
 

 

 

 

 

 

SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE SI 

PROTECTIE 

Str. Croitorilor nr 13, Cluj-Napoca,  

     RO 400079  

tel.0264 532221 

fax.0264 590592 

 

 

Serviciul Intern de Prevenire si Protectie     APROBAT 

           RECTOR 

      Academ. Prof.Univ. dr. Ioan Aurel Pop 

 

 

Instrucţiune Proprie Nr. 16 

pe linie de Securitatea şi Sănătatea Muncii privind: 

AGRESIUNEA FIZICA 

 

 

1. PREVEDERI GENERALE 

    Conţinut 

Art.1. Prezentele instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi în 
domeniul invatamint public si activitati anexe cuprind cerinţele necesare pentru asigurarea 
securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului angajat în activitatea de invatamint public si 
activitati conexe 

Art.2. Prevederile cuprinse în prezentele instrucţiuni au ca scop diminuarea sau 
eliminarea pericolelor specifice activităţilor în domeniul invatamintului public si activitati 
conexe şi desfăşurarea proceselor de muncă în condiţii de securitate. 

Domeniu de aplicare 

Art.3. Prevederile prezentelor instructiuni se aplică personalului care desfăşoară activităţi în 
domeniul invatamintului si activitati conexe in UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI  din CLUJ-NAPOCA 
si extensiile acesteia .     

Conexiunea cu alte acte normative 

Art.4. Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi în 
domeniul sănătăţii se aplică cumulativ cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a 
legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 şi cu hotărârile guvernului României privind 
cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă . 
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Art.6. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor se va 
realiza potrivit prevederilor Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor . 

Revizuirea prezentelor instrucţiuni 

Art.7.     Prezentele instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă se vor revizui periodic 
şi vor fi modificate ori de  câte ori intervin schimbări ale legislaţiei în 
domeniu,modificări în structura activităţii, schimbări ale proceselor de muncă prin 
introducerea unor noi echipamente de muncă şi noi proceduri. 

2. AGRESIUNEA FIZICA 

� Conceptul de agresiune fizică înglobează în general două tipuri de agresiune:   
 a) Agresiunea instrumentală, aceasta nu are ca prim scop să facă rău, ci să-
şi menţină sau să-şi prezerve, de exemplu statutul sau puterea;    
  b) Agresiunea impulsivă, numită şi ostilă sau emoţională, are ca scop 
principal să-i dăuneze celuilalt. 

• Pornind de la originea cuvântului agresiune, găsim conform dicţionarului 
explicativ al limbii române următoarele definiţii: agresiune = atac împotriva unei 
persoane sau stat; din lat. agressio → verbul a ataca, iar dacă adăugăm sufixul 
–onis  → atac, lovire,vătămare; În literatura de specialitate, agresiunea se 
defineşte ca fiind un comportament adoptat cu intenţia de a-i face rău celuilalt, 
fizic sau psihologic. 

• În mod uzual se vorbeşte în mod nediferenţiat despre agresiune, violenţă, furie, 
ostilitate sau agresivitate, însă în opinia cercetătorilor în domeniu se preferă o 
delimitare clară între aceşti termeni pentru a se obţine o precizie mult mai bună. 
Astfel violenţa se limitează la ceea ce se numeşte agresiune fizică. 

• Ţinând seama de cele precizate mai sus, Agresiunea fizică este încadrată în 
legislaţia românească în Codul Penal, Secţiunea II „Lovirea şi vătămarea 
integrităţii corporale sau a sănătăţii”. Astfel, conform Codului Penal avem: 

• Lovirea sau alte violenţe; 
• Vătămarea corporală; 
• Vătămarea corporală gravă; 
• Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte; 
• Vătămarea corporală din culpă;  
• Consecinţele agresiunii fizice sunt precizate în Codul Penal de la Art. 180 până la 

Art. 184 care detaliază cele menţionate mai sus şi stabilesc răspunderea penală 
în funcţie de gravitatea  faptei săvârşite. 

• Desigur, agresiunea fizică apare în mod subiectiv fiecărui individ în parte, 
această subiectivitate acţionând în mod diferit asupra agresorului, victimei sau 
observatorului neutru. Factorii de risc premergători agresiunii fizice sunt 
conform literaturii de specialitate următorii: 
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• furia (aceasta implică o tonalitate mai ales emoţională care poate să ducă la un 
comportament agresiv); 

• ostilitatea, corespunde mai degrabă componentei ce ţine de atitudinea 
agresiunii (de ex. nu-mi place de mutra individului „X” şi sunt gata sa-l distrug, 
să-i fac zile fripte); 

• agresivitatea, aceasta desemnează personalitatea unui individ  care are 
obiceiul de a se comporta în mod agresiv; 

• Prevenirea agresiunii fizice la locul de muncă trebuie să se realizeze la nivelul 
structurii UBB Cluj privind relaţiile intersistem (de ex. între departamente şi 
servicii) cât şi intrasistem (de ex. în interiorul departamentelor). De asemenea 
realizarea prevenirii agresiunii fizice vizează şi legătura UBB Cluj cu mediul 
privat.  

• Astfel dacă ne aflăm în situaţii premergătoare agresiunii fizice se recomandă să 
avem un comportament decent, să folosim un limbaj adecvat fără injurii sau 
amenintări, să încercăm să ne calmăm, să nu întreţinem un conflict (să punem 
paie pe foc), iar dacă suntem victimă a unei agresiuni fizice să nu ezităm să 
luăm toate măsurile legale prevăzute de lege (de ex. plângere penală asupra 
agresorului). 

• Pentru limitarea consecinţelor în ceea ce priveşte agresiunea fizică la locul de 
muncă este foarte important să se elaboreze proceduri care să fie cunoscute de 
către toţi lucrătorii. Scopul principal este de a se preveni orice vătămare 
suplimentară şi a se diminua efectele negative asupra lucrătorului. În acest sens 
se recomandă: 

• Instruirea şi formarea lucrătorilor pentru identificarea comportamentelor 
inacceptabile; 

• Instruirea lucrătorilor asupra modului de acţiune când se lovesc de un 
comportament deviant de la limitele normalului; 

• Consiliere psihologică victimelor unor astfel de agresiuni; 
• Acţionarea butonului de panică (acolo unde există); 
• Dotarea cu sisteme de autoapărare (De ex. Serv. De Pază) şi utizarea lor atunci 

când situaţia o impune; 
• Colaborarea cu atacatorul în situaţia de jaf (De ex. Casierie);  
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