțiuni neurologice 

 
 

Dacă lucrătorii sunt expuşi la vibraţii pe un timp mai îndelungat, 
pot apărea afecţiuni musculo-scheletice mai ales la şira spinării, 
disfuncţii importante cauzate de proasta circulaţie a sângelui (mai ales 
la degete). 

 
 
 
  

 
De  reţinut ! 
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C.  RADIAŢIILE 
 

Lucrătorii sunt, sau este posibil să fie expuși prin natura muncii lor, 
la riscuri generate de expunerea la diferite tipuri de radiaţii. 

 
Efectele Radiaţiilor 
 
 Expunerea excesivă la radiaţii poate fi dăunătoare pentru corpul 
uman. Riscul de expunere la radiaţii depinde de: lungimea de undă, 
intensitatea şi durata expunerii. 
Supraexpunerea poate produce afecţiuni ale ochilor, pielii şi sistemului 
imunitar. 
 
 Radiaţiile ultraviolete sunt radiaţii electromagnetice, neionizante, 
care acoperă intervalul de lungimi de undă de 100–400 nm. 
 
Radiaţiile ultraviolete pot fi:  

 naturale  
 artificiale 

 
Radiaţiile ultraviolete naturale afectează lucrători care lucrează în 

mediu natural, în intervale lungi de timp. 
 

În ceea ce priveşte radiaţiile solare, un număr estimativ de 14,5 
milioane de lucrători din UE sunt expuşi minim 75% din timpul de lucru.  

 
Din această categorie fac parte: 

 
 agricultorii 

 silvicultorii 

 horticultorii 

 lucrătorii comerciali în 

grădini şi parcuri 

 constructorii 
 poştaşii 
 distribuitorii de ziare 
 instructorii de sport 
 sportivii 

 
Radiaţiile ultraviolete generate de surse artificiale afectează 

lucrători care lucrează în diferite medii, chiar şi în intervale scurte de 
timp. 

 
În cazul surselor artificiale de radiaţii, riscul pentru sănătate este 

mult mai mare decât în cazul radiaţiilor UV naturale; nivelurile de radiaţii 
UV pot fi mai ridicate şi pot include lungimi de undă nocive. 
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Câteva din categoriile de activităţi, în care 
lucrătorii sunt expuşi în mod curent radiaţiilor 
artificiale: 

 
Categorii de activităţi  
- tehnici de uscare a vopselelor şi culorilor; 
- procese de sudură electrică;  
- radiologia dentară; 
- radiologia generală; 
- producerea energiei electrice în centralele nucleare. 

 
Lucrătorii din aceste domenii sunt supuşi unor măsuri de control 

tehnic şi administrativ, examenelor medicale şi utilizării de echipamente 
de protecţie personală. 

 
D. NANOTEHNOLOGIILE 

  
Nanotehnologiile fac parte din categoria riscurilor profesionale noi 

care în ultimii ani au generat o serie de boli legate de profesie. 
Nanotehnologiile operează cu materiale de dimensiuni minuscule. 

Un nanometru (nm) reprezintă o miliardime dintr-un metru. 
Nanotehnologiile au o largă aplicativitate în medicină, industria de 

semiconductoare, industria chimică şi cosmetică. 
 

 
 

Un fir de păr uman are o lăţime medie de 80 000 nm, iar un 
eritrocit (globulă roşie) are o lăţime de aproximativ 7 000 nm. 

 
 
La aceste proporţii atât de mici şi datorită efectelor cuantice, 

materialele se pot comporta diferit faţă de modul în care se comportă 
atunci când au o formă mai mare şi pot dezvolta noi proprietăţi fizice şi 
chimice specifice. 

 
Nanoparticulele îşi pot schimba proprietăţile, cum ar fi: 

dimensiunea, greutatea, volumul, viteza, rezistenţa, duritatea, 
durabilitatea, culoarea, eficienţa, reactivitatea sau caracteristicile 
electrice. 

 
Datorită dimensiunii lor reduse, nanoparticulele pot pătrunde în 

organism în trei moduri, prin: 
 aparatul digestiv (ingerare); 
 căile respiratorii (inhalare); 
 piele (expunere directă). 

 
De  reţinut ! 
 

 
De  reţinut ! 
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Factorii care pot favoriza riscul de pătrundere a nanoparticulelor în 
organism includ: 

 masa, suprafaţa sau numărul particulelor dacă materialul este 
pulbere uscată sau se află în soluţie; 

 gradul de limitare; 
 durata expunerii. 

 
E. RISCURILE CHIMICE 
 
  Agentul chimic periculos reprezintă orice substanţă sau preparat 
care, datorită proprietăţilor fizico-chimice, chimice sau toxicologice, 
prezenţei acestuia şi a modului de folosire, creează un risc pentru 
securitatea şi sănătatea omului.  
 
 Acest agent chimic periculos poate acţiona în mod direct cât şi indirect. 
 

 
La nivelul Uniunii Europene peste 2.500 de substanţe sunt deja 

clasificate ca fiind periculoase. 
        Deasemenea pentru aproximativ 600 de substanţe sunt stabilite 
valori limită de expunere profesională (VLE) care nu pot fi depăşite în 
nicio situaţie. 

 
    Riscurile chimice se regăsesc în aproape orice loc de muncă.  

Agenţii chimici periculoşi pot fi sub orice formă de agregare 
solidă, lichidă şi gazoasă. Ei pot apărea în orice fază a unui proces 
tehnologic de la materii prime până la deşeuri. 

 
Agenţii chimici periculoşi pot fi substanţe şi preparate: 

 
 folosite la locul de muncă (ex. adezivi, vopsele, agenţi de 

curăţire etc.) 
 generate în procesul de muncă (ex. fum de sudură, gaze de 

eşapament) 
 create în mod natural (ex. praf). 

 
Expunerea la riscurile chimice poate fi: 
 

 Expunerea accidentală la locul de muncă, a lucrătorilor, poate fi 
provocată de explozii, incendii, deteriorări de conducte sau 
rezervoare etc. 

 Expunerea curentă la locul de muncă, a lucrătorilor, poate fi 
provocată în timpul utilizării, manipulării sau transportului 
substanţelor chimice periculoase folosite ca materii prime în 
producţie. 

 

 
De  reţinut ! 
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Căi de pătrundere în organism: 
 

 Inhalare - inspirarea substanţelor sub formă de vapori, gaze, pulberi; 
 Contact - atingerea directă a pielii cu materiale şi echipamente 

individuale de protecţie contaminate; 
 Ingestie accidentală - pătrundere pe cale bucală din neatenţie sau din 

nerespectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă. 
 
 

Efecte 
 
Agenţii chimici periculoşi pot provoca unul sau mai multe din 
următoarele efecte:  

 

LUCRĂTOR PROCESUL DE 
PRODUCȚIE 

 intoxicaţii,  
 iritaţii,  
 alergii,  
 cancer,  
 mutaţii genetice, 
 arsuri chimice. 

 poluarea mediului 
înconjurător, 

 incendii,  
 explozii. 

 
Unele îmbolnăviri, cauzate de expunerea la agenţi chimici 

periculoşi în mediul de muncă, au loc rapid (intoxicaţii acute), altele apar 
după un timp îndelungat de expunere (boli profesionale cronice). 

 
Informaţii asupra riscurilor chimice şi a mijloacelor de prevenire se 

pot obţine consultând: eticheta produsului, fişa tehnică de securitate, 
medicul de medicina muncii şi alţi specialişti în domeniu. 

 
Fişa tehnică de securitate 

 
Fişa tehnică de securitate este un document scris care trebuie să 

ofere informaţii complete privind pericolele şi mijloacele de protecţie. 
 
 

Eticheta produsului 
 

Eticheta de pe ambalaje oferă informaţii scrise despre riscuri 
(Fraze de risc sau fraze R) şi avertismente (Fraze de securitate sau fraze 
S), iar fondul portocaliu al semnelor grafice arată că substanţa este 
periculoasă.  

 
Acest tip de etichetă se aplică pe produsele utilizate, depozitate sau 

vândute. 
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Model  de  etichetă: 
 
          
Semne grafice 
 
 
                        
Fraze de risc 
 
Fraze de 
securitate 
 

            Xn                                                     F 

        TOLUEN               
 
PERICULOS LA INHALARE 
 
A se evita contactul cu ochii. 
A nu se arunca la canalizare. 
A se păstra departe de sursele de aprindere –  
Fumatul interzis. 
A se lua măsuri de protecţie împotriva 
descărcărilor de electricitate statică. 
Conţine: toluen 
203-625-9 marcaj CE 
Numele, adresa şi numărul de telefon ale 
producătorului, importatorului sau furnizorului 

  
  
  

           La un loc de muncă în care există riscuri chimice trebuie: 
 Să găsiţi afişată o listă cu agenţii chimici periculoşi utilizaţi la locul 

de muncă.  
 Să existe fişele tehnice de securitate ale agenţilor chimici periculoşi. 
 Să găsiţi afişate instrucţiuni de lucru şi de securitate şi sănătate a 

muncii specifice locului de muncă, cu precizarea riscurilor şi 
mijloacelor de protecţie adecvate. 

 Să fiţi informaţi asupra riscurilor pentru sănătate la care vă expuneţi. 
 Să fiţi instruiţi înainte de a începe lucrul. 

 
 
 
 

Câteva din locurile de muncă unde lucrătorii sunt expuşi la 
riscuri chimice: 

 fabrici 
 magazine 
 laboratoare 
 saloane de coafură 
 curăţătorii chimice 
 şantiere de construcţii 

 şcoli 
 ferme de animale 
 spitale  
 spălătorii auto 
 transporturi 

 
 
 

 
De  reţinut ! 
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F. RISCURILE  BIOLOGICE 
 

Riscurile biologice pot fi:  
 Bacterii patogene 
 Viruși patogeni 
 Ciuperci generatoare de micoze 
 Antigeni biologici nebacterieni 

 
Câteva din activităţile unde sunt identificaţi agenţii 
biologici sunt: 

 Activităţi în instalaţiile de producţie alimentară; 
 Activităţi profesionale în care există contact cu animale şi/sau produse 

de origine animală; 
 Activităţi în serviciile de sănătate de toate tipurile inclusiv în unităţile 

de izolare şi examinare post mortem; 
 Activităţi în laboratoare clinice, veterinare şi de diagnostic, 

laboratoarele de cercetare, inclusiv laboratoarele de microbiologie de 
diagnostic; 

 Activităţi de eliminare a deşeurilor; 
 Activităţi în instalaţiile de transport şi epurare a apelor uzate. 

 
  

          Deşi nu se pot vedea, riscurile biologice sunt prezente!  
 
     

Mod de transmitere  
 

 Cale respiratorie: reprezintă calea cea mai probabilă de infectare 
microbiană.  

 Cale digestivă: datorită nerespectării regulilor de igienă. 
 Cale cutanată: trecerea microorganismelor prin piele prin 

pătrunderea accidentală (răni, înţepături, muşcături etc.).  
 Mucoasa conjunctivală: ochiul fiind foarte vascularizat reprezintă o 

cale importantă de contaminare, mai ales prin împroşcare oculară. 
 

În timpul procesului de lucru, transmiterea agenţilor biologici la 
om, se poate face în diferite forme: 

 
 Prin folosirea mâinilor murdare; 
 Prin împroşcare în ochi; 
 Prin rănire, tăieturi, înţepături; 
 Prin neprotejarea unei răni deja existentă; 
 Respirând particule fine în suspensie în aer (aerosoli). 

 
 
 

 
De  reţinut ! 
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G. STRESUL 
 

Starea de presiune, este o stare care în anumite condiţii poate să 
îmbunătăţească performanţele şi să aducă o anumită satisfacţie în muncă, 
prin atingerea obiectivelor urmărite. Dar atunci când solicitările şi 
presiunile depăşesc anumite limite, ele conduc la stres. 

Stresul este un termen general care descrie presiunea pe care 
oamenii o resimt în viaţă. Stresul este de asemenea modul în care 
reacţionăm fizic şi emoţional la aşteptările şi cererile din viaţa noastră, la 
ameninţări, evenimente sau schimbări reale sau imaginare. 

  
Conceptul de Stres pozitiv apare atunci când nivelul de stres este 

destul de mare încât să motiveze o persoană să acţioneze pentru a realiza 
ceva în activitatea sa sau în viață.  

Starea de Stres negativ dă un semnal de alarmă creierului să-şi 
pregătească organismul pentru apărare. Apare atunci când nivelul de stres 
este prea ridicat sau prea scăzut şi corpul şi/sau mintea încep să răspundă 
negativ la agenţii externi de stres. 

 
Stresul nu este considerat o boală în sine, dar dacă este de lungă 

durată şi intens, poate conduce la apariţia unor probleme de sănătate fizică 
şi mentală. 

Stresul asociat muncii este resimţit atunci când cerinţele mediului 
de lucru depăşesc capacitatea lucrătorului de a le face faţă. Stresul poate fi 
cauzat de riscuri psihosociale. 

 
Riscurile psihosociale:  
 

 planificarea, 
 organizarea muncii 
 gestionarea muncii,  
 cerinţele ridicate ale postului  
 controlul redus al locului de muncă, 
 hărţuirea la locul de muncă 
 violenţa la locul de muncă 

 
 

simptome  
 dureri frecvente de cap, 
 oboseală permanentă,  
 dificultăţi de concentrare, 
 probleme cu somnul,  
 creşterea tensiunii arteriale, 
 depresie,  
 neîncredere în forţele 

proprii, 

 furie sau frustrare, 
 teamă nejustificată,  
 retragere în sine,  
 rezistenţă la schimbare,  
 fumat, alcool, droguri. 
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cauze   
 supraîncărcarea,  
 nerecunoaşterea şi 

nerecompensarea 
performanţelor, 

 imposibilitatea de a utiliza 
abilităţile sau talentul la 
întreaga capacitate, 

 lipsa oportunităţilor de a 
face carieră,  

 lipsa de încurajare a şefilor 
sau colegilor  

 programul prelungit sau în 
schimburi prea mari,  

 insecuritatea locului de 
muncă,  

 instruirea insuficientă,  
 lipsa de comunicare, 

 schimbările organizatorice,  
 lucrul în condiţii de izolare,  
 hăţuirea psihologică 

(intimidare, ostilitate, 
umilire),  

 hăţuirea sexuală,  
 moartea bruscă a unui 

coleg,  
 timpul lung petrecut 

departe de familie, 
 lipsa pauzelor în activitate,  
 responsabilitate prea mare,  
 munca de rutină, monotonă 
şi cu puţină importanţă, 

 mediu social deficient. 

 
Efectele stresului 

 
Pentru individ 

 accidente de muncă, boală profesională, 
 tulburări ale somnului, ale dietei, anxietate, incapacitate de 

concentrare, depresie, iritabilitate, epuizare, violenţă, iresponsabilitate, 
instabilitate emoţională, frustrare, plictiseală 

 consum abuziv de tutun, alcool sau droguri, violenţă, intimidare, 
hărţuire 

 imunitate scăzută, boală, dureri dorsale, ulcere gastrice, hipertensiune, 
probleme cardiace, 

 sinucidere. 
 

Pentru organizaţie 
 absenteism şi fluctuaţia personalului,  
 pensionări anticipate,  
 nerespectarea programului de lucru,  
 probleme de disciplină,  
 intimidări, comunicări agresive, izolare,  
 lipsa satisfacţiei şi implicării lucrătorilor 
 reducerea performanţelor sau a calităţii produselor ori serviciilor,  
 accidente de muncă şi boali profesionale,  
 procese decizionale deficitare, eronate, 
 furturi, sabotaje, acţiuni de grup antagoniste, lipsa de loialitate 
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3.4.  Mijloace de combatere a riscurilor. 

 
 
 

Mijloacele de combatere a riscurilor pot fi: 
A. Mijloace generale. 
B. Mijloace specifice. 

 
 
 

A. Mijloace generale de combatere a riscurilor sunt aplicabile la toate 
categoriile de riscuri şi constau în:  

 dotarea echipamentelor tehnice cu mijloace de protecţie colectivă 
 instruirea angajaţilor 
 monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor 
 adaptarea muncii la om 
 reducerea la minim a perioadei de expunere a lucrătorilor 
 igiena locului de muncă 
 dotarea lucrătorilor cu echipamente individuale de protecţie (EIP) 

adecvat 
 

B. Mijloace specifice de combatere a riscurilor sunt aplicabile numai la 
anumite tipuri de riscuri şi pot diferi de la un risc la altul.  
Indiferent de natura lor ele constau în: 
1. măsuri tehnice 
2. măsuri organizatorice 

 
 
   Mijloace de combatere a zgomotului 
 

Măsuri tehnice: 
 Combaterea zgomotului la sursă: se realizează prin modificări 

constructive aduse echipamentelor tehnice (de ex. dotarea 
echipamentelor tehnice cu atenuatoare de zgomot); 

 Izolarea surselor de zgomot: se realizează prin amplasarea de ecrane 
fonoizolante şi fonoabsorbante, carcasare fonoizolantă a 
echipamentelor tehnice; 

 Combaterea zgomotului la receptor: se realizează prin izolarea 
personalului care lucrează într-o zonă zgomotoasă, soluţiile cele mai 
cunoscute fiind cabinele fonoizolante, pereţii de separare parţială, 
ecrane acustice simple. 
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Măsuri organizatorice: 
 

 Instruirea lucrătorilor privind riscul expunerii la zgomot şi asupra 
modului de utilizare a echipamentului individual de protecţie împotriva 
zgomotului; 

 Examinarea stării auzului personalului expus la zgomot. 
 Stabilirea programului de lucru pe posturi de muncă în funcţie de 
durata expunerii la zgomot. 

   Mijloace de combatere a vibraţiilor 
 

Măsuri tehnice: 
 

 alegerea unui echipament de lucru ergonomic, care să producă cât mai 
puţine vibraţii. 

 achiziţionarea de utilaje ce deţin telecomandă, pentru a se evita 
expunerea directă a lucrătorului 

 Instalarea unor elemente de amortizare pentru a proteja angajaţii 
împotriva vibraţiilor în timpul lucrului cu utilaje de ex. scaune ce 
reduc vibraţiile pe utilajele grele etc. 

 Repararea/evitarea elementelor neechilibrate de ex. volane, ghidoane 
etc. 

 Folosirea exclusivă a mănuşilor antivibraţii (numai pentru utilaje de 
înaltă frecvenţă, cum ar fi aparatele de rectificat). 

 
Măsuri organizatorice: 
 

 Alegerea altor metode de lucru ce implică o mai mică expunere la 
vibraţii mecanice  

 Crearea de programe de mentenanţă pentru echipamentul de lucru, 
locul de muncă şi pentru sistemele de muncă. 

 Informare asupra nivelului de vibraţii al noilor utilaje folosite. 
 Interzicerea fumatului atunci când sunteţi expuşi la vibraţii. 

