


SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 
 

1. Argument 
  

 Strategia Uniunii Europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a identificat educaţia şi 
cultura preventivă ca fiind factori cheie pentru menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii muncii.  În scopul susţinerii 
acestei strategii Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă prin acţiunile sale la nivel european 
marchează etapele care  să  conducă la o strategie sistematică în vederea integrării securităţii şi sănătăţii în 
muncă (SSM) în domeniul educaţiei şi formării. 

 Ca membru al Uniunii Europene, ţara noastră, consideră deosebit de importantă aplicarea la nivel 
naţional a unei strategii sistemice, care să conducă la integrarea securităţii  şi sănătăţii în muncă (SSM) în 
curricula şcolară, ca disciplină de învăţământ. 

 Motivele acestui demers sunt legate de ciclul firesc al formării unui specialist în orice domeniu, care 
constă în: educare, formare, perfecţionare. În toate aceste etape sunt necesare noţiuni de securitate şi sănătate 
în muncă. 

 Din statisticile Inspectoratelor Teritoriale de Muncă din ţara noastră, rezultă că, foarte multe 
accidente în rândul tinerilor se produc în primele zile ale angajării lor, ceea ce dovedeşte lipsa educaţiei şi 
culturii preventive în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Aceste concluzii  sunt confirmate şi de statisticile 
efectuate de Uniunea Europeană la nivelul segmentului muncitorilor debutanţi, unde s-a constatat o rată de 
accidentare mai mare decât la  categoria lucrătorilor mai vârstnici. Motivaţia legată de producerea accidentelor 
cu o frecvenţă mai mare în rândul tinerilor poate fi: lipsa de informare, lipsa de experienţă, lipsa de cunoştinţe 
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, etc. 

 După parcurgerea acestui curriculum, elevul va fi capabil să aplice legislaţia privind securitatea şi 
sănătatea în muncă, va poseda competenţele necesare evitării  riscurilor de accidente la locul de desfăşurare a 
activităţii, va  putea  lua măsurile ce se impun în caz de accident. 

 



Competenţe specifice Exemple de situaţii de învăţare 

CS1 

Conştientizează 
importanţa cunoaşterii 
cauzelor care conduc la 
producerea accidentelor 
de muncă. 

 
- discuţii dirijate privind importanţa cunoaşterii cauzelor accidentelor de muncă. 
- discuţii dirijate privind consecinţele accidentelor de muncă. 
- discuţii dirijate privind mecanismele producerii accidentelor de muncă. 
- analiza de imagine privind securitatea şi sănătatea în muncă, în timp. 
- observarea rolului factorului uman  în producerea accidentelor de muncă.  
- analiza de imagine privind depistarea cauzelor inainte sau după producerea unui 
accident. 
- exerciţii de recunoaştere a riscurilor care duc la producerea accidentelor de 
muncă. 
- analiza unui film care prezinta accidente de muncă specifice tinerilor. 

CS2 
Cunoaste si identifica 
riscurile care pot genera 
boli profesionale. 

- discuţii dirijate privind bolile profesionale. 
- identificarea riscurilor care pot genera bolile profesionale 
- cunoaşterea limitelor maxime de expunere la anumite riscuri (noxe) care nu pot 
afecta sănătatea 
- mijloace de evitare a expunerii la riscurile specifice bolilor profesionale 
- analiza unui film care prezinta riscuri la locuri de muncă ce pot genera boli 
profesionale. 



Competenţe specifice Exemple de situaţii de învăţare 

CS3 
Identificarea 
incidentelor 
periculoase. 

- discuţii dirijate privind identificarea diferitelor tipuri  de riscuri care pot genera 
incidente periculoase. 
- analiza unor filme care prezinta riscuri de producere a incidentelor periculoase. 
- descifrarea incidentelor periculoase  prin discuţii centrate pe exemple practice; 
- mijloace  de prevenire a incidentelor periculoase. 

CS4 

Depistarea situaţiilor 
periculoase generate 
de folosirea 
necorespunzătoare a 
echipamentelor 
electrice.  

- discuţii dirijate privind noţiuni de electrosecuritate. 
- analiza unui film având ca temă: electrosecuritatea 
- mijloace de evitare a expunerii la riscurile de electrocutare directă şi indirectă 
- primul ajutor in caz de accidentare prin electrocutare 

CS5 

Conştientizează 
apariţia afectiunilor 
musculo-scheletice 
(AMS-uri), care poate 
apărea încă din şcoală. 

- discuţii dirijate privind formele AMS-urilor; 
- analiza cauzelor, simptomelor şi consecinţelor apariţiei AMS-urilor. 



Competenţe specifice Exemple de situaţii de învăţare 

CS6 
Organizează ergonomic şi 
igienic locul în care se 
desfăşoară activitatea 

- -analiza unor filme cu tema: 
Ergonomia; 
- demonstraţii practice privind organizarea ergonomică a unui loc în care se 
desfăşoară activitatea 
- analiza unui film care prezintă un loc în care se desfăşoară activitatea şi necesită 
măsuri ergonomice. 
- studiu de caz: 
Ridicarea şi transportul manual corect 

CS7 
Aplică măsurile de prim 
ajutor 

- discuţii dirijate privind măsurile de prim ajutor; 
- demonstraţii practice privind utilizarea trusei de prim ajutor; 
- studiu de caz: 
Cum procedati in cazul unei fracturi? 
- analizarea unor filme avand ca tema demonstraţii practice privind acordarea 
primului ajutor 

CS8 
Analizează legislaţia 
privind securitatea şi 
sănătatea în muncă 

- discuţii dirijate privind actele normative in domeniul SSM folosite în Uniunea 
Europeană şi în România 



Competenţe specifice Exemple de situaţii de învăţare 

CS9 

Conştientizează 
importanţa şi rolul 
contractului individual 
de muncă 

- discuţii dirijate privind drepturile şi obligaţiile, angajatorului şi angajatului; 
- discuţii dirijate privind protecţia tinerilor; 
- studii de caz: prezentarea unor situaţii concrete în care tinerii sunt angajaţi. 
Analiza situaţiei prezentate.  

CS10 

Recunoaşte şi 
foloseşte Tehnologia 
Informatiei si 
Comunicarii (TIC) în 
domeniul Securitatii si 
Sanatatii in Munca 
(SSM). 

- discuţii dirijate privind necesitatea folosirii TIC in domeniul SSM; 
- demonstraţii practice ; 
 - depistează avantajele utilizării TIC in domeniul SSM. 

CS11 

Dezvolta abilitatile de 
comunicare si 
schimbarea atitudinii 
fata de activitatile 
depuse. 

