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Instrucţiune Proprie Nr. 89 

pe linie de Securitatea şi Sănătatea Muncii privind: 

RISCURILE DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ SPECIFICE LOCULUI DE MUNCĂ 

 

Nu există sistem de muncă în care să fie exclus complet pericolul potenţial de accidentare sau 
îmbolnăvire. În baza metodelor de lucru utilizate, s-au identificat următorii factori de risc : 
 
LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC 

 

A. EXECUTANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

ACŢIUNI GREŞITE 
1.1.Executare defectuoasă de operaţii (operaţie defectuoasă - o activitate 
efectuată de un lucrător cu o anumită calificare în vederea atingerii unui anumit 
scop, făcută în mod greşit) 
comenzi; 
Clarificare a termenului  
Comándă, comenzi. = operaţie manuală, semiautomată sau automată, prin care 
se pune în funcţiune, se reglează sau se opreşte un sistem tehnic.  
Ex.: acţionarea unor comenzi (butoane de pornire-oprire; manete) care pun în 
pericol lucrătorul aflat în apropierea echipamentului de producţie; 
manevre;  
Clarificare a termenului  
Manevră, manevre, = manipulare a unui aparat, a unui dispozitiv tehnic etc. 
Totalitatea mişcărilor executate, după un plan dinainte stabilit, în cursul unei 
intervenţii. Mişcări executate pentru deplasarea unui autovehicul în direcţia voită. 
Ex.: a) închiderea / deschiderea a unui circuit electric, a unei vane, supape, etc., 
când această manevră nu trebuie făcută – în cadrul activităţilor practice de 
laborator; 
       b) neasigurarea conducătorului autovehiculului la schimbarea sensului de 
deplasare 
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poziţionări, fixări, asamblări; 
Ex.: poziţionarea defectuoasă a unor dispozitive pe batiele maşinilor unelte etc.; 
       fixarea incorectă a echipamentelor de lucru pe fundaţie, etc; 
       asamblarea incorectă a unor echipamente, etc. 
reglaje; 
Clarificare a termenului  
Reglaj, reglaje= mod de realizare a reglării.  
Ex.: a)  realizarea sau refacerea greşită a stării unui sistem tehnic ale cărui mărimi 
caracteristice s-au abătut de la anumite condiţii impuse; 
b)  stabilirea în prealabil a unor valori greşite a mărimilor unui sistem tehnic, care 
trebuie să rămână constante în timpul funcţionării sistemului;   
c) A aranja, a orândui, a potrivi în mod greşit elementele unui sistem de lucru.  
 
utilizare greşită a mijloacelor de protecţie; 
1.2. Nesincronizări de operaţii 
întârzieri; 
devansări. 
Ex.: intervenţii la echipamente electrice fără ca acestea să fie iniţial scoase de         
sub tensiune (practic succesiunea operaţiilor a fost devansată); 
 
1.3.Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă 
pornirea echipamentelor tehnice; 
Ex.: pornirea unui echipament tehnic în timpul în care se efectuează un reglaj sau 
o intervenţie tehnică; 
întreruperea funcţionării echipamentelor tehnice; 
Ex.: oprirea instalaţiei de exhaustare sau a sistemelor de ventilaţie care asigură 
microclimatul mediului de muncă;  
alimentarea sau oprirea alimentării cu energie (curent electric, fluide energetice 
etc.) ; 
Ex.: deschiderea unui circuit electric când se lucrează în instalaţie; 
        oprirea instalaţiilor hidraulice în timpul funcţionării preselor;  
deplasări, staţionări în zone periculoase; 
Ex.: deplasarea/staţionarea în: 
zonele de manevră a autovehiculelor; 
zonele unde există pericolul să cadă de la înălţime: obiecte, scule, materiale de 
construcţii, ţurţuri, etc; 
zonele de lucru ale electricienilor, instalatorilor; 
zonele care prezintă risc în exploatare 
zonele neasigurate cu panouri sau fîşii de protecţie, etc;        
deplasări cu pericol de cădere: 
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de la acelaşi nivel: 
prin dezechilibrare; 
alunecare; 
împiedicare; 
Ex.: majoritatea căilor de acces sunt pardosite cu gresie, mozaic, covoare din PVC 
de trafic intens şi parchet lamelar, care pot fi alunecoase în unele condiţii 
de la înălţime: 
prin păşire în gol; 
prin dezechilibrare; 
prin alunecare. 
Ex.: păşirea în gol la coborârea pe scările de acces; păşirea în gol în canalele de 
vizitare descoperite şi nesemnalizate;         
1.4.Comunicări accidentogene 
Ex.: lansarea unor comenzi verbale sau gestuale incorecte sau neclare care duc în 
eroare operatorul unui echipament tehnic (pilotarea incorectă a unui conducător 
auto, la manevrele de mers cu spatele), etc; 