 
   Mijloace de combatere a riscurilor chimice 
 

Măsuri tehnice: 
 

 eliminarea substanţelor şi proceselor periculoase sau înlocuirea 
acestora cu alternative mai puţin periculoase; 

 măsuri de protecţie colectivă, cum ar fi: verificările tehnice, asigurarea 
unui sistem de ventilaţie industrială corespunzător; 

 asigurare echipamente de muncă care corespund cerinţelor minime de 
securitate şi sănătate în muncă  pentru lucrul cu agenţi chimici. 
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Măsuri organizatorice: 

 reducerea la minimum a numărului de lucrători expuşi sau care ar 
putea fi expuşi; 

 reducerea la minimum a duratei şi intensităţii expunerii; 
 măsuri adecvate de igienă; 
 reducerea cantităţii de agenţi chimici până la limita minimă necesară 

pentru tipul de muncă; 
 aplicarea de măsuri de protecţie individuală, incluzând echipamente de 

protecţie personală; 
 metode de lucru adecvate, inclusiv măsuri pentru manipularea, 

depozitarea şi transportul în condiţii de siguranţă al agenţilor chimici 
periculoşi şi al deşeurilor. 

 
   Mijloace de combatere a riscurilor biologice 
 

Măsuri tehnice: 
 mecanizarea sarcinilor care implică riscuri de aspirarea la sursă a 

agenţilor patogeni; 
 vaccinarea profilactică; 
 distrugerea posibililor vectori de contaminare: dezinsecţie, deratizare 
 curăţarea şi dezinfectarea locurilor de muncă; 
 prevenirea formării de aerosoli; 
 folosirea de echipament individual de protecţie (EIP), proiectat să 

protejeze pielea şi membranele mucoase ale ochilor, nasului şi gurii 
angajaţilor împotriva expunerii la materiale potenţial infecţioase. 

 
Măsuri organizatorice: 

 evitarea temperaturilor scăzute la locul de muncă şi/sau dotarea 
angajaţilor cu echipament de protecţie adecvat; 

 stabilirea clar a  regulilor de muncă şi securitate pentru lucrători; 
 verificarea capacitaţii lucrătorului de a îndeplini sarcinile carei sunt 

încredinţate; 
 acordarea de echipamente de protecţie individuală (EIP); 
 igiena mâinilor; 
 curăţenia locului de muncă. 

 
   Mijloace de combatere a stresului 
 

Măsuri organizatorice: 
 dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 
 acordarea de pauze în muncă; 
 stabilirea unor sarcini precise şi realizabile; 
 exerciţii de relaxare; 
 plimbări sau chiar excursii în natură. 
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3.5.  Testare. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Definiţi noţiunea de risc profesional. 

2. Care sunt criteriile de clasificare a factorilor de risc? 

3. Precizaţi trei factori de risc proprii executantului. 

4. Precizaţi doi  factori de risc proprii  sarcinii de muncă. 

5. Dacă ţinem cont de natura factorului de risc în câte categorii se împart?  

6. În câte categorii principale se pot clasifica riscurile?  
Enumeraţi aceste categorii. 

7. Definiţi noţiunea de zgomot. 
Daţi trei exemple de situaţii în care zgomotul vă poate afecta auzul. 

8. Definiţi noţiunea de  vibraţii. 
Ce părţi ale corpului pot fi afectate de acţiunea vibraţiilor? 

9. Definiţi noţiunea de risc chimic. 
În ce domenii de activitate întâlnim cel mai mult riscul chimic?  

10. Definiţi noţiunea de stres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întrebări recapitulative 
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În şcoală, elevul realizează unele activităţi generatoare de riscuri: în laboratoare (fizică, 
chimie, biologie), în sălile de clasă, în sala de sport, pe terenul de sport, dar şi activităţi 
recreative şi extracurriculare. În imaginile de mai jos sunt reprezentate unele din aceste 
activităţi. Studiaţi-le cu atenţie, identificaţi riscurile de accidentare şi completaţi tabelul de mai 
jos: 

 
 
 
 
Activitatea1 
 

         
 
 
 
 
 
 

Activitatea 2 
 

   
 
 
 
 
 
 

STUDIU DE CAZ 
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Activitatea 3 
 
 

    
 
 
 

   

Activitatea Tipul 
activităţii 

Locul de 
desfăşurare Tipul riscului 

Cauze 
care pot 
provoca 

accidente 

Consecinţe 
 

 
 

Activitatea 1 
 
 

     

 
 

Activitatea 2 
 
 

     

 
 

Activitatea 3 
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I. Pentru fiecare din itemii de mai jos, scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 

(2,5 puncte) 
 
1. Riscurile de accidentare care se manifestă prin supradimensionarea cerinţelor impuse şi care 
provin din neluarea în considerare a posibilităţilor fizice şi psihice ale omului, sunt riscuri 
proprii: 

a) executantului; 
b) mediului de muncă; 
c) sarcinii de muncă. 

 
2. Gazele toxice prezente în laboratorul de chimie în timpul realizării unei lucrări de laborator 
constituie factori de risc: 

a) chimic; 
b) fizic; 
c) biologic  

 
3. Dacă pentru realizarea unei lucrări în laboratorul de fizică, elevul manevrează unele mase 
(greutăţi) peste limitele normale, această activitate poate genera riscuri de accidentare 
caracteristici: 

a) executantului; 
b) sarcinii de muncă; 
c) mijloacelor de muncă. 

   
4. Substanţele care pătrund în organism, afectează funcţiile şi provoacă intoxicaţiile, sunt: 

a) substanţe caustice; 
b) substanţe toxice; 
c) substanţe inflamabile. 

  
5. În poza alăturată este prezentat un risc de accidentare: 

a) mecanic; 
b) electric; 
c) termic.                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test de evaluare nr. 1 
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II. Completaţi spaţiile libere folosind cuvintele care lipsesc:  
             (2,5 puncte)  

 
 Riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională sunt ......................... proprii 
elementelor ........................... de muncă, ce pot provoca în anumite condiţii,  ....................... de 
muncă sau ................................ profesionale. 
 
 Înţeparea cu compasul din trusa de desen, este un risc de ............................. . 
 
  
III. Transcrieţi cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă 
apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F dacă apreciaţi că enunţul este fals: 

(2 puncte) 
 
 1. Cu foarte puţine excepţii, factorii de risc proprii executantului se regăsesc implicaţi 
în geneza tuturor celorlalţi factori de risc. 
 
 2. Pentru realizarea unei lucrări de laborator folosind lampa de gaze, se deschide mai 
întâi robinetul pentru gaze, apoi se aprinde chibritul. 
 
 3. Riscurile fizice sunt proprii numai mijloacelor de producţie. 
 
 4. După modul în care pot acţiona asupra organismului, factorii de risc sunt factori 
generatori de accidente şi factori generatori de boli. 
 
 
IV. În coloana A sunt Riscuri de accidentare iar în coloana B sunt Elemente generatoare 
ale  riscurilor. Realizaţi asocierea între coloana A şi coloana B. 

(2 puncte) 
 

  
 
 

  
 
 

Notă: Se acordă 1 punct din oficiu 
  

A B 
Risc de accidentare Elemente generatoare 
mecanic 
electric 
chimic 
termic 
biologic 

flăcări, flame 
tensiune de pas 
substanţe toxice 
suprafeţe tăioase 
viruşi 
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I. Pentru fiecare din itemii de mai jos, scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  

(3 puncte) 
 

1. Radiaţiile sunt riscuri: 
a. fizice 
b. chimice 
c. biologice 

 
2. Limita maximă de expunere la zgomot este: 

a. 65 dB 
b. 87 dB 
c. 100 dB 

 
3. Efectele asupra corpului uman cauzate de contactul direct sau indirect cu oscilaţii 

mecanice, se numesc: 
a. leziuni; 
b. lovituri; 
c. vibraţii. 

 
4. Solicitarea psihofiziologică reprezintă o cauză de accidentare şi/sau îmbolnăvire 

specifică: 
a. sarcinii de muncă 
b. mijloacelor de producţie 
c. mediului de muncă. 

 
5. Care este semnificaţia desenului de pe eticheta unui recipient, reprezentat alăturat:

  
a. substanţă toxică 
b. substanţă inflamabilă 
c. substanţă nocivă. 

 
6. Stresul este sinonim cu: 

a. tensiunea nervoasă 
b. anxietatea 
c. presiunea pe care oamenii o resimt în viaţă. 

 
 
 
 
 

 
Xn 

Test de evaluare nr. 2 
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II. Răspundeţi la următoarele întrebări, competând tabelul de mai jos: 

(6 puncte) 
 

1 
Menţionaţi două căi de 
pătrundere a agenţilor chimici în 
organism. 

 

2 
Care sunt accidentele care se pot 
produce în situaţiile din 
imaginile de mai jos. 

 

3 
Care sunt cauzele care pot duce 
la producerea accidentelor din 
imaginile de mai jos. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Notă: Se acordă 1 punct din oficiu 
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CAPITOLUL 

IV 
 MIJLOACE DE PROTECŢIE   

 
 
 

Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale 
reprezintă un ansamblu de procedee şi măsuri, luate sau planificate la 
toate stadiile de concepere, proiectare şi desfăşurare a proceselor de 
muncă, în scopul eliminării sau diminuării riscurilor de accidentare şi 
îmbolnăvire profesională.  

 
Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale se 

realizează prin: 
 

 Măsuri organizatorice; 
 Măsuri tehnice; 
 Măsuri de protecţie integrată. 

 
Măsurile tehnice sunt grupate pe trei direcţii de acţiune: 

 
 protecţia intrinsecă; 
 protecţia colectivă; 
 protecţia individuală. 

 
 

4.1.  Protecţie intrinsecă. Definire. Exemple. 
 
 

Definiţie 
 

Protecţia intrinsecă reprezintă acţiunea întreprinsă, încă din 
stadiul de concepţie şi proiectare a mijloacelor de producţie sau a 
procesului de muncă, care are drept scop prevenirea riscurilor de 
accidentatre şi îmbolnăvire profesională, prin măsuri tehnice şi 
ergonomice.  
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Protecţia intrinsecă este o măsură de securitate care constă în: 
 

1. evitarea sau reducerea cât mai mult posibil a riscurilor, prin alegerea 
corespunzătoare a unor caracteristici de proiectare (ex. formă, aşezare, 
montaj, principii de funcţionare etc.);  

2. limitarea expunerii lucrătorului la riscurile care nu pot fi evitate sau 
care nu pot fi reduse prin limitarea accesului în zonele periculoase.  

 
Exemple de protecţie intrinsecă: 

 
1. Proiectarea unor schele cu elemente ergonomice şi sigure. 

2. Mânerele electroizolante pentru patent şi alte scule folosite la 
curentul electric. 

3. Proiectarea unor bariere mecanice sau chiar electronice pentru a 
limita accesul în zonele periculoase ale unui utilaj. 

 
  

În cazul în care riscurile nu pot fi eliminate sau limitate prin 
măsuri de protecţie intrinsecă se impune ca executantul (lucrătorul) să 
fie protejat prin utilizarea altor forme de protecţie, numite măsuri de 
protecţie colectivă şi individuală.  

 
 
 

4.2.  Protecţie colectivă. Definire. Exemple. 
 

Definiţie 
  

Protecţia colectivă reprezintă protecţia prin care se elimină sau se 
diminuează acţiunea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire 
profesională pentru mai mulţi executanţi (lucrători). 

 
Exemple de prevenire colectivă: 

 
1. Ecranul protector de la un polizor, strung etc. 

2. Sistemul de ventilaţie din cadrul unui laborator de analize 
medicale. 

3. Schela folosită în activitatea de construcţii (lucru la înălţime). 
 
  

Prin alegerea optimă a măsurilor de prevenire intrinsecă şi 
colectivă se pot elimina riscurile realizându-se protecţia integrală.  

La unele locuri de muncă nu este posibilă eliminarea în totalitate a 
riscurilor prin prevenirea intrinsecă sau protecţie colectivă, deci, se 
impune asigurarea unei protecţii individuale.  

 
De  reţinut ! 
 

 
De  reţinut ! 
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4.3.  Protecţie individuală. Definire. Exemple. 

 
 
Definiţie 
  

Protecţia individuală reprezintă protecţia prin care se elimină sau 
se diminuează acţiunea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire 
profesională pentru un singur executant (lucrător). 
 
  

Protecţia individuală este o măsură complementară măsurilor de 
protecţie intrinsecă şi colectivă. 

 
 

 Protecţia individuală constă în utilizarea de echipamente 
individuale de protecţie.  
 
Echipamentul individual de protecţie ( EIP) este definit ca fiind orice 
echipament destinat să fie purtat de lucrător pentru a-l proteja împotriva 
unuia sau mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol viaţa şi 
sănătatea. 
 
Protecţia individuală este asigurată atunci când lucrătorul este dotat cu 
EIP adecvat locului de muncă prin care se previne orice accident sau 
îmbolnăvire profesională având cauze obiective.  

 
Principiile protecţiei individuale. 

 
 Realizarea şi utilizarea totalităţii echipamentelor individuale de 
protecţie prin care se asigură protecţia individuală a unui lucrător la locul 
de muncă trebuie să se bazeze pe următoarele principii:  

 
A. Protecţia individuală se realizează când se combate acţiunea 

factorilor periculoşi asupra tuturor părţilor de corp expuse.  
a) EIP va acţiona ca un obstacol fizic între pericol şi lucrător astfel încât 
acţiunea factorului periculos asupra organismului să devină nedăunătoare.  
b) EIP trebuie să protejeze o parte a corpului sau întreg organismul în 
funcţie de direcţiile pe care poate acţiona factorul periculos şi partea 
corpului omenesc ce poate fi afectată.  
 

B. Asigurarea protecţiei individuale a unui lucrător faţă de pericole 
existente nu trebuie să conducă la crearea de noi pericole pentru om sau 
mediu.  
 

 
De  reţinut ! 
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C. EIP ce asigură protecţia individuală trebuie să corespundă 
cerinţelor ergonomice şi de menţinere a stării de sănătate normală a 
purtătorului.  
 

D. Protecţia individuală trebuie să fie adecvată condiţiilor specifice 
locului de muncă.  
 

E. EIP ce asigură protecţia individuală trebuie să fie adaptate 
dimensional pentru fiecare purtător.  
 

F. EIP ce asigură protecţia individuală trebuie să fie destinate 
utilizării personale. În cazul în care fortuit, EIP va fi utilizat de mai multe 
persoane se vor lua măsurile necesare astfel încât diferiţii utilizatori să nu 
aibă probleme de sănătate şi de igienă.  

 
Exemple de prevenire individuală: 

 
1. Mănuşi, şorţ, ecran protector, jambiere, calţete pentru sudor. 

2. Halat, mănuşi, masca protecţie, bonetă, încălţăminte protecţie 
pentru un cadru medical. 

3. Cască de protecţie, antifoane, mănuşi protecţie, încălţăminte 
protecţie pentru lucrătorul în cariera de piatră. 

 
 

4.4.  Clasificare echipamente individuale de protecţie. Exemple. 
 

I. Clasificarea EIP în funcţie de partea anatomică protejată: 
 

 EIP pentru protejarea feţei şi ochilor;  
 EIP pentru protejarea organului auditiv;  
 EIP pentru protejarea capului (cutie craniană);  
 EIP pentru protejarea căilor respiratorii;  
 EIP pentru protejarea membrelor superioare;  
 EIP pentru protejarea membrelor inferioare; 
 EIP pentru protejarea mucoaselor şi tegumentelor; 
 EIP complexe (asigură protecţie pentru mai multe părţi ale corpului); 
 EIP integral (asigură protecţia întregului corp).  

 
II. Clasificarea EIP în funcţie de zona anatomică protejată sau forma 
generală constructivă: 

 
EIP din cadrul unei categorii este caracterizat prin faptul că asigură 

protecţie aceloraşi zone anatomice sau are aceleaşi caracteristici 
funcţionale. 

 

SIDI
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În cadrul fiecărei categorii diferenţiem mai multe sortimente şi 
anume:  
- îmbrăcămintea de protecţie: 

 
 

costum salopetă;  
 
 
 

combinezon 
 
 
 
 
  vestă 
 
 
 

 
   scurtă de iarnă 
 

 
 
III. Clasificarea EIP în funcţie de pericolul împotriva căruia se 
asigură protecţia: 

 
EIP din cadrul unei categorii, al unui sortiment este caracterizat 

prin faptul că asigură protecţie împotriva aceluiaşi pericol sau risc.  
 
Exemple: 

 îmbrăcăminte rezistentă la acizi;  
 îmbrăcăminte impermeabilă;  
 îmbrăcăminte contra prafului;  
 îmbrăcăminte contra frigului;  
 îmbrăcăminte antistatică;  
 cizme electroizolante;  
 cizme rezistente la acizi concentraţi. 

 
IV. Clasificarea EIP în funcţie de tehnologii de fabricaţie, materii 
prime de bază:  
 

EIP reprezintă grupul specific din cadrul unui sortiment, diferenţiat 
prin tehnologia de fabricaţie, materii prime de bază, particularităţi 
constructive ale componentelor de bază precum şi prin existenţa unor 
subansamble menite a spori gradul de confort al utilizatorului.  
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- cizme impermeabile  
 
din cauciuc:       din PVC.  

 
 

 
 
 
 

V. Clasificarea EIP în funcţie de piese şi materiale componente 
auxiliare: 

 
EIP reprezintă grupul specific din cadrul unui model, diferenţiat 

prin piese şi materiale componente auxiliare, grupa de mărime, cu 
păstrarea calităţilor de protecţie şi funcţionalitate.  

 
 
  

           Primele trei nivele de clasificare sunt structurate pe criterii legate 
direct de aplicarea principiilor protecţiei individuale. Ultimele două 
nivele sunt importante în selecţionarea EIP adecvate ţinând cont de: 
fiabilitate, comoditate, aspect estetic, criteriu ergonomic.  
 Stabilirea specificaţiilor tehnice din standarde are la bază primele 
trei nivele de clasificare. 

 
 
 

4.5.  Acordarea echipamentelor individuale de protecţie (EIP) în 
conformitate cu riscurile existente. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 
De  reţinut ! 
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Angajatorul poate furniza doar EIP care: 
 

 este în conformitate cu specificaţiile de securitate şi sănătate, 
 oferă protecţie fără să inducă un risc nou el însuși, 
 este adecvat pentru condiţiile relevante, 
 este ergonomic, 
 se potriveşte lucrătorului. 

  
 

Dacă EIP este etichetat în conformitate cu prevederile 
legale (marcaj CE), angajatorul poate presupune că acesta este 
conform cu specificaţiile de securitate şi sănătate. 

 
     

Înainte de selectarea EIP, trebuiesc parcurse următoarele etape: 
 

 Evaluarea riscurilor ce nu pot fi evitate, 
 Stabilirea caracteristicilor EIP conform rezultatelor evaluării, 
 Compararea proprietăţilor EIP disponibil cu cerinţele de SSM. 

