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Nr. __________ din____________ 

 

 

 

DECIZIE  

 

 

 

 
ROTAR  D.,xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.............................., în 

conformitate cu legislaţia SSM în vigoare, 

DECIDE 

Art. 1. Constituixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxĂVIRE PROFESIONALĂ” 

pentru locurile de muncă din cadrul SC EXEMPLU SRL  formată din următorii: 

1. ROTAR  D. – responsabil S.S.M., SC EXEMPLU SRL;  

2. Ing. POPESCU L - director-; 

3. Dr. POPESCU D.  –  Medic - 

Art. 2. Întocmirea pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.................. în urma încheierii 

contractului nr: 10 din 18.03.2010 

 

         
                                                                           DIRECTOR 

 

                              ROTAR  D. 
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Prin prxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnform contractului nr: 

.... din 18.03.2010: „EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI 

ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ” pentru locurile de muncă din cadrul SC 

EXEMPLU SRL.  

 

COMISIA DE EVALUARE 

 

Nr. 

crt. Numele şi prenumele Funcţia Semnătura 

1. ROTAR  D. 
xxxxxxxxx S.S.M., SC EXEMPLU 

SRL; 
 

2. POPESCU L. xxxxxx  

3. 
Dr. POPESCU D.  
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EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE 

PROFESIONALĂ LA LOCURILE DE MUNCĂ DIN CADRUL UNITĂŢII 

SC EXEMPLU SRL 
 

 

 

1. DATELE UNITATII 

 

 

Prezenta lucraxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxre ............... şi SC EXEMPLU SRL; 

şi are ca obiectxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxLUAREA NIVELULUI DE RISC 

LA LOCURILE DE MUNCĂ " din cadrul SC EXEMPLU SRL;Sibiu 

Locurile de muncă/posturile pentru care se face evaluarea sunt: 

                         1. Director; 

                         2. Agent comercial; 

                         3. Casier; 

Pentru fiecarexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe mai sus s-au efectuat: 

 -identificarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx profesionala; 

 -evaluarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

 -calculul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx munca; 

 -elaborarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de muncă;  

              -programul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx neconformităţilor. 

 

PREZENTAREA SC EXEMPLU SRL 

 

SC RUBIN SRL, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxivat, are ca obiect principal de 

activitate în dexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx........., activitate ce se desfăşoară în 

........................xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe activitate, punct de lucru, 

str;.........................................nr........... 

 

Structura de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

Total personal 3 

Muncitori direct xxxxxxxxxxxxxxx 2 

Muncitori indirect xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 

 

Structura de personal mai sus menţionată extrasă pe categorii profesionale se prezintă după cum 

urmează: 

 

Nr. Categoria xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nr. personal Observaţii 

crt (meseria/funcţia) expus  

1. Director 1  

2. Agent xxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 
 

3. Casier 1 

    

TOTAL 3  
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3. PREZENTAREA METODEI ELABORATE 

 DE I.N.C.D.P.M. BUCUREŞTI PENTRU EVALUAREA 

RISCURILOR DE ACCIDEN TARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE 

PROFESIONALǍ 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 1 
 

PREMISE TEORETICE 
 

 

 1.1.Relaţia risc – securitate 

 

 În terminoxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxsul de muncă este considerată ca 

acea stare a sistemxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe accidentare şi îmbolnăvire 

profesională.  

 În limbajul xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx la adăpost de orice pericol, iar 

riscul – posibilitatea de a ajunge într-o primejdie, pericol potenţial
1
. 

 Dacă luămxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxni, se poate defini securitatea ca 

starea sistemului xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxire este zero. 

 Prin urmare,xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, contrare, care se exclud 

reciproc. 

 În realitatexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnu se pot atinge asemenea stări 

cu caracter de absxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxet pericolul potenţial de 

accidentare sau îxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxfie şi numai datorită 

imprevizibilităţii acxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxre pe parcurs, acest risc rezidual 

creşte, pe măsură cexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx „îmbătrânire".    

 În consecxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxi de securitate", respectiv „niveluri 

de risc", ca indicatoxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxv de risc. Definind securitatea 

ca o funcţie de risc y = f(x), unde y
x


1

, se poate afirma că un sistem va fi cu atât mai sigur, cu 

cât nivelul de risc xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe zero, din relaţia dintre cele 

                                                 
1 Sursa: Dicţionarul explicativ al limbii române, editat sub egida Academiei României 
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două variabile rezultă că securitatea tinde către infinit, iar dacă riscul tinde către infinit, 

securitatea tinde către zero (figura 1.1): 

y y   



1

0

1
0; . 

 

 

Fig. 1.1 Relaţia risc – securitate 

 

 În acest cxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxc minim, respectiv un nivel al 

riscului diferit de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxă sistemul este sigur, ca şi o 

limită de risc maxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxăzut de securitate, încât să nu mai 

fie permisă funcţionarea sistemului.   

 

 1.2.Noţiunea de risc acceptabil 

 

 Riscul a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxniul securităţii muncii prin 

probabilitatea cxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxdent sau o îmbolnăvire 

profesională, cu o anumită frecvenţă şi gravitate a consecinţelor. 

 Într-adevxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxentăm, în funcţie de gravitatea şi 

probabilitatea xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxdreptunghi F1, dezvoltat pe verticală; 

rezultă că aceeaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxt F2 sau printr-un dreptunghi F3 

extins pe orizontală (figura 1.2). 

 În toatxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxconsecinţă, putem atribui unor 

cupluri gravitate – probabilitate diferite, acelaşi nivel de risc.  
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 Dacă unim cele trei dreptunghiuri printr-o linie trasată prin vârfurile care nu sunt pe axele 

de coordonate, obţinem o curbă cu alură de hiperbolă, care descrie legătura dintre cele două 

variabile: gravitate – probabilitate. Pentru reprezentarea riscului funcţie de gravitate şi 

probabilitate, standardul CEN-812/85 defineşte o astfel de curbă drept „curbă de acceptabilitate a 

riscului" (figura 1.3). 

 

 

Fig. 1.2 Reprezentarea grafică a echivalenţei riscurilor                                                  

caracterizate prin cupluri diferite de gravitate – probabilitate 

 

 

Fig. 1.3  Curba de acceptabilitate a riscului 

 

 Această xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxl şi cel inacceptabil. Astfel, riscul 

de producere a unui eveniment A, cu consecinţe grave, dar frecvenţă foarte mică, situat sub 

curba de acceptabilitate, este considerat acceptabil, iar riscul evenimentului B, cu consecinţe mai 
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puţin grave, dar cu o probabilitate mai mare de apariţie, ale cărui coordonate se situează deasupra 

curbei, este inacceptabil.  

 De exemplu, în cazul unei centrale atomice se iau astfel de măsuri încât riscul unui 

eveniment nucleaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxzat printr-o gravitate extremă a 

consecinţelor, daxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxDin cauza frecvenţei foarte reduse 

de apariţie, activxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxde societate.  

 În schimxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxplu accidentul rutier din activitatea 

unui conducător xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnţe mai puţin grave decât un 

accident nuclear, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcvenţă foarte ridicată), încât locul 

de muncă al şoferului este considerat nesigur (risc inacceptabil). 

 Orice stuxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxscurilor acceptabile. O asemenea 

tratare a riscului ridică două probleme: 

 cum sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe – probabilitate; 

 ce cooxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa zonele de acceptabilitate de cele de 

inacceptabilitate. 

 Pentru a lexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxrea metodei de evaluare a fost 

relaţia risc – factor de risc. 

 

 1.3.Determinarea coordonatelor riscului 

 

 Existenţa xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxzenţei factorilor de risc de 

accidentare şi îmxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ajutorul cărora poate fi 

caracterizat riscuxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx de fapt probabilitatea cu care 

acţiunea unui factxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx consecinţei acţiunii factorului de 

risc asupra victimei.  

 În consecinţxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxţii, este necesară parcurgerea 

următoarelor etape: 

a.  identificarea factorilor de risc din sistemul analizat; 

b. stabilirxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx înseamnă determinarea gravitǎţii 

lor; 

c.  stabilixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxntului; 

d. atribuirxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxobabilitatea consecinţelor acţiunii 

factorilor de risc.  

 a. Modelul teoretic al genezei accidentelor de muncă şi bolilor profesionale elaborat în 

cadrul I.N.C.D.P.M. Bucureşti, abordând sistematic cauzalitatea acestor evenimente, permite 
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elaborarea unui instrument pragmatic pentru identificarea tuturor factorilor de risc dintr-un 

sistem (Anexa 1). 

 În condiţiile unui sistem de muncă real, aflat în funcţiune, nu există suficiente resurse (de 

timp, financiare, texxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxan asupra tuturor factorilor de 

risc de accidentarexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, criteriul eficienţei (atât în 

sensul restrâns, al xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxerzice o astfel de acţiune. Din 

acest motiv, nicixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxă luarea lor integral în considerare. 

Din multitudinea xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxză potenţial cu un accident sau o 

îmbolnăvire, factxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnt cei a căror eliminare garantează 

imposibilitatea proxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxentarea studiului asupra 

acestora.  

 b. Diferenxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxţei este uşor de realizat. Indiferent 

de factorul de risxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxinţele asupra executantului pot fi 

grupate după catexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx de muncă, invaliditate şi deces. 