- discutii dirijate privind folosirea eficienta a timpului de lucru, prin stabilirea 
prioritatilor 
- studii de caz:schimbarea atitudinii prin controlarea reactiilor, dozarea efortului; 
- joc de rol: construirea unui sistem mental de aparare impotriva stresului  



Nr. 
crt. 

Temă Conţinut 

1. Accidente de munca 

1.1. Definitia accidentului de munca. 
1.2. Clasificarea accidentelor de munca. 
1.3. Mecanismul producerii accidentului de munca. 
1.4. Principale cauze ale accidentelor de munca. 
1.5. Comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentelor de munca. 

2. Boli profesionale 

2.1. Definitia bolilor profesionale. 
2.2. Clasificarea bolilor profesionale. 
2.3. Riscuri care pot genera boli profesionale. 
2.3. Măsuri de combatere şi diminuare  a riscurilor care pot genera boli 

profesionale. 
2.4.Comunicarea, cercetarea si inregistrarea bolilor profesionale. 

3. Incidente periculoase 

3.1. Definirea incidentelor periculoase. 
3.2.  Riscuri care pot genera incidente periculoase. 
3.3.  Măsuri de combatere a riscurilor care pot genera incidente 
periculoase. 
3.4.  Comunicare, cercetare şi înregistrare. 



Nr. 
crt. 

Temă Conţinut 

4. Electrosecuritatea 

4.1.  Noţiuni generale de electrosecuritate; 
4.2.  Riscuri de electrocutare directa si indirecta 
4.3.  Exploatarea instalatiilor si echipamentelor electrice; 
4.4.  Metode si mijloace de protectie impotriva electrocutarii prin atingere 
directa; 
4.5.  Metode si mijloace de protectie impotriva electrocutarii prin atingere 
indirecta. 
4.6.  Primul ajutor in caz de accidentare datorita curentului electric 

5. 
Afectiuni musculo-
scheletice(AMS-uri ) 

5.1.  Definirea AMS-urilor. 
5.2.  Clasificarea AMS-urilor. 
5.3.  Cauzele apariţiei AMS-urilor. 
5.4.  Mijloace de recunoaştere a AMS-urilor. 

6. Noţiuni de ergonomie 
6.1.  Principii fundamentale ale ergonomiei. 
6.2.  Ergonomia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

7. Primul ajutor 
7.1.  Prezentare măsuri şi tehnici  de prim ajutor. 
7.2.  Trusa de prim ajutor. 



Nr. 
crt. 

Temă Conţinut 

8. 
Notiuni legislative privind 
securitatea si sanatatea in 
munca 

8.1.  Acte normative privind securitatea si sanatatea in munca în Uniunea 
Europeană şi în România. 

9. 
Notiuni legislative privind 
contractul individual de 
munca 

9.1.  Drepturilor şi obligaţiile angajatorului. 
9.2.  Drepturilor şi obligaţiile angajatului. 
9.3.  Cadrul legislativ privind protecţia tinerilor. 

10. TIC în domeniul SSM. 

10.1.  Importanţa utilizării TIC în domeniul SSM. 
10.2.  Avantaje şi dezavantaje. 
10.3.  Influienta ecranelor de vizualizare asupra securităţii şi sănătăţii la 
locul de muncă. 

11. 
Riscuri psiho-sociale in 
activitatile desfasurate 

11.1.  Stresul profesional 
11.2.  Hartuirea ( morala, sexuala), violenta 
11.3.  Factori care pot genera riscuri psiho-sociale 



 

CAPITOLUL I:  ACCIDENTE DE MUNCĂ 
 

1.1. Definiţia accidentului de muncă 

 

 Accidentul poate fi definit ca fiind un eveniment întâmplător şi neprevăzut care 
întrerupe mersul normal al lucrurilor şi al vieţii (avarii, răniri, mutilări, deces).  

 Accidentul de muncă este definit ca fiind 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. 

 Vătămarea violentă - lezarea integritatii anatomice, conducand la anularea sau diminuarea uneia 
sau a mai multor functii fiziologice a organismului uman. 

Intoxicaţie acută profesională - stare patologică apărută brusc, ca urmare a expunerii organismului 
la noxe existente la locul de muncă. 

Incapacitate temporară de muncă - pierderea capacităţii de muncă, ca urmare a tulburarii unei 
stări funcţionale, pentru o perioadă de timp, după care accidentatul îşi recapătă capacitatea 
funcţională normală. 

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. 

Deces - pierderea definitivă a capacităţii funcţionale a corpului uman, respectiv pierderea vieţii. 

 



1.2.Clasificarea accidentelor de muncă 

Conform legislaţiei, accidentele de muncă sunt împărţite în următoarele categorii:   

 

Accident care produce incapacitate 
temporară de muncă (ITM) 

accident care produce incapacitate temporară de 
muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, consecutive, 
confirmată prin certificat 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 (D) 
accident în urma căruia se produce decesul 
accidentatului, confirmat imediat sau după un 
interval de timp, în baza unui act medico-legal. 

Accident colectiv 
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 în afara muncii 
accident care nu se poate încadra în prevederile 
definiţiei şi nici în situaţiile particulare prezentate. 



1.3. Mecanismul producerii accidentului de muncă  

 Mecanismul de producere a accidentelor de muncă  trebuie să cuprindă toate 
elementele care intervin în procesul de muncă (executant, sarcină de muncă, mijloace de 
producţie, mediu de muncă). 

 Din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, procesul de muncă deţine două 
caracteristici esenţiale:  Executantul  (lucrătorul)  și  Sistemul de muncă. 

  Condiţia necesară şi suficientă pentru producerea unui accident de muncă 

este interacţiunea dintre executant (lucrător) şi celelalte elemente ale sistemului de muncă (sarcină de 
muncă, mijloace de producţie, mediu de muncă).  

 
 

De reţinut! 

 

 Pentru ca un accident să aibă caracter de accident de muncă trebuie să îndeplinească patru 
condiţii obligatorii: 

1. Vătămarea organismului să fie violentă. 

2. Accidentul să se producă în timpul programului de lucru. 

3. Accidentul să se producă la locul de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. 

4. Calitatea de accidentat să fie circumscrisă procesului de muncă.  

* (Caracterul accidentului nu depinde de sarcina de muncă). 



1.4. Principale cauze ale accidentelor de muncă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Comunicare, cercetare şi înregistrare 

 

Cercetarea se face imediat după comunicare, respectând prevederile legale. 

Cercetarea se va finaliza cu întocmirea unui dosar de cercetare.   

Tehnice  
echipamente de muncă necorespunzătoare tehnic; 
lipsă dispozitive de protecţie şi aparatură de control; 
lipsă semnalizare etc. 