  
După parcurgerea acestor etape se va întocmi o listă cu EIP-urile 
necesare, ţinând cont de: 

 
 Riscurile care trebuie eliminate sau diminuate; 
 Părţile corpului ce trebuie protejate împotriva riscurilor; 
 Standardele referitoare la EIP-uri. 

 
 
 

4.6.  Instrucţiuni de utilizare a echipamentelor individuale de 
protecţie. 

 
Echipamentul individual de protecţie poate fi utilizat numai în 

scopurile specificate şi în conformitate cu fişa de instrucţiuni. 
 

Instrucţiunile de utilizare sunt elaborate de către producătorul EIP 
şi sunt în conformitate cu standardele europene şi naţionale în vigoare. 

Aceste instrucţiuni trebuie să însoţească fiecare EIP furnizat de 
producător. 

 
Condiţiile de utilizare, respectiv durata purtării, unui EIP se 

stabilesc de către specialiştii în SSM în funcţie de: 
 gravitatea riscului, 
 frecvenţa expunerii la risc, 
 caracteristicile postului de lucru, 
 performanţa echipamentului individual de protecţie. 

 

 
De  reţinut ! 
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 Angajatorul este obligat să informeze şi să instruiască lucrătorul, 
astfel încât, acesta să cunoască toate caracteristicile şi modul corect de 
utilizare a EIP din dotare, prevăzute în instrucţiunile de utilizare. 

  
Lucrătorul trebuie să îşi însuşească acest instructaj şi să respecte 

următoarele reguli: 
 să poarte întregul EIP pe toată durata îndeplinirii sarcinii de muncă 

sau activităţii pe care o desfăşoară. 
 să utilizeze EIP doar în scopul pentru care a fost creat şi să se 

preocupe de conservarea acestuia. 
 să prezinte EIP la verificările periodice prevăzute în instrucţiunile 

de utilizare şi pentru curăţare sau denocivizare. 
 să solicite un nou EIP atunci când din diverse motive EIP-ul aflat 

în dotare să nu mai prezintă calităţile de protecţie pentru care a 
fost acordat. 

 
 
  

Nu folosiţi EIP-uri fără a primi instrucţiunile de utilizare ! 
Nu folosiţi EIP-uri fără ca acestea să fie însoţite de marcajul CE ! 
Nu lucrați fară EIP sau cu EIP - uri necorespunzătoare ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De  reţinut ! 
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4.7.  Testare. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Definiţi noţiunea de protecţie intrinsecă.  
Daţi un exemplu de protecţie intrinsecă. 

2. Definiţi noţiunea de protecţie colectivă. 

3. Definiţi  noţiunea de protecţia individuală. 

4. Enumeraţi principiile protecţiei individuale. 

5. Câte tipuri de clasificări ale echipamentului individual de proteţie (EIP) 
cunoaşteţi ? 

6. Enumeraţi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească echipamentul individual 
de protecţie (EIP) atunci când este acordat lucrătorului de către angajator ? 

7. Enumeraţi 5 echipamente individuale de protecţie ce pot fi acordate pentru 
protecţia mâinilor. 

8. Enumeraţi 5 echipamente individuale de protecţie ce pot fi acordate pentru 
protecţia capului. 

9. Ce marcaj trebuie să aibă echipamentul individual de protecţie (EIP)? 

10. Cine furnizează instrucţiunile de utilizare a EIP ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întrebări recapitulative 
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 În laboratoarele şcolii profesorii realizează împreună cu elevii următoarele activităţi: 
ð Activitatea 1: în laboratorul de chimie o echipă de elevi realizează o soluţie de acid 

sulfuric cu o concentraţie de 50%. 
ð Activitatea 2: în laboratorul de fizică, o echipă de elevi realizează măsurarea 

temperaturii unor lichide cu diferite grade de încălzire. 
ð Activitatea 3: în laboratorul de biologie, o echipă de elevi, realizează studiul apei 

provenită din mai multe surse. 
 

 În imaginile de mai jos aveţi diferite tipuri de echipamente de protecţie. 
 

      
          1                    2                             3                       4                   5                        6 
 
Cerinţe: 

1. Identificaţi echipamente individuale de protecţie necesare fiecărei activităţi 
 

Activitatea Echipamentele individuale de protecţie utilizate 
Activitatea 1  
Activitatea 2  
Activitatea 3  

 
2. Completaţi tabelul de mai jos  

 
Tipul de EIP Denumire EIP 
EIP pentru protejarea corpului  
EIP pentru protejarea feţei şi ochilor  
EIP pentru protejarea capului  
EIP pentru protejarea căilor respiratorii  
EIP pentru protejarea membrelor superioare  
EIP pentru protejarea membrelor inferioare  

 

3. Explicaţi ce semnificaţie are eticheta  existentă pe fiecare echipament din 
imaginile de mai sus. 

 
 

 
 

STUDIU DE CAZ 
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I. Încercuiţi răspunsul pe care îl consideraţi corect: 
(3 puncte) 

 
1. Protecţia intrinsecă poate fi definită ca o măsură de securitate care constă în:  

a) a evita sau a reduce cât mai mult posibil pericolele, prin alegerea corespunzătoare a 
caracteristicilor de proiectare fără prevederea unor elemente speciale pentru 
asigurarea securităţii executantului;  

b) a evita în general pericolele; 
c) protecţia intrinsecă nu este o măsură de securitate. 

2. Protecţia colectivă reprezintă: 
a) o măsură de securitate; 
b) protecţia prin care se previne sau se diminuează acţiunea factorilor de risc de 

accidentare şi îmbolnăvire profesională asupra a doi sau mai mulţi executanţi;  
c) protecţia colectivă este un mijloc de protecţie. 

3. Echipamentul individual de protecţie (EIP) poate fi definit ca fiind: 
a) un mijloc de protecţie; 
b) un echipament oarecare folosit de lucrător pentru a nu se murdări; 
c) orice echipament destinat să fie purtat de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia 

sau mai multor riscuri care ar putea să-i pună în pericol viaţa şi sănătatea. 
 

II. Realizaţi corespondenţa între elementele coloanei A şi cele ale coloanei B 
(4 puncte) 

 
A (echipament de protecţie)                      B (părţi ale corpului) 

1. ochelari     a. cap            
2. cască      b. ochi 
3. mănuşi     c. trunchi 
4. salopetă     d. mâini 

 
III. Arătaţi dacă itemii următori sunt adevăraţi sau falşi: 

(3 puncte) 
 
Adevărat Fals Itemii 

A F Protecţia individuală se realizează când se combate acţiunea 
factorilor periculoşi asupra tuturor părţilor de corp expuse.  

A F 
Protecţia individuală reprezintă protecţia prin care se previne sau se 
diminuează acţiunea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire 
profesională asupra unui grup de executanţi.  

A F 
Mijloacele de protecţie sunt mijloacele prin intermediul cărora se 
realizează protecţia colectivă sau individuală a executanţilor 
împotriva riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională.  

 

Test de evaluare nr. 1 
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Subiectul I.  Alegeţi răspunsul corect:        
(2,5  puncte) 

 
1. Prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale având cauze independente de 

factorul uman realizată încă din stadiul de concepţie a mijloacelor de producţie sau a 
procesului de muncă se numeşte: 
a. protecţie intrinsecă; 
b. protecţie colectivă; 
c. protecţie individuală 

2. Protecţia intrinsecă este o măsură de securitate care: 
a. evită sau reduce cât mai mult posibil pericolele; 
b. limitează expunerea la pericolele care nu pot fi reduse sau evitate; 
c. evită sau reduce pericolele şi limitează expunerea la pericole. 

3. Un echipament individual de protecţie este conform cu specificaţiile de securitate şi 
sănătate când: 
a. este confecţionat din materiale rezistente; 
b. se potriveşte lucrătorului; 
c. este etichetat în conformitate cu prevederile legale (marcaj CE) 

4. Care dintre sortimentele de EIP enumerate mai jos corespunde altui criteriu de 
clasificare: 
a. cizme din cauciuc; 
b. cizme electroizolante; 
c. cizme rezistente la acizi concentraţi 

5. Echipamentul individual de protecţie din figura alăturată reprezintă: 
a. echipament împotriva frigului; 
b. echipament împotriva zgomotului; 
c. echipament pentru protejarea capului 

 
 

Subiectul II. Scrieţi în dreptul fiecărui enunţ litera A dacă apreciaţi că răspunsul 
este adevărat şi litera F dacă apreciaţi că răspunsul este fals. 

(2 puncte) 
 

a. Protecţia colectivă reprezintă protecţia prin care se previne acţiunea factorilor de risc de 
accidentare asupra a doi sau mai mulţi executanţi. 

b. Prin protecţie intrinsecă sunt eliminate în totalitate pericolele de la locurile de muncă. 
c. Echipamentul individual de protecţie protejează lucrătorul împotriva unuia sau mai 

multor riscuri. 
d. EIP ce asigură protecţia individuală trebuie să corespundă cerinţelor ergonomice şi de 

menţinere a stării de sănătate normală a purtătorului. 

Test de evaluare nr. 2 
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Subiectul III.  Scrieţi informaţia corectă care completează spaţiile libere: 

(2 puncte) 
 

1. Mijloacele de protecţie sunt ................................ prin intermediul cărora se realizează 
protecţia colectivă sau .................................... a executanţilor  împotriva ................... de 
accidentare şi îmbolnăvire profesională. 

2. Protecţia individuală este o măsură ....................................... măsurilor de protecţie 
intrinsecă şi colectivă. 
 
 

 
Subiectul IV. Realizaţi corespondenţa dintre coloana A şi coloana B: 

(2,5  puncte) 
 

Tipuri de EIP Denumirea EIP în funcţie de zona 
anatomică protejată 

 

 

 

 

a. EIP pentru protejarea feţei şi ochilor 
 
 
 
 

b. EIP pentru protejarea corpului 
 
 
 
 

c. EIP pentru protejarea membrelor 
inferioare 

 
 
 
 

d. EIP pentru protejarea membrelor 
superioare 

 
 
 
 

e. EIP pentru protejarea capului 

 
Notă: Se acordă 1 punct din oficiu 

 

1 

4 

3 

2 
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77 

Investeşte în oameni ! Proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007 – 2013 
„Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru siguranţa şi sănătatea elevilor” ID 33487 

 
  
             
 
 
 
 
 
CAPITOLUL 

V 
 ECHIPAMENTE DE MUNCĂ   

 
 
 Echipamentul de muncă (EM) poate fi definit ca fiind orice 
maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită la locul de muncă. 
 
 

5.1.  Echipamente de muncă 
 
Echipamentul tehnic - este definit ca fiind orice maşină, aparat, unealtă 
sau instalație. 
 

 
 
Conform reglementărilor tehnice, ale Uniunii Europene, echipamentele de 
muncă fabricate şi utilizate trebuie să: 

 respecte standardele în vigoare, 
 deţină declaraţie de conformitate sau certificat de conformitate, 
 deţină carte tehnică tradusă în limba utilizatorului, 
 deţină instrucţiuni de folosire, 
 poarte marcaj de conformitate CE. 

 

Utilizare 
EM 

Activităţi 
referitoare 

la EM

Pornire / 
Oprire

Folosire

Transport

Reparare

Întreţinere  
Curăţare

Modificare, 
mordenizare
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Echipamentele de muncă ocupă un rol important în categoria 
mijloacelor de muncă şi se regăsesc aproape în toate activităţile 
desfăşurate de lucrători. 

 
 
 

5.2.  Clasificare echipamente de muncă. 
 

Criterii de clasificare: 
 
1. după domeniul de utilizare a acestora. 
2. după destinaţie. 
3. după modul de instalare. 
4. după modul de acţionare. 

 
 

1. Echipamentele de muncă se clasifică pe categorii în funcţie de domeniul de utilizare a 
acestora: 
 

 Echipamente de joasă tensiune 
 Roboţi industriali 
 Maşini industriale 
 Echipamente pentru construcţii  
 Recipiente sub presiune  
 Arzătoare cu combustibili gazoşi 
 Cazane pentru apă caldă 
 Mijloace de transport 
 Ascensoare 
 Dispozitive utilizate la explozibili în 

scopuri civile 
 Echipamente utilizate în medii 

potenţial explozive 

 Echipamente sub presiune 
 Echipamente de refrigerare 
 Echipamente terminale de 

telecomunicaţii 
 Echipamente terminale de radio şi 

telecomunicaţii 
 Aparatură medicală 
 Aparatură medicală activă 

implantabilă 
 Dispozitive medicale de diagnosticare 

în vitro 

 
 
2. După destinaţie:  
  

 Echipamentele de muncă (EM) universale. 
 Echipamentele de muncă (EM) specifice. 

 
3. După modul de instalare: 
 

 Echipamentele de muncă instalate permanent (fixe). 
 Echipamentele de muncă mobile.  

 
 

 
De  reţinut ! 
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4. După modul de acţionare: 
 

 Echipamente de muncă acţionate mecanic. 
 Echipamente de muncă electrice. 
 Echipamente de muncă pneumatice. 
 Echipamente de muncă hidraulice. 
 Echipamente de muncă cu acţionare manuală. 

 
Exemple de echipamente de muncă: 
 

 Tip echipament muncă Exemplu 

1. Maşină 

 

2. Aparat 

 

3. Instalaţie 

 

4. Unealtă 

 
 

5.3.  Cerinţe minime de SSM ale echipamentelor de muncă. 
 

 Echipamentele de muncă pot crea zone periculoase pentru 
lucrător, atât în interiorul lor cât şi în jurul acestora. 
Prezenţa lucrătorului în aceste zone îl expune pe acesta unui risc pentru 
securitatea şi sănătatea sa. 
 Din aceste considerente, încă din faza de proiectare sunt prevăzute 
cerinţe de securitate şi sănătate pentru lucrător. Aceste cerinţe sunt 
concepute astfel încât să se asigure securitatea lucrătorului inclusiv în 
faza de execuţie cât şi de exploatare a lor.  
 Trei dintre elementele esenţiale pentru asigurarea securităţii, din 
componenţa unor echipamente de muncă, sunt: sistemele de comandă, 
dispozitivele de protecţie şi dispozitivele de avertizare şi semnalizare.  



80 
Investeşte în oameni ! Proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007 – 2013 

„Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru siguranţa şi sănătatea elevilor” ID 33487 

1. Sistemele de comandă trebuie să fie: 
 

 vizibile;  
 uşor de identificat; 
 uşor de utilizat; 
 marcate corespunzător; 
 amplasate în exteriorul zonelor periculoase; 
 sigure. 

 
 La alegerea lor se va ţine cont de: defecţiuni, perturbații şi 
constrângeri previzibile în cadrul utilizării. 
 
2. Dispozitivele de protecţie trebuie: 
 

 să elimine sau să reducă riscurile; 
 să fie de construcţie robustă; 
 să nu genereze riscuri suplimentare; 
 să nu fie înlăturate cu uşurinţă; 
 să fie amplasate la o distanţă adecvată faţă de zona periculoasă; 
 să nu limiteze mai mult decât este necesar observarea ciclului de 

muncă; 
 să permită intervenţii pentru înlocuirea unor elemente ale 

echipamentului; 
 să permită intervenţii pentru activităţi de mentenanţă. 

 
 Dispozitivele de protecţie sunt elemente care pot fi incluse în 
componenţa EM sau pot fi amplasate în jurul acestuia. 
 
3. Dispozitivele de avertizare şi semnalizare trebuie să fie: 
 

 uşor de recunoscut şi de înţeles; 
 obligatorii. 

 
 

Echipamentul de muncă va fi prevăzut cu un sistem de comandă care să 
permită oprirea completă în condiţii de securitate. 
Echipamentul de muncă va fi utilizat numai conform instrucţiunilor de 
utilizare. 

 
 

Reguli generale referitoare la echipamentele de muncă 
 
 la alegerea echipamentelor de muncă se acordă o atenție deosebită: 
 condiţiilor de muncă; 
 caracteristicilor specifice ale acestora; 
 riscurilor existente la locul de muncă; 
 riscurilor care pot apărea la utilizarea echipamentelor de muncă. 

 

 
De  reţinut ! 
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În cazul în care echipamentele de muncă prezintă riscuri pentru 
lucrători, trebuiesc luate măsuri de protecţie colectivă sau individuală. 

 
 

Verificarea echipamentelor de muncă 
 
Verificarea echipamentelor de muncă este obligatorie: 

 la instalare şi după instalare; 
 înainte de prima punere în funcţiune; 
 după fiecare montare într-un loc de muncă nou sau pe un nou 

amplasament; 
 periodic; 
 în urma unor reparaţii; 
 în situaţii speciale. 

 
 Verificările se efectuează de persoane competente, iar rapoartele 
verificărilor se înregistrează şi păstrează în funcţie de recomandările sau 
specificaţiile producătorului. 
  
 Dacă echipamentele de muncă respective sunt utilizate în exteriorul 
unităţii, acestea vor fi însoţite de documente doveditoare care fac referire 
la ultima verificare. 

 

5.3.  Cerinţe minime de SSM ale echipamentelor de muncă. 
 

Informarea lucrătorilor 
 
 Lucrătorii trebuie să dispună de informaţii adecvate, de instrucţiuni 
şi fişe de lucru, referitoare la echipamentele utilizate la locul de muncă. 
 

 Materialele informale folosite pentru instruirea lucrătorilor vor 
cuprinde date referitoare la: 
 

 condiţii de folosire a echipamentelor de muncă; 
 riscuri proprii EM; 
 situaţii anormale previzibile; 
 echipamente individuale de protecţie necesare. 

 
Materiale informale pot fi: 

 instrucţiuni de utilizare; 
 proceduri; 
 cartea tehnică  
 instrucţiuni proprii de SSM etc. 

 
 
 

Materialele informale trebuie să fie pe înţelesul utlizatorilor. 
 

 
De  reţinut ! 
 

 
De  reţinut ! 
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Instruirea, consultarea şi participarea lucrătorilor 

 
 Instruirea este o procedură necesară şi obligatorie, va fi efectuată 
înainte de folosirea unui echipament de muncă. Procedura de instruire va 
fi stabilită printr-o abordare participativă (consultare) a lucrătorilor. Ea 
constă în diseminarea informaţiei cu ajutorul materialelor informale cât şi 
a instrucţiunilor proprii de SSM. 
 

 
Instruirea este urmată de o verificare a cunoştinţelor acumulate. 

 
Cerinţe minime generale aplicabile la utilizarea echipamentelor de 
muncă: 
 

 La instalare:  
 EM vor fi dispuse şi instalate în aşa fel încât, să permită reducerea 

riscurilor pentru utilizatorii şi pentru ceilalţi lucrători; 
 EM vor fi instalate numai de persoane calificate şi competente. 
  montarea şi demontarea EM va fi realizată conform instrucţiunilor 

furnizate de producător. 
 