Mai mult, pentru fxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxne care este consecinţa sa 

maximă posibilă. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtării va fi întotdeauna decesul, în 

timp ce consecinţa xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxi surditatea profesională – 

invaliditate. Cunosxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxzarea potenţială a acestora, în 

cazul accidenteloxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxate de criteriile medicale de 

diagnostic clinic, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxlaborate de Ministerul Sănătăţii şi 

Ministerul Muncii xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxecia pentru fiecare factor de risc 

în parte la ce leziuxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxşi, în final, ce tip de consecinţă 

va produce: incapacxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxte consecinţe se pot diferenţia 

în mai multe clasexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxde gradul I, II sau III, iar 

incapacitatea: mai mxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxentru definirea accidentului de 

muncă), între 3 –xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxobabilităţii de producere a 

accidentelor sau îmxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxonsecinţelor mai multe clase, 

după cum urmează: 

 clasa 1: coxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcă de 3 zile); 

 clasa 2: coxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxzile, care necesită tratament 

                 medical); 

 clasa 3: cxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxment medical şi spitalizare); 

 clasa 4: consecinţe mari (invaliditate gradul III): 

 clasa 5: consecinţe grave (invaliditate gradul II); 
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 clasa 6: consecinţe foarte grave (invaliditate gradul I); 

 clasa 7: consecinţe maxime (deces). 

 c. Referitor la frecvenţă, este cunoscut că accidentul sau boala sunt evenimente aleatorii. 

Prin urmare, factorii de risc se vor diferenţia între ei prin faptul că fiecare conduce cu o altă 

probabilitate la pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx exemplu, probabilitatea de 

producere a unui axxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxîn mişcare ale unei foreze este 

diferită faţă de cexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcident datorită trăsnetului. De 

asemenea, acelaşi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxvenţă de acţiune asupra 

executantului, în xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxncă sau în sisteme analoge, în 

funcţie de naturaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxbilitatea de electrocutare prin 

atingere directă lxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxi mare dacă acesta este vechi şi are 

uzată izolarea de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe nou. 

 Din punctxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxsă cu probabilităţi determinate 

strict pentru fiecarxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fi calculate, cum se întâmplă cu 

factorii proprii executantului.  

 Probabilitatxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx de accident nu poate fi decât 

aproximată. În altxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxuroasă a probabilităţii de producere 

a consecinţei este xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxi îndelungat decât aplicarea 

efectivă a măsurixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stabilească probabilităţile, de 

regulă, prin aprecxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxşi mai eficient pentru scopul 

urmărit să se aproxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxgenerat de acţiunea unui factor de 

risc cu o frecvenţă xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe nişte valori riguroase de 1 la 

85 ore sau 1 la 7xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcaracterizat în toate trei cazurile ca 

fiind foarte frecvent.  

 Din acest xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx812/1985, obţinem 5 grupe de 

evenimente, pe care le putem ordona astfel: 

 extrem de rare: P < 10
-7

/h; 

 foarte rare: 10
-7

 < P < 10
-5

/h; 

 rare: 10
-5

 < P < 10
-4

/h; 

 puţin frecvente: 10
-4

 < P < 10
-3

/h; 

 frecvente: 10
-3

 < P < 10
-2

/h; 

 foarte frecvente: P > 10
-2

/h. 

 Vom atribui acum fiecărei grupe o clasă de probabilitate, de la 1 la 6, aşa încât vom spune 

că evenimentul E1, a cărui frecvenţă probabilă de producere este de P1 < 10
-7

/h, este de clasa 1 de 
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probabilitate, iar evenimentul E6, cu frecvenţa P6 >10
-2

/h, este de clasa a 6-a de probabilitate. 

Obţinem o scală de cotare a probabilităţii cum este cea din Anexa 3. 

 d. Având la dispoziţie aceste două scale – de cotare a probabilităţii şi a gravităţii 

consecinţelor acţiuxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxm fiecărui factor de risc dintr-un 

sistem un cuplu dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxte, pentru fiecare cuplu 

stabilindu-se un nivel de risc. 

 Pentru atrixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxte  s-a utilizat curba de 

acceptabilitate a riscului.  

 Mai întâi, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxdin punct de vedere al finalităţii 

protecţiei muncii, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx asupra nivelului  de risc decât  

frecvenţa. În  consxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-au stabilit 7 niveluri de risc, în 

ordine crescătoare, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxaţia invers proporţională între 

cele două stări (risc – securitate): 

 – N1 – nivel minim de risc   – S7 – nivel maxim de securitate; 

 – N2 – nivel foarte mic de risc    – S6 – nivel foarte mare de securitate; 

 – N3 – nivel mic de risc  – S5 – nivel mare de securitate; 

 – N4 – nivel mediu de risc  – S4 – nivel mediu de securitate; 

 – N5 – nivel mare de risc  – S3 – nivel mic de securitate; 

 – N6 – nivel foarte mare de risc     – S2 – nivel foarte mic de securitate; 

 – N7 – nivel maxim de risc  – S1 – nivel minim de securitate. 

 Dacă luămxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxariabilelor specificate, câte două, 

obţinem o matrice Mg,p cu 7 linii – g, care vor reprezenta clasele de gravitate, şi 6 coloane – p – 

clasele de probabilitate: 

Mg,p = 

)6,7()5,7()4,7()3,7()2,7()1,7(

)6,6()5,6()4,6()3,6()2,6()1,6(

)6,5()5,5()4,5()3,5()2,5()1,5(

)6,4()5,4()4,4()3,4()2,4()1,4(

)6,3()5,3()4,3()3,3()2,3()1,3(

)6,2()5,2()4,2()3,2()2,2()1,2(

)6,1()5,1()4,1()3,1()2,1()1,1(

 

 Reprezenxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxistem de coordonate 

rectangulare obxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxituie mulţimea 

claselor de  probabilitate, înălţimea (ordonata) – clasele de gravitate, iar suprafaţa 

sa: mulţimea nivelurilor de risc posibile: 
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7

1R

RN  

 De asemenea, cu ajutorul fiecăruia dintre cupluri descriem un dreptunghi care 

considerăm că fxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtribui un nivel de risc, 

astfel încât prin reuniune să obţinem: 




7

1R

RN  

  

 

Fig. 1.4.  Reprezentarea grafică a matricei cuplurilor de variabile 

      gravitate – probabilitate (mulţimea nivelurilor de risc): 

g – clasă de gravitate; p – clasă de probabilitate 

 

 Observaţie: 

 Din considerxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxptat următoarele convenţii: 

 atât pe xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxau fost figurate prin segmente egale, 

deşi  diferenţele între gravităţile evenimentelor de la o clasă la  alta, cât şi intervalele 

de timp în cazul claselor de probabilitate, pe baza cărora s-au determinat, nu sunt 

egale; 
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 pentru intervalele care reprezintă clasele de gravitate s-au  folosit segmente cu 

lungime mai mare decât pentru cele care delimitează clasele de frecvenţă (1
1/2

 - 1), 

tocmai datorită premisei că gravitatea are o pondere mult mai mare în dimensiunea 

riscului. 

         Prin suprxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxde acceptabilitate a riscului asupra 

reprezentării obţinxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcadrarea cuplurilor pe niveluri de 

risc, aşa cum se explicitează în continuare. 

 Menţinândxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxor, rezultă că şi curbele care 

delimitează nivelurxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxinţă, împărţim diagonala mare a 

dreptunghiului caxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxn 7 segmente egale, prin care se 

vor trasa curbele. 

 Nivelul 1 – nivel minim de risc acceptabil 

 Limita dinxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxele prin care se va trasa curba 

nivelului 1. Luămxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtatea intră cu valoarea 1 (linia 1 a 

matricei Mg,p).  

 Într-adevăxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxlă este incapacitate de muncă mai 

mică de 3 zile poxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcceptabil, evenimentele produse 

neconstituind subxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx regulă, sunt tratate ca incidente şi 

eliminarea lor facxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcă, nu a securităţii). Cuplul limită 

este cel în care gravitatea are valoarea 1 şi probabilitatea valoarea 6. 

 Trasăm prixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxalura curbei de acceptabilitate 

stabilită prin CEN-815/85 (figura 1.5 a). 
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Fig. 1.5a Trasarea curbelor nivelurilor de risc. 

Stabilirea punctelor prin care se trasează curbele de nivel; 

curba de nivel 1 (risc minim acceptabil 

 

 Suprafaţxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxşi de curba trasată va reprezenta 

grafic nivelul 1 dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxaţi prin cupluri ale căror 

coordonate genexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxel delimitate sau pe curbă vor fi 

consideraţi de nivel 1 de risc, respectiv 7 de securitate. 

 Din reprexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtricea Mg,p, nivelului 1 de risc îi 

corespunde submatricea: 

 
6

p1,M  = )6,1()5,1()4,1()3,1()2,1()1,1(  şi elementul (2,1). 

 Nivelul 2 – 7 

 Trasăm cxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nivel de risc minim acceptabil prin 

punctele care delxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxghiului mulţimii nivelurilor de risc 

(figura 1.5 b).  
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Fig. 1.5b  Trasarea curbelor nivelurilor de risc.  