Organizatorice 

loc de muncă necorespunzător; 
mediu de muncă necorespunzător; 
timp de muncă prelungit; 
sarcina de muncă necorespunzătoare etc. 



CAPITOLUL II:  BOLI  PROFESIONALE 
 2.1. Definirea bolilor profesioanle 

Bolile profesionale  pot fi definite ca fiind afecţiuni ale organismului uman ce apar în urma 
exercitării unor profesii sau meserii şi sunt cauzate de factori nocivi (fizici, chimici, biologici) 
specifici locului de muncă precum şi suprasolicitarea fizică şi psihică. 

 

2.2. Clasificarea bolilor profesioanle 

În ţara noastră este stabilită o lista cu un numar de 24 de boli profesionale, a căror declarare, cercetare şi 
evidenta sunt obligatorii printre care: 

 

 

 

 

 

 

Pe lângă acestea există şi o serie de boli legate de profesie, cu determinare multifunctională, la care unii 
factori determinanti sunt de natura profesională, cum ar fi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neoplasm laringian 
Anemie hemolitică dobândită 
Parkinson secundar 
Cataractă 
Conjuctivită 

Bronşita acută şi cronică 
Surditate 
Hepatite toxice 
Hipoacuzie 
AMS - uri 

Hipertensiunea arteriala -
zgomot,vibratii,temperatura etc.; 
Afectiuni respiratorii cronice - noxe iritante, 
pulberi; 
Cardiopatie ischemica - suprasolicitari fizice sau 
psihice; 

Afectiuni musculo-sceletice -  microclimat, 
vibratii, efort fizic, pozitii vicioase, efect 
traumatic mecanic; 
Nevroze - zgomot, vibratii, noxe chimice;  
Afectiuni digestive - temperatura extremă, 
zgomot, noxe chimice. 



  

 

2.3. Riscuri care pot genera boli profesioanle 

 

 

 

organizare 
necorespunzatoare a muncii 

intensitate mare a muncii fizice; 
durată; 
ritm de muncă necorespunzător  predominant; 
munca repetitivă si monotonă cu supra sau subsolicitare; 
raport necorespunzator între efortul dinamic şi static; 
pozitii nefiziologice în timpul muncii. 

mediu de muncă 

factori fizici: temperatura, umiditatea aerului, viteza 
curenţilor de aer etc. 
factori chimici 
factori biologici 

relaţia 
om-masină-ergonomie 

poziţia corpului în timpul muncii 
marimea efortului static 
prezenta unor elemente caracteristice igienice, zgomot, 
vibraţii, iluminat,etc. 

relaţii profesionale 
relaţiile cu şefii sau colegii 
satisfacţiile morale şi materiale ale muncii 
motivaţia muncii 



2.4. Măsuri de combatere şi diminuare a riscurilor care pot genera boli profesioanle 

 

  

 
Măsuri Exemple 

tehnice 

dotarea echipamentelor tehnice cu mijloace de protecţie 
efectuarea verificărilor tehnice (impuse de cartea tehnică a echipamentului) 
înlocuirea echipamentelor tehnice defecte 
sisteme de ventilație industrială adecvate pentru eliminarea noxelor 
folosirea unor camere speciale pentru echipamentele care produc zgomot 
și/sau vibraţii 
folosirea unui sistem de iluminat corespunzător etc. 

organizatorice 

instruirea lucrătorilor 
monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor 
adaptarea muncii la om 
reducerea la minim a perioadei de expunere a lucrătorilor la foctorii de risc 
dotarea cu echipament individual de protecţie corespunzător riscurilor la 
care este supus 
schimbarea locului de muncă în cazul apariţiei unor simptome ale bolilor 

igienico-sanitare 

igiena locului de muncă 
acordarea materialelor igienico-sanitare 
denocivizarea locului de muncă 
denocivizarea echipamentului individual de protecţie 

de altă natură 
stimularea financiară a lucrătorilor care respectă regulile de SSM 
aprecierea lucrătorilor care respectă regulile de SSM 



CAPITOLUL III:    INCIDENTE PERICULOASE 
 

3.1. Definirea incidentelor periculoase 

Incidentul reprezintă accidentul apărut în timpul folosirii mijloacelor de producţie care provoacă numai daune 
materiale şi nu implică o întrerupere de timp îndelungat a procesului de muncă. 

  

Incidentul periculos reprezintă  rezultatul disfuncţionalităţii unei activităţi, a unui echipament de muncă, a 
comportamentului neadecvat al factorului uman care duc la producerea unor pagube materiale dar nu 
afectează lucrătorii. 

 

Incident periculos Descriere 

Explozie 
Reacţie chimică sau fizică foarte rapidă, violentă, însoţită de efecte mecanice, 
sonore, termice, luminoase etc. 

Explodare, detonare 
Proces de descompunere a substanţelor explozive însoţit de căldură mare, 
lumină şi zgomot puternic într-un timp foarte scurt. 

Incendiul 
Foc mare care cuprinde şi distruge parţial sau total o clădire, o instalatie, un 
echipament tehnic, o masină, o pădure etc. 

Avarie 
Deteriorare majoră suferită de o instalatie, un echipament tehnic, o maşină, o 
construcţie etc. 

Accident tehnic 
Eveniment fortuit, imprevizibil, care întrerupe mersul normal al activităţii, 
provocând avarii la echipamentele tehnice, instalatii etc. 

Emisii majore de noxe 
Emisiile majore a unui agent sau factor cu acţiune dăunătoare asupra 
organismului care se răspândeşte în atmosferă mai ales în timpul diferitelor 
procese tehnologice. 



3.2. Riscuri care pot genera incidente periculoase 

 Nr. 
crt. 

Situaţii şi activităţi Riscuri care pot genera incidente periculoase 

1 
Utilizarea 
echipamentelor 
tehnice 

piese în mişcare de rotaţie sau translaţie, insuficient protejate, capabile să produca incidente periculoase;  
mişcarea liberă a pieselor sau materialelor (cădere, rostogolire, glisare, basculare, oscilare, scufundare); 
pericolul de producere a unui incendiu sau a unei explozii (de exemplu prin fricţiune, recipienţi sub 
presiune etc.); 
suprafeţe chimice periculoase 
suprafeţe bilogice 

2 
Utilizarea energiei 
electrice 

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

4 

Expunerea la 
substanţe sau 
preparate 
periculoase pentru 
securitate şi 
sănătate 

utilizarea substanţelor inflamabile şi explozibile; 
prezenţa substanţelor corozive; 
substanţe reactive/instabile; 
prezenţa alergenilor  

6 
Expunere la agenţi 
biologici 

riscul de infectare cauzat de manipularea şi expunerea involuntară la microorganisme, exotoxine şi 
endotoxin; 
prezenţa alergenilor 

7 
Organizarea 
muncii 

factorii determinanţi de către procesele de muncă (munca în regim de noapte, în schimburi prelungite 
etc.) 
sisteme de management eficace, aplicabile pentru organizarea, prevenirea, urmărirea controlului 
securităţii şi sănătăţii în muncă 
întreţinerea echipamentelor, inclusiv a celor de securitate 
dispoziţiile adecvate pentru prognozarea accidentelor şi urgenţelor 

8 Alţi factori 
pericole generate de alte persoane decât cele din interiorul sistemului de muncă  
intemperii, catastrofe naturale 
integritatea programelor de calculator utilizate. 