 La utilizare: 
 EM care, în timpul utilizării, pot fi expuse descărcărilor electrice 

trebuie să fie protejate prin măsuri de siguranţă speciale. 
 EM manevrate într-o zonă de lucru, vor  avea stabilite reguli de 

circulaţie. 
 dacă există riscul ruperii, desprinderii unor elemente ale EM, vor fi 

luate măsuri de protecţie adecvate. 
 se va verifica permanent starea de funcţionare a dispozitivelor de 

protecţie, de avertizare şi de semnalizare ale EM; 
 se va asigura igiena EM şi a locului de muncă. 

 
   

Echipamentul de muncă nu se va porni sau se va opri imediat la 
constatarea oricărei funcţionări anormale sau a unor defecţiuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De  reţinut ! 
 

 
De  reţinut ! 
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5.4.  Testare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Definiţi echipamentul de muncă. 

2. Enumeraţi 4 tipuri de echipamente de muncă de la simplu la complex. 

3. Care sunt reglementările tehnice folosite la echipamentele de muncă ?  

4. Care sunt criteriile de clasificare a echipamentelor de muncă ? 

5. Menţionaţi 5 activităţi care se referă la utilizarea echipamentelor de muncă. 

6. Care sunt cerinţe minime referitoare la sistemele de comandă ale 
echipamentelor de muncă ? 

7. Care sunt cerinţe minime referitoare la dispozitivele de protecţie ale 
echipamentelor de muncă ? 

8. Care sunt cerinţe minime referitoare la dispozitive de avertizare şi semnalizare 
ale echipamentelor de muncă ? 

9. Care sunt situaţiile în care se efectuează verificarea echipamentelor de muncă ? 

10. 
Menţionaţi 3 cerinţe minime de securitate necesare la instalarea 
echipamentelor de muncă şi 3 cerinţe minime de securitate necesare la 
utilizarea lor.  

 
 
 
 
 
 
 

Întrebări recapitulative 
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 În laboratorul de fizică, elevii unei clase realizează o lucrare de laborator în care trebuie 
să calculeze rezistenţa electrică. Pentru realizarea acestor calcule ei trebuie să măsoare 
tensiunea electrică şi intensitatea curentului. La realizarea aceastei activităţi elevii folosesc: 
Ø sursă de tensiune 
Ø ampermetru 
Ø voltmetru 
Ø rezistenţă cu cursor 
Ø conductori de legătură 
Ø şurubelniţă 
Ø patent 

 
 Considerând că echipamentele menţionate sunt cele utilizate în laborator şi sunt 
echipamente de muncă aveţi de îndeplinit următoarele cerinţe: 
 
CERINŢA 1 
Plecând de la definiţia echipamentului de muncă, completaţi tabelul de mai jos, cu 
echipamentele utilizate în realizarea lucrării: 
 
Tipul de echipament Echipamentul utilizat în laborator 
Maşină  
Aparat  
Instalaţie   
Unealtă  
Alte echipamente  

 
CERINŢA 2 
Pentru fiecare echipament de muncă utilizat la lucrarea de laborator, enumeraţi trei cerinţe 
minime pe care trebuie să la îndeplinească acestea: 
 
Echipamentul utilizat în laborator Cerinţe minime de îndeplinit 
Sursă de tensiune  
Ampermetru  
Votmetru  
Rezistenţă cu cursor  
Conductori de legătură  
Şurubelniţă  
Patent  

 
CERINŢA 3 
 Răspundeţi la următoarele întrebări: 

1. Cine trebuie să verifice integritatea şi buna funcţionare a echipamentelor de muncă pe 
care le utilizaţi în realizarea lucrării de laborator? 

2. În legătură cu ce trebuie să fiţi informaţi şi instruiţi înainte de a începe lucrarea de 
laborator? 

STUDIU DE CAZ 
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Subiectul I. Pentru fiecare din itemii de mai jos, scrieţi litera corespunzătoare 
răspunsului corect: 

(2,5 puncte) 
 

1. Alegerea echipamentului de muncă se face în funcţie de: 
a. condiţiile de muncă, caracteristicile specifice acestora; 
b. riscurile existente; 
c. condiţiile de muncă, riscurile existente şi riscurile care sunt susceptibile să apară la 

utilizarea acestora. 
 

2. Echipamentele de muncă sunt supuse: 
a. unor verificări periodice; 
b. unor verificări anuale 
c. unor verificări la schimbarea procesului de muncă.  

 
3. Verificările echipamentelor de muncă sunt realizate de: 

a. lucrătorul care utilizează echipamentul; 
b. persoane competente; 
c. orice lucrător care constată existenţa unui pericol.  

 
4. Lucrătorii însărcinaţi cu utilizarea echipamentelor de muncă sunt instruiţi cu privire la: 

a. modul de utilizare; 
b. riscurile de accidentare; 
c. modul de utilizare şi riscurile de accidentare. 

 
5. Instalarea unui echipament de muncă se poate face de către:  

a. utilizator 
b. furnizor 
c. persone calificate şi competente. 

 
Subiectul II. Scrieţi în dreptul fiecărui enunţ litera A dacă apreciaţi că răspunsul este 
Adevărat şi litera F dacă apreciaţi că răspunsul este Fals. 

(2 puncte) 
 

a. Utilizarea echipamentului de muncă se referă numai la folosirea efectivă a 
acestuia. 

b. Prin zonă periculoasă se înţelege orice zonă din interiorul şi/sau din jurul EM 
care supune lucrătorul unui risc pentru sănătatea şi securitatea sa. 

c. Echipamentul de muncă trebuie să corespundă scopului pentru care a fost creat 
ori să fie adaptat acestui scop. 

d. Igiena echipamentului de muncă se face de către personalul de curăţenie. 

Test de evaluare  
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Subiectul III.  Scrieţi informaţia corectă care completează spaţiile libere: 

(3 puncte) 
 

1. Prin echipament de muncă se înţelege orice maşină, ......................., unealtă sau 
....................... folosit la locul de muncă. 

2. Echipamentele ............................ trebuie să fie instalate şi ............................. astfel 
încât să permită reducerea .......................... pentru utilizatorii acestora şi pentru ceilalţi 
.................................... . 

 
 
Subiectul IV. Menţionaţi trei echipamente de muncă utilizate în cabinetul de 
informatică: 

(1,5 puncte) 
 
Nr. 
crt. Echipamente de muncă utilizate în cabinetul de informatică 

1.  

2.  

3.  
 
 

Notă: Se acordă 1 punct din oficiu 
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CAPITOLUL 

VI 
 INFORMARE, INSTRUIRE ÎN DOMENIUL 

SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII 
  

 
 

Informarea  
 

Statisticile accidentelor de muncă evidenţiază că un număr mare de 
accidente se produc datorită greşelilor lucrătorilor. 

Greşelile pot fi cauzate de: 
 necunoaşterea regulilor de securitate şi sănătate în muncă; 
 necunoaşterea modului în care trebuie utilizate echipamentele 

tehnice. 
 
    Necunoaşterea contribuie la: 

 nerespectarea regulilor de securitate şi sănătate în muncă; 
 nerespectarea modului în care trebuie utilizate echipamentele 

tehnice. 
 

Astfel, informarea devine una din metodele care pot influenţa 
hotărâtor scăderea numărului de accidente de muncă şi boli profesionale. 

 
Informarea poate fi realizată prin pregătirea şi instruirea 

lucrătorilor cu privire la:  
 riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă; 
 măsurile de prevenire şi protecţie; 
 măsurile de primul ajutor; 
 stingerea incendiilor; 
 evacuarea lucrătorilor; 
 pericol grav şi iminent. 

  
 

Informarea trebuie făcută în funcţie de nivelul de pregătire a 
fiecărui lucrător. 

 
 

 

 

 
De  reţinut ! 
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6.1.  Tipuri de instruire în domeniul SSM. 

 
Instruire 

 
Instruirea reprezintă modul în care lucrătorii capătă cunoştinţe şi 

noi deprinderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi se face în 
baza unui program de instruire - testare, pe meserii sau activităţi.  

Programul de instruire, durata şi conţinutul acesteia se elaborează 
de persoane specializate în domeniul securității şi sănătății în muncă.  

  
Tipuri de instruire: 

 
1. Instruirea introductiv-generală  
2. Instruirea la locul de muncă 
3. Instruirea periodică 
4. Instruirea suplimentară 

 
1. Instruirea introductiv-generală 

 
    Scopul este de a informa despre: 

 activităţi specifice din unitate; 
 riscuri generale şi specifice ale unităţii; 
 măsuri generale şi activităţi de prevenire şi protecție. 

 
Durata depinde de specificul activităţii şi de riscurile unităţii şi nu 

va fi mai mică de 8 ore. 
 

Cine este instruit:  
 lucrătorii noi angajaţi; 
 lucrătorii detașați de la o întreprindere și/sau unitate la alta;  
 lucrătorii delegați de la o întreprindere și/sau unitate la alta;  
 lucrătorii puşi la dispoziție de către un agent de muncă 

temporar; 
 elevii şi studenţii; 
 persoanele aflate în vizită în unitate, cu permisiunea 

angajatorului. 
 

Cine face instruirea:  
 personal specializat din interiorul unităţii; 
 personal specializat al unui serviciu extern de prevenire şi 

protecţie. 
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Conţinutul instruirii: 
 reguli generale de securitate şi sănătate în muncă; 
 rolul acestora în prevenirea accidentelor de muncă şi a 

îmbolnăvirilor profesionale; 
 prevederi ale Codului Muncii; 
 Regulamentul de ordine interioară; 
 prevederi ale Legii securităţii şi sănătăţii în muncă; 
 circulaţia pe drumurile publice şi în interiorul unităţii; 
 informarea asupra zonelor cu restricţii şi a celor periculoase; 
 prescripţii minime privind semnalizarea de securitate şi sănătate; 
 măsuri de prim ajutor; 
 norme de prevenire şi stingere a incendiilor, situaţii de urgenţă. 

Finalizarea instruirii: 
 testarea scrisă a fiecărui lucrător instruit.  

 
2. Instruirea la locul de muncă 

 
Scopul este de a informa despre: 
 activităţi specifice ale locului de muncă; 
 riscuri specifice locului de muncă; 
 măsuri specifice şi activităţi de prevenire şi protecție. 

Durata depinde de specificul activităţii şi de riscurile de la locul 
de muncă şi nu va fi mai mică de 8 ore. 

 
Cine este instruit: 
 lucrătorii nou angajaţi; 
 lucrătorii detașați de la o întreprindere și/sau unitate la alta;  
 lucrătorii delegați de la o întreprindere și/sau unitate la alta;  
 lucrătorii puşi la dispoziție de către un agent de muncă 

temporar; 
 elevii şi studenţii. 

Cine face instruirea: 
 conducătorul direct al locului de muncă. 

 
Conţinutul instruirii: 
 reguli de securitate şi sănătate în muncă specifice locului de 

muncă; 
 instrucțiuni proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul 

de lucru (referitoare la locul de muncă, echipamentele tehnice, 
echipamentele individuale de protecţie etc); 



90 
Investeşte în oameni ! Proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007 – 2013 

„Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru siguranţa şi sănătatea elevilor” ID 33487 

 reguli privind semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de 
muncă; 

 măsuri de prim ajutor specifice riscurilor de la locul de muncă; 
 măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor specifice locului de 

muncă; 
 măsuri de evacuare a lucrătorilor, specifice locului de muncă. 

 

Finalizarea instruirii: 
 demonstraţii şi exerciţii practice privind activitatea lucrătorului; 
 verificarea cunoştinţelor fiecărui lucrător instruit.  

 

3. Instruirea periodică 
 

Scopul este: 
 reîmprospătarea şi actualizarea cunoştinţelor de SSM. 

Durata şi periodicitatea depinde de specificul activităţii şi de 
riscurile de la locul de muncă, este stabilită de specialistul în SSM şi 
aprobată de conducătorul unităţii. 

 

Cine este instruit:  
 lucrătorii; 
 lucrătorii detașați de la o întreprindere și/sau unitate la alta;  
 lucrătorii delegați de la o întreprindere și/sau unitate la alta;  
 lucrătorii puşi la dispoziție de către un agent de muncă 

temporar; 
 elevii şi studenţii. 

Cine face instruirea:  
 conducătorul direct al locului de muncă. 

Conţinutul instruirii: 
 reguli de securitate şi sănătate în muncă specifice locului de 

muncă; 
 instrucțiuni proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul 

de lucru (loc de muncă, echipamente tehnice, echipamente 
individuale de protecţie etc.);  

 reguli privind semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de 
muncă; 

 măsuri de prim ajutor specifice riscurilor de la locul de muncă; 
 măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor specifice; 
 măsuri de evacuare a lucrătorilor, specifice locului de muncă. 

 
Finalizarea instruirii: 
 verificarea cunoştinţelor. 
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4. Instruirea suplimentară 
 

Scopul este: 
 completarea, reîmprospătarea şi actualizarea cunoştinţelor de 

SSM. 

Durata depinde de specificul activităţii şi de riscurile de la locul 
de muncă şi nu va fi mai mică de 8 ore. 

 

Se face când: 
 lucrătorul a lipsit peste 30 de zile lucrătoare; 
 au apărut modificări legislative în domeniul SSM; 
 au apărut modificări ale instrucțiunilor proprii, inclusiv datorită 

evoluției riscurilor sau apariției de noi riscuri;  
 la reluarea activității după un accident de muncă;  
 la executarea unor lucrări speciale; 
 la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări 

ale echipamentului existent;  
 la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru; 
 la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de 

lucru. 

Cine face instruirea: 
conducătorul direct al locului de muncă, sub coordonarea: 

 personalului specializat din interiorul firmei; 
 personalului specializat al unui serviciu extern de prevenire şi 

protecţie. 

Conţinutul instruirii: 
 este stabilit, în funcţie de situaţie, în baza unor tematici scrise. 

 

Finalizarea instruirii: 
 testare scrisă. 

 
Instruirea, indiferent de tipul ei, se face în baza unor tematici ! 
Verificarea efectuării instruirii, indiferent de tipul ei, se face de 

către şeful ierarhic al celui care a efectuat instruirea! 

  
 

Rezultatul instruirii lucrătorilor se consemnează, în mod 
obligatoriu, într-un document special numit fişă individuală de instruire 
în SSM. 

Completarea şi păstrarea acestui document se face în baza unor 
proceduri. 

De reţinut ! 

 
De  reţinut ! 
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Fişa Individuală de Instruire privind Securitatea și Sănătatea în Muncă 
  
Fişa individuală 
de instruire 
conţine 
elementele de 
identificare a 
persoanei 
instruite, 
respectiv: 

§ numele şi prenumele 
§ data şi locul naşterii 
§ calificarea, locul de muncă, 
§ nr. de marcă 
§ domiciliul 
§ grupa sanguină 
§ autorizaţii speciale (dacă este cazul) 
§ traseul de deplasare de la domiciliu la  serviciu şi invers 

 
Pentru fiecare dintre cele trei faze ale instruirii sunt prevăzute a fi completate: 
 

§ data la care instruirea a avut loc  
§ numele persoanei care a făcut instruirea şi funcţia acesteia 
§ durata instruirii şi conţinutul acesteia 
§ semnăturile persoanei instruite 
§ semnăturile persoanei care a făcut instruirea 
§ semnăturile persoanei care a verificat însuşirea cunoştinţelor. 

 
  
În fişa individuală de instruire se va trece rezultatul testării şi faptul că persoana a fost 
admisă la lucru, numele şi prenumele angajatorului, funcţia acestuia, data şi semnătura.  
 

 

Exemplu: 
 

ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA COLEGIUL DE INVENTICĂ 
  

FIŞĂ DE INSTRUIRE INDIVIDUALĂ 
privind securitatea şi sănătatea în muncă 

  
NUMELE Şl PRENUMELE Stan Păpuşă 
LEGITIMAŢIA, MARCA. 23 
GRUPA SANGUINĂ O1 
DOMICILIUL Iaşi, str. Palat, nr. 1 
Data şi locul naşterii 01. 01. 1996, Iaşi, 
Calificarea elev practicant 
Funcţia  
Locul de muncă COLEGIUL DE INVENTICĂ 
Autorizaţii (ISCIR, ş.a.) nu este cazul 
Traseul de deplasare la/de la serviciu str. Palat – Colegiu ... transport în comun (linia 27) – 30 min.  
  
Instruirea la angajare 
1) Instruirea introductiv generală, a fost efectuată la 
data: 15. 10. 2010 

timp de 8 ore 
de către Tănăsescu Daniel 
având funcţia de Lucrător desemnat cu atribuţii de SSM 
Conţinutul instruirii  

1. Legea 319/2006 – a securităţii şi sănătăţii în muncă; 
2. HG 1425/2006 – Norme metodologice de aplicare; 
3. Legea nr. 53/2006 - Codul Muncii; 
4. Riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii; 
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5. Modul de acordare a primului ajutor; 
6. Stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor; 
7. Regulament de Ordine Interioară; 
8. Codul Rutier – circulaţia pe drumurile publice; 
9. Reguli de circulaţie în interiorul unităţii. 

 

Semnătura celui instruit Semnătura celui care a efectuat 
instruirea 

Semnătura celui care a verificat însuşirea 
cunoştinţelor 

Stan Păpuşă Tănăsescu Daniel Vasilescu George Andrei 
*directorul colegiului 

  
2) Instruirea la locul de muncă, a fost efectuată la data 16. 10. 2010 
loc de muncă/post de lucru. atelier şcoală 
timp de 8 ore 
de către Ionescu Daniel 
având funcţia de maistru instructor 
Conţinutul instruirii  

1. Riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă;  
2. Instrucţiuni Proprii de securitate şi sănătate în muncă; 
3. Măsuri la nivelul locului de muncă privind acordarea primului ajutor; 
4. Stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor; 
5. Cerinţe minime privind locul de muncă şi activitatea desfăşurată; 
6. Demonstraţii şi exerciţii practice privind activitatea lucrătorului; 
7. Reguli de Semnalizare de Securitate şi Sănătate în Muncă din atelierul școală. 
 
 

Semnătura celui instruit Semnătura celui care a efectuat 
instruirea 

Semnătura celui care a verificat însuşirea 
cunoştinţelor 

Stan Păpuşă Ionescu Daniel Vasilescu George Andrei 
*directorul colegiului 

  
3) Admis la lucru  
Numele şi prenumele Vasilescu George Andrei 
Funcţia (şef secţie, atelier, şantier etc.) Director colegiu 
Data 17. 10. 2010 
Semnătura  

 

Instruirea periodică 
 

Data instruirii Durata 
(h) 

Ocupaţia Materialul predat Semnătura celui 

instruit care a 
instruit 

care a 
verificat 
instruirea 

       
       
       

Instruire periodică suplimentară 
 

Data instruirii Durata 
(h) 

Ocupaţia Materialul predat Semnătura celui 

instruit care a 
instruit 

care a 
verificat 
instruirea 
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Rezultatele testărilor 
 

Data Materialul examinat Calificativ Examinator 
    
    

 

Accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale suferite 
 

Data producerii 
evenimentului 

Diagnosticul medical Nr. şt data PV de 
cercetare a 

evenimentului 

Nr. zile ITM 

    
    

 

Sancţiuni aplicate pentru nerespectarea reglementărilor de securitate 
şi sănătate în muncă 

 
Abaterea săvârşită Sancţiunea administrativă Nr. şi data deciziei 

   
   

 

CONTROL MEDICAL PERIODIC 
 

Observaţii de specialitate 
.................................... 
................................... 