Trasarea curbelor pentru nivelurile 2 – 7;  

nivel de risc maxim acceptabil şi critic. 
Nivelul de risc 1 – cuplurile g-p: (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) (2,1); 

Nivelul de risc 2 – cuplurile g-p: (2,2) (2,3) (2,4) (3,1) (3,2) (4,1); 

Nivelul de risc 3 – cuplurile g-p: (2,5) (2,6) (3,3) (3,4) (4,2) (5,1) (6,1) (7,1); 

Nivelul de risc 4 – cuplurile g-p: (3,5) (3,6) (4,3) (4,4) (5,2) (5,3) (6,2) (7,2); 

Nivelul de risc 5 – cuplurile g-p: (4,5) (4,6) (5,4) (5,5) (6,3) (7,3); 

Nivelul de risc 6 – cuplurile g-p: (5,6) (6,4) (6,5) (7,4); 

Nivelul de risc 7 – cuplurile g-p: (6,6) (7,5) (7,6). 

 Ca şi maixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx de curba imediat superioară va 

reprezenta graficxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cuplurile gravitate – probabilitate 

generează punctexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxmita sa superioară li se alocă 

nivelul 2 de risc.  

 Similar se atribuie nivelurile 3, 4, ..., 6.  

 Suprafaţei xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxturi superioare ale dreptunghiului 

i se alocă nivelul 7. 

 Interpretânxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxui nivel de risc îi corespunde cel 

puţin o submatrice din matricea Mg,p: 
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 - nivelul 2: 
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 - nivelul 4: 

M

M

M

M

p

p

p

p

g

g

g

g

3

5

6

4

3

4

5

2

3

2

6

7

3 5 3 6

4 3 4 4

5 2 5 3

6 2
7 2

,

,

,

,

( , ) ( , )

( , ) ( , )

( , ) ( , )

( , )
( , )



































; 

 - nivelul 5: 





























(7,3)

(6,3)
M

(5,5)(5,4)M

(4,6)(4,5)M

7

6g

g,3

5

4p

p5,

6

5p

p4,

; 

 - nivelul 6: (6,5)(6,4)M
5

4p

p6, 


 şi elementele (5,6), (7,4); 

 - nivelul 7: elementul (6,6) şi submatricea: (7,6)(7,5)M
6

5p

p7, 


. 

  Din relxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcă nivelul 7 de risc reprezintă un nivel 

critic, la care secxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxă limită, securitatea tinde către 

zero, deci desfăşuxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxeoarece ea ar fi echivalentă cu 

producerea accidexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxaracterizaţi prin cuplurile (6,6), 

(7,5), (7,6) se poatxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx la producerea evenimentului 

extrem – decesul (pericol iminent). 
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 Reglementările normative din majoritatea ţărilor nu permit însă atingerea stadiului critic. 

Pentru aceasta, în general, se stabilesc pentru fiecare factor de risc fie limite maxime sub formă 

de valori, în cxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fi caracterizată prin elemente 

măsurabile, fixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxunt posibile. Normele respective 

corespund unxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxla o ţară la alta, în funcţie de 

condiţiile economice şi sociale. 

 Autorii xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx considerǎ cǎ pentru ţara noastră ar 

fi indicat ca nivxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxlui 3,5. Aceasta ar însemna în 

primul rând ca xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxdin punct de vedere al protecţiei 

muncii sǎ se axxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxde muncǎ confirmǎ nedepǎşirea 

acestui nivel.  

 Plecânxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fost elaboratǎ metoda de evaluare a 

riscurilor de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe de muncă, metodǎ care va fi 

prezentată în continuare. 
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CAPITOLUL 2 
 

 DESCRIEREA METODEI 

 

 

 2.1.Scop şi finalitate 

 

 Metoda xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxscop determinarea cantitativă a 

nivelului de risc/sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxau întreprindere, pe baza analizei 

sistemice şi evaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxofesională. Aplicarea metodei se 

finalizează cu un xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx DE MUNCĂ), care cuprinde 

nivelul de risc global pe loc de muncă. 

 Fişa locuxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxamentării programului de prevenire a 

accidentelor de mxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe muncă, sectorul, secţia sau 

întreprinderea analizată. 

 

 2.2. Principiul metodei 

 

 Esenţa mxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxde risc din sistemul analizat (loc 

de muncă) pe bazxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxrea dimensiunii riscului pe baza 

combinaţiei dintxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxzibile. 

 Nivelul de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxorţional cu nivelul de risc. 

 

 2.3.Utilizatori potenţiali 

 

 Metoda pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxiectare a locurilor de muncă, cât şi 

în faza de expxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe formate din persoane specializate 

atât în securitatexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxri + tehnologi). 

 În prima sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxecesar pentru proiectanţi în vederea 

integrării principxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxpţia şi proiectarea sistemelor de 

muncă. 
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 În faza de exploatare, metoda este utilă personalului de la compartimentele de protecţie a 

muncii din întreprinderi  pentru îndeplinirea următoarelor atribuţii:  

 analiza pe o bază ştiinţifică a stării de securitate a muncii la fiecare loc de muncă; 

 fundamentarea riguroasă a programelor de prevenire. 

 

 2.4.Etapele metodei 

 

 Metoda cuprinde următoarele etape obligatorii: 

1. definirea sistemului de analizat (loc de muncă); 

2. identificarea factorilor de risc din sistem; 

3. evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională; 

4. ierarhizarea riscurilor şi stabilirea priorităţilor de prevenire; 

5. propunerea măsurilor de prevenire. 

 

 2.5.Instrumente de lucru utilizate 

 

 Etapele xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxun sistem, descrise anterior, se 

realizează utilizând următoarele instrumente de lucru: 

a. Lista de identificare a factorilor de risc; 

b. Lista dexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxsc asupra organismului uman; 

c. Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor; 

d. Grila de evaluare a riscurilor; 

e. Scala de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxurilor de securitate; 

f. Fişa locului de muncă – document centralizator; 

g. Fişa de măsuri propuse. 

 Conţinuxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxte în continuare. 

   Lista xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe un formular care cuprinde, într-

o formă uşor idxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx de factori de risc de accidentare şi 

îmbolnăvire profxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxator din cadrul sistemului de 

muncă (executanxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu de muncă). 

   Lista xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxrisc asupra organismului uman 

(Anexa 2) este uxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe a gravităţii consecinţelor. Ea 

cuprinde categoriile de leziuni şi vătămări ale integrităţii şi sănătăţii organismului uman, 

localizarea posibilă a consecinţelor în raport cu structura anatomo-funcţională a organismului şi 

gravitatea minimă – maximă generică a consecinţei. 
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   Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc 

asupra organismului uman (Anexa 3) este o grilă de clasificare a consecinţelor în clase de 

gravitate şi clase de probabilitate a producerii lor. 

 Partea din xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxazează pe criteriile medicale de 

diagnostic clinic, fxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxaborate de Ministerul Sănătăţii şi 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

 În ceea cexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxmentărilor s-a optat în forma 

finală a metodei pexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxel încât în locul intervalelor 

precizate de acesta s-au luat în considerare următoarele: 

 - clasa 1 → frecvenţa xxxxxxxxxxxxx: o datǎ la peste 10 ani;  

 - clasa 2 → frecvenţa de xxxxxxxxxxxxxxx: o dată la 5 –10 ani; 

 - clasa 3 → o dată la 2 – 5 ani; 

 - clasa 4 → o dată la 1 – 2 ani; 

 - clasa 5 → o dată la 1 an – 1 lună; 

 - clasa 6 → o dată la mai puţin de o lună. 

   Grila dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnspunerea sub formă tabelară a 

graficului din figuxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx din tabel sunt liniile claselor de 

gravitate din grafic,xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxte. Fiecare căsuţă corespunde câte 

unui punct din graficxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx secţiunile obţinute în grafic prin 

trasarea curbelor de nivel. 

 Cu ajutorul xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxlor existente în sistemul 

analizat, sub forma cuplului gravitate – frecvenţă de apariţie. 

    Scala xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxncii (Anexa 5), construită pe 

baza grilei de evalxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxaprecierea nivelului riscului 

previzionat, respectiv a nivelului de securitate. 

 Scala cuprinxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxl 1), transformate în niveluri, 

numerotate de la 1 laxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxivelul de securitate.  

 În zona cenxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxentele din submatricele 

delimitate, precum xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxivel de risc, respectiv toate 

cuplurile gravitate – probabilitate aferente nivelurilor de risc. 

   Fişa de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtul centralizator al tuturor 

operaţiilor de identixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxsau îmbolnăvire profesională. Ca 

urmare, acest formular cuprinde: 

 date de identificare a locului de muncă: unitatea, secţia (atelierul), locul de muncă; 

 date de identificare a evaluatorului: nume, prenume, funcţie; 
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 componentele generice ale sistemului de muncă; 

 nominalizarea factorilor de risc identificaţi; 

 explicxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxor de risc identificaţi 

   (descriere, parametri şi caracteristici funcţionale); 

 consexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxrisc; 

 clasa de gravitate şi probabilitate previzionată; 

 nivelul de risc. 

   Fişa dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx centralizarea măsurilor de 

prevenire necesare xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcă sub aspectul securităţii 

muncii. 
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CAPITOLUL 3 
 

APLICAREA METODEI 

 

 

 3.1.Procedura de lucru 

 

 a. Constituirea echipei de analiză şi evaluare 

 Primul pasxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxchipei de analiză şi evaluare. 