 

3.3. Măsuri de combatere a riscurilor care pot genera incidente periculoase 

 

 

 Măsuri Exemple 

Tehnice 

dotarea echipamentelor tehnice cu mijloace de protecţie 
colectivă 
efectuarea verificărilor tehnice 
repararea mijloacelor de muncă 
înlocuirea echipamentelor tehnice defecte 
depozitarea corespunzătoare a  substanţelor periculoase 
depozitarea corespunzătoare a substanţelor explozive 

Organizatorice 

instruirea lucrătorilor 
monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor 
adaptarea muncii la om 
reducerea la minim a perioadei de expunere a lucrătorilor  
monitorizarea substanţelor periculoase 
monitorizarea substanţelor explozive 

Igienico-sanitare 
igiena locului de muncă 
acordarea de materiale igienico-sanitare 
denocivizarea 



CAPITOLUL IV: ELECTROSECURITATEA 
 

4.1. Noţiuni generale de electrosecuritate 

 

Curentul electric - reprezintă o deplasare ordonată de electroni, datorită existenţei unei tensiuni electrice 
şi a unui circuit electric închis.  

  

Tensiunea electrică -  este diferenţa de potenţial electric dintre două puncte.  Există  tensiuni electrice 
înalte, medii, joase, reduse. 

  

Conductoarele -  sunt materiale care conduc bine curentul electric. 

  

 Izolatoarele -  sunt materiale care nu sunt bune conducătoare de electricitate. 

  

Rezistenţa electrică - caracteristica unui material de a se opune trecerii curentului electric. 

  

Electrocutarea - trecerea curentului electric prin corpul unei fiinţe ca urmare a atingerii unor obiecte aflate 
în mod normal sau accidental sub tensiune.  

  

Arsura electrică - constă în vătămarea pielii şi a ţesuturilor organismului produsă de acţiunea unui arc 
electric.  

  

Incendiul - fenomenul care se produce datorită supraîncălzirii circuitelor electrice, scurcicuitelor sau arcului 
electric. 

  

Explozia - se produce datorită supraîncălzirii unor echipamente electrice și/sau apariţiei arcului electric, în 
medii explozive. 

 



4.2. Riscuri de electrocutare directă şi indirectă 

 
Factori care influienţează trecerea curentului electric 

prin organismul uman (electrocutarea) 

Condiţii peste care factorul de risc de elctorcutare 

devine periculos 

Valoarea intensităţii curentului (funcţie de  tensiunea 

electrică şi rezistenţa electrică). 

depăşirea limitei de 10 [mA] în curent alternativ şi 50 

[mA] în curent continuu 

Tensiunea electrică. peste 24 [V] 

Frecvenţa curentului. redusă  

Durata de acţionare a curentului electric peste 0,1 secunde 

Starea fizică a omului în momentul trecerii curentului 

prin corp. 
sensibilitate cardiacă 

Presiunea de contact. dacă este mare (scade rezistenţa electrică) 

Suprafaţa de contact. dacă este mare (scade rezistenţa electrică)  

Traseul urmat de curent prin corp. 

dacă este mână - mână 

dacă este mâna stângă - picior 

dacă este mâna dreaptă-picior 

Timul de trecere a curentului  prin corp. dacă este îndelungat 

Locul din corp în contact cu tensiunea electrică. sensibilitatea nervoasă şi grosimea pielii. 

Rezistenţa omului la electrocutare.  starea stratului de piele (umedă sau uscată)   

Conductivitatea pielii. umiditatea 

Temperatura mediului. dacă este mare 



Locurile de muncă se clasifică în funcţie de riscul de electrocutare astfel: 

  

   foarte periculoase (umiditate foarte mare, temperaturi ridicate, conductoare care ocupă o suprafaţă 
mare, mediu coroziv etc.); 

 periculoase (umiditate mare, variaţii de temperatură, pardoseală slab izolatoare,  pulbere 
conducatoare, obiecte conducătoare etc.); 

  puţin periculoase (umiditate redusă, pardoseală izolatoare, absenţa conductoarelor etc.). 

 

Electrocutarea se poate produce prin: 

   atingere directă. 

   atingere indirectă. 

    fenomene electrice naturale (trăsnet). 

 

Electrocutarea prin atingere directă se produce atunci când  se ating elemente metalice neizolate sau cu 
izolaţie defectă ale unui obiect sau echipament tehnic aflat în mod normal sub tensiune.  

Electrocutarea prin atingere indirectă  se produce când se ating elemente metalice ale unui obiect sau 
echipament tehnic, care nu fac parte din circuitul electric şi care în mod normal nu trebuie să fie sub 
tensiune, dar au intrat accidental sub tensiune. 

Electrocutarea datorată  fenomenelor electrice naturale 

 Trăsnetul este o descărcare electrică ce apare pe timp de furtună, între nor şi pământ (sau între nori), 
însoţită de un fenomen sonor, numit tunet şi un fenomen luminos, numit în general fulger.   

 

 



4.4. Metode şi mijloace de protecţie împotriva electrocutării prin atingere directă 

 

MĂSURI TEHNICE 

acoperiri cu materiale electroizolante ale părţilor active ale 
instalaţiilor şi echipamentelor electrice; 
închideri în carcase; 
îngrădiri; 
amplasare în locuri inaccesibile; 
scoaterea de sub tensiune a instalaţiei sau echipamentului 
electric; 
utilizarea de dispozitive speciale pentru legări la pământ şi în 
scurtcircuit; 
folosirea mijloacelor de protecţie electroizolante; 
alimentarea la tensiune joasa;  
egalizarea potenţialelor şi izolarea faţa de pământ a platformei 
de lucru. 

MĂSURI ORGANIZATORICE 

executarea intervenţiilor la instalaţiile electrice (depanări, 
reparări, racordări etc.) trebuie sa se facă numai de către 
personal calificat; 
delimitarea locului de munca (îngrădire); 
eşalonarea corectă a operaţiilor de intervenţie la instalaţiile 
electrice; 
elaborarea instrucţiunilor de lucru pentru fiecare intervenţie; 
organizarea şi executarea verificărilor periodice  
instruirea lucrătorilor.  