Observaţii de specialitate 
................................... 
................................... 

Semnătura şi parafa 
medicului de medicina 
muncii ........... 

Data vizei Semnătura şi parafa 
medicului de medicina 
muncii ............ 

Data vizei 

Observaţii de specialitate 
.................................... 
.................................... 
.................................... 

Observaţii de specialitate 
................................... 
.................................... 
................................... 

Semnătura şi parafa 
medicului de medicina 
muncii....... 

Data vizei Semnătura şi parafa 
medicului de medicina 
muncii 

Data vizei 

Observaţii de specialitate 
................................... 
................................... 

Observaţii de specialitate 
................................... 
................................... 

Semnătura şi parafa 
medicului de medicina 
muncii  ........... 

Data vizei Semnătura şi parafa 
medicului de medicina 
muncii ............ 

Data vizei 

TESTAREA PSIHOLOGICĂ PERIODICĂ 
 

Apt psihologic pentru: * 
.................................... 
.................................... 

Apt psihologic pentru:" 
.................................... 
................................... 

Semnătura psihologului Data Semnătura psihologului Data 
Apt psihologic pentru: * 
.................................... 
.................................... 

Apt psihologic pentru: * 
.................................... 
.................................... 

Semnătura psihologului Data Semnătura psihologului Data 
Apt psihologic pentru: * 
.................................... 
.................................... 

Apt psihologic pentru: * 
.................................... 
................................... 

Semnătura psihologului Data Semnătura psihologului Data 
* lucru la înălţime, lucru în condiţii de izolare, conducători auto etc. 
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Fişa individuală de instruire se completează pentru următoarele 

persoane: 
1. Persoane angajate; 
2. Studenţi în perioada de practică; 
3. Elevi în perioada de practică; 
4. Ucenici. 

 
 

Fişa de Instruire Colectivă 
 

 
 În cazul accesului ocazional al unor persoane venite în interes de 
serviciu, vizite cu caracter didactic sau de alt gen şi care nu sunt încadrate 
în unitatea respectivă, instruirea introductiv generală poate fî redusă atât 
în ceea ce priveşte volumul cunoştinţelor cât şi timpul de instruire. 
 Consemnarea unei astfel de instruiri se face de către cel care face 
instruirea (angajatorul, sau personalul specializat în SSM) pe un 
document numit Fişa de instruire colectivă. 
 
 Fişa de instruire colectivă se întocmeşte în două exemplare. 

 
 

Exemplu: 
 

Întreprinderea/unitatea S.C. Inventica S.R.L. 
  

FIŞĂ DE INSTRUIRE COLECTIVĂ 
privind securitatea şi sănătatea în muncă 

  
întocmită azi 19.03.2011 
Subsemnatul Târpescu Marius 
având funcţia de lucrător desemnat cu atributii în domeniul SSM 
am procedat la instruirea unui număr de 10 persoane 
de la Colegiul de inventică 
conform tabelului nominal de pe verso, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru vizita (prezenţa) în 
întreprindere/unitate 
în zilele 19 - 23.03.2011 
În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale: 

1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 
2. Riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii; 
3. Modul de acordare a primului ajutor; 
4. Stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor; 
5. Reguli de circulaţie în interiorul unităţii. 

 
  
Prezenta fişă de instruire se va păstra la:  lucrătorul desemnat cu atribuţii în domeniul SSM - Târpescu 

Marius 
  
Verificat, Semnătura celui care a efectuat instruirea, 
Director, Panaitescu Viorel Târpescu Marius 

 

 
De  reţinut ! 
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Verso - Fişă de instruire colectivă  
 

 

TABEL NOMINAL 
cu persoanele participante la instruire 

 

 
Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi consemnate în fişa de instruire colectivă 
privind securitatea şi sănătatea în muncă şi ne obligăm să le respectăm întocmai. 
 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Act identitate/grupa sanguină Semnătura 

1.    
...    
...    
Numele şi prenumele persoanei care a 
primit un exemplar 

Prof. Ionescu Daniel  

 
 Notă: Fişa se completează în 2 exemplare. 
 
 

Fişa de Instruire Colectivă se completează pentru: 
1. persoanele aflate în unitate cu permisiunea angajatorului 

(vizitatori; studenţi; elevi în practică); 
2. lucrătorii care prestează servicii la un angajator în numele 

altui angajator. 
 

6.2.  Instrumente de informare, instruire. 
 

Informarea şi instruirea în domeniul securităţii și sănătăţii în 
muncă foloseşte mijloace şi tehnici moderne:  

 manuale de SSM 
 cursuri de SSM 
 expunerea; 
 demonstraţia; 
 studiul de caz; 
 planşe şi prezentări power point; 
 teste, check-listuri; 
 filme; 
 programe de informare, instruire şi testare pe calculator; 
 informare, instruire şi testare „on line” utilizând internetul; 
 machete ale echipamentelor de muncă; 
 EIP – uri. 

 
6.3.  Modalităţi de evaluare în domeniul SSM. 

 
Modalităţi de evaluare: 

 Teste de evaluare a cunoştinţelor şi aptitudinilor în domeniul SSM. 
 Testări practice. 
 Chestionare de evaluare a nivelului acumulat de cunoştinţe în 

domeniul SSM etc. 

 
De  reţinut ! 
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Testarea în domniul SSM reprezintă acțiunea de a testa și rezultatul 

ei, în vedera evaluării, cât mai corecte, a nivelului de cunoştinţe 
acumulate de un lucrător. 
Tipuri de testări: 

 
§ Individuale; 
§ În grup. 

§ Verbale; 
§ Scrise. 

 

§ Pe machetă; 
§ Pe computer. 

 
TESTUL reprezintă proba prin care s-a evaluat nivelul de 

cunoştinţe şi aptitudini, în domeniul SSM, ale unui lucrător ! 

 
 - Testele de evaluare sunt concepute de către specialiştii în 
domeniul SSM în funcţie de tipul instruirii şi au la bază materialele 
informale ale conţinutului instruirii. 

- Testările practice constau în verificarea practică a unui lucrător 
asupra capacităţii sale de a utiliza corect o instalaţie, un echipament 
tehnic, echipament individual de protecţie etc. 

- Chestionare de evaluare reprezintă liste de întrebări, alcătuite cu 
scopul de a obține, pe baza răspunsurilor date, informații asupra unui 
lucrător sau a unei probleme legate de securitate şi sănătate în muncă. 
 

 
Exemplu: Chestionar de evaluare a nivelului acumulat de cunoştinţe în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

 
 

Chestionar 
 

 1. Consideraţi că este important să deţineţi cunoştinţe privind securitatea şi sănătatea în muncă? 
q da 
q nu 
q oarecum 

 2. Sunteţi pentru prima dată la o instruire privind securitatea şi sănătatea în muncă? 
q da 
q nu 

 3. Când aţi auzit prima dată de securitate şi sănătate în muncă (protecţia muncii)? 
q acasă 
q în școala primară 
q în liceu 
q la lucru 

 4. Aţi auzit despre accidente de muncă ale lucrătorilor? 
q Da 
q Nu 

  

 
De  reţinut ! 
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 5. Ştiţi ce este un accident de muncă? 
q Da (definiţi pe scurt accidentul de muncă) 

…………………..……………………………………………………….. 
…………...…….………………………………………………………… 

q Nu 
 6. Consideraţi că există riscuri mari de producerea accidentelor de muncă în şcoala în care învăţaţi? 

q Da 
q Nu 

 7. Consideraţi că există riscuri mari de îmbolnăvire profesională a persoanelor angajate în şcoală? 
q Da 
q Nu 

 8. Ştiţi ce obligaţii aveţi privind securitatea şi sănătatea în muncă, în calitate de lucrător? 
q Da (enumeraţi 3 obligaţii) 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

q Nu 
 9. Ştiţi ce drepturi aveţi privind securitatea şi sănătatea în muncă, în calitate de lucrător? 

q Da (enumeraţi 3 drepturi) 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

q Nu 
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6.4.  Testare 
 

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Care este scopul instruirii în domeniul SSM? 

2. Care sunt tipurile de instruire în domeniul SSM? 

3. Care este scopul instruirii introductiv - generale? 

4. Cine este intruit la locul de muncă şi de către cine? 

5. Care este scopul instruirii periodice? 

6. Menţionaţi situaţiile în care se face instruirea suplimentară. 

7. Enumeraţi mijloacele şi tehnicile de instruire în domeniul SSM. 

8. Enumeraţi tipurile de testări în domeniul SSM. 

9. La ce tipuri de instruiri întânim demonstraţiile practice? 

10. Unde se consemnează, în mod obligatoriu, rezultatul instruirii? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întrebări recapitulative 
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Consideraţi că sunteţi elev în clasa a IX-a şi veţi avea de făcut stagii de 
practică în atelierele şcoală şi la agenţi economici. Înainte de a începe 
stagiul de practică elevii au fost chemaţi de maistrul coordonator pentru a 
fi instruiţi în vederea începerii practicii în atelierele şcoală şi la S.C. 
Inventica S.R.L. 
 
Rezolvaţi următoarele cerinţe: 

 
 
 
CERINŢA 1 
 
 Treceţi în tabelul de mai jos tipurile de instruri la care trebuie să participaţi, durata şi 
cine face aceste instruiri în funcţie de situaţie (practica în atelierul şcolii sau practica la 
agentul economic) ? 
 
Nr. 
crt. Tipul instruirii Durata Cine face 

instruirea 
Locul de desfăşurare 

a practicii 

1.     
2.     
3.     
4.     

 
 
 
CERINŢA 2 
 
 Menţionaţi tipul de documente unde este necesară consemnarea instruirilor pentru 
elevi, în funcţie de situaţie (practica în atelierul şcolii sau practica la agentul economic). 
 
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ . 
 
 
 
 

STUDIU DE CAZ 
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Subiectul I. 
Pentru fiecare din itemii de mai jos, scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 

(4 puncte) 
 

1. Persoana care trebuie să ia măsuri corespunzătoare, astfel încât lucrătorii să primească 
informaţii necesare privind riscurile pentru sănătate şi securitate în muncă la nivelul 
întreprinderii, este: 

a. angajatorul; 
b. lucrătorul desemnat; 
c. reprezentantul lucrătorilor. 
 
2. Instruirea introductiv-generală se face: 
a. la schimbarea locului de muncă în cadrul întreprinderii; 
b. la reluarea activităţii după un accident de muncă; 
c. lucrătorilor detaşaţi de la o întreprindere la alta; 
d. persoanelor nou angajate. 
 
3. La introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului 

existent se efectuează: 
a. instruire introductiv-generală; 
b. instruire la locul de muncă; 
c. instruire periodică suplimentară. 
 
4. Instruirea periodică se face de către: 
a. lucrătorul desemnat; 
b. conducătorul locului de muncă; 
c. angajator. 

 
Subiectul II. 
Încercuiţi în dreptul fiecărui enunţ litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau 
litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. 

(3 puncte) 
 

A F În cadrul instruirii introductiv-generale, sunt prezentate riscurile de accidentare 
şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii. 

A F Instructajul introductiv-general se face numai grupurilor organizate de maxim 20 
persoane. 

A F Instruirea la locul de muncă se face de către angajator sau lucrătorul desemnat. 

A F Când un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucrătoare se face instruirea periodică 
suplimentară. 

A F În cadrul instruirii la locul de muncă, se vor desfăşura şi exerciţii practice 
privind utilizarea echipamentului individual de protecţie. 

Test de evaluare nr. 1 
 



102 
Investeşte în oameni ! Proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007 – 2013 

„Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru siguranţa şi sănătatea elevilor” ID 33487 

 
 
Subiectul III.  
Completaţi diagrama de mai jos cu formele de instruire: 

(2 puncte) 
 
 

 
 
 
 
 

Notă: Se acordă 1 punct din oficiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipuri de instruire
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CAPITOLUL 

VII 
 ORGANIZAREA MUNCII ŞI A LOCULUI DE MUNCĂ.   

 
 

Organizaţia cunoscută şi sub denumirea de firmă, unitate poate fi 
definită ca fiind un ansamblu de persoane care au obiective comune. 

Pentru realizarea acestor obiective elaborează planuri, alocă resurse 
financiare, materiale, umane şi informaţionale. 

În acelaşi timp trebuie să dispună de manageri care contribuie la 
realizarea obiectivelor. 

 
 

7.1.  Organizarea structurală. Structura organizatorică la nivelul 
unei firme. 

 
Organizarea este un procedeu prin care se stabilesc şi se 

coordonează mijloace administrative, tehnice, economice în scopul 
funcţionării unui sistem. Ea poate fi împărţită în două categorii: 

1. Organizarea procesuală se referă la proceduri, reguli, care 
stabilesc ce trebuie făcut pentru îndeplinirea în cele mai bune condiţii a 
obiectivelor stabilite. 

2. Organizarea structurală se referă la proceduri, reguli, care 
stabilesc cine, când şi cum acţionează astfel încât să fie îndeplinite 
obiectivele stabilite. 

 
Structura organizatorică la nivelul unei firme. 

 
Cuprinde totalitatea posturilor şi compartimentelor de muncă, a 

relaţiilor care se stabilesc între ele, pentru realizarea obiectivelor unei 
unităţi, în condiţii de eficienţă. 

 
Scopul: 

 de a stabili ierarhia organizațională;  
 de a stabili canalele de comunicare;  
 de a aloca resurse pentru realizarea obiectivelor. 
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Structura organizatorică are două părţi distincte:  

 structura de conducere sau funcţională.  
 structura de producţie sau operaţională. 

 
1. Structura de conducere (funcţională sau de management) 

cuprinde totalitatea personalului de conducere şi a compartimentelor 
funcţionale (tehnice, economice şi administrative) care are în vedere 
modul de constituire, grupare, comunicare şi funcţionare a acestora, 
pentru realizarea obiectivelor. 
 

Componentele structurii funcţionale sunt: 
a) postul 
b) funcţia 
c) compartimentul de muncă 

 
a) Postul: 

 
Definiţie: ansamblul de sarcini, competenţe şi responsabilităţi, ce 

revin permanent şi organizat unei persoane angajate într-o unitate. 
 

Trăsături: 
 autoritatea formală - limita de acţiune a titularilor de posturi 
 competenţa profesională - pregătirea şi experienţa necesară 
 responsabilităţile - obligaţia titularului de a îndeplini sarcini şi 

atribuţii 
 

Totalitatea trăsăturilor postului vor fi cuprinse într-un act numit 
Fişa postului, care va conţine: 

- descrierea postului - adică funcţia, serviciul unde este încadrată 
persoana, relaţiile ierarhice şi funcţionale, responsabilităţile şi limitele de 
competenţă. 

- cerinţele postului - adică, studii, specializare, aptitudini etc. 
 

b) Funcţia: 
 

Definiţie: ansamblul atribuţiilor, sarcinilor, respectiv 
responsabilităţile şi competenţele ce-i revin unui lucrător al unităţii.  
 

Tipuri de funcţii: 
 

1. Funcţii de conducere (de management) care cuprind sarcini şi 
atribuţii de coordonare şi verificare, pot fi de nivel: 

 superior (managerul general şi cei executivi); 
 mediu (şefii de compartimente, şefi de secţii de producţie etc.); 
 inferior (şefii de ateliere, şefi de formaţii de lucru etc). 
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2. Funcţii de execuţie care cuprind sarcini de execuţie fără luarea 
unor decizii privind munca altor lucrători. Persoanele, care deţin astfel de 
funcţii, nu pot coordona şi nu conduc.  

Funcţiile de execuţie pot fi cu caracter general sau de specialitate. 
 

c) Compartimentul de muncă: 
 

Definiţie: gruparea de persoane cu atribuţii şi sarcini relativ stabile, 
subordonate unei autorităţi unice. 

 
Tipuri de compartimente: 

 după numărul persoanelor incluse, importanţa şi volum de muncă  
 biroul - minim 5 persoane, care desfăşoară activităţi omogene; 
 serviciul - minim 8 persoane, care desfăşoară activităţi omogene de 

volum mai mare, 
 direcţia - peste 10 persoane. 

 
 după natura activităţilor: 
 operaţionale - care contribuie direct la realizarea obiectului de 

activitate al firmei (secţii, ateliere, depozite etc.); 
 funcţionale - care stau la baza punerii în practică a strategiilor şi 

politicii firmei (direcţiile, serviciile şi birourile). 
 

 după modul de exercitare a autorităţii:   
 compartimente ierarhice (conducătorii lor se supun unei autorităţi 

ierarhice); 
 compartimente funcţionale (conducătorii lor au autoritate 

funcţională). 
În practică există o structură combinată a celor două 

compartimente, avantajele acesteia fiind că se poate păstra uşor disciplina 
şi se poate folosi eficient competenţa oamenilor. 

Relaţiile organizatorice sunt raporturi între compartimentele 
organizatorice, pentru asigurarea unui schimb permanent de informaţii. 

 
    Clasificare: 

 din punct de vedere juridic, sunt: 
 formale - stabilite prin Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare; 
 informale - stabilite după criterii subiective, neprevăzute în 

regulamente sau alte acte normative. 
 

 în funcţie de raporturi, sunt: 
 de autoritate - stabilite între conducători şi subordonaţi: 

 ierarhice 
 funcţionale 

  
 de cooperare - între posturi şi compartimente de pe acelaşi nivel 

ierarhic; 



106 
Investeşte în oameni ! Proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007 – 2013 

„Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru siguranţa şi sănătatea elevilor” ID 33487 

 de control - între posturi şi compartimente specializate în activităţi 
de control şi celelalte posturi sau compartimente; 

 de reprezentare - apărute între manageri şi reprezentanţii 
diferitelor organizaţii profesionale sau sindicale din interiorul sau 
din afara unităţii. 
 
2. Structura de producţie (operaţională) este formată din 

ansamblul persoanelor, compartimentelor şi relaţiilor organizaţionale care 
asigură realizarea directă a obiectului de activitate al unităţii. 

 
    Tipuri: 

Structura operațională-tehnologică (de tip tehnologic): 
 

 apare la unităţi organizate pe principiul omogenităţii procesului 
tehnologic; 

 caracterizează unităţile cu producţie individuală sau de serie mică și 
care fabrică o gamă largă de produse; 

 folosesc utilajele universale, locurile de muncă omogene, lucrătorii cu 
o calificare superioară sau chiar policalificare. 

 

Avantaje: Dezavantaje: 
- flexibilitate ridicată în 
organizarea şi desfăşurarea 
proceselor de fabricaţie. 
- introducerea mai rapidă în 
fabricaţie a unor produse noi sau 
modernizate. 

