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REZUMAT. Lucrarea este un studiu al pericolelor profesionale / risc la locurile de muncă cu condiţii speciale din anumite domenii 
industriale, de exemplu în exploatări de cărbune, pe platformele marine şi la instalaţiile de turnare, forjă, presare. Sunt evidenţiate 
şi elemente legate de evaluarea şi gestionarea riscurilor profesionale. 
 
Cuvinte cheie: condiţii speciale de muncă, risc profesional, diagnosticare, gestionare. 
 
ABSTRACT. The paper is a study of the occupational hazards/risk at the working places with special conditions that come up in 
certain industrial fields such that of coal mining, offshore platforms and shops for casting, forgery, pressing machines. There are 
also highlighted elements related to the assessment and the management of the occupational risk. 
 
Keywords: special working conditions, occupational risk, diagnosis, management. 
 

1. INTRODUCERE 

Economia mondială cunoaşte schimbări calitative 
profunde, determinate de procesul de globalizare în care 
evoluează factorii locali specifici. La nivel naţional se 
fac eforturi susţinute de utilizare eficientă a instrumen-
telor specifice economiei de piaţă, aspect care necesită 
o abordare diferită a managementului întreprinderii şi 
în particular a managementului securităţii şi sănătăţii 
în muncă. Preocupările deosebite pentru sporirea pro-
ductivităţii, eficienţei activităţii şi creşterii calităţii 
produselor şi serviciilor, trebuie să pună în evidenţă 
valoarea capitalului social deoarece securitatea şi 
sănătatea omului în procesul muncii îşi pun amprenta 
asupra tuturor mecanismelor ce acţionează în contextul 
economic, social şi financiar la nivel local, naţional şi 
internaţional. Managementul riscului profesional con-
stituie baza managementului securităţii şi sănătăţii în 

muncă şi contribuie la creşterea rentabilităţii, compet-
itivităţii şi la îmbunătăţirea imaginii întreprinderilor. 

2. FILOZOFIA SISTEMULUI 

Managementul riscurilor profesionale în practica 
industrială constituie un mijloc eficient în formularea 
politicii de securitate şi sănătate în muncă a întreprin-
derii cu scopul de a proteja omul, mediul înconjurător şi 
de a reduce perturbaţiile de orice natură, precum şi timpii 
neproductivi ca urmare a accidentelor şi îmbolnăvirilor 
profesionale. 

Obiectivul general al politicii de securitate este evi-
dent eliminarea, respectiv reducerea riscurilor profesionale 
prin măsuri conforme cu legislaţia în domeniu. 

Managementului riscurilor profesionale are un 
pronunţat  caracter participativ care rezultă din faptul 
că toţi participanţii la procesul de muncă trebuie să 
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cunoască măsurile de prevenire a accidentelor şi îmbol-
năvirilor profesionale şi să se implice efectiv şi activ. 
Acesta constă în observarea sistematică şi completă, în 
mod unitar a acţiunii dintre om, tehnică şi materialele 
cu care se lucrează, pentru evitarea pericolelor. 

Noţiunea de pericol se defineşte ca situaţie, întâm-
plare care pune sau poate pune în primejdie existenţa, 
integritatea cuiva sau a ceva. Pericolul este o proprietate 
intrinsecă a unei entităţi (substanţe, maşini, mediu etc.) 
care poate produce o daună. Evenimentul periculos este 
un eveniment care poate cauza daune. Prin daună se 
înţelege o leziune fizică şi/sau o afectare a sănătăţii sau 
a bunurilor. Legat de pericol rezultă riscul care este 
probabilitatea ca acesta să se actualizeze în condiţii 
determinate. Aprecierea riscului este estimarea globală 
a probabilităţii şi a gravităţii unei posibile leziuni sau 
afectări a sănătăţii într-o situaţie periculoasă, în scopul 
de a selecta măsuri de securitate adecvate. 