Metode de protecţie Exemple 

Utilizarea tensiunilor reduse. 
24V la prizele din pivniţe, garaje, băi, pentru 
alimentarea sculelor portabile, etc. 

Legarea la pământ a carcaselor utilajelor fixe sau 
mobile.  

utilajele dintr-un atelier acţionate electric. 

Legarea la nul a carcaselor utilajelor fixe sau  mobile 
prizele din blocurile de locuinţe pentru alimentarea 
consumatorilor casnici. 

Izolarea suplimentară de protecţie, cu materiale 
electroizolante.  

carcase electroizolante, izolarea dublă, izolarea 
întărită. 

Separarea de protecţie  
intercalarea unui transformator de separaţie între 
utilaj si reţeaua electrică. 

Izolarea suplimentară aplicată amplasamentului 
omului.  

Exemple: covoraşe de cauciuc, platforme 
electroizolante . 

Îngrădirea locurilor periculoase şi utilizarea tăbliţelor 
avertizoare  

plăcile avertizoare de interdicţie, de prevenire, de 
admitere. 

Egalizarea potenţialelor  

efectuarea unor legături prin conductoare a 
elementelor metalice din zonă, care accidental ar 
putea ajunge sub tensiune şi conectarea la instalaţia 
de legare la pământ sau nul. 

Deconectarea automată de protecţie a instalaţiei 
electrice în cazul scăderii rezistenţei de izolaţie.  

acţionarea se face la cel mult 0,2 secunde de la 
apariţia defectului. 



4.4. Metode şi mijloace de protecţie împotriva electrocutării prin atingere  indirectă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.6. Primul ajutor în caz de accidentare datorită curentului electric 

 
Primul ajutor în caz de electrocutare. 

   Efectele curentului electric asupra funcţiilor vitale pot avea urmări: imediate și  întârziate. 

  

Urmarile imediate se manifesta prin paralizarea funcţiilor respiratorii si/sau circulatorii, respectiv apariţia stopului 
respirator si/sau a stopului cardiac, ori deces instantaneu prin fibrilatie ventriculara. 

 

Urmarile intârziate (ore, zile) se manifesta printr-o slabire a fortei musculare, amorteli, chiar in cazul in care 
accidentatul se afla in stare de repaus; la reluarea activitatii pot aparea tulburari care influenteaza centrul 
generator de excitatii a inimii. 
 

 

MĂSURI TEHNICE  

folosirea tensiunilor foarte joase de securitate TFJS; 
legarea la pământ; 
legarea la nul de protecţie; 
izolarea suplimentară de protecţie, aplicată utilajului; 
izolarea amplasamentului; 
separarea de protecţie; 
egalizarea şi/sau dirijarea potentialelor; 
deconectarea automată în cazul apariţiei unei tensiuni sau a 
unui curent de defect periculoase; 
folosirea mijloacelor de protecţie electroizolante. 



 

CAPITOLUL V: AFECTIUNI MUSCULO-SCHELETALE (AMS-URI) 
 
 5.1. Definirea AMS-urilor 

 

Afecţiunile musculo-scheletale (AMS-urile) sunt afecţiuni ale corpului şi anume a muşchilor, articulaţiilor, 
tendoanelor, ligamentelor, nervilor, oaselor şi ale sistemului vascular, care sunt provocate sau agravate în 
primul rând de desfăşurarea activităţilor zilnice şi de efectele mediului de muncă. 

  

Afecţiunile musculo-scheletale pot fi: 

   tulburări (recuperabile) – ex. întinderi, luxaţii, rupturi musculare, fracturi, rezultatul unor accidente de 
muncă. 

   boli profesionale (irecuperabile) cauzate de eforturile predominant fizice şi/sau de poziţii de lucru vicioase 
efectuate pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale.  

 

5.2. Clasificarea AMS-urilor 

 

AMS-urile afectează în principal următoarele părți ale corpului uman: spatele, gâtul, umerii, 
membrele superioare şi membrele inferioare. 

  

Tipurile de afecţiuni musculo-scheletale (AMS), de origine profesională, sunt: 

  Entorse, întinderi, fracturi; 

  Traumatisme cauzate de solicitări repetitive; 

   fecţiuni traumatice cumulative.  

 



Numele bolii Cauze care pot produce boala (AMS) Simptome ale bolii (AMS) 

BURSITE 
Sprijinirea, frecarea, alunecarea umărului, cotului, 
coapselor, genunchilor pe o suprafaţă dură 

 Durere spontană: umăr, cot, coapsă, genunchi 
 Durere produsă de mişcare: umăr, cot, coapsă, genunchi 
 Durere accentuată noaptea: umăr, cot, coapsă, genunchi 
 Inflamaţia articulaţiilor la umăr, cot, coapsă, genunchi 

FIBROMIALGIA 

Lucrul în frig 
Lucrul în stres 
Poziţii încordate timp îndelungat 
Poziţii vicioase timp îndelungat 

 Durere articulară migratoare 
 Rigiditate şi senzaţie de oboseală în tot corpul 
 Tulburări de somn 
 Accentuarea durerii la frig, stres, inactivitate prelungită 
 Ameliorarea durerii prin mişcare moderată şi la căldură. 

ARTOZĂ LOMBARĂ 

Ridicări repetate a braţelor peste nivelul umerilor 
Răsuciri repetate ale coloanei vertebrale 
Îndoirea genunchilor şi menţinerea acestora în 
această poziţie o perioadă limitată 

 Durere lombară apărută brusc cu contractură musculară şi blocaj lombar 
 Durere accentuată de efort şi iradiată pe picior care cedează la repaus 

SINDROMUL DE CANAL TARSIAN 
Mers forţat 
Ortostatism prelungit 
Mişcări repetitive a piciorului pe o pedală 

 Furnicături / amorţeli 
 Dureri în talpă şi în degete 
 Dureri în talpă şi în degete mai intense noaptea 
 Inflamarea degetului mare 

MENISCOPATIILE FUNCŢIONALE 
ALE GENUNCHIULUI 

Poziţii de lucru în genunchi 
 Durere permanentă a genunchiului 
 Limitarea excesivă a mişcărilor piciorului 

GONARTROZĂ 
Exces de efort fizic asociat cu stresul 
Excesul de efort fizic asociat cu poziţii forţate 

 Durere a genunchiului la mers 
 Durere a genunchiului la primii paşi după o imobilizare prelungită şi care 

cedează odată cu reluarea mişcării 
 Puncte dureroase în spatele genunchiului 

COXATROZĂ 
(Artroza şoldului) 