- dificultate în aplicarea unor 
soluţii organizatorice moderne, 
datorită marii diversităţi a 
produselor fabricate. 

 
Structura operațională pe obiect sau pe produs 

 

 apare la unităţi care sunt organizate pe principiul omogenităţii 
produsului; 

 caracterizează unităţile cu producţie de serie şi volum mare 
 folosesc locuri de muncă specializate pentru o singură operaţie 

tehnologică, amplasate conform fluxului tehnologic şi lucrători 
specializaţi pe operaţie. 

 

Avantaje: Dezavantaje: 

- utilizarea unor metode 
moderne de organizare a 
producţei şi a muncii (în flux 
continuu); 
- reducerea duratei ciclului de 
producţie; 
- permite creșterea 
productivității muncii. 

- rigiditate de schimbare a 
producţiei, deoarece locurile de 
muncă sunt specializate pe un 
anumit tip de produs; 
- utilizarea incompletă a 
utilajelor (scăderea 
productivităţii şi a eficienţei) la 
scăderea volumului de 
producţie. 
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Structura operațional mixt 

 
 apare la unităţi în care unele secții sunt specializate pe principiul 

omogenităţii procesului tehnologic, iar altele pe principiul 
omogenității produsului; 

 caracterizează unităţile cu producţie de serie şi volum mare 
  

Prezintă avantajele şi dezavantajele celor două categorii 
anterioare. 
 
 
Exemplu de organigramă a unei unităţi: 

 

 
7.2.  Planificarea şi organizarea procesului de muncă. 

 
Organizarea muncii implică toate componentele şi aspectele legate 

de procesul de muncă. Are drept scop optimizarea relaţiilor dintre om şi 
mijloacele de muncă cât şi a relaţiilor interumane.  

 
Organizarea muncii presupune crearea şi respectarea unor norme şi 

proceduri şi nu poate fi concepută fără o anumită ordine şi disciplină. 
  

Definiţii: 
 

Procesul de producţie reprezintă ansamblul de activităţi 
organizate, conduse şi realizate de către om cu ajutorul mijloacelor de 
muncă şi al proceselor naturale, având drept scop transformarea muncii în 
produse şi servicii. 

Acesta cuprinde următoarele elemente: 
 mijloacele de muncă, 
 obiectele muncii, 
 munca însăşi.  
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Procesul de muncă este acea componentă a procesului de 
producţie şi reprezintă  activitatea executantului în sfera producţiei 
materiale, a serviciilor sau în îndeplinirea unei funcţii, cu ajutorul 
mijloacelor de muncă.  

Scopul procesului de muncă este obţinerea de bunuri materiale sau 
servicii.  

 

Organizarea procesuală reprezintă descompunerea proceselor de 
muncă (fizice şi intelectuale) în următoarele elemente componente: 

 operaţiile de muncă, 
 timpii de muncă, 
 mişcările. 

 

Conţinutul şi caracteristicele acestor componente vor fi stabilite în 
funcţie de obiectivele procesului de muncă.  

 

Funcţiunea reprezintă ansamblul activităţilor, atribuţiilor şi 
sarcinilor care trebuie să fie omogene, asemănătoare sau complementare 
şi care contribuie la realizarea obiectivelor proceselor de muncă. 

În general, într-o unitate există cinci funcţiuni principale:  
1. cercetare-dezvoltare, 
2. producţie-servicii, 
3. comercială, 
4. financiar-contabilă, 
5. personal. 

 

   1. Funcţiunea de cercetare-dezvoltare 
 

Reprezintă activităţile desfăşurate în vederea realizării de noi idei 
şi transformarea acestora în noutăţi utile dezvoltării. 

Este necesară adaptării permanente a firmelor la noile cuceriri ale 
ştiinţei şi tehnicii contemporane, în accepţiunea, adevărului de 
necontestat, că ştiinţa reprezintă un vector al dezvoltării societăţii. 

 
 

Atunci când funcţiunea de cercetare-dezvoltare nu se manifestă, 
chiar în ipoteza în care celelalte funcţiuni acţionează ideal, firma este 
sortită stagnării ! 

 
Datorită faptului că se manifestă în toate domeniile funcţiunea de 

cercetare-dezvoltare are un caracter complex.  
 

    Principalele activităţi ale acestei funcţiuni pot fi: 
Ø cercetarea ştiinţifică, ingineria tehnologică şi introducerea 

progresului tehnic; 
Ø investiţii şi construcţii noi sau modernizarea, dezvoltarea, 

reconstrucţia şi reînnoirea fondurilor fixe existente; 
Ø organizarea producţiei şi a muncii folosind noi metode, tehnici şi 

instrumente de organizare şi management a activităţii productive. 

 
De  reţinut ! 
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Un obiectiv important al oricărei unităţi, dar specific în primul 
rând acestei funcţii, este economisirea resurselor de muncă, materiale, 
financiare şi de energie ! 

 
 

2. Funcţiunea de producţie 
 

Reprezintă ansamblul activităţilor de bază, auxiliare şi deservire 
prin care se realizează obiectivele din domeniul fabricării produselor, 
executării lucrărilor şi prestării serviciilor din cadrul unei unităţi. 

  
 

Transformarea obiectelor muncii în produse, servicii, lucrări 
constituie raţiunea funcţionării oricărei unităţi ! 

 
 
    Principalele activităţi ale acestei funcţiuni pot fi: 

 fabricaţia sau exploatarea, constând în transformarea 
obiectelor muncii în produse, servicii sau lucrări care fac 
obiectul de bază al activităţii; 

 controlul tehnic de calitate al materiilor prime, 
semifabricatelor şi subansamblelor pe întregul flux de 
fabricaţie, precum şi al produselor finite; 

 întreţinerea şi repararea utilajelor în vederea menţinerii 
acestora în stare de funcţionare, preîntâmpinării şi evitării 
pe cât posibil a efectelor uzurii; 

 producţia auxiliară prin care se asigură condiţiile pentru 
buna desfăşurare a fabricaţiei de bază. 

 
 

3. Funcţiunea comercială 
 

Cuprinde activităţile menite să concure la realizarea obiectivelor 
unităţii, prin stabilirea legăturilor economice, în vederea procurării 
mijloacelor necesare şi desfacerii produselor, serviciilor şi lucrărilor. 

    Principalele activităţi ale acestei funcţiuni pot fi: 
• aprovizionarea tehnico-materială; 
• desfacerea; 
• marketingul. 

 
 

În condiţiile unei pieţe în continuă schimbare creşte rolul funcţiunii 
comerciale, în vederea susţinerii activităţii viitoare ! 

 

 
De  reţinut ! 
 

 
De  reţinut ! 
 

 
De  reţinut ! 
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4. Funcţiunea financiar-contabilă 

 
Reprezintă ansamblul activităţilor prin care se realizează 

obiectivele privind obţinerea şi folosirea mijloacelor financiare necesare 
unităţii. 

  
    Principalele activităţi ale acestei funcţiuni pot fi: 

• activitatea financiară; 
• activitatea contabilă. 

 
 

5. Funcţiunea de personal 
 

Cuprinde ansamblul activităţilor desfăşurate în cadrul firmei pentru 
realizarea obiectivelor din domeniul asigurării şi dezvoltării resurselor 
umane. 

    Principalele activităţi ale acestei funcţiuni se referă la: 
a) planificarea; 
b) recrutarea; 
c) selecţia; 
d) perfecţionarea; 
e) motivarea; 
f) salarizarea; 
g) protecţia personalului. 

 
 

7.3.  Locuri de muncă. Definire. Caracteristici. 
 

Locul de muncă reprezintă spaţiu bine delimitat (zonă, teritoriu) dotat cu 
tot ce este necesar (maşini, scule, unelte, obiecte, materii prime, piese 
etc.) folosit la realizarea unor sarcini de muncă, de către unul sau mai 
mulţi lucrători. 

 
 
 
Fiecărui loc de muncă îi sunt specifice patru elemente componente: 
 

1. mijloacele de muncă; 
2. obiectele muncii; 
3. forţa de muncă; 
4. condiţiile generale de muncă (mediul de muncă). 
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Caracteristici: 
 

Caracteristicile de securitate şi sănătate ale locului de muncă se stabilesc 
în funcţie de cele patru elemente componente, astfel: 

 
1. mijloacele de muncă 

 dotarea locului de muncă, 
 amplasarea utilajelor, 
 alimentarea cu energie, 
 menţinerea utilajelor în stare de funcţiune, 
 stabilirea traseelor de deplasare, 
 calitatea utilajelor. 

 
2. obiectele muncii 

 aprovizionarea corespunzătoare a locului de muncă, 
 transportul şi depozitarea la locul de muncă, 
 transportul prodului finit către depozitul unităţii, 
 degajarea locului de muncă. 

 
3. forţa de muncă 

 numărul de lucrători şi structura pe meserii, 
 nivelul de calificare al executanţilor, 
 capacitatea fizică şi psihică de muncă, 
 stabilirea sarcinilor de lucru pentru fiecare executant. 

 
4. condiţiile generale de muncă 

 factori de risc, 
 factori de ambianţă fizică, 
 factori de ambianţă psihică, 
 factori igienico-sanitari. 

 
 
 

Locul de muncă reprezintă un sistem om – mijloc de muncă – 
mediu ! 

 
 
 

7.4.  Organizarea locului de muncă. 
 

Din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă la 
organizarea locului de muncă se va ţine cont de: 

 particularităţile anatomice, fiziologice, psihologice ale organismului 
uman; 

 principiile de organizare a muncii; 
 principiile ergonomice ale locului de muncă; 

 

 
De  reţinut ! 
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 Particularităţile anatomice, fiziologice, psihologice ale 
organismului uman vor sta deasemenea la baza caracteristicilor 
constructive şi funcţionale ale echipamentelor de munca (unelte, scule, 
instalaţii, utilaje, maşini, instrumente). 

 
 

Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locurile de muncă: 
 

 Eliminarea poziţiilor forţate, nenaturale ale lucrătorului se vor face 
prin: 

 folosirea echipamentelor tehnice corespunzătoare, 
 amenajarea locului de muncă, 
 optimizarea fluxului tehnologic; 

 
 Unde se lucrează în poziţie şezând, se vor folosi scaune ergonomice; 

 
 Unde se lucrează în poziţie ortostatică, munca se va organiza astfel 

încât să permită aşezarea periodică a lucrătorului; 
 

 Prin organizarea corespunzătoare a fluxului tehnologic vor fi evitate 
mişcările de răsucire şi aplecare ale corpului, precum şi a mişcările 
foarte ample ale braţelor la maşini la care muncitorul intervine direct 
pentru o manipulare corectă a materiilor prime şi produselor 

 
 Utilajele, maşinile, mesele şi bancurile de lucru vor fi astfel amplasate 

încât să asigure spaţiul necesar mişcării şi, după caz poziţionarea 
comodă a membrelor inferioare, ale lucrătorului, cu posibilitatea 
mişcării lor în timpul lucrului. 

 
 Înălţimea exactă a planului de lucru se va stabili în funcţie de 

caracteristicile anatomice ale lucrătorului; 
 

 Amplasarea dispozitivelor de comandă, a afişajelor informaţionale şi a 
aparatelor de măsură şi control se va face numai în baza unor criterii 
de: 
Ø vizibilitate, 
Ø accesabilitate, 
Ø acţionare comodă; 

 
 Dispozitivele de comandă vor fi alese numai în baza unor caracteristici 

de: 
Ø formă, 
Ø mărime, 
Ø culoare, 
Ø indicaţii scrise, 
Ø simboluri etc.;  
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 Munca şi locul de muncă vor fi astfel organizate încât să se evite 
expunerea la noxe a lucrătorilor care nu au legătură directă cu locul de 
muncă nociv; 

 
 Locurile situate la înălţime vor fi prevăzute cu balustrade (rezistente), 

pentru evitarea pericolului de cădere în gol; 
 

 Permanent vor fi păstrate libere ieşirile şi căile de acces; 
 

 Va fi asigurată permanent curăţirea locului de muncă, echipamentelor 
tehnice, a dispozitivelor, în special a instalaţiilor de ventilaţie; 

 
 Se va asigura în mod corespunzător mentenanţa (verificare, întreţinere, 

reparare) echipamentelor de muncă şi dispozitivelor de protecţie.  
 
 

Cerinţe minime de securitate şi sănătate sunt obligatorii 
pentru toate locurile de muncă ! 

 
 
 

7.5.  Căi de acces şi circulaţie. 
 

 Amplasarea și dimensionarea (lăţimea) căilor de acces şi circulaţie 
ale unității, exterioare sau interioare (din toate încăperile de lucru, clădiri, 
hale, depozite etc) se va stabili în funcţie de felul circulaţiei, gabaritele 
mijloacelor de transport utilizate şi dimensiunile materialelor sau pieselor 
care se transportă. 

 
Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru căi de acces și de 
circulație: 

 
 Vor fi marcate vizibil pentru a fi uşor de recunoscut. 

 
 Vor fi menţinute permanent libere şi curate. 

 
 Suprafeţele căilor de circulaţie pentru persoane trebuie să fie netede şi 

nealunecoase. 
 

 Suprafețele destinate circulaţiei vehiculelor trebuie să nu prezinte 
denivelări şi să fie rezistente. 

 
 Căile de circulaţie pentru persoane şi trecerile amplasate la înălţime 

vor fi protejate cu balustrade înalte de cel puţin 1 m, prevăzute cu 
legături de separaţie, iar la partea inferioară cu o bordură înaltă de cel 
puţin 10 cm. 

 

 
De  reţinut ! 
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 Golurile din planşee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace sau 
grilaje rezistente, sau vor fi îngrădite cu balustrade şi marcate cu 
indicatoare de securitate. 

 
 Golurile, şanţurile, rigolele situate în zonele de circulaţie vor fi 

acoperite sau marcate cu indicatoare, iar în timpul nopţii vor fi 
semnalizate cu mijloace luminoase (felinare, avertizoare sau inscripţii 
luminoase). 

 
 

7.6.  Căi de acces de urgenţă şi ieşirile cu destinaţie de urgenţă. 
 

 În caz de pericol trebuie să fie posibilă evacuarea rapidă şi în cea 
mai mare siguranţă posibilă a lucrătorilor de la toate punctele de lucru. 
 Numărul, distribuţia şi dimensiunile căilor de acces de urgenţă şi 
ale ieşirilor depind de scopul, echipamentele tehnice şi dimensiunile 
locurilor de muncă, precum şi de numărul maxim posibil de persoane ce 
pot fi prezente la un moment dat. 

 
Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru căi de acces de urgenţă şi 
ieşirile cu destinaţie de urgenţă: 

 
 Căile de acces de urgenţă şi ieşirile trebuie să rămână în permanenţă 

libere şi să conducă în mod cât mai direct afară sau în spaţii sigure. 
 

 Căile de acces de urgenţă şi ieşirile cu destinaţie de urgenţă trebuie să 
fie puse în evidenţă prin indicatoare de securitate.  

 
 Indicatoarele de securitate trebuie amplasate în locurile cele mai 

vizibile. 
 

 Căile de acces de urgenţă şi ieşirile au nevoie de iluminat de siguranță. 
 
 
 

Lucrătorii trebuie să aibă acces la două căi de evacuare, care 
să ducă în direcții opuse ! 

 
  
 
 
  

 
De  reţinut ! 
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7.6.  Testare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Definiți organizarea unei unități? 

2. La ce se referă organizarea procesuală? 

3. La ce se referă organizarea structurală? 

4. Care este scopul structurii organizatorice la nivelul unei unităţi? 

5. Câte părţi are sturctura organizatorică şi care sunt acestea? 

6. Ce tipuri de relaţii organizatorice cunoaşteţi?  

7. Definiţi procesul de muncă? 

8. Definiţi funcţiunea şi enumeraţi tipurile de funcţiuni principale. 

9. Definiţi locul de muncă şi enumeraţi componentele sale specifice. 

10. Enumeraţi cel puţin 5 cerinţe minime de securitate la locul de muncă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întrebări recapitulative 
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 Aveţi la dispoziţie 500 de posturi într-o unitate. Utilizând organigrama de mai sus 
rezolvaţi următoarele cerinţe: 
 
 
CERINŢA 1 
 
 Repartizaţi posturile pe structurile din organigramă respectând cerinţele de personal a 
fiecărei structuri astfel încât unitatea să fie funcţională. 
 
 
CERINŢA 2 
 
 Alegeți una din structurile din organigramă şi enumerați cel puțin 5 cerinţe minime de 
securitate şi sănătate pentru aceasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manager General
(Director General)

Director 
economic

Serviciu 
Contabilitate

Serviciu 
Financiar

Serviciu
Administrativ

Director 
vânzări

Compartiment
Vânzări

Compartiment
Aprovizionare

Director 
producţie

Secţie
Producţie

Compartiment
Mentenanţă

Director 
resurse 
umane

Serviciu 
SSM

STUDIU DE CAZ 



117 

Investeşte în oameni ! Proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007 – 2013 
„Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru siguranţa şi sănătatea elevilor” ID 33487 

 
 

 
 
 
 
Subiectul I. 
Pentru fiecare din itemii de mai jos, scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 

(4 puncte) 
 

1. Structura organizatorică cuprinde: 
a) totalitatea persoanelor, compartimentelor organizatorice şi a relaţiilor care se stabilesc 

între ele, pentru realizarea obiectivelor de bază ale întreprinderii; 
b) totalitatea posturilor şi compartimentelor organizatorice şi a relaţiilor care se stabilesc 

între ele, pentru realizarea obiectivelor unei unităţi, în condiţii de eficienţă; 
c) totalitatea utilajelor dintr-o unitate. 
 
2. Componentele structurii funcţionale sunt: 
a) postul, funcţia, compartimentul; 
b) descrierea postului şi cerinţele postului; 
c) fişa postului. 
 
3. Compartimentul de muncă reprezintă: 
a) clădirea sau camera unde muncitorul lucrează; 
b) partea din clădire unde este amplasat un utilaj; 
c) o grupare de persoane cu atribuţii şi sarcini relativ stabile, subordonate unei autorităţi 

unice. 
 
4. Organizarea procesuală reprezintă descompunerea proceselor de muncă în următoarele 

elemente componente: 
a) operaţiile de muncă; 
b) timpii de muncă; 
c) mişcările. 
 
5. Locul de muncă reprezintă: 
a) locul unde se amplaseză utilajale; 
b) unitatea unde muncitorul îşi desfăşoară activitatea; 
c) spaţiu bine delimitat (zonă, teritoriu) dotat cu tot ce este necesar (maşini, scule, unelte, 

obiecte, materii prime, piese etc.) folosit la realizarea unor sarcini de muncă, de către 
unul sau mai mulţi lucrători. 

 
 
 

Test de evaluare 
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Subiectul II. 
Arătaţi dacă itemii următori sunt adevăraţi sau falşi: 

(5 puncte) 
 
Adevărat Fals Itemii 

A F Transformarea obiectelor muncii în produse, servicii, lucrări 
constituie raţiunea funcţionării oricărei unităţi. 