Aceasta va cuprindxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxhnologi, buni cunoscători ai 

proceselor de muncă analizate. 

 Înainte de îxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxunoască în detaliu metoda de 

evaluare, instrumenxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe asemenea, este necesară o 

minimă documentaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxlor tehnologice care urmează să 

fie analizate şi evaluate. 

 După constitxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxpă însuşirea metodei, se trece 

la parcurgerea etapelor propriu-zise. 

 

 b. Descrierea sistemului de analizat 

 În această xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx         de muncă, urmărind: 

 identifixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxdului său de funcţionare: scopul 

sistemuluxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx de muncă, maşinile şi utilajele 

folosite - parametri şi caracteristici funcţionale, unelte etc.; 

 precizareaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcutantului în sistem (pe baza 

fişei poxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx     iţiilor verbale date în mod 

curent etc.); 

 descrierea condiţiilor de mediu existente; 

 precizarxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxentă a sistemului, pe baza 

normelxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxşi a altor acte normative 

incidente. 
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 Informaţiile necesare pentru această etapă se preiau din documentele întreprinderii (fişa 

tehnologică, cărţile tehnice ale maşinilor şi utilajelor, fişa postului pentru executant, caiete de  

sarcini,  buletine de analiză a factorilor de mediu, norme, standarde şi instrucţiuni de securitate a 

muncii). O sursă cxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxului o constituie discuţiile cu 

lucrătorii de la locul de muncă analizat. 

 

 c. Identificarea factorilor de risc din sistem 

 În aceastxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtabileşte pentru fiecare 

componentă a sistexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxn baza listei prestabilite (Anexa 

1) ce disfuncţii poxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxrobabile de funcţionare. 

 Pentru idenxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcesară simularea funcţionării 

sistemului şi deducexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxie printr-o analiză verbală cu 

tehnologul, în cazxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx în care disfuncţiile 

accidentogene (saxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxfie prin aplicarea metodei 

arborelui de evenimente. 

 De asemenexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx experimental sau prin 

procesare pe computer. 

 Indiferent dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx            rea directă şi deducţia 

logică. 

 În cazul faxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx de producţie sau mediul de 

muncă), identificaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxrii şi caracteristicile funcţionale 

ale maşinilor, utilxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe ale materiilor şi materialelor 

utilizate sau dispunându-se de buletinele de analiză a condiţiilor de mediu. 

 Referitor laxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxlică un grad ridicat de 

nedeterminare. Pexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxile şi probabile ale acestuia în 

raport cu sarcina de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxor sale greşite, precum şi 

impactul lor asupra xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxente ale sistemului. 

 Identificarea fxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe realizează, pe de o parte, 

prin analiza conformxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcă a executantului căruia îi 

este atribuită, iar xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxraţii, reguli de muncă, procedee 

de lucru greşite.  

 Factorii de rixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxocului de muncă (Anexa 6), 

unde se mai specificxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxfestare: descrierea acestora şi 

dimensiunea parametrilor prin care se apreciază respectivul factor (de exemplu, rezistenţa la 

apăsare, forfecare, greutate şi dimensiuni, curba Cz etc.). 
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 d. Evaluarea riscurilor 

 Pentru determinarea consecinţelor posibile ale acţiunii factorilor de risc se utilizează lista 

din Anexa 2. Gravitatea consecinţei astfel stabilite se apreciază pe baza grilei din Anexa 3. 

 Informaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxgravităţii consecinţelor posibile se 

obţin din statixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxale produse la locul de muncă 

respectiv sau la locuri de muncă similare. 

 Pentru dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxoloseşte scala din Anexa 3. 

Încadrarea în clxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxc, pe bază statistică sau de calcul, 

intervalele la caxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, lunar, anual etc.). Intervalele 

respective se traxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx de evenimente posibile pe an. 

 Rezultatuxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxifică în Grila de evaluare a 

riscurilor (Anxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa 6). Cu ajutorul scalei de încadrare 

a nivelurilor dexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pentru fiecare factor de risc în parte. 

Se obţine astfelxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe muncă, ceea ce dă posibilitatea 

stabilirii unei prixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcţie de factorul de risc cu nivelul 

cel mai mare de risc. 

 Nivelul xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxă ca o medie ponderată a nivelurilor 

de risc stabilite xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxzultatul obţinut să reflecte cât mai 

exact posibil rexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxngul factorului de risc, care este 

egal cu nivelul de risc. 

 În acestxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxea şi rangul cel mai mare. Se 

elimină astfel poxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe, pe care îl implică orice medie 

statistică, să mascheze prezenţa factorului cu nivel maxim de risc. 

 Formula de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 



 

n

1=i

i

n

1=i

ii

r

r

Rr

=N  

unde:   

 Nr  este xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de muncă; 

 ri   - rangul factorului de risc „i”; 

 Ri  - nivelul de risc pentru factorul de risc  „i”; 

 n   - numărul factorilor de risc identificaţi la locul de muncă. 
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 Nivelul de securitate (NS) pe loc de muncă se identifică pe Scala de încadrare a 

nivelurilor de risc/securitate, construită pe principiul invers proporţionalităţii nivelurilor de risc 

şi securitate. 

 Atât niveluxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxînscriu în Fişa locului de muncă 

(Anexa 6). 

 În cazul exxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxrindere), se calculează media 

ponderată a niveluxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxre loc de muncă analizat din 

componenţa macroxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxă ca un singur loc de muncă), 

pentru a se obţinexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxierul/secţia/sectorul sau 

întreprinderea investigată – NS: 










n

1p

p

n

1=p

spp

g

r

Nr

N  

unde: 

 rp  este ranxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxlul de risc al locului); 

 n  - numărul de locuri de muncă analizate; 

 Nsp - nivelxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxncă „p”. 

 

 e. Stabilirea măsurilor de prevenire 

 Pentru stabxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxde securitate a sistemului de 

muncă analizat se ixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx evaluate, conform Scalei de 

încadrare a nivelurilor de risc/securitate a muncii în ordinea: 

 7 – 1 dacă se operează cu nivelurile de risc; 

 1 – 7 dacă se operează cu nivelurile de securitate. 

 De asemenxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxmăsurilor de prevenire, 

respectiv: 

 măsuri de prevenire intrinsecă; 

 măsuri de protecţie colectivă; 

 măsuri de protecţie individuală. 

 Măsurile pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx         ropuse (Anexa 

7). 

 Aplicarea metodei se încheie cu redactarea raportului analizei. Acesta este un instrument 

neformalizat care trebuie să conţină, clar şi succint, următoarele: 

 modul de desfăşurare a analizei; 

 

2010 
 

 

MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 

 

 

 

 



 

30 

 

 persoanele implicate; 

 rezultatele evaluării, respectiv fişele locurilor de muncă cu nivelurile de risc; 

 interpretarea rezultatelor evaluării; 

 fişele de măsuri de prevenire. 

 

 3.2.Condiţii de aplicare 

 

 Pentru caxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe rezultate, prima condiţie este ca 

sistemul ce urmeazăxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnit sub aspectul scopului şi 

elementelor sale. Îxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxrelaţionări potenţiale ce urmează 

să fie investigate şi implicit factorii de risc de luat în considerare. 

 O altă conxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxchipe de evaluare, complexă şi 

multidisciplinară, caxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxroiectanţi, tehnologi, ergonomi, 

medici specialişti înxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxte a elementelor sistemelor de 

muncă, dar şi a factxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe specialistul în securitatea 

muncii, al cărui rol xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe ale celorlalţi evaluatori, în 

sensul subordonăxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxdintre ei scopului urmărit prin 

analiză: evaluarea securităţii muncii. 

  Un avantxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxureşti îl constituie faptul că 

aplicarea ei nu esxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxului de evaluat. Ea poate fi 

utilizată în toate exxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxunui element al acestuia: 

concepţia şi proiecxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx în funcţiune, desfăşurarea 

procesului de muncă. 

 Deoarece forxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx chiar şi pentru un sistem 

relativ simplu, sunt xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxode este relativ laborioasǎ. 

Aplicarea ei şi gestxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxzultatelor obţinute necesitǎ 

personal specializat şi tehnicǎ de calcul. 
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ANEXA 1 
 

 LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC  
  

A. EXECUTANT 

1. ACŢIUNI GREŞITE 

1.1.Executare defectuoasă de operaţii 

 comenzi; 

 manevre; 

 poziţionări, xxxxxxxxxxxxxxx; 

 reglaje; 

 utilizare greşită a mijloacelor de protecţie etc. 

1.2. Nesincronizări de operaţii 

 întârzieri; 

 devansări. 

1.3.Efectuare de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de muncă 

 pornirea echipamentelor tehnice;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

echipamentelor tehnice; 

 alimentarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (curent electric, fluide 

energetice etc.) ; 

 deplasări, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx periculoase; 

 deplasări cu xxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

 de la acelaşi nivel: 

o prin dezechilibrare; 

o alunecare; 

o împiedicare; 

 de la înălţime: 

 prin pǎşire în gol; 

 prin dezechilibrare; 

 prin alunecare. 