Poziţia vicioasa a trunchiului uşor aplecat în faţă şi 
lateral cu sprijinire pe un picior 
Suprasolicitarea mecanică a articulaţiei prin ridicare 
de greutăţi 

 Durere la: mers, urcatul scărilor, coborâtul scărilor 
 Durere la:  nivelul şoldului, inghinale, a fesierelor, în genunchi 
 Limitarea mişcărilor din articulaţia şoldului 

SINDROMUL DE CANAL CARPIAN 

Mişcări repetitive a mâinii 
Menţinerea timp îndelungat a mâinii in anumite 
poziţii 
Suprasolicitarea 

 Paralizii, amorţeli sau furnicături la primele trei degete 
 Durere de intensitate medie localizată la primele trei degete 
 Durere prezentă noaptea la primele trei degete 

ARTROZA MÂINII 
Poziţii vicioase asociate cu efort fizic sau stres 
mecanic a mâinii 
Suprasolicitarea repetată a articulaţiilor 

 Durere la nivelul articulaţiilor interfalangiene 
 Durere a articulaţiilor de la vârful degetelor asociate cu prezenţa 

nodulelor 
 Durere la baza palmei 
 Leziuni ale cartilagiilor articulare asociate cu modificări osoase locale 



 
 

CAPITOLUL VI: NOŢIUNI DE ERGONOMIE 
 
 

6.1. Principii fundamentale ale ergonomiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Principalii factori care au determinat apariţia acestei discipline, au fost: 

progresul tehnic şi tehnologic; 

evoluţia concepţiei omului despre muncă şi viaţă; 

exigenţe ridicate în ceea ce priveşte calitatea vieţii; 

confortul la locul de muncă; 

progresul ştiinţelor tehnice, economice, umane şi sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inginerie 

Fiziologie Psihologie 

 

ERGONOMIE 
Biologie Sociologie 

Design Economie 

Antropometrie 



CAPITOLUL VII: PRIMUL AJUTOR 
 

7.1. Prezentare măsuri şi tehnici de prim ajutor 

Primul ajutor poate fi definit ca fiind ajutorul medical, imediat, acordat unei persoane accidentate sau 
bolnave cu scopul de a înlătura cauza, a ameliora suferinţa şi a preveni complicaţiile.  

Măsurile de prim ajutor sunt o serie de tehnici medicale, simple, ce pot fi folosite de persoane antrenate 
special pentru salvarea vieţii unei persoane accidentate sau bolnave. 

  

Acordarea primului ajutor presupune: 

 asigurarea unei respiraţii eficiente; 

menţinerea funcţiei cardiace; 

oprirea hemoragiei; 

instalarea unei perfuzii; 

limitarea pătrunderii unor substanţe toxice în organism; 

imobilizarea fracturilor; 

reducerea luxaţiilor; 

poziţionarea corectă a accidentatului (este foarte importantă ca măsură de prim ajutor cât şi pe 
parcursul timpul transportului). 

 



Etape Măsuri 

1. Înlăturarea cauzelor 
se scoate victima din mediul în care s-a produs accidentul şi 
se înlătură agentul cauzal (dacă este posibil). 

2. Evaluarea leziunilor 

se face la locul accidentului, pentru eşalonarea acţiunilor de 
prim ajutor:   

pentru stop respirator, sau stop cardio-respirator se 
asigură menţinerea funcţiilor vitale. 
pentru hemoragii se execută hemostază provizorie. 
pentru celelalte tipuri de leziuni, se iau măsurile 
specifice leziunii. 

3. Combaterea durerilor 
în funcţie de situaţie se iau măsuri de calmare a durerilor, 
deoarece durerea poate declanşa o stare de şoc. 

4. 
Transportul accidentatului 
la o unitate sanitară de 
specialitate 

pe tot timpul transportului, accidentatul trebuie să fie 
supravegheat permanent, pentru a putea sesiza apariţia 
eventualelor efecte secundare sau complicaţii. 



Primul ajutor poate fi acordat, în funcţie de situaţie, de anumite persoane şi în aceste cazuri putem vorbi de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Intervenţia persoanelor aflate la faţa locului, în primele minute, este esenţială, uneori de 
această intervenţie poate depinde chiar viaţa victimei, iar calitatea acestor intervenţii este dependentă de 
următorii factori: 

de priceperea salvatorului şi de posibilităţile pe care acesta le are la îndemână;  

de constiinţa cetăţenească a celor aflaţi la locul accidentului; 

de posibilităţile de transport până la prima unitate sanitară. 

 

 

ajutor reciproc victimele se ajută reciproc 

autoajutor victima îşi acordă singură primul ajutor. 

martorii oculari 

ajută la degajarea accidentaţilor cu foarte multă atenţie 
şi răbdare astfel încât să prevină amplificarea efectelor 
accidentului; dacă este nevoie, pot efectua manevre de 
respiraţie “gură la gură”. 

ajutor medical calificat 
asigurat de medici, asistenţi medicali, pompieri, poliţişti, 
militari. 



CAPITOLUL VIII: NOTIUNI LEGISLATIVE PRIVIND 
SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 

 
8.1. Acte normative privind securitatea şi sănătatea în muncă în Uniunea Europeană şi în 
România 
 

LEGISLAŢIA EUROPEANĂ - ACQUIS COMUNITAR 
  
Întregul sistem de legi ale Uniunii Europene este cunoscut, în totalitatea sa, ca acquis comunitare şi include: 
  
Legislaţia primară (tratatele) formată în principal de următoarele documente:  

tratate fondatoare: tratate prin care au fost instituite Comunităţile Europene şi Tratatul privind Uniunea 
Europeană (Tratatul de la Maastricht); 
tratate modificatoare ale tratatelor care au instituit Comunităţile Europene şi ale Tratatului privind 
Uniunea Europeană: Tratatul de fuziune, Actul Unic European, Tratatul de la Amsterdam, Tratatul de la 
Nisa; 
protocoalele speciale; 
tratate adiţionale, prin care sunt modificate anumite sectoare acoperite de tratate fondatoare; 
tratatele de aderare la Comunităţile Europene, respectiv la Uniunea Europeană. 
 

Legislaţia secundară (Regulamente, Directive, Decizii, Recomandări etc.) formată în principal de următoarele 
documente:  

regulamentele comunitare, 
directivele comunitare, 
deciziile, 
recomandările, comunicatele de interpretare şi comentariile Comisiei Europene, 
avizele etc. 

Studii de caz (verdicte ale Curţii Europene de Justiţie şi Curţii Europene de Primă Instanţă).  
  

 



Pentru a pune în aplicare aceste prevederi, Consiliul European a decis în 1993, la 
Bruxelles, crearea Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-
OSHA).  
  