A F Locurile situate la înălţime vor fi prevăzute cu balustrade 
(rezistente), pentru evitarea pericolului de cădere în gol. 

A F Lucrătorii trebuie să aibă acces la două căi de evacuare, care să ducă 
în aceeaşi direcţie. 

A F 
Atunci când funcţiunea de cercetare-dezvoltare nu se manifestă, 
chiar în ipoteza în care celelalte funcţiuni acţionează ideal, firma este 
sortită stagnării. 

A F 
Golurile din planşee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace şi 
grilaje rezistente şi vor fi îngrădite cu balustrade şi marcate cu 
indicatoare de securitate. 

 
 

 Notă: Se acordă 1 punct din oficiu 
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CAPITOLUL 

VIII 
 NOŢIUNI DE IGIENĂ A MUNCII.   

 
 

 
 
 Lipsa igienei la locul de muncă poate contribui, în mod frecvent, la 
accidente de muncă şi boli profesionale prin ascunderea unor riscuri, cum 
ar fi: 

 împiedicarea de obiecte de pe pardoseli, scări şi platforme;  
 lovirea de obiecte care desprind sau se prăbuşesc;  
 alunecarea pe suprafeţe umede sau murdare; 
 împiedicarea sau lovirea de elemente sau materiale dispuse 

dezordonat;  
 tăierea sau înţeparea pielii corpului de către sârme din oţel sau 
şpanuri; 

 contactarea unor boli contagioase; 
 favorizarea unor factori care contribuie la apariţia bolilor profesionale 

etc.  
 
 Pentru a evita acest lucru, un loc de muncă trebuie să fie “menţinut 
curat”, printr-o igienă corespunzătoare.  
 
 

8.1.  Igiena la locul de muncă. 
 
 Igiena la locul de muncă reprezintă un ansamblu de reguli şi 
măsuri menite să apere sănătatea lucrătorilor, ținând seama de procesele 
fiziologice în timpul muncii și de interrelația dintre organism și mediul 
înconjurător. 
 
 Igiena poate să elimine unele riscuri la locurile de muncă şi 
totodată ne ajută să lucrăm în condiţii de siguranţă.  
 Igiena nu reprezintă doar curăţenie ci şi o întreţinere 
corespunzătoare a acesteia.  
 
 Întreţinerea include păstrarea zonelor de lucru curate şi ordonate; 
menţinerea pardoselilor fără riscul de alunecare şi cădere; eliminarea 
deşeurilor (ex. hârtie, carton), precum şi a altor pericole (ex. incendii).  
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 Curăţenia permanentă este o operaţiune eficientă şi economică şi 
reduce riscurile. 
 Curăţenia ocazională este o operaţiune costisitoare şi nu reduce 
riscurile de accidentare şi îmbolnăvire.  
 

Igiena trebuie menţinută corespunzător atât acasă cât şi la 
locul de muncă ! 

 
 

Beneficiile curăţeniei la locul de muncă, sunt: 
 eforturi reduse pentru manipularea de materiale;  
 zone de lucru neaglomerate şi zone de circulaţie libere;  
 reducerea expunerii lucrătorilor la substanţe periculoase 

(ex: praf, vapori);  
 utilizarea mai eficientă a echipamentelor de muncă, 

materialelor şi accesoriilor;  
 îmbunătăţirea sănătăţii prin asigurarea unor condiţii de 

igienă;  
 utilizarea mai eficientă a spaţiului de lucru;  
 pericole de incendiu scăzute;  
 îmbunătăţirea moralului lucrătorilor etc.  

 

Caracteristicile unui program bun de curăţenie: 
 Gestionarea şi depozitarea ordonată; 
 Organizarea circulaţiei materialelor de la punctul de 

intrare la cel de ieşire; 
 Includerea unui plan al fluxului de materiale pentru a se 

asigura manipularea minimă a acestora; 
 Asigurarea că zonele de lucru nu sunt folosite ca spații de 

depozitare;  
 Eliminarea manipulărilor repetate ale aceluiaşi material şi 

o utilizare mai eficientă a timpului lucrătorilor;  
 Planificarea eficientă privind depozitarea şi manipularea 

materialelor în moduri nepericuloase;  
 Instrucţiuni de lucru bune pentru programul de 

curăţenie.  
 Lucrătorii trebuie să ştie cum să îi protejeze pe ceilalţi 

prin postarea de semne (ex. "Suprafețe ude - pardosele 
alunecoase" etc.) care indică orice fel de condiţii 
periculoase;  

 Esenţial pentru curăţenie este "menţinerea ei". 
Un program de curăţenie bun, identifică şi alocă responsabilităţile 
având în vedere următoarele:  

§ curățenia căilor de circulație și acces; 
§ curăţenia zilnică;  
§ eliminarea deşeurilor;  
§ îndepărtarea materialelor neutilizate;  
§ inspectarea curăţeniei, după efectuarea ei.  

 
De  reţinut ! 
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 Respectarea succesiunii operaţiunilor de curățare, 
utilizarea unor unelte, echipamente şi accesorii potrivite;  

 Inspecţia, singura modalitate de a verifica deficienţele în 
timpul programului, astfel încât modificările să poată fi 
făcute în timp util.  

 
Unelte şi echipamente necesare efectuării curățeniei  
Maşini electrice sau mecanice de curăţenie, aspiratoare pt. praf, 
aspiratoare praf şi licihid, maşini de spălat şi lustruit pardoseli, 
mături, mături mecanice, mopuri, cărucioare cu găleţi şi storcătoare, 
maşini cu injecţie de apă pt. mochete, suflante pt. uscare rapidă a 
mochetelor, ustensile pt. spălat geamuri, raclete, lavete, materiale de 
igienizare etc. 
 
§ Instrumentele de curăţenie trebuie să fie adaptate tipului 

curăţeniei (ex. pardoseli, rafturi, încăperi, curţi, spaţii 
deschise); 

§ Instrumentele de curăţenie au nevoie de dulapuri potrivite 
pentru depozitare cu locaţii marcate pentru a permite 
aranjarea lor ordonată;  

§ Depozitarea imediată după utilizare, reducând astfel şansa de 
a fi pierdute;  

§ Instrumentele de curăţenie trebuie inspectate în mod regulat, 
curăţate, reparate sau înlocuite.  

 
Dotările social - sanitare necesare igienei angajaților  

Ø Vestiare, care trebuie să fie adecvate, curate şi bine 
întreţinute;  

Ø Dulapuri, necesare pentru stocarea lucrurile personale ale 
angajaţilor;  

Ø Grupuri sanitare, care necesită curăţarea o dată sau de mai 
multe ori pe fiecare schimb şi aprovizionare cu săpun, 
prosoape, plus dezinfectanţi; 

Ø Duşuri, spălătoare care trebuie să fie încăperi speciale şi 
dotate corespunzător;  

Ø Dotările enumerate mai sus trebuie să respecte reguli şi 
proceduri speciale dacă lucrătorii folosesc materiale toxice 
sau periculoase; 

Ø Unele facilităţi pot solicita două vestiare cu duşuri între ele. 
Folosirea unor astfel de vestiare duble permit lucrătorilor 
contaminanţi la locul de muncă să intre direct la duş şi 
împiedică astfel contaminarea „îmbrăcămintei de stradă”; 

Ø Fumatul, mâncatul sau băutul apei în zonele de lucru 
trebuie să fie interzise; 

Ø Zona pentru servirea mesei şi repaos trebuie să fie separată 
de zona de lucru şi trebuie să fie curăţată. 
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Etapele unui program eficient de curăţenie:  
1. Îndepărtarea prafului şi murdăriei 
2. Curățenia suprafeţelor de lucru 
3. Întreţinerea corpurilor de iluminat 
4. Curățenia căilor de acces şi a scărilor  
5. Controlul scurgerilor accidentale 
6. Întreţinerea clădirilor şi a echipamentelor 
7. Depozitarea materialelor  
8. Eliminarea deşeurilor 

 
 

Reguli de igienă pe care trebuie să le asigure angajatorul: 
1. pardoseli şi scări curate, uscate şi nealunecoase; 
2. spaţii curate, dotate cu mobilier şi utilităţi curente;  
3. recipiente pentru colectarea deşeurilor;  
4. eliminarea murdăriei şi gunoiului;  
5. colectarea cu regularitate a deşeurilor;  
6. curățarea imediată a petelor de produse petroliere;  
7. păstrarea pereţilor interni şi plafoanelor curate;  
8. toalete (separate pentru bărbaţi şi femei) curate, bine 

ventilate; 
9. chiuvete pentru spălare cu apă curentă caldă şi rece; 
10. duşuri pentru muncile murdare sau situaţii de urgenţă;  
11. săpun şi prosoape sau uscătoare pentru mâini;  
12. perii, bureţi pentru curăţat pielea, dacă este necesar;  
13. creme pentru protecţia sau emulsionarea pielii;  
14. dacă este necesar, măsuri speciale de igienă; 
15. facilităţi pentru uscarea hainelor umede;  
16. anumite facilităţi pentru lucrătorii care lucrează departe 

de bază (ex. toalete ecologice); 
17. vestiare, dulapuri sau cuiere pentru agăţat 

îmbrăcămintea;  
18. facilităţi privind schimbarea îmbrăcămintei personale cu 

cea de lucru;  
19. alimentarea cu apă de băut curată (semnalizată dacă este 

necesar, să se facă distincţia între apa potabilă şi cea 
industrială); 

20. facilităţi pentru a lua masa în condiții de igienă 
corespunzătoare; 

21. zone separate sau camere pentru fumători şi nefumători 
sau interzicerea fumatului în zonele pentru odihnă şi 
încăperile pentru servirrea mesei; 

22. facilităţi de odihnă pentru femeile gravide şi mamele care 
necesită îngrijire medicală; 

23. condiţii confortabile de muncă. 
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Reguli de securitate în strânsă legătură cu regulile de igienă: 
1. temperatură de lucru rezonabilă, în locurile de muncă; 
2. sisteme locale de încălzire sau răcire în cazul în care temperatura 

confortabilă nu poate fi menținută în fiecare loc de muncă; 
3. îmbrăcăminte termoizolantă şi restul de facilităţi în cazul în care 

este necesar, de exemplu, pentru procesele de muncă calde şi 
reci; 

4. o bună aerisire a spaţiilor de muncă;  
5. sisteme de încălzire care nu furnizează niveluri de temperatură 

periculoase;  
6. eliminarea noxelor de la locul de muncă; 
7. suficient spaţiu la locurile de muncă; 
8. atenuarea zgomotului care poate fi deranjant sau dăunător pentru 

sănătate. 
 
 

8.2.  Igiena individuală. 
 
 Igiena individuală la locul de muncă constă în: igiena 
îmbrăcămintei, încălţămintei (ex. hainele de lucru, echipamentul 
individual de protecție) şi igiena corporală. 
 
 Îmbrăcămintea trebuie să ajute funcţia de termoreglare a 
organismului (temperatura normală a corpului este de 36,5 – 37 °C). 
Îmbrăcămintea să fie zilnic curăţată sau schimbată. 
 
 Încălţămintea trebuie să corespundă configuraţiei anatomice a 
piciorului, să asigure aerisirea lui, să fie adecvată proceselor tehnologice 
şi locului de muncă, să fie zilnic curăţată. 
 
 Se vor respecta regulile privind schimbarea îmbrăcămintei, 
curăţarea, denocivizarea, la terminarea programului, mai ales în cazul 
anumitor procese tehnologice (ex. lucrări de vopsitorie, repararea sau 
întreţinerea instalaţiilor sanitare etc). 
 

 
În locurile de muncă în care există pericol de incendiu sau 

explozie nu se vor purta haine din fibre sintetice ! 
 

 
 Igiena corporală are o mare importanţă în menţinerea sănătăţii 
organismului, prin păstrarea integrităţii funcţionale a pielii. 
Unul din rolurile pielii umane este acela de a apăra organismul împotriva 
pătrunderii microbilor. De asemenea ne apără şi împotriva razelor 
ultraviolete. 
 Aceasta contribuie la eliminarea diverselor toxine din corp, la 
menţinerea căldurii şi la termoreglarea organismului. 

 
De  reţinut ! 
 



124 
Investeşte în oameni ! Proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007 – 2013 

„Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru siguranţa şi sănătatea elevilor” ID 33487 

 Pentru a putea îndeplini aceste funcţii, în primul rând, pielea 
trebuie să fie menţinută în permanenţă curată. 
 
 Deşi măsurile de igienă sunt foarte importante, ele nu sunt 
suficiente pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. Atenţia 
principală se va îndrepta, pentru aceasta, către măsurile tehnico-
organizatorice capabile să elimine factorii nocivi de la locurile de muncă. 
 
 

 
Igiena individuală constă în: igiena îmbrăcămintei, încălţămintei 

şi igiena corporală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
De  reţinut ! 
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8.3.  Testare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Enumeraţi trei cauze care pot produce accidente datorită lipsei curăţeniei la 
locul de muncă. 

2. Enumeraţi trei beneficii ale curăţeniei. 

3. Enumeraţi cinci caracteristici ale unui bun program de curăţenie. 

4. Enumeraţi cinci unelte şi echipamente utilizate în activităţile de curăţenie. 

5. Care sunt etapele unui program eficient de curăţenie? 

6. Enumeraţi cinci reguli de igienă la locul de muncă. 

7. Enumeraţi trei reguli de securitate care au legătură cu regulile de igienă. 

8. În ce constă igiena individuală? 

9. Care este rolul îmbrăcămintei? 

10. Cum trebuie să fie încălţămintea corespunzătoare? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întrebări recapitulative 
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Considerând că locul vostru de muncă, în care vă desfăşuraţi activitatea zilnică este şcoala, 
aveţi de rezolvat următoarele cerinţe: 
 
CERINŢA 1 
 Ţinând cont de etapele curăţeniei, întocmiţi un program de curăţenie, cu următoarele 
elemente: 
 

Nr. 
crt. Obiectivele curăţeniei 

Unelte şi 
echipamente 
necesare 
curăţeniei 

Deşeuri de 
eliminat 

Cine 
efectuează 
curăţenia 

Cine 
controlează 

1 Sala de clasă     

2 ...     

3 ...     

4 ...     

5 ...     
 
CERINŢA 2 
 Identificaţi principalele caracteristici pe care trebuie să le îndeplinească elementele 
legate de igiena individuală, în laboratorul de chimie şi treceţile în tabelul alăturat: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igiena îmbrăcămintei Igiena încălţămintei Igiena corporală 
   
   
   

STUDIU DE CAZ 
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Subiectul I. 
Pentru fiecare din itemii de mai jos, scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 

(5 puncte) 
 
1. Lipsa de curăţenie la locul de muncă poate cauza o multitudine de accidente, cum ar fi: 

a) împiedicarea de obiecte de pe pardoseli, scări şi platforme; 
b) alunecarea pe suprafeţe umede sau murdare; 
c) împiedicarea sau lovirea de elemente sau materiale dispuse ordonat. 

 
2. Ce trebuie să asigure angajatorul legat de deşeurile de la locul de muncă: 

a) să asigure strângerea lor; 
b) să furnizeze recipiente pentru colectarea deşeurilor, să elimine murdăria şi gunoiul, să 

asigure cu regularitate colectarea deşeurilor;  
c) să asigure depozitarea lor. 

 
3. Pentru igiena personală la locul de muncă angajatorul trebuie să asigure: 

a) toalete (separate pentru bărbaţi şi femei) curate, bine ventilate; 
b) periuţe de dinţi pentru fiecare angajat; 
c) oglinzi pentru toate camerele de toaletă. 

 
4. Regulile privind igiena locurilor de muncă presupun şi următpoarele reguli de securitate: 

a) geamuri cât mai mari pentru a pătrunde lumina cât mai bine; 
b) temperatura de lucru rezonabilă în locurile de muncă, o bună aerisire, eliminarea 

noxelor de la locul de muncă, suficient spațiu la locurile de muncă; 
c) să doteze cu aer condiţionat fiecare loc de muncă. 

 
5. Uneltele şi echipamentele necesare efectuării curățeniei, trebuie să fie: 

a) adaptate tipului curăţeniei; 
b) depozitate în dulapuri potrivite;  
c) inspectate în mod regulat, curăţate, reparate sau înlocuite. 

 
Subiectul II. 
 
Completaţi enunţurile folosind cuvintele care lipsesc: 

(4 puncte) 
 

1. Esenţial pentru curăţenie este …………….........................………… şi nu facerea ei. 
2. Înainte de măturare, cantitatea de praf din aer se reduce prin …............…………….. 

pardoselilor utilizând …….................................….. sau diferite substanţe de curăţat. 
3. Deşeurile, periodic, trebuie …………................................………… şi depozitate în 

........................................ etichetate corespunzător. 
Notă: Se acordă 1 punct din oficiu 

Test de evaluare 
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129 

Investeşte în oameni ! Proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007 – 2013 
„Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru siguranţa şi sănătatea elevilor” ID 33487 

        
 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLUL 

IX 
 SEMNALIZAREA DE SECURITATE ŞI 

SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ. 
  

 
 
 

 
 
Semnalizarea este definită ca fiind acţiunea de a semnaliza şi rezultatul 
acesteia; reprezintă deasemenea un mod de înştiinţare, de comunicare prin 
semnale.  
 
 
 

9.1.  Semnalizarea. Definire. Scop. 
 
Semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate – semnalizarea care se referă 
la un obiect, o activitate sau o situaţie determinată şi care furnizează 
informaţii ori cerinţe referitoare la securitatea şi/sau sănătate la locul de 
muncă printr-un panou, o culoare, un semnal luminos ori acustic, o 
comunicare verbală sau un gest-semnal, după caz. 
 
 
SEMNALIZAREA Exemplu 

Obiect 
 Echipamente de muncă, echipamente 

individuale de protecţie, trusa de prim-
ajutor, stingător, hidrant etc.  

Activitate 
 Orice activitate ce se desfăşoară la locul de 

muncă (ex. lucru la înălţime, lucru în trafic 
etc.). 

Situaţie 

 Orice situaţie întâlnită la locul de muncă, de 
obicei cele care pot pune în pericol 
lucrătorul (ex. pericol de explozie, pericol 
de incendiu, pericol de înec, pericol de 
electrocutare, pericol de cădere a unor 
obiecte de la înălţime etc.). 

 
 
Aceste informaţii sunt furnizate prin: culoare, panou, semnal luminos, 
semnal acustic, comunicare verbală sau gesturi semnal. 
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Semnalizarea de securitate şi de sănătate la locul de muncă - se referă 
la un loc de muncă şi este necesară atunci când riscurile nu au putut fi 
eliminate sau reduse suficient prin intermediul măsurilor: tehnice, de 
protecţie colectivă şi/sau de organizare a muncii.  
 