1.4.Comunicări accidentogene 

2. OMISIUNI 

2.1.Omiterea unor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx greşite 

1.2.Absenţa unor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1.3.Metode de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (succesiune greşită a operaţiilor) 

2. SARCINA SUB/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ÎN RAPORT CU CAPACITATEA 

EXECUTANTULUI 

2.1.Solicitare fizică: 

 efort xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

 poziţii de lucru forţate sau vicioase; 

 efort dinamic. 
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2.2.Solicitare psihicǎ : 

 ritm de muncă mare; 

 decizii dificile în timp scurt; 

 operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex etc.; 

 monotonia muncii. 

C. MIJLOACE DE PRODUCŢIE 

1. FACTORI DE RISC MECANIC 

1.1.Mişcări periculoase 

      1.1.1.Mişcări funcţionale ale echipamentelor tehnice: 

 organe de maşini în mişcare; 

 curgeri de fluide; 

 deplasări ale mijloacelor de transport etc. 

      1.1.2.Autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale mişcărilor funcţionale 

               ale echipamentelor tehnice sau ale fluidelor 

      1.1.3.Deplasări sub efectul gravitaţiei: 

 alunecare; 

 rostogolire; 

 rulare pe roţi; 

 răsturnare; 

 cădere liberă; 

 scurgere liberă; 

 deversare; 

 surpare, prăbuşire; 

 scufundare. 

      1.1.4.Deplasǎri sub efectul propulsiei: 

 proiectare de corpuri sau particule; 

 deviere de la traiectoria normală; 

 balans; 

 recul; 

 şocuri excesive; 

 jet, erupţie. 

1.2.Suprafeţe sau contururi periculoase: 

 înţepătoare; 

 tăioase; 

 alunecoase; 

 abrasive; 

 adezive. 

1.3.Recipiente sub presiune 

1.4.Vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice 

2. FACTORI DE RISC TERMIC 

2.1.Temperatura ridicată a obiectelor sau suprafeţelor 

2.2.Temperatura coborâtă a obiectelor sau suprafeţelor 

2.3. Flăcări, flame 

3. FACTORI DE RISC ELECTRIC 

3.1.Curentul electric: 

 atingere directă; 

 atingere indirectă; 

 tensiune de pas. 

4. FACTORI DE RISC CHIMIC 

4.1.Substanţe toxice 
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4.2.Substanţe caustice 

4.3.Substanţe inflamabile 

4.4.Substanţe explozive 

4.5.Substanţe cancerigene 

4.6.Substanţe radioactive 

4.7.Substanţe mutagene 

5. FACTORI DE RISC BIOLOGIC 

5.1.Culturi sau preparate cu microorganisme: 

 bacterii; 

 virusuri; 

 richeţi; 

 spirochete; 

 ciuperci; 

 protozoare. 

5.2.Plante periculoase (exemplu: ciuperci otrăvitoare) 

5.3.Animale periculoase (exemplu: şerpi veninoşi) 

D. MEDIU DE MUNCǍ 

1. FACTORI DE RISC FIZIC 

1.1.Temperatura aerului: 

 ridicată; 

 scăzută. 

1.2.Umiditatea aerului: 

 ridicată; 

 scăzută. 

1.3.Curenţi de aer 

1.4.Presiunea aerului: 

 ridicată; 

 scăzută. 

1.5.Aeroionizarea aerului 

1.6.Suprapresiune în adâncimea apelor 

1.7.Zgomot 

1.8.Ultrasunete 

1.9.Vibraţii 

1.10.Iluminat: 

 nivel de iluminare scăzut; 

 strălucire; 

 pâlpâire. 

1.11.Radiaţii 

        1.11.1.Electromagnetice: 

 infraroşii; 

 ultraviolete; 

 microunde; 

 de frecvenţă înaltă; 

 de frecvenţă medie; 

 de frecvenţă joasă; 

 laser. 

        1.11.2.Ionizante: 

 alfa; 

 beta; 

 gama. 
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1.12.Potenţial electrostatic 

1.13.Calamităţi naturale (trăsnet, inundaţie, vânt, grindină, viscol, alunecări, surpări, 

        prăbuşiri de teren sau copaci, avalanşe, seisme etc.) 

1.14.Pulberi pneumoconiogene 

2. FACTORI DE RISC CHIMIC 

2.1.Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici 

2.2.Pulberi în suspensie în aer, gaze sau vapori inflamabili sau explozivi 

3. FACTORI DE RISC BIOLOGIC 

3.1.Microorganisme în suspensie în aer: 

 bacterii; 

 virusuri; 

 richeţi; 

 spirochete; 

 ciuperci; 

 protozoare etc. 

4. CARACTERUL SPECIAL AL MEDIULUI 

 subteran; 

 acvatic; 

 subacvatic; 

 mlăştinos; 

 aerian; 

 cosmic etc. 
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ANEXA 2  

LISTA DE CONSECINŢE POSIBILE ALE ACŢIUNII FACTORILOR DE RISC 

ASUPRA ORGANISMULUI UMAN 

Nr. 

crt. 

CONSECINŢE 

POSIBILE 

LOCALIZAREA CONSECINŢELOR 

C
u

ti
e 

cr
an

ia
n

ă 

C
u

ti
e 

to
ra

ci
că

 

x
x

x
x

x
x
x
 

 

T
eg

u
m

en
t 

x
x

x
x

x
x
x

x
x
 

A
p

ar
at

 

ca
rd

io
v

as
cu

la
r 

x
x

x
x

x
x
x
 

A
p

ar
at

 r
en

al
 

Sistem osteoarticular 

x
x

x
x

x
x
 

m
u

sc
u

la
r 

Organe de simţ 

S
is

te
m

 n
er

v
o

s 

M
u

lt
ip

lă
 

C
o

lo
an

a 

v
er

te
b
ra

lă
 

Membru superior 
Membru 

inferior 

O
ch

i 

N
as

 

Ureche 

xxxx 
Palmă 

Degete 

X
x

x
x

 

x
x

x
x
x

x
x
x

 

x
x

x
x
x

x
x

 

In
te

rn
ă 

E
x

te
rn

ă 

D S D S 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1. Plagă:    - tăietură 

              - înţepătură  

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

2. xxxxxxxxxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

3. xxxxxxxxx - - - - - - - - - x x x x x x - - - - - - - 

4. Strivire x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

5. Fractură x x - - - - - - x x x x x x x - - x - - - x 

6. xxxxxx:      - termică 

                  - chimică 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

7. xxxxxxx - - - - - - - - - x x x x x x x - - - - - x 

8. Leziuni ale organelor 

interne 

- - x - x x x x - - - - - - - - - - x - x x 

9. xxxxxxxxxxx - - - x x x - - - - - - - - - - - - - - - x 

10. Asfixie - - - - x x - - - - - - - - - - - - - - - - 

11. Intoxicaţie   - acută 

                    - cronică 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

x 

x 

x 

x 

12. Dermatoză - - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13. xxxxxxxxxxxxx - - - - x x - - - - - - - - - - - - - - - - 

14. Îmbolnăviri respiratorii 

cronice provocate de 

xxxxxxxxxxxxx şi 

substanţe toxice iritante 

(emfizem pulmonar, 

bronşită etc.) 

- - - - x x - - - - - - - - - - - - - - - - 

15. Astm bronşic, rinită 

xxxxxxxxxx 

- - - - x x - - - - - - - - - - - - - - - - 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

16. Boli prin expunere la 

temperaturi înalte sau 

scăzute (şoc, colaps caloric, 

degerături) 

- - - x x x - - - - - - - - - - - - - - - x 

17. Hipoacuzie, surditate de 

percepţie 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - 

18. xxxxxxxxx - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - - 

19. Tumori maligne, cancer 

xxxxxxxx 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

20. Artroze cronice, periartrite, 

xxxxxxxxxxxxxxxx, 

bursite, epicondilite, 

discopatii 

- - - - - - - - x x x x x x x - - - - - - x 

21. Boala de vibraţii - - - - - x - - - - - - - - - - - - x - x - 

22. Tromboflebită - - - - - - - - - x x x x x x - - - - - - x 

23. Laringite cronice, nodulii 

cântăreţilor 

- - - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - 

24. Astenopatie acomodativă, 

agravarea miopiei existente 

- - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - - 

25. xxxxxxxxxx - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - - 

26. Conjuctivite şi 

keratoconjunctivite 

- - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - - 

27. xxxxxxxxxxx - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - - 

28. xxxxxxxxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

29. Îmbolnăviri datorate 

compresiunilor şi 

decompresiunilor 

- - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - 

30. Boli infecţioase şi 

parazitare 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

31. xxxxxxxxxxxxxxxx - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x - 

32. Sindrom cerebroastenic şi 

tulburări de termoreglare 

(datorită undelor 

electromagnetice de înaltă 

frecvenţă) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x - 

33. xxxxxxxxxxxxxxx - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x - 

34. Alte consecinţe                       
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ANEXA 3 
 

SCALA DE COTARE A GRAVITĂŢII ŞI PROBABILITĂŢII            

CONSECINŢELOR ACŢIUNII FACTORILOR DE RISC 

ASUPRA ORGANISMULUI UMAN 

 

 