Măsurile de securitate sunt mijloacele prin care se 
elimină un pericol sau se reduce riscul. 

Necesitatea evaluării riscului în muncă a apărut ca 
urmare a armonizării legislaţiei din ţara noastră cu 
legislaţia Uniunii Europene în domeniu, în special cu 
Directiva cadru nr. 89/391/CEE privind necesitatea 
introducerii măsurilor de stimulare a îmbunătăţirii se-
curităţii şi sănătăţii în muncă. 

3. LOCURI DE MUNCĂ CU CONDIŢII 
SPECIALE 

Practica industrială a demonstrat faptul că rezultatele 
pozitive înregistrate în domeniul managementului 
riscurilor profesionale aduc beneficii atât angajatului 
(menţinerea sănătăţii), cât şi angajatorului (creşterea 
productivităţii şi calităţii).  

În cadrul activităţilor de cercetare desfăşurate la 
nivelul INCD INSEMEX Petroşani, s-au realizat lucrări 
privind riscurile profesionale pentru locuri de muncă cu 
condiţii speciale, în special pentru cele cu atmosfere 
potenţial explozive. În continuare se prezintă câteva 
exemple în acest sens. 

3.1. Sectorul minier, subramura cărbune 

Unităţile miniere de exploatare a cărbunelui prin  
natura muncii prezintă factori de risc de accidentare şi 
îmbolnăvire profesională caracteristici mediului închis, cu 
pericole şi agenţi nocivi, fizici şi chimici. Dintre prin-
cipalele riscuri întâlnite în minele de cărbune menţionăm: 

Perturbaţiile în aerajul general şi parţial (cazul 
lucrărilor de pregătire al subetajelor anterioare) care 

conduc la diminuarea debitului de aer cu consecinţe în 
acumularea gazului peste limite admise, producerea 
fenomenelor de autoîncălzire, combustii spontane, in-
versări de aeraj şi apariţia fenomenelor de deficienţă în 
oxigen. 

Pericolul formării atmosferelor potenţial explozive 
(metan-aer, praf de cărbune-aer, metan-praf de căr-
bune-aer) care este asociat în general cu nerespectarea 
parametrilor metodei de exploatare, precum şi a 
prevederilor Regulamentului de securitate şi sănătate în 
muncă. În eventualitatea apariţiei/existenţei unei surse 
de iniţiere există probabilitatea de producere a aprin-
derii şi/sau exploziei atmosferelor potenţial explozive 
cu riscul expunerii la şocuri mecanice, temperaturi 
ridicate, formare de fum, perturbaţii de aeraj, sărăcire în 
oxigen şi intoxicaţie cu gaze. 

Pericolul iniţierii/aprinderii atmosferelor potenţial 
explozive este generat în special de lucrările de perfo-
rare-împuşcare care nu respectă prevederile normelor în 
domeniu sau alte situaţii în care apar flacără deschisă, 
temperaturi ridicate (peste 1000ºC), cuiburi de jar, 
echipamente electrice montate, exploatate şi întreţinute 
necorespunzător precum şi electricitatea statică. 

Căderea necontrolată de rocă şi cărbune  constituie 
un pericol major în cazul cantităţilor mari datorită 
şocurilor mecanice (loviri, striviri) şi poate antrena unul 
sau mai multe din pericole ca: perturbaţii în aerajul 
abatajului, formarea atmosferelor potenţial explozive, 
iniţierea acestora. 

Pericolul de incendiu şi focuri de mină, care se 
manifestă diferit în funcţie de metoda de exploatare şi 
este generat de pierderile inerente de cărbune.  

Riscurile datorate incendiilor şi focurilor de mină 
sunt: apariţia gazelor toxice şi vaporilor, formarea 
fumului dens care împiedică vizibilitatea, fenomenul de 
sărăcire în oxigen  şi expunerea la temperatură ridicată.  