2. OMISIUNI 
2.1.Omiterea unor operaţii 
Ex.: a) minimalizarea sau neglijarea perturbaţiilor apărute în procesul de muncă; 
       b) amânarea intervenţiei corectoare; 
2.2.Neutilizarea mijloacelor de protecţie 

B. SARCINA DE MUNCǍ 

1. CONŢINUT NECORESPUNZĂTOR AL SARCINII DE MUNCĂ ÎN RAPORT CU 
CERINŢELE DE SECURITATE 
1.1.Operaţii, reguli, procedee greşite 
1.2.Absenţa unor operaţii 
1.3.Metode de muncă necorespunzătoare (succesiune greşită a operaţiilor) 

2. SARCINA SUB/SUPRADIMENSIONATĂ ÎN RAPORT CU CAPACITATEA 
EXECUTANTULUI 
2.1.Solicitare fizică: 
efort static; 
poziţii de lucru forţate sau vicioase; 
efort dinamic; 
2.2.Solicitare psihică: 
volum de muncă intelectuală mare; 
decizii dificile în timp scurt; 

C. MIJLOACE DE PRODUCŢIE 
1. FACTORI DE RISC MECANIC 

1.1.Mişcări periculoase 
      1.1.1.Mişcări funcţionale ale echipamentelor tehnice: 
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organe de maşini în mişcare; 
Ex.: organele de maşini aflate în mişcare de rotaţie sau de translaţie pot angrena 
în timpul curselor de lucru mâinile sau articolele vestimentare ale lucrătorilor; 
curgeri de fluide; 
Ex.: curgerea accidentală a uleiurilor sau combustibililor pe căile de circulaţie; 
deplasări ale mijloacelor de transport etc. 
Ex.: producerea accidentelor de circulaţie care pot avea şi caracter de accident de 
muncă;  
      1.1.2.Deplasări sub efectul gravitaţiei: 
alunecare; 
Ex.: alunecarea autovehiculului la rularea pe un drum cu aderenţă scăzută; 
răsturnare; 
Ex.: răsturnarea unei stive de materiale peste lucrători 
cădere liberă; 
Ex.: căderea liberă a unui echipament tehnologic neasigurat pe platforma de 
lucru; 
surpare, prăbuşire; 
Ex.: surparea unui zid, a unui tavan, peste lucrători 
scufundare. 
      1.1.3.Deplasǎri sub efectul propulsiei: 
proiectare de corpuri sau particule; 
Ex.: la operaţiile de polizare 
1.2.Suprafeţe sau contururi periculoase: 
înţepătoare; 
tăioase; 
alunecoase; 
abrazive; 
adezive. 
(la manipularea unor corpuri care prezintă astfel de particularutăţi) 
1.3.Recipiente sub presiune 
Există recipiente stabile sub presiune la atelierele mecanice 
Există butelii de oxigen tehnic şi acetilenă 

2. FACTORI DE RISC TERMIC 
2.1.Temperatura ridicată a obiectelor sau suprafeţelor 
Există plite de preparare a hranei în cantina Universităţii; calorifere care încălzesc 
spaţiile de lucru;   
2.2.Temperatura coborâtă a obiectelor sau suprafeţelor 
Manipularea unor produse congelate care pot provoca arsuri termice 

3. FACTORI DE RISC ELECTRIC 
3.1.Curentul electric: 
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atingere directă (constă în atingerea elementelor metalice neizolate sau cu 
izolaţia defectă ale unei instalaţii electrice care se află în mod normal sub 
tensiune); 
Ex.: atingerea a două elemente, din care cel puţin unul este în mod normal sub 
tensiune şi nu este izolat sau carcasat; 
         Deşurubarea cu mâna neizolată a soclului unui bec căruia i s-a desprins 
balonul; 
          Atingerea unor borne (bare) a tablourilor de distribuţie sau ale cuţitelor unui 
întrerupător cu pârghie fără apărătoare; 
          Atingerea unor conductoare neizolate ale unei linii electrice aeriene sau ale 
unui conductor rupt şi căzut la pământ; 
           Folosirea unor aparate sau lămpi portative neprotejate sau defecte, la 
tensiuni neadmise, ş.a.; 
atingere indirectă (constă în atingerea unor elemente metalice ale instalaţiilor, 
elemente care nu fac parte din circuitul electric şi deci care, în mod normal, nu 
trebuie să fie sub tensiune, dar care, datorită deteriorării izolaţiei, se află sub 
tensiune în mod accidental ); 
Ex.: atingerea concomitentă a unui obiect intrat accidental sub tensiune, (cum ar 
fi: carcase ale aparatelor sau maşinilor; cutii metalice ale tablourilor electrice, 
îngrădiri metalice, elemente de calorifer, stelaje metalice, conducte metalice; 
stâlpi metalici sau de beton armat) şi a pământului sau a unui obiect în contact cu 
pământul; 
       Atingerea concomitentă a carcasei unui echipament defect neracordat la o 
instalaţie de protecţie şi a unui obiect în contact cu pământul, chiar dacă 
executantul este izolat faţă de pământ; 
        Atingerea concomitentă a carcasei unei maşini intrată accidental sub 
tensiune şi care nu este legată la pământ şi a carcasei altei maşini care este legată 
la pământ 
tensiune de pas. 
Ex.: atingerea simultană a două puncte de pe sol sau de pe pardoseală, din 
apropierea unei scurgeri de curent şi care se află la potenţiale diferite (tensiune 
de pas). Astfel de situaţii sunt posibile în apropierea unei prize de pământ sau a 
unui conductor electric neizolat căzut la pământ. 