CLASE DE  

GRAVITATE       GRAVITATEA CONSECINŢELOR 

CONSECINŢE 

1 NEGLIJABILE  consecinţe minore reversibile cu incapacitate de muncă pre-vizibilă 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxament) 

2 MICI  xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxprevizibilă de 3 – 45 

zile care necesită tratament medical 

3 MEDII  cxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxrevizibilă între 45 – 

180 zile care necesită tratament medical şi prin spitalizare 

4 MARI   xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxii de muncă de 

minimum 50 %, individul putând să presteze o activitate 

profesională (invaliditate de gradul III) 

5 GRAVE  consecinţe ireversibile cu pierdere de 100 % a capacităţii de muncă, 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxre şi de orientare 

spaţială (invaliditate de gradul II) 

6 FOARTE 

GRAVE 

 consecinţe ireversibile cu pierderea totală a capacităţii de muncă, de 

axxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxială (invaliditate de 

gradul I) 

7 MAXIME  deces 

CLASE DE  

PROBABILITATE       
PROBABILITATEA CONSECINŢELOR 

(frecvenţa probabilǎ de producere a consecinţelor) 
EVENIMENTE 

1 EXTREM DE 

RARE 

extrem de mică 

P > 10 ani 

2 FOARTE RARE xxxxxxxxx 

 5 ani < P < 10 ani 

3 RARE mică 

 2 ani < xxxxxxxxx 

4 PUŢIN 

FRECVENTE 

medie 

 1 an < xxxxxxxxxx 

5 FRECVENTE mare 

1 lună < P < 1 an 

6 FOARTE 

FRECVENTE 

foarte mare 

P < 1 lună 
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ANEXA 4 

GRILA DE EVALUARE A RISCURILOR  

COMBINAŢIE ÎNTRE GRAVITATEA CONSECINŢELOR ŞI  

PROBABILITATEA PRODUCERII LOR 
 

 
CLASE DE PROBABILITATE 

 1 

 

2 3 4 5 6 

 

E
X

T
R

E
M

 

D
E

 R
A

R
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O
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R
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E
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R
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E
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C
L

A
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E
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E
 

G
R

A
V

IT
A

T
E

 

CONSECINŢE 
P

 >
 1

0
 a

n
i 

5
 a

n
i 

<
 P

 <
 1

0
 a

n
i 

2
 a

n
i 

<
 P

 <
 5

 a
n

i 

1
 a

n
 <

 P
 <

 2
 a

n
i 

1
 l

u
n

ă
 <

 P
 <

 1
 a
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(7,1) 

 

 

 

(7,2) 

 

(7,3) 

 

(7,4) 

 

(7,5) 

 

(7,6) 

 

6 

 

FOARTE 

GRAVE 

 

INVALIDITATE 

GR. I 

 

(6,1) 

 

 

 

(6,2) 

 

(6,3) 

 

(6,4) 

 

(6,5) 

 

(6,6) 

 

 

5 

 

GRAVE 

 

INVALIDITATE 

GR. II 

 

(5,1) 

 

 

 

(5,2) 

 

(5,3) 

 

(5,4) 

 

(5,5) 

 

(5,6) 

 

4 

 

MARI 

 

INVALIDITATE 

GR. III 

 

(4,1) 

 

 

 

(4,2) 

 

(4,3) 

 

(4,4) 

 

(4,5) 

 

(4,6) 

 

3 

 

MEDII 

 

ITM 45 – 180 

ZILE 

 

(3,1) 

 

 

 

(3,2) 

 

(3,3) 

 

(3,4) 

 

(3,5) 

 

(3,6) 

 

2 

 

MICI 

 

ITM 3 – 45 

ZILE 

 

(2,1) 

 

 

 

(2,2) 

 

(2,3) 

 

(2,4) 

 

(2,5) 

 

(2,6) 

 

 

1 

 

NEGLIJABILE 

 

(1,1) 

 

 

 

(1,2) 

 

(1,3) 

 

(1,4) 

 

(1,5) 

 

(1,6) 

 
 

 

2010 
 

 

MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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ANEXA 5 

SCALA DE ÎNCADRARE A NIVELURILOR DE 

RISC/SECURITATE 

 

 

NIVEL DE  

RISC 

CUPLUL  

GRAVITATE - PROBABILITATE 

NIVEL DE 

SECURITATE 

1 MINIM 

 

(1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) (2,1) 7 MAXIM 

2 FOARTE 

MIC 

(2,2) (2,3) (2,4) (3,1) (3,2) (4,1) 6 FOARTE 

MARE 

3 MIC 

 

(2,5) (2,6) (3,3) (3,4) (4,2) (5,1) (6,1) (7,1) 5 MARE 

4 MEDIU 

 

(3,5) (3,6) (4,3) (4,4) (5,2) (5,3) (6,2) (7,2) 4 MEDIU 

5 MARE 

 

(4,5) (4,6) (5,4) (5,5) (6,3) (7,3) 3 MIC 

6 FOARTE 

MARE 

 

(5,6) (6,4) (6,5) (7,4) 2 FOARTE 

MIC 

7 MAXIM 

 

(6,6) (7,5) (7,6) 1 MINIM 

 

 

2010 
 

 

MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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ANEXA 6 
 

F I Ş A  D E  E V A L U A R E  A  L O C U L U I  D E  M U N C Ă  
 

UNITATEA: …………………... 
F I Ş A  D E  E V A L U A R E  A   

L O C U L U I  D E  M U N C Ă  

NUMĂR PERSOANE EXPUSE:…….. 

SECŢIA:……………………….. DURATA EXPUNERII:………………. 

LOCUL DE MUNCǍ:………… 
ECHIPA DE EVALUARE:…………… 

COMPONENTA 

SISTEMULUI 

DE MUNCĂ 

FACTORI DE 

RISC 

IDENTIFICAŢI 

FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE  

A FACTORILOR DE RISC  

(descriere, parametri) 
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ANEXA 7 
 

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE 
 

 

FIŞA DE MǍSURI PROPUSE 

Nr. 

crt. 

LOC DE MUNCĂ/ 

FACTOR DE RISC 

NIVEL 

DE 

RISC 

MĂSURA PROPUSĂ 

Nominalizarea măsurii Competenţe/răspunderi Termene 

…      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

42 

 

 
 
 

ANEXA 8 
 

ORDINEA IERARHICĂ  

A MĂSURILOR DE PREVENIRE  
 
 

MĂSURI PRIMARE  (măsuri de ordinul întâi) 

 

RISC        OM 

ELIMINAREA RISCURILOR 

 

MĂSURILE TREBUIE SĂ ACŢIONEZE DIRECT ASUPRA 

SURSEI DE FACTORI DE RISC 

(PREVENIRE INTRINSECĂ) 

MĂSURI SECUNDARE (măsuri de ordinul doi) 

 

 

RISC          OM 

IZOLAREA RISCURILOR 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, DAR PRIN MĂSURI DE 

PROTECŢIE COLECTIVĂ SE EVITĂ SAU DIMINUEAZĂ 

ACŢIUNEA LOR ASUPRA OMULUI 

MĂSURI TERŢIARE (măsuri de ordinul trei) 

 

 

RISC          OM 

EVITAREA RISCURILOR 

 

INTERACŢIUNEA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ŞI OM SE 

EVITĂ PRIN MĂSURI ORGANIZATORICE ŞI  

REGLEMENTĂRI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

MĂSURI CUATERNARE (măsuri de ordinul patru) 

 

 

RISC          OM 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

LIMITAREA ACŢIUNII FACTORILOR DE RISC SE FACE 

PRIN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

2010 
 

 

MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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4.  INTRODUCERE 
 

 Punctul de plecare în optimizarea activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi 

îmbolnăvirilor profesionale într-un sistem îl constituie evaluarea riscurilor din sistemul respectiv. 

 Indiferent că xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtreprindere, o asemenea 

analiză permite ieraxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxşi alocarea eficientă a resurselor 

pentru măsurile prioritare. 

 Evaluarea risxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx de risc din sistemul analizat şi 

cuantificarea dimensixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx gravitatea şi frecvenţa 

consecinţei maxime xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx niveluri de risc parţiale pentru 

fiecare factor de riscxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxl sistem analizat. 

 Acest principiuxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxdardele europene (CEI 

812/85, respectiv ENxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxr metode cu aplicabilitate 

practică. Astfel, SR xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxeuropean amintit, în capitolul 6 

precizează că „factoxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxiscului sunt probabilitatea 

producerii unei leziuxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxrevizibilă a leziunii sau 

afectării sănătăţii." 

 Obligativitatxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxra noastră decurge din 

legislaţia actuală în dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxii Europene privind sănătatea 

şi securitatea în munxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx din Normele generale de 

protecţie a muncii, prxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxdru 391/89/CEE, prevede: 

 „Angajatorul axxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxi sǎnǎtǎţii în muncǎ:… 

b. să asigure xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxea angajaţilor în vederea 

stabilirii mxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxntului tehnic, a substanţelor 

chimice şi axxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxuncǎ etc.; angajatorul 

trebuie sǎ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxolnăvire profesionalǎ pentru 

toate locurilxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxaţi care sunt expuşi la riscuri 

particulare;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxmetodele de lucru stabilite 

de cătrexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxelului de protecţie a angajaţilor 

şi sǎ fie intxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxla toate nivelurile ierarhice”. 