Pericolul acumulărilor de ape se poate manifesta 
prin posibile afluenţe necontrolate în lucrările miniere 
active sau lucrări vechi şi viituri de apă din acumulările 
străpunse cu foraje. 

La pericole comune în cazul exploatării cărbunelui se 
pot enumera: căderi sau alunecări de persoane, iluminat 
necorespunzător, căderi de obiecte, scule, echipamente, 
atingere curent electric, pornirea nedorită a echipamentelor 
tehnice, introducerea unor părţi ale organismului în zona 
de lucru a acestora, neperceperea semnalelor de avertizare 
şi comunicării îngreunate datorită zgomotului.  

3.2. Platformele marine de petrol  

Acestea reprezintă un mediu de muncă şi viaţă cu 
totul ieşit din comun, caracteristicile lor fiind deter-
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minate de mediul specific marin, cu condiţiile sale 
climatice deosebite, precum şi de dificultăţile inerente 
izolării în largul mării. 

În cadrul activităţii marine, personalul activ este 
supus zgomotului, vibraţiilor, precum şi diferenţelor de 
temperatură şi de umiditate în mai mare măsură decât 
în activitatea terestră. Acest lucru se datorează mai 
multor factori prezenţi pe platformele marine, spre 
deosebire de uscat: 

 utilajele de forţă sunt închise în incinte, ampli-
ficând astfel nivelul noxelor; 

 grupul social este amplasat în vecinătatea instala-
ţiilor; 

 deplasarea personalului la locurile de muncă este 
mai dificilă şi de durată mai lungă, cu implicaţiile 
inerente transportului maritim; 

 stress-ul determinat de depărtarea de familie în 
timpul celor 14 zile de lucru este mult mai mare datorită 
dificultăţilor de transport în situaţii de urgenţă, precum 
şi a riscurilor existente. 

Factorii care intervin în aprecierea ambianţei termice 
sunt: temperatura aerului, radiaţia soarelui sau a pereţi-
lor învecinaţi, viteza curentului de aer şi umiditatea 
acestuia. În funcţie de activitatea executantului, apre-
cierea acestora diferă cu efortul fizic depus, deplasări 
frecvente sau stare staţionară, dacă aceasta implică 
vigilenţă şi caracteristici individuale.  

Având în vedere faptul că obiectul activităţii este 
extragerea, procesarea şi transportul de substanţe 
inflamabile şi explozive, pe platformele marine există 
riscul de incendiu şi explozie, risc care poate să apară şi 
pe mijloacele de transport utilizate pentru ca personalul 
să ajungă la locurile de muncă. 

3.3. Turnătorie fontă şi neferoase 

În timpul elaborării şarjelor de topire se elimină o 
cantitate mare de gaze care nu pot fi întotdeauna 
absorbite de instalaţiile de ventilat existente. Cea mai 
mare cantitate de gaze o emană formele în care s-a 
turnat aliajul. La contactul dintre materialul lichid şi 
amestecul de formare rezultă un amestec de gaze foarte 
nocive. Acolo unde se lucrează cu aliaje pe bază de 
plumb, staniu, zinc care ajung în contact cu piesele de 
curăţat şi degresat, cu diferite substanţe lichide (acid 
clorhidric) se formează un amestec de gaze foarte toxic. 

Creuzetele în care se toarnă aliajele de bronz şi 
aluminiu emană gaze toxice din cauza fondanţilor şi 
dezoxidanţilor care se utilizează (sarea de bucătărie, 
sticlă spartă). La dezbaterea pieselor rezultă praf, gaze, 
vibraţii şi zgomot. Cele mai toxice gaze sunt emanate la 
dezbaterea pieselor turnate în amestec cu răşini furanice. 

La curăţarea pieselor în maşini, tobe de sablat sau 
prin polizare rezultă o cantitate mare de pulberi toxice 
care nu pot fi aspirate în totalitate de către ventilatoarele 
existente. În afară de factorii de risc chimic (gaze 
toxice, pulberi pneumoconiogene) în aceste locuri de 
muncă microclimatul este umed şi nivelul de zgomot 
ridicat. 