Scopul acestei agenţii este de a: 
  

strânge şi difuza informaţii în domeniu; 
promova schimbul şi difuzarea rezultatelor cercetărilor în domeniu; 
oferi asistenţă tehnică, şi ştiinţifică instituţiilor comunitare, precum şi statelor 
membre; 
menţine strânse legături cu serviciile competente ale Comisiei Europene şi 
cooperează cu organele Uniunii Europene. 

  
Obiectivele acţiunii Comisiei Comunităţii Europene în domeniul securităţii, igienei şi 
sănătăţii în muncă  pentru perioada 1994-2000 au fost să: 
  
vegheze la transpunerea corectă a directivelor comunitare de către statele 
membre;  
ia măsurile necesare pentru aplicarea lor adecvata în dreptul national derivat;  
promoveze lucrările Comunităţii în acest domeniu în ţările terte;  
continue îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul Comunităţii.  
 



 

 

 

CONSTITUTIA ROMANIEI – Modificată si completată prin Legea de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003 

  

 Constitutia prevede măsuri de protecţie care privesc securitatea şi igiena muncii, instituirea salariului 
minim garantat în plată, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în conditii speciale şi 
deosebite, precum şi protecţia femeilor, a tinerilor şi a unor persoane dezavantajate. 

 Acest lucru este prevazut în urmatoarele articole: 

  

Art. 22(1), „ Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritatea fizică şi psihică ale persoanelor sunt garantate.” 

  

Art. 41(1), „Dreptul la munca nu poate fi îngradit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului 
de munca este libera.” 

 

Art. 41(2), „Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială. Acestea  privesc securitatea şi sănătatea salariatilor, 
regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe tara, repausul săptămânal, 
concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea profesionala, precum şi 
alte situaţii specifice, stabilite prin lege.” 

 



A.  CODUL MUNCII - Legea nr. 53/2003 

Titlul V, unde a fost transpusă partial Directiva Cadru a Uniunii Europene 89/391/CEE. 

 Această lege reglementeaza în România relaţiile de muncă între angajat si angajator şi cuprinde prevederi 
care se referă la protecţia vieţii şi sănătăţii lucrătorilor. Aceste prevederi sunt stipulate în Titlul V denumit 
„Sănătatea şi securitatea în muncă” regulile generale ce guverneaza acest domeniu: 

Angajatorul are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor. 

Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă. 

Dacă un angajator apelează la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu îl exonerează de răspundere în 
acest domeniu. 

Obligaţiile salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu pot aduce atingere responsabilităţii 
angajatorului. 

Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să determine, în nici un caz, obligaţii financiare 
pentru salariaţi. 

 

Principiile generale de prevenire cuprinse in Directiva – cadru 89/391/C.E.E. sunt preluate in totalitate de art. 
173, alin. 2: 

evitarea riscurilor; 

evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 

combaterea riscurilor la sursă; 

adaptarea muncii la om; 

luarea în considerare a evoluţiei tehnicii; 

înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos; 

planificarea prevenirii; 

adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de protecţie individuală; 

aducerea la cunoştinţă salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare. 
 



B. LEGEA SECURITĂŢII SI SĂNĂTAŢII IN MUNCĂ - Legea nr. 319/2006 
 În anul 2006, prin Legea securităţii şi sănătăţii în muncă a fost transpusă integral Directiva 
Cadru a Uniunii Europene 89/391/CEE şi ea îndeplineşte rolul de lege fundamentală pentru realizarea 
securităţii şi sănătăţii în muncă, fiind din acest punct de vedere elementul generator pentru toate 
prevederile normative în domeniul securitatii şi sănătăţii muncii, indiferent că acestea se regăsesc în actele 
componente ale legislaţiei de bază sau conexe (cu excepţia prevederilor din Constituţie şi din Codul muncii). 
 În virtutea rolului menţionat, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă îndeplineşte o serie de 
funcţii care asigură caracterul unitar al sistemului legislativ al securităţii şi sănătăţii în muncă şi al modului 
său de aplicare: 
are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a 
lucrătorilor, prin: 
1.stabilirea principiilor generale de prevenire referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, 
2.protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor,  
3.eliminarea factorilor de risc şi accidentare,  
4.informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii,  
5.instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, 
6.direcţiile generale pentru implementarea acestor principii, 
7.obligaţiile generale ale angajatorilor,  
8.măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor,  
9.constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare,  
10.evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific,  
11.obligaţile specifice ale angajatorilor,  
12.obligaţiile si drepturile  angajaţilor, 
13.servicii de prevenire şi protecţie, 
14.supravegherea sănătăţii, 
15.comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor, 
16.grupuri sensibile la riscuri, 
17.infracţiuni si contravenţii. 
 



trasarea cadrului general pentru întregul proces de legiferare în domeniul securitatii şi sanatatii in munca; 

 

trasarea cadrului general pentru modul de desfăşurare şi organizare a activităţii de prevenire a accidentelor de 
muncă şi a bolilor profesionale; 

 

Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă are cel mai mare nivel de aplicativitate, fiind 
obligatorie în toate sectoarele de activitate, atât publice, cât şi private, în acest sens, în art. 3 se stipulează că:  

prezenta lege se aplică în toate sectoarele de activitate, atât publice, cât şi private. 

prevederile prezentei legi se aplică angajatorilor, lucrătorilor şi reprezentanţilor lucrătorilor. 

 Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă stabileste, printre altele, că lucrătorii au 
următoarele obligaţii: 

fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu 
instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire 
profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane; 

să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte 
mijloace de producţie; 

să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat; 

să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a 
dispozitivelor de securitate; 

să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive 
întemeiate să o considere un pericol; 

să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria 
persoană; 

să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile 
de aplicare a acestora; 

să dea relaţiile solicitate de către orice inspectori. 

 



C. Legea nr. 346/2002 privind ASIGURAREA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 

  Intrarea în vigoare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, a creat un sistem specializat, parte a sistemului de securitate 
socială, existent în toate ţările membre ale Uniunii Europene. 

  

D. ALTE ACTE NORMATIVE ÎN DOMENIU 

  În vederea completării cadrului legal, au fost elaborate acte normative privind condiţiile de introducere 
pe piaţă a maşinilor industriale, echipamentelor individuale de protecţie, echipamentelor şi sistemelor protectoare 
destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive şi explozivi de uz civil.  