4. FACTORI DE RISC CHIMIC 
4.1.Substanţe toxice 
Există substanţe toxice (reactivi în concentraţie slabă), folosite în scop didactic şi 
de cercetare, în cadrul laboratoarelor Facultăţii Chimie 
4.2.Substanţe caustice 
Există substanţe caustice, folosite în scop didactic şi de cercetare, în cadrul 
laboratoarelor Facultăţii Chimie 
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4.3.Substanţe radioactive 
În cadrul laboratorului de fizică există substanţe radioactive şi aparate de detecţie 
corespunzătoare, folosite în scop didactic şi de cercetare. Aceste substanţe sunt 
protejate corespunzător, neexistând riscul de contaminare. Există autorizare de 
folosire din partea C.N.C.A.N. 

5. FACTORI DE RISC BIOLOGIC 
5.1. Animale periculoase  
Personalul de ingrijire, angajat al Universităţii la Facultatea de Biologie poate fi 
muşcat de şerpi veninoşi, animale turbate, rozătoare 

D. MEDIU DE MUNCǍ 

1. FACTORI DE RISC FIZIC 
(Sunt expuşi muncitorii de curte, dar şi alte categorii profesionale) 
1.1.Temperatura aerului: 
ridicată; 
scăzută. 
1.2.Umiditatea aerului: 
ridicată; 
scăzută. 
1.3.Curenţi de aer 
1.4.Presiunea aerului: 
ridicată; 
scăzută. 
(Sunt expuşi muncitorii de curte, dar şi alte categorii profesionale) 
1.5.Ultrasunete 
Există instalaţii didactice şi de cercetare în domeniul ultrasunetelor, în cadrul 
laboratorului de fizică al Universităţii, dar care nu prezintă pericol 
1.9.Vibraţii 
La lucrul cu ciocanul demolator 
1.10.Iluminat: 
nivel de iluminare scăzut; 
În subsolurile construcţiilor 
1.11.Radiaţii 
        1.11.1.Electromagnetice: 
infraroşii; 
Practic toate instalaţiile de încălzire emit radiaţii infraroşii, dar nu există riscul de 
îmbolnăvire profesională 
ultraviolete; 
Există sursă de U.V., cu scop didactic şi de cercetare, fără risc în exploatare, în 
cadrul laboratoarelor Facultăţii Chimie 
microunde; 
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Există un cuptor cu microunde cu scop didactic şi de cercetare, fără risc în 
exploatare, în cadrul laboratoarelor Facultăţii de Chimie 
de frecvenţă înaltă; 
de frecvenţă medie; 
de frecvenţă joasă; 
laser. 
Există instalaţii didactice şi de cercetare cu laser care emit în domeniul roşu, în 
cadrul laboratorului de fizică al Universităţii, dar care nu prezintă pericol 
1.12.Ionizante 
Sursele radioactive existente în laboratorul de fizică al Universităţii emit radiaţii 
alfa şi gama controlate. Nu există riscul de iradiere deoarece substanţele sunt 
depozitate într-un castel de plumb special construit 
1.13.Potenţial electrostatic 
Practic toate elementele care alcătuiesc circuitele electrice se încarcă 
electrostatic, dar nu prezintă un risc pentru lucrător 
1.14.Calamităţi naturale (trăsnet, inundaţie, vânt, grindină, viscol, alunecări, 
surpări, prăbuşiri de teren sau copaci, avalanşe, seisme etc.) 
1.15.Pulberi pneumoconiogene 
Pot apărea în habitaclele autovehiculelor la deplasarea acestora pe drumuri 
neasfaltate 

2. FACTORI DE RISC CHIMIC 
2.1.Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici 
În urma reacţiilor chimice desfăşurate în cadrul lucrărilor de laborator din 
Facultatea de Chimie, pot rezulta gaze, sau vapori toxici, care sunt captate cu 
instalaţii de exhaustare  

3. FACTORI DE RISC BIOLOGIC 
3.1.Microorganisme în suspensie în aer: 
Diverse afecţiuni virale transmise prin aer. 

 
 
 
Sef Serviciu Prevenire si Protectie                 Inspector de Securitate si Sanatate in Munca 
Sing.  Laurentiu Prunaru                                                                         Ing. Vlentin  Chicinas 
   