3.4. Forjă, arcurărie şi hală presă 

Debitarea pe ghilotină produce vibraţii şi zgomote 
foarte mari în cazul profilelor mari. În cazul debitării 
oxiacetilenice rezultă gaze toxice (monoxid de carbon, 
oxizi de azot etc.). Încălzirea semifabricatelor în cuptoare 
cu gaz emană căldură în hală în timpul încălzirii şi 
descărcării. La căldura puternică sunt expuşi şi 
muncitorii de la ambutisare. Forjarea liberă se execută 
pe ciocane cu mărimi cuprinse între 400 kg şi 3150 kg. 
Greutatea maximă a pieselor care se forjează liber este 
foarte mare, se transportă numai cu ajutorul macaralei, 
necesită însă şi efort fizic mare din partea muncitorilor. 
Ambutisarea se execută pe presă, operaţie în timpul 
căreia muncitorii sunt expuşi la radiaţii de căldură în 
timpul manevrării semifabricatelor . 

La arcurărie în timpul călirii foilor de arc rezultă 
gaze toxice şi fum din băile de călire. Muncitorii sunt 
expuşi radiaţiilor de căldură emise de cuptoarele de 
încălzire şi mânuirea semifabricatelor calde. 

La fabricarea serpentinelor în cursul umplerii şi 
golirii ţevilor cu nisip după ce au fost virolate 
rezultă pulberi pneumoconiotice. 

Factorii de risc enumeraţi pentru câteva locuri de 
muncă cu condiţii speciale şi deosebite se menţin peste 
limitele admise de legislaţie chiar şi la aplicarea tuturor 
măsurilor de prevenire şi combatere reglementate. 
Aceştia contribuie la uzura, îmbolnăvirea organismului 
şi chiar la producerea unor accidente cu urmări irever-
sibile. 

4. EROAREA UMANĂ – FACTOR DE 
INSECURITATE,  CONCEPT CUNOSCUT 
ÎNTR-UN NOU CONTEXT 

Rolul omului în cadrul sistemului socio-tehnic în care 
îşi desfăşoară activitatea, în scopul realizării obiectului 
muncii este esenţial. Acest sistem datorită progresului 
tehnic este caracterizat printr-un înalt nivel de tehnicitate, 
creşterea continuă a gradului de complexitate şi peri-
culozitate. În acest context operatorul uman este obligat 
să depună un efort substanţial, ce include pe lângă opera-
ţiile şi procedurile standard şi soluţionarea unor situaţii de 
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urgenţă care apelează la capacitatea sa de a face judecăţi şi 
raţionamente pe baza cunoştinţelor pe care le deţine. 

Solicitarea permanentă a capacităţii de a executa, 
supraveghea, coordona şi decide/interveni în fluxul ope-
raţional, (de la faza de concepere/proiectare, construire şi 
până la faza de exploatare şi întreţinere) conduce uneori 
la oboseală, stres, anxietate etc., elemente care generează 
erori umane. Erorile pot fi introduse de către oameni în 
procesul de muncă şi din necunoaştere. Omul contribuie 
deci la securitatea globală a sistemului de muncă. 

Managementul riscurilor este abordat de cele mai 
multe ori din punct de vedere tehnic. În lanţul cauzal al 
accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale 
stau însă de multe ori deficienţe în organizarea muncii, 
comunicarea din interiorul întreprinderii şi aprecierea  
subiectivă a riscului. 

Dacă accidentele care au cauze tehnice, tehnologice 
sau naturale pot fi încadrate într-un tipar comun, cele 
referitoare la factorul uman sunt mult mai diferite şi 
imprevizibile. Măsurile organizatorice privind controlul 
şi monitorizarea în domeniul securităţii muncii au 
contribuţia lor privind prevenirea accidentelor dar 
efectele lor nu sunt cele aşteptate. 