 Îndeplinirea exxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe către personalul din cadrul 

serviciului de securitaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxitate sau a persoanelor fizice 

autorizate. 

 

2010 
 

 

MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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 De asemenea, articolul 31, titlul II, capitolul IV, secţiunea 2, litera a din Normele 

generale de protecţie a muncii stabileşte ca primă atribuţie a personalului din cadrul serviciului 

de securitate a muncii evaluarea riscurilor: 

 „Atribuţiile personalului din serviciul de securitate a muncii sunt: 

a. să asiguxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxire profesionalǎ la locurile de 

muncă, pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxunt modificate condiţiile de 

muncǎ şixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxare,  ce vor alcătui programul 

anual dexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe identificarea tuturor factorilor 

de risc dexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxinarea nivelului de risc pe loc 

de muncǎ şi unitate". 

 Pentru facilitxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxrilor în domeniul evaluării 

riscurilor de accidentxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxşi sunt utilizate în prezent un 

număr relativ mare de metode. 

 Din multituxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnal pentru evaluarea riscurilor 

de accidentare şi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxaluare s-a optat pentru utilizarea 

metodei elaborate dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxizată de Ministerul Muncii şi 

Solidarităţii Socialexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxent în majoritatea ramurilor 

industriale, aducându-i-se permanent îmbunătăţiri. 

 Metoda elabxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxegoria metodelor analitice, 

semicantitative şi conxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxr de risc din sistemul analizat 

(loc de muncǎ) cu ajxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxificarea dimensiunii riscului 

pentru fiecare factoxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxvitatea şi frecvenţa consecinţei 

maxime previzibile. Nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnǎ ca medie ponderatǎ a 

nivelurilor de risc parţxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxelul de securitate rezultǎ 

indirect, fiind invers proporţional cu nivelul de risc. 

 Aplicarea metxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxare pentru fiecare loc de 

muncǎ: fişa de evaluare a riscurilor şi fişa de mǎsuri propuse. 

 În prima fişǎxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxrii de cuantificare ai acestora, 

consecinţa maximǎ pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxelul de risc pentru fiecare 

factor de risc în parte şi nivelul de risc global pe loc de muncǎ. 

 Fişa a douaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxre pentru combaterea acţiunii 

fiecărui factor de risxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcţie de nivelurile de risc, 

începând cu nivelurile foarte mari (7, 6, 5, 4,…). Prin aplicarea acestor mǎsuri locul de muncǎ 

trece de la un nivel de risc superior la niveluri inferioare. 

 

2010 
 

 

MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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 În cadrul lucrării de evaluare este prezentatǎ o descriere detaliatǎ a metodei elaborate de 

I.N.C.D.P.M. Bucureşti (finalitate, principiu, utilizatori, etape, mod de aplicare, procedura de 

lucru şi condiţii de axxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxta de identificare a factorilor 

de risc, lista de consxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxei, grila de încadrare a 

nivelurilor de risc etc.). 

 Ultima parte xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxodului concret de utilizare a 

metodei elaborate dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxurilor de accidentare şi 

îmbolnăvire profesionalǎ pentru locurile de muncă din cadrul unităţii SC RUBIN SRL. 

 

 

 

2010 
 

 

MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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5. APLICAREA EFECTIVĂ A METODEI ELABORATE DE 

I.N.C.D.P.M. BUCUREŞTI PENTRU EVALUAREA 

RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE 

PROFESIONALǍ PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ DIN 

CADRUL SC EXEMPLU SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 
 

 

MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE 

PROFESIONALǍ  PENTRU LOCUL DE MUNCĂ „Director”  

CADRUL SC RUBIN SRL 

1. Procesul de muncă 

 

Directorul  xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxntrolează şi răspunde toată 

activitatea şi funcţionarea unităţii. 

 

2. Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat 

 

 

2.1. Mijloace de producţie 

 

 calculator; 

 imprimantă; 

 fax – telefon; 

 copiator; 

 sistem de alarmă; 

 birou cu xxxxxxxxxxxxxx; 

 mobilier birou; 

 instrumente de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, cutter, etc); 

 formulare tipizate; 

 surse de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

2.2. Sarcina de muncă 

 

 Îşi desfăşoarăxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxponsabilităţi de conducere şi 

execuţie; 

 Rezolvă împxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxevin compartimentului 

administrativ-gospodăresc; 

 Întocmeşte xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxiecare angajat şi urmăreşte 

îndeplinirea lor; 

 Coordonează, îndrumă şi controlează munca angajaţilor din subordine; 

 

2010 
 

 

MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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 Se ocupă de înzestrarea şi aprovizionarea cu aparatura şi materialele necesare; 

 Administrexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxmobile din inventarul instituţiei, pe 

care îl repartizează şi a cărui evidenţă o tine; 

 Administrexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx repararea şi curăţenia lor şi se 

ocupă de încălzitul, iluminatul localurilor; 

 Ia măsurile nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxui deteriorat; 

 Asigură paxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxrevenirea incendiilor; 

 Stabileşte normele de tehnica securităţii muncii; 

 Face instructxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxră respectarea acestor norme; 

 În caz de inxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxelor de valoare, localizează şi 

limitează focarele de incendiu; 

 Are calitatea de gestionar de bunuri şi materiale; 

 Se îngrijeştxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnea sa, primeşte şi eliberează 

materialele xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnform normelor legale; 

 Răspunde dexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx materialelor; 

 Verifică prexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu, semnalează deficienţele 

constatate în compartimentul administrativ-gospodăresc; 

 Răspunde dixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe control asupra personalului din 

subordine şi,xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxmaterial; 

 Îndeplineşte orice alte sarcini primite din partea conducerii. 

 

2.3. Mediul de muncă 

 

 

Directorxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxisă cât şi în aer liber. 

Spaţiile respective sunt caracterizate de: 

 Iluminat natural si artificial; 

 Texxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxincintei se realizează de la o 

centrxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx de gaze naturale; 

 Curenţi de aer naturali sau artificiali; 

 Radiatii electromagnetice în apropierea echipamentelor electronice; 

 Potenţial electrostatic în apropierea echipamentelor electronice; 

 

2010 
 

 

MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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 Calamităţi naturale; 

 Pulberi pneumoconiogene (toner imprimantă, fax, copiator); 

 Gaze vapori, aerosoli (eşapamente); 

 Gaze sau vapori inflamabili sau explozivi (combustibili lichizi). 

 

3. Factori de risc identificaţi 

 

 

3.1. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie 

 

Factori de risc mecanic 

 

1.  Mişcări funcxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtelor mîinilor la uşi, ferestre, 

sertare); 

2.  Deplasări axxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mijloace de transport în    

timpul deplaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxă - domiciliu); 

3.  Alunecare, roxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe pe rafturi sau pe dulapuri 

în poziţii inproprii sau instabile; 

4.  Răsturnare a dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxaflate în poziţii nesigure 

sau neasigurate; 

5.  Cădere din tavxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxinat (datorită neremedierii 

şi efectuării reviziilor la termen; 

6.  Proiectare de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxşirea corpurilor de 

iluminat); 

7.  Devierea cu vxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxenţilor puternici de aer; 

8.  Devierea de la traiectoria normală a obiectelor din dotare; 

9.  Jeturi de lichxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnductelor de încălzire 

centrală datorixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxale a acestora; 

10.  Suprafeţe sauxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcu care se fixează 

mânerele de laxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxeconforme, utilizarea  şi 

depozitareaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxelor); 

 

Factori de risc termic 

 

11.  Temperaturaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx şi scaun reci datorită 

încălzirii insuxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnotimpul rece; 

12.  Flăcări, flamxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx(hârtii) din joaca cu focul a 

lucratorilor, fxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxoitoare. 

13.  Incendii dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, cu defecţiuni sau grad 

avansat de uzură; 

 

Factori de risc electric 

 

14.  Contact direct cu curentul electric prin atingerea prizelor defecte şi a unor conductori 

neizolaţi sau cu izolaţia deteriorată, intervenţie în interiorul aparaturii electrice 

inclusiv înlocuirea corpurilor de iluminat; 
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3.2. Factori de risc proprii mediului de muncă 

 

Factori de risc fizic 

 

15.  Temperxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxţionării aerului    ; 

16.  Tempexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxficenţa surselor  de încălzire ale 

încăperii; 

17.  Curenţi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxrelor şi uşilor pentru aerisire 

sau a defecţiunilor acestora; 

18.  Curenţi dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxetate a uşilor de către 

lucratori;  

19.  Zgomot - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxiverse acte;    

20.  Nivel dexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtei aşezări a surselor de 

iluminat; 

21.  Calamităţi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx       potenţial mic de 

cutremur;    

22.  Calamităţxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa crengilor copacilor sau a 

ţiglelor de pe acoperiş în cazul vântului puternic; 

23.  Pulberi pnexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxlor.  ; 

 

Factori de risc chimic 

 

24.  Factori dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxr de tratare a podelelor, 

parchetulxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxi scop cum ar fi motorina); 

 

Factori de risc biologic 

 

25.  Microorgxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxi de înbolnăvire a mulţimilor 

de oameni (viroze, gripe, etc.); 

 

26.  Microorxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lucratori sau de pe obiecte 

(râie, purici, ploşniţe, păduchi,etc.); 