  

CADRUL INSTITUŢIONAL 

 Principalele instituţii responsabile în domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă sunt:  

  

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (MMFEŞ) - instituţie publică care elaborează politicile Guvernului 
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi monitorizează implementarea acestor politici;  

Ministerul Sănătăţii Publice (MSP) - autoritatea publică centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică; 

Inspecţia Muncii (IM) - autoritatea competentă în ceea ce priveşte controlul aplicării legislaţiei referitoare la 
securitatea şi sănătatea în muncă;  

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS) - asigurător reprezintă autoritatea 
competentă în domeniul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale;  

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” - Bucureşti (INCDPM) 
– care fundamentează ştiinţific măsurile de îmbunătăţire a activităţii de securitate şi sănătate în muncă şi 
promovează politica stabilită pentru acest domeniu; 

Inspectoratele Teritoriale de Muncă - instituţii publice deconcentrate care controlează aplicarea prevederilor 
legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

 



 

CAPITOLUL IX:  NOŢIUNI LEGISLATIVE PRIVIND 
CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

 9.1. Drepturile şi obligaţiile angajatorului 
  

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică (salariat) se obligă să 
presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator  (persoană fizică sau juridică) în schimbul unei 
remuneraţii denumite salariu. 
  
Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată. 
Excepţie: contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată determinată, în condiţiile expres 
prevăzute de lege. 
 
Persoana selectată în vederea angajării va primi, cel puţin, următoarele informaţii: 

identitatea părţilor; 
locul de muncă fix, mobil sau temporar; 
sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului; 
funcţia/ocupaţia conform specificaţiei din Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) şi atribuţiile postului; 
riscurile specifice postului; 
data de la care contractul urmează să îşi producă efectele; 
în cazul unui contract de muncă pe durata determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata 

acestora; 
durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul; 
condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia; 
salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii; 
durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână. 

 



 

Drepturile angajatorului 

  

să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; 

să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare lucrător; 

să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de lucru; 

să aplice sancţiuni corespunzătoare, potrivit regulamentului intern. 

  

Obligaţiile angajatorului 

  

să informeze lucrătorii asupra condiţiilor de muncă; 

să asigure condiţiile tehnice şi organizatorice la locul de muncă; 

să acorde lucrătorilor toate drepturile legale; 

să se consulte cu sindicatul sau cu reprezentanţii lucrătorilor, după caz; 

să plătească toate contribuţiile şi impozitele, datorate statului, aflate în sarcina sa; 

să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele, datorate de lucrători statului, în condiţiile legii; 

să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege; 

să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat, solicitantului; 

să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. 



9.2. Drepturile şi obligaţiile angajatului 

 

Drepturile angajaţilor (lucrătorilor), la: 

  

plata muncii depuse; 

repaus zilnic şi săptămânal; 

concediu de odihnă anual; 

egalitate de şanse şi de tratament; 

demnitate în muncă; 

securitate şi sănătate în muncă; 

acces la formarea profesională; 

informare şi consultare; 

de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă; 

protecţie în caz de concediere; 

negociere colectivă şi individuală; 

de a participa la acţiuni colective; 

de a constitui sau de a adera la un sindicat. 

 



Obligaţiile angajaţilor (lucrătorilor), de: 

  

a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului; 

a respecta disciplina muncii; 

a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi 
în contractul individual de muncă; 

fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 

a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 

a respecta secretul de serviciu. 

 

9.3. Cadru legislativ privind protecţia tinerilor 

Cadrul legislativ privind protecţia tinerilor în muncă este reglementat în Romania, în principal, de următoarele 
acte: 

  

Constituţia României - Modificată si completată prin Legea de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003 

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii 

Legea nr. 130/1996 (republicata si actualizata) - privind Contractul colectiv de muncă 

Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 

Legea nr. 279/2005 (actualizată) - privind Ucenicia la locul de muncă 

Hotărârea nr. 600/2007 - privind Protecţia tinerilor la locul de muncă      

 



CAPITOLUL X:  TIC ÎN DOMENIUL SSM 
 

10.1.  Importanţa utilizării TIC în domeniul SSM 

 
Principalele beneficii ale utilizării TIC în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (SSM)  sunt: 

transmiterea cu rapiditate a informaţiilor (în special atunci când avem situaţii cu risc ridicat). 

dezvoltare şi acces rapid la baze de date privind riscurile de la locurile de muncă. 

creare şi acces rapid la statistici în domeniul SSM referitoare la accidente de muncă. 

creare şi acces rapid la statistici în domeniul SSM referitoare la bolile profesionale şi bolile legate de 
profesie. 

creare şi acces rapid la statistici referitoare la grupurile sensibile la riscuri. 

creare şi acces rapid la statistici referitoare la domenii de activitate unde au loc cele mai multe accidente 
de muncă. 

schimb de informaţii în timp util între specialişti în SSM. 

dezvoltarea unui sistem de baze de date cu materiale informale în domeniul SSM. 

realizarea unor noi materiale informale în cadrul instruirilor. 

dezvoltarea unor noi metode de informare şi instruire.  

reducerea costurilor de instruire şi gestionare a activităţilor din domeniul SSM. 

 



10.2.  Avantaje şi dezavantaje 

 

 Avantajele utilizării TIC în domeniul SSM sunt: 

accesarea şi circulaţia rapidă a informaţiilor. 

formarea şi accesarea bazelor de date. 

accesare rapidă a statisticilor privind riscuri, accidente de muncă, boli profesionale. 

comunicare şi schimb de informaţii în timp util între specialişti din întreaga lume. 

folosirea unor materiale noi în cadrul instruirilor  

 

 

Dezavantajele utilizării TIC în domeniul SSM sunt: 

 apariţia bolilor profesionale, inclusiv AMS-urile, datorate lucrului îndelungat la calculator. 

 tendinţa de a deveni dependenţi de calculator. 

 tendinţa de a deveni dependenţi de informaţiile accesate pe Internet. 

 accesarea şi folosirea unor informaţii eronate prin intermediul Internetului. 

 imposibilitatea utilizării TIC în zonele slab dezvoltate. 

 



CAPITOLUL XI : RISCURI PSIHO-SOCIALE ÎN ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE 
 11.1. Stresul profesional 

Stresul asociat muncii, este denumit stres profesional (stres la locul de muncă) şi reprezintă reacţiile dăunătoare (fizice şi 
emoţionale) care pot apărea atunci când cererinţele unui loc de muncă depăşesc posibilităţile lucrătorului de a îndeplini aceste 
cerinţe. 
 

11.2. Hărţuirea (morală, sexuală) şi violenţa 
Hărţuirea morală la locul de muncă se defineşte ca fiind un comportament nejustificat (iraţional), nedorit, repetat faţă de un 
angajat sau mai mulţi şi care vizează umilirea, discreditarea, sau ameninţarea persoanei hărţuite. 

 
11.3. Factori care pot genera riscuri psihosociale 
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 sau consultare 
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 importanţă puţină 
 