Preocupări privind comportamentul de securitate au 
existat şi până acum, dar modul tradiţional în care s-a 
realizat aceasta (instruire, competiţie, măsuri coercitive 
etc.) n-au avut efectul scontat. 

Recunoaşterea importanţei erorii umane în sistemul 
managementului securităţii muncii are drept rezultat nu 
numai revizuirea unor probleme majore ca de exemplu 
planificarea investiţiilor ci şi unele aspecte în proiecta-
rea echipamentelor, sistemelor protectoare şi compo-
nentelor, precum şi în organizarea muncii, a mediului de 
muncă, instruirea personalului, stilul de conducere şi 
monitorizare. 

Literatura de specialitate (4 )clasifică erorile umane în 
erori intenţionate şi neintenţionate. Erorile neintenţionate 
sunt greşeli active şi greşeli latente sau omisiuni. 

Greşelile active sunt erorile care se fac în mod obişnuit 
de către operatori sau personalul de întreţinere, greşeli care 
influenţează direct echipamentul sau sistemul, constituind 
cauza directă a accidentului de muncă sau incidentului. 

Greşelile latente sunt acele aspecte în organizare care 
pot conduce la erori active. Acestea pot include erori în 
proiectarea echipamentelor, componente ale mediului de 
muncă, nivelul de instruire, calitatea controlului, atitu-
dinea faţă de securitatea muncii atât a forţei de muncă cât 
şi a echipei manageriale. 

Greşelile latente au o importanţă deosebită în mana-
gementul riscurilor profesionale din două motive: 

Dacă nu se rezolvă greşeala latentă, probabilitatea de 
repetare a accidentului, respectiv producerea unor acci-
dente similare, este mare, indiferent de alte tipuri de 
acţiuni care sunt întreprinse pentru asigurarea securităţii. 

Deoarece o greşeală latentă determină deseori mai 
multe erori potenţiale, suprimarea unei greşeli latente 
poate fi o cale foarte preţioasă în stabilirea măsurilor de 
prevenire. 

O clasificare propusă de Reason împarte erorile ne-
intenţionate în: 
 scăpări/uitări: aceasta se întâmplă când în 

procesul de muncă desfăşurat în paşi (etape) individul 
ştie ce are de făcut şi cum se execută corect sarcina sa, 
dar uită un pas sau face doi paşi în ordine inversă. Acest 
tip de eroare este în general produsă de lipsa de atenţie. 
 greşeli: la cest tip de erori individul din neatenţie 

selectează greşit planul de acţiune, decizia poate fi un 
răspuns perfect în alte împrejurări, dar la situaţia de fapt 
nu corespunde. 
 Erorile deliberate sunt: 
 încălcările obişnuite de norme, care în contextul 

industrial iau forma unor decizii deliberate (pentru un 
motiv oarecare) de ignorare a regulilor de securitate 
stabilite, codurilor profesionale etc. 

Clasificarea propusă de Ramudsen se referă la tipul 
procesului de gândire şi la tipul erorii: 

 erori bazate pe îndemânare, erori care pot să se 
producă în cursul unei operaţii cu care operatorul este 
complet familiarizat, una la care acesta are cea mai 
înaltă calificare, pe care a repetat-o de multe ori şi care 
tinde să se producă când cineva lucrează la ,,pilot 
automat’’. 

 erori bazate pe reguli, aceste erori tind să se 
producă când operaţia în lucru este dominată de o serie 
de reguli: goleşte buncărul dacă este 80% încărcat, 
anunţă conducerea dacă concentraţia de metan depă-
şeşte 2% etc. Această eroare apare când o acţiune 
nepotrivită duce la un caz particular, respectiv când se 
utilizează o strategie greşită sau din cauza unui surplus 
de informaţii. 

 erori bazate pe cunoştinţe, sunt tipuri de erori care 
se produc numai în situaţii noi, când operatorul, pe baza 
prevederilor normelor, corelate şi raportate la expe-
rienţa sa profesională precum şi pregătirea sa de bază 
rezolvă o nouă problemă. 