Scopul 

 de a informa lucrătorii referitor la riscurile existente la locul de 
muncă; 

 de a informa şi instrui lucrătorii în legătură cu semnificaţia 
semnalizării;  

 de a stabili instrucţiuni precise legate de semnalizare şi de 
comportamentul lucrătorilor în faţa acesteia. 

 
Modalităţi de semnalizare 
 
Semnalul de interzicere - semnalul prin care se interzice un 
comportament care ar putea atrage sau cauza un pericol; 
 
Semnalul de avertizare - semnalul prin care se avertizează asupra unui 
risc sau unui pericol care ar putea acţiona asupra lucrătorilor la locul de 
muncă; 
 
Semnal de obligativitate - semnalul prin care se indică adoptarea unui 
comportament specific, obligatoriu; 
 
Semnal de salvare sau de prim ajutor - semnalul prin care se dau 
indicaţii privind ieşirile de urgenţă ori mijloacele de prim ajutor sau de 
salvare; 
 
Panoul - semnalizarea care, prin combinarea unei forme geometrice, a 
unor culori şi a unui simbol sau a unei pictograme, furnizează o indicaţie 
specifica, a cărui vizibilitate este asigurata prin iluminare; 
 
Panou suplimentar - panoul utilizat împreună cu un alt panou şi care 
furnizează informaţii suplimentare; 
 
Semnal luminos - semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale 
transparente sau translucide, iluminate din interior ori din spate, astfel 
încât să se creeze o suprafaţă luminoasă şi care oferă indicaţii despre 
anumite situaţii; 
 
Semnal acustic - semnalul sonor emis şi difuzat de un dispozitiv realizat 
în acest scop, fără folosirea vocii umane sau artificiale şi care are o 
anumită codificare; 
 
Comunicare verbală - mesajul verbal comunicat prin voce umană sau 
artificială şi care are o anumită predeterminare asupra unei situaţii care 
trebuie comunicată; 
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Gestul-semnal - mişcarea şi/sau poziţia braţelor şi/sau a mâinilor într-o 
formă codificată, având ca scop ghidarea persoanelor care efectuează 
manevre ce constituie un risc pentru lucrători. 
 
 
Culoarea de securitate 
  
 Culoarea reprezintă unul din factorii fundamentali ai dezvoltării 
capacităţii creatoare a omului, unul din elementele fundamentale ale 
existenţei umane. 
Există multe studii, în speţă asupra felului în care efectele culorii 
influenţează psihologia umană, atât în viaţa noastră socială cât şi în 
activitatea de producţie. 
Astfel, culoarea, prin intermediul regulilor şi procedurilor, a devenit un 
mod de semnalizare de securitate şi sănătate prezent în toate locurile de 
muncă, având următoarea semnificaţie (prezentată în tabelul următor).  
 
 

Culoare 

 

Semnificaţie sau scop Indicaţii şi precizări 

Roşu 

Semnal de interdicţie  Atitudini periculoase 

Pericol - alarmă 

 Stop, 
 Oprire, 
 Dispozitiv de oprire de 

urgenţă 
 Evacuare 

Materiale şi echipamente de 
prevenire şi stingere a incendiilor 

 Indentificare 
 Localizare 

Galben Semnal de avertizare  Atenţie, precauţie 
 Verificare 

Albastru Semnal de obligaţie  Comportament sau acţiune 
 Obligaţia purtării EIP 

Verde 
Semnal de salvare sau de prim 
ajutor 

 Uşi, ieşiri, căi de acces 
 Echipamente de prim-

ajutor, posturi, încăperi 
 Localizare 

Situaţie de securitate  Revenire la normal 
 
 
Simbolul sau pictograma - imaginea care descrie o situaţie sau indică un 
comportament specific şi care este utilizată pe un panou ori pe o suprafață 
luminoasă. 
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9.2.  Tipuri de semnalizare. 
 
 
1. Semnalizare permanentă 
 
Se realizează prin utilizarea panourilor permanente şi este referitoare la: 
 

 interdicţie, 
 un avertisment sau o obligaţie,  
 localizarea şi identificarea mijloacelor de salvare ori prim ajutor, de 

prevenire şi stingere a incendiilor. 
 
  
La semnalizarea permanentă destinată localizării şi identificării 
materialelor şi echipamentelor de prevenire şi stingere a incendiilor 
trebuie să se folosească panouri şi o culoare de securitate. 
La locurile cu risc de coliziune cu obstacole şi de cădere a persoanelor 
trebuie să folosească panouri şi cu o culoare de securitate. 
Căile de circulaţie trebuie să fie marcate permanent cu o culoare de 
securitate. 

 
 
2. Semnalizarea ocazională 
 
Apare numai în anumite împrejurări pentru semnalizarea riscurilor, 
mobilizarea persoanelor pentru o acţiune specifică, precum şi pentru 
evacuarea de urgenţă a persoanelor şi presupune folosirea: 

 semnalelor luminoase, 
 semnalelor acustice, 
 comunicare verbală. 
 gesturi semnal. 

 
  
Orientarea persoanelor care efectuează manevre ce presupun un risc 
deosebit trebuie să se realizeze, în funcţie de împrejurări, printr-un gest-
semnal şi/sau prin comunicare verbală. 

 
Combinarea modurior şi tipurilor de semnalizare de securitate şi 
sănătate 
 
Dacă au aceaşi eficienţă, semnalizările se pot combina astfel: 

 culoare de securitate sau un panou, pentru a marca locurile cu 
obstacole, denivelări sau goluri; 

 semnale luminoase, semnale acustice sau comunicare verbală; 
 gesturi-semnal sau comunicare verbală. 

 

 
De  reţinut ! 
 

 
De  reţinut ! 
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Modalităţi de semnalizare utilizate împreună: 
 semnal luminos şi semnal acustic; 
 semnal luminos şi comunicare verbală; 
 gest-semnal şi comunicare verbală. 

 
9.3.  Panouri de semnalizare. 

 
Caracteristici intrinseci 
 

 Forma şi culorile sunt stabilite prin definiţii şi coduri. 
 Pictogramele trebuie să fie cât mai simple posibil şi trebuie evitate 

detaliile inutile. 
 Panourile trebuie confecţionate dintr-un material cât mai rezistent la 
şocuri, intemperii şi agresiuni cauzate de mediul de muncă. 

 Dimensiunile şi caracteristicile colorimetrice şi fotometrice ale 
panourilor trebuie să asigure o bună vizibilitate şi înţelegere a 
mesajului acestora. 

 
Condiţii de utilizare 
 

 Panourile trebuie instalate, în principiu, la o înălţime corespunzătoare, 
într-un loc bine iluminat, uşor accesibil şi vizibil. 

 În cazul în care condiţiile de iluminare naturală sunt precare, trebuie 
utilizate culori fosforescente, materiale reflectorizante sau iluminare 
artificială.  

 Panoul trebuie înlăturat când situaţia care îl justifică nu mai există. 
 
 

Tipuri de panouri 
 
1. Panouri de interdicţie 
 
Caracteristici: 
 
ü formă rotundă; 
ü pictogramă neagră pe fond alb, margine     

și bandă diagonală roşie (partea roşie trebuie  
să ocupe cel puţin 35% din suprafaţa panoului). 
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2. Panouri de avertizare 
 
Caracteristici: 
 
ü forma triunghiulară echilateral; 
ü pictograma neagră pe fond galben,  
ü margine neagră (partea galbenă trebuie 

să acopere cel puţin 50% din suprafaţa 
 panoului). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panoul „Materiale inflamabile” se utilizează şi în lipsa unui panou 
specific pentru temperaturi înalte. 

Fondul panoului „Materiale nocive sau iritante” poate fi în mod 
excepţional, de culoare portocalie, dacă aceasta culoare se justifica în 
raport cu un panou similar existent privind circulaţia rutieră. 

 
 
 
 
3. Panouri de obligativitate 
 
Caracteristici: 
 
ü formă rotundă; 
ü pictogramă albă pe fond albastru  
ü (partea albastră trebuie să ocupe cel  

puţin 50 % din suprafaţa panoului). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De  reţinut ! 
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4. Panouri de salvare şi de prim ajutor 
 
Caracteristici: 
 
ü formă dreptunghiulară sau pătrată 
ü pictograma albă pe fond verde  

(partea verde trebuie să acopere  
cel puţin 50 % din suprafaţa  
panoului). 

 
 
 
 
 
5. Panouri pentru materialele de stingere a incendiilor 
 
Caracteristici: 
 
ü formă dreptunghiulară sau pătrată 
ü pictograma albă pe fond roşu  

(partea roşie trebuie să acopere cel puţin  
50 % din suprafaţa panoului). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SEMNALIZAREA OBSTACOLELOR ȘI A LOCURILOR 
PERICULOASE 
 
 Marcarea locurilor cu risc de lovire de un obstacol şi de cădere a 
obiectelor şi persoanelor se face în interiorul zonelor construite ale 
unităţii, în care lucrătorii au acces în cursul activităţii lor, prin culoarea 
galbenă alternativ cu culoarea neagră sau culoarea roşie alternativ cu 
culoarea albă. 
 Dimensiunile marcajului trebuie să ţină seama de dimensiunile 
obstacolului sau ale locului periculos semnalizat. Benzile galben-negru 
sau roşu-alb trebuie să fie înclinate la cca. 45° şi să aibă dimensiunile 
aproximativ egale. 
 

 

 



136 
Investeşte în oameni ! Proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007 – 2013 

„Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru siguranţa şi sănătatea elevilor” ID 33487 

 
 
 
GESTURI SEMNAL 
 
Caracteristici: 
 

ü gesturile-semnal trebuie să fie precise, simple, ample, 
uşor de executat şi de înţeles şi bine diferenţiate de alte gesturi-semnal. 

ü utilizarea în acelaşi timp a ambelor brate trebuie să se 
facă în mod simetric şi pentru executarea unui singur gest-semnal. 
 
 
 
 
 

 Semnalizarea trebuie să fie eficientă. 
 Semnalizarea nu trebuie să fie afectată prin nici un alt mijloc. 
 Semnalizarea poate fi folosită prin mai multe mijloace. 
 Semnalizarea este folosită în mod obligatoriu atunci când 

riscurile nu pot fi reduse sau evitate prin mijloace de 
protecţie. 

 Semnalizarea este aleasă numai în urma evaluării riscurilor 
de la locurile de muncă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De  reţinut ! 
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9.4.  Testare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1. Definiţi noţiunea de semnalizare de securitate şi de sănătate. 

2. Enumeraţi cinci modalităţi de semnalizare. 

3. În ce situaţie, semnalizarea este folosită în mod obligatoriu? 

4. Ce este panoul de semnalizare? 

5. Care este forma unui panou de interdicţie? 

6. Care este culoarea panourilor de avertizare? 

7. Care este forma panourilor de obligativitate? 

8. Care este culoarea panourilor de salvare şi de prim ajutor? 

9. Cum se realizează semnalizarea obstacolelor şi a locurilor periculoase? 

10. Ce este un gest-semnal? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întrebări recapitulative 
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 Vă aflați în incinta şcolii împreună cu o echipă de evaluare a riscurilor de accidentare și 
îmbolnăvire profesională. 
Pentru a pune în aplicare măsurile de prevenire, stabilite de către echipă, aveţi la dispoziţie 
mijloacele de semnalizare reprezentate în figurile de mai jos. 
 
Rezolvaţi următoarele cerinţe: 
 
CERINŢA 1 
 
Identificaţi semnificaţia fiecărui mijloc de semnalizare. 
 
CERINŢA 2 
 
Precizaţi în care puncte din incinta şcolii trebuie să amplasaţi fiecare dintre aceste mijloacele 
de semnalizare. 
 
 

Panou Semnificaţie Amplasare Panou Semnificaţie Amplasare 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

  

 
 
 
 

STUDIU DE CAZ 
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Subiectul I 
Pentru fiecare din itemii de mai jos, scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 

(2 puncte) 
 

1. Semnalul prin care se indică adoptarea unui comportament specific referitor la 
securitatea şi/sau sănătatea la locul de muncă, reprezintă: 
a. semnal de interzicere; 
b. semnal de obligativitate; 
c. semnal de avertizare. 

 
2. Culoarea mijloacelor de semnalizare care semnifică o interdicţie, este: 

a. roşu; 
b. galben; 
c. albastru. 

 
3. Semnalizarea de securitate şi sănătate se referă la:  

a. identificarea unui spital pe o stradă; 
b. locul de muncă; 
c. trecere de pietoni pe stradă. 

 
4. Marcajul din figura alăturată se foloseşte pentru: 

a. marcarea căilor de circulaţie; 
b. semnalizarea obstacolelor şi a locurilor periculoase; 
c. marcarea zonelor de ieşire din clădiri. 

 
 
 
Subiectul II 
Arătaţi dacă itemii următori sunt adevăraţi sau falşi: 

(2 puncte) 
 
Adevărat Fals Itemii 

A F Semnalizările care necesită o sursă de energie pentru funcţionare 
trebuie să fie prevăzute cu alimentare de rezervă. 

A F 

Dacă sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanţelor sau 
a preparatelor periculoase sunt semnalizate printr-un panou de 
avertizare corespunzător, nu mai sunt necesare etichetele cu 
mijloacele de semnalizare amplasate pe fiecare ambalaj sau recipient. 

 
 
 

Test de evaluare 
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Subiectul III 
Completaţi spaţiile libere folosind cuvintele care lipsesc: 

(2 puncte) 
 

1. Simbolul sau pictograma reprezintă o imagine care descrie o .................... sau indică un 
............................. şi care este utilizată pe un ................... ori pe o ............................... . 

2. Semnal de salvare sau de prim ajutor reprezintă semnalul prin care se dau indicaţii 
privind  ..................................... ori mijloacele de ........................... sau de 
........................ . 

 
 
Subiectul IV. 
Completaţi diagrama de mai jos, indicând prin ce tipuri de informaţii poate fi furnizată 
semnalizarea de securitate şi sănătate: 

(3 puncte) 
 
 
 

 
 
 
 

Notă: Se acordă 1 punct din oficiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMNALIZARE
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- cadru al contractului individual de muncă. 
58. *** Ordinul Ministrului Muncii şi Solidaritatii Sociale nr. 76/2003 privind modificarea şi 

completarea modelului - cadru al contractului individual de munca prevazut în anexa la Ordinul 
ministrului muncii şi solidaritatii sociale nr. 64/2003. 

59. *** Hotărârea de Guvern nr. 247/2003 privind intocmirea şi completarea registrului general de 
evidenta a salariaților. 

60. *** Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă. 
61. *** Ordinul Ministerului Muncii nr. 136/1976 pentru aprobarea metodologiei de întocmire, 

completare, păstrare și evidență a carnetului de muncă.  
62. *** Hotărârea de Guvern nr. 1768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor 
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referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 
1 aprilie 2001. 

63. *** Legea nr. 403/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 130/1999 privind unele 
masuri de protectie a persoanelor incadrate în muncă. 

64. *** Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetatenilor români care lucrează în străinătate. 
65. *** Ordonanta de guvern nr. 43/2002  pentru modificarea Legii nr. 156/2002 privind protecţia 

cetatenilor români care lucrează în străinătate. 
66. *** Legea nr. 592/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2002 pentru modificarea 

Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetatenilor români care lucrează în străinătate. 
67. *** Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 
68. *** Constitutia Romaniei (republicare).   
69. *** Legea 130/1999 - privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă 

modificata  şi completată prin O.U.G.136/1999, Legea 322/2001, H.G.238/2002. 
70. *** O.G. 137/2000- privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

modificata prin Legea 48/2002 , O.G. 77/2003, Instructiuni 1/2003.  
71. *** Legea 202/2002- privind egalitatea de sanse intre femei şi bărbaţi. 
72. ***Norme metodologice din 22 decembrie 2004 de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind 

asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale, cu modificarile şi completarile 
ulterioare. 

73. *** Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor. 
74. *** Hotărârea de Guvern nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale 

echipamentelor individuale de protectie şi a conditiilor pentru introducerea lor pe piaţă. 
75. *** Hotărârea de Guvern nr. 119/ 2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe 

piaţă a maşinilor industriale. 
76. *** HOTĂRÂRE nr. 1.146 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de muncă. 
77. *** HOTĂRÂRE nr.  1048 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 

pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de 
muncă. 

78. *** HOTĂRÂRE nr. 300 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 
şantierele temporare sau mobile. 

79. *** HOTĂRÂRE nr. 493 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot. 

80. *** ORDIN nr. 753 /2006 privind protecţia tinerilor în muncă. 
81. *** HOTĂRÂRE nr.  1028 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă 

referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare. 

82. *** HOTĂRÂRE nr. 1051 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 
manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni 
dorsolombare. 

83. *** HOTĂRÂRE nr. 1091 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul 
de muncă. 

84. *** HOTĂRÂRE nr. 1425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006. 

85. *** HOTĂRÂRE nr. 1876 / 2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii. 

86. *** HOTĂRÂRE nr. 1218 / 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în 
muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor 
chimici. 

87. *** HOTĂRÂRE nr. 1092 / 2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 
expunerea la agenţi biologici în muncă. 

88. *** HOTĂRÂRE nr. 971 / 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de 
securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă. 
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89. *** HOTĂRÂRE nr. 355 / 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor. 
 *** Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă,  fişă informativă, Economiile 

Naţionale şi Securitatea şi Sănătatea în Muncă. 
90. *** Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă,  fişă informativă, Atenţie la 

pericolele de la locul de munca, sfaturi pentru lucrătorii tineri. 
91. *** Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă,  fişă informativă, Management 

Performant pentru prevenirea accidentelor. 
92. *** Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă,  fişă informativă,  Previziunile 

experţilor privind riscurile psihosociale emergente legate de securitatea şi sănătatea în muncă.  
93. *** Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă,  fişă informativă, Prevenirea 

violentei asupra personalului din sectorul educaţional. 
94. *** Inspecţia Muncii, Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă 

95. *** American Psychological Association, Stress în the Workplace – Workplace stress from the 
employee’s point of view; gives suggestions for gaining control over some aspects of one’s job.  

96. *** Directiva 89/391/CEE a Consiliului Comunităţii Europene , Directiva-cadru. pentru 
promovarea îmbunătăţirii sănătăţii şi securităţii lucrătorilor la locul de muncă din 12 iunie 1989. 

97. *** Directiva 2003/10/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind cerinţele minime 
de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţi fizici, 6 
februarie 2003. 

98. *** Directiva 95/63/CE a Consiliului de modificare a Directivei 89/655/CEE privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la 
locul de muncă,  5 decembrie 1995. 

99. *** Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
protecţia lucrătorilor contra riscurilor legate de expunerea la agenţi biologi la locul de muncă, 18 
septembrie 2000. 

100. *** www.cec.lu/en/comm/eurostat/eurostat.html 
101. ***www.ensae.fr/welcome.html 
102. ***www.europa.eu.int 
103. ***www.europa.eu.int/celex/celex.html 
104. ***www.europa.eu.int/eur-lex 
105. ***www.euroinfo.cce.eu 
106.  ***www.sanatateocupationala.ro 
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