Studiul comportamentelor de securitate a condus la 
formularea conceptului factori de modelare a perfor-
manţei care este o listă de elemente, circumstanţe şi 
condiţii, sistematizate, care influenţează performanţa 
umană şi este utilă în procesul evaluării riscului: 

− standarde de bază de proiectare ergonomică; 
− condiţii locale de mediu;  
− proceduri clare de lucru; 
− standarde de pregătire a personalului; 
− natura şi calitatea controlului; 
− stilul de conducere; 
− relaţiile de comunicare pertinente; 
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− regimul muncii restante; 
− limitele de dotare şi formarea echipelor de lucru. 

5. NIVELUL DE RISC PROFESIONAL 

Pentru determinarea nivelului de risc profesional la 
locurile de muncă cu condiţii speciale s-a utilizat 
metoda analitică urmărind aspecte precum: 

 Identificarea pericolelor   
− sistematizarea procesului de identificare; 
− aplicarea unor tehnici pertinente de stabilire a pe-

ricolelor; 
− relevarea consecinţelor combinate sau a secvenţe-

lor care ar genera accidente majore; 
− premisa că aproape orice activitate sau instalaţie 

poate genera accidente fatale/majore. 
 Cuantificarea riscului profesional 
− selecţia unor incidente/accidente reprezentative; 
− estimarea frecvenţei acestora; 
− aprecierea pericolelor; 
− aprecierea consecinţelor; 
− analiză scalară. 
 Evaluarea riscului şi reducerea acestuia 
− stabilirea reglementărilor aplicabile; 
− inventarierea şi examinarea tuturor procedurilor şi 

practicilor de lucru; 
− inventarierea factorilor de risc şi  stabilirea celor 

semnificativi; 
− analiza punctelor slabe şi a punctelor tari a 

instalaţiilor, procedurilor  şi elementelor organizatorice 
− evaluarea acţiunilor întreprinse în urma investi-

gării accidentelor de muncă anterioare. 
− consultarea persoanelor expuse la riscuri deosebite; 
− luarea în considerare a incertitudinii; 
− identificarea şi implementarea măsurilor de re-

ducere a riscului. 

6. MANAGEMENTUL RISCULUI 
PROFESIONAL 

Importanţa şi necesitatea evaluării riscurilor profesio-
nale trebuie cunoscută şi înţeleasă de toate persoanele  

implicate în procesul muncii. În acest sens la nivelul 
întreprinderilor se iniţiază acţiuni suport şi de sensi-
bilizare a lucrătorilor. 

Politica întreprinderii trebuie să cuprindă referiri la 
managementul riscurilor profesionale şi modul de 
difuzare a acesteia. 

Managementul riscurilor profesionale trebuie să 
cuprindă: 

− descrierea măsurilor privind conducerea pericole-
lor/accidentelor majore; 

− aplicarea principiului securităţii intrinseci; 
− strategia de prevenire a pericolelor majore; 
− prevederea măsurilor corespunzătoare de identifi-

care; 
− prevederea controlului adecvat şi a măsurilor de 

reducere a daunelor. 
− acţiuni în caz de urgenţă. 
În programele de reducere a riscurilor obiectivele 

ţintă trebuie clar precizate. 

CONCLUZII 

Nivelul de risc profesional al locurilor de muncă cu 
condiţii speciale analizate este mediu şi mare în funcţie 
de întreprindere şi categoria de personal. Având în 
vedere complexitatea factorilor de risc identificaţi şi 
acţiunea lor sinergetică se consideră necesar perfecţio-
narea metodelor de determinare a riscurilor profesionale 
pentru locuri de muncă cu condiţii speciale. 
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