 

3.3. Factori de risc proprii sarcinii de muncă 

 

Solicitare fizică 

 

27.  Efort statxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxvitatii; 

28.  Poziţiixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxegătire, verificari etc.); 

29.  Efort dinamic - scrierea,verificarea; 

 

Factori de risc psihic 

 

30.  Ritm de muncă mare:cumul de sarcini, etc. 

31.  Decizii xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxînţelegerilor, agresiunilor dintre 

lucratori; 

32.  Operaţii repetitive de ciclu complex; 

33.  Stresul xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxepetate în sistem, de salarizarea 

insuficientă; 

34.  Agresiunea - posibilă din partea lucratorilor sau a prietenilor acestora (inclusiv 

agresiune sexuală); 
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Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 

 

 

 

 



 

51 

 

35.  Jaf, tâlhărie, răzbunare pe traseul loc de muncă - domiciliu în special seara - noaptea; 

36.  Acţiuni teroriste cauzate de factori externi (acţiuni împotriva statului de drept, acţiuni 

generate de lucratori de la alte unitati sau cu ocazia vizitelor în străinătate); 

37.  Acţiuni rxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxi nemulţumiţi ,de răzbunări 

între colegi); 

 

 

3.4. Factori de risc proprii executantului 

Acţiuni greşite 

 

38.  Intervexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx(tablouri electrice (schimbări de 

siguranţe), corpuri de iluminat, reparaţii prize, etc.); 

39.  Apropierxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxţă de către lucratori aflaţi în 

grabă; 

40.  Poziţionaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxoiectoare, calculatoare) 

inclusiv nefixarea corespunzătoare a lor; 

41.  Utilizare dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx şi/sau călcâi neasigurat); 

42.  Deplasări xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxmpiedicare) în curtea 

instituţiei datxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxece necurăţarea ghieţii sau a 

zăpezii); 

43.  Alunecareaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnată cu utilizarea de 

încălţăminte nepotrivită; 

44.  Utilizarea dexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxi drept urmare nu se face 

instructaj potrivit participanţilor; 

 

Comunicări accidentogene 

 

45.  Utilizareaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxolegi de muncă şi vizitatori; 

46.  Necunoaşxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe de circulaţia (pe traseu sau 

în incintă, mijloace de transport); 

 

Omisiuni 

 

47.  Lipsa sauxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxn cazul excursiilor, vizitelor 

de specialitate sau la alte unitati; 

48.  Neutilizxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxîn care stă pe locurile din faţă 

ale mijlocului de transport; 

49.  Neefectuarxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxre, expunerea factorilor de 

risc, a incidentelor şi a accidentelor şi a măsurilor luate; 
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UNITATEA : 

SC RUBIN SRL 

 

4.  Fişa de evaluare a locului de 

muncă 

NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1 

 

DURATA EXPUNERII :8h 

ECHIPA DE EVALUARE : 

 LOCUL DE MUNCĂ : 

Director 

COMPONENŢA 

SISTEMULUI DE 

MUNCĂ 

FACTORI 

DE RISC 

IDENTIFICAŢI 

FORMA CONCRETĂ DE 

MANIFESTARE A FACTORILOR 

DE RISC 

CONSECINŢA 

MAXIMĂ 

PREVIZIBILĂ 

CLASA 

DE 

GRAVITATE 

CLASA DE 

PROBABI- 

LITATE 

NIVEL 

PARŢIAL 

DE 

RISC 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Mijloace de 

producţie 

Factori de risc 

mecanic 

1.  Mişcări funcţionale ale 

echipamentelor tehnice (prinderea 

degetelor mîinilor la uşi, ferestre, 

sertare); 

ITM 3-45 zile 2 3 2 

  2.  Deplasări ale mijloacelor de 

transport (lovirea, strivirea de 

mijloace de transport în    timpul 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx auto traseu 

loc de muncă - domiciliu); 

DECES 7 2 4 
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  3.  Alunecare, rostogolire, cădere a 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    aşezate 

pe rafturi sau pe dulapuri în poziţii 

inproprii sau instabile; 

ITM 3-45 zile 2 2 2 

  4.  Răsturnare a dulapurilor, rafturilor 

de    xxxxxxxxxxxxxxxx aflate în 

poziţii nesigure sau neasigurate; 

ITM 3-45 zile 2 2 2 

5.  Cădere din tavan de bucăţi de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de 

iluminat (datorită neremedierii şi 

efectuării reviziilor la termen; 

ITM 3-45 zile 2 4 2 

6.  Proiectare de corpuri sau particule 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx    , 

prăbuşirea corpurilor de iluminat); 

ITM 3-45 zile 2 2 2 

7.  Devierea cu viteză a uşilor, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

curenţilor puternici de aer; 

ITM 3-45 zile 2 3 2 

  8.  Devierea de la traiectoria normală a 

obiectelor din dotare; 

ITM 45-180 zile 3 2 2 
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0 1 2 3 4 5 6 

  9.  Jeturi de lichide fierbinţi - 

defectarea, spargerea smulgerea 

conductelor de încălzire centrală 

datorită suprapresiunilor accidentale 

şi loviri accidentale a acestora; 

ITM 3-45 zile 2 3 2 

  10.  Suprafeţe sau contururi 

înţepătoare, tăioase (cuie nepotrivite 

cu xxxxxxxxxxxxxxx de la uşi, alte 

reparaţii ale tîmplăriei şi pereţilor 

xxxxxxxxxxx, utilizarea  şi 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nepotrivită 

a a foarfecilor şi cuţitelor); 

ITM 3-45 zile 2 3 2 

 Factori de risc termic 11.  Temperatura coborâtă a obiectelor 

sau xxxxxxxxxxxxxxxx    şi scaun 

reci xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 

incintelor în care acestea se află în 

anotimpul rece; 

ITM 3-45 zile 2 3 2 

  12.  Flăcări, flame - datorate aprinderii 

xxxxxxxxxxxxxxxxx (hârtii) din 

joaca xxxxxxxxxxxxxxxx, fumatului 

în locuri xxxxxxxxxxxx sau a 

acţiunilor răuvoitoare. 

ITM 3-45 zile 2 2 2 

  13.  Incendii datorate instalaţiilor 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, cu 

defecţiuni sau grad avansat de 

uzură; 

DECES 7 2 4 
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0 1 2 3 4 5 6 

 Factori de risc electric 14.  Contact direct cu curentul electric 

prin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi a 

unor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sau cu 

izolaţia xxxxxxxxxxxxxxxxx în 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx electrice 

inclusiv xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de 

iluminat; 

DECES 7 1 3 

Mediu de Muncă Factori de risc fizic 15.  xxxxxxxxxxxxxxxxx anotimpul 

cald  în lipsa condiţionării aerului; 

ITM 3-45 zile 2 3 2 

  16.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

rece în lipsa sau insuficenţa surselor  

de încălzire ale încăperii; 

ITM 3-45 zile 2 2 2 

  17.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ţinerii 

deschise a ferestrelor şi uşilor pentru 

aerisire sau a defecţiunilor acestora; 

ITM 3-45 zile 2 2 2 

  18.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx în 

urma deschiderii-închiderii repetate 

a uşilor de către lucratori;  

ITM 3-45 zile 2 2 2 

  19.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de 

către solicitanţii de diverse acte;    

ITM 3-45 zile 2 3 2 
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0 1 2 3 4 5 6 

  20.  Nivel de iluminare scăzut în cazul 

insuficienţei sau proastei aşezări a 

surselor de iluminat; 

INV GR III 4 3 4 

  21.  xxxxxxxxxxxxxxxx - seisme -

unitatea se află într-o zonă cu 

potenţial mic de cutremur;    

DECES 7 1 3 

  22.  Calamităţi naturale - furtuni, vânt - 

xxxxxxxxxxxxxxxx crengilor 

copacilor sau a ţiglelor de pe 

acoperiş în cazul vântului puternic; 

DECES 7 1 3 

  23.  Pulberi xxxxxxxxxxxxxxx - praful 

adus de circulaţia lucratorilor.  ; 

ITM 3-45 zile 2 2 2 

 Factori de risc chimic 24.  Factori de risc chimic - vapori 

toxici xxxxxxxxxxxxxxx de tratare a 

podelelor, xxxxxxxxxxxxx (în 

special xxxxxxxxxxxxxx - atestate 

acestui scop cum ar fi motorina); 

ITM 45-180 zile 3 3 3 
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 Factori de risc 

biologic 

25.  Microorganisme în suspensie în aer 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxx de 

înbolnăvire a xxxxxxxxxxxxxxx 

(viroze, gripe, etc.); 

ITM 3-45 zile 2 4 2 

  26.  Microorganisme pasibile a fi luate 

prin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sau 

de pe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

ploşniţe, păduchi,etc.); 

ITM 3-45 zile 2 2 2 

Sarcina de Muncă Solicitare fizică 27.  Efort xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

în picioare în timpul activitatii; 

ITM 3-45 zile 2 3 2 

  28.  Poziţii de lucru vicioase - scris - 

citit 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

verificari etc.); 

INV GR III 4 6 5 

  29.  Efort dinamic - 

scrierea,verificarea; 

ITM 3-45 zile 2 3 2 
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 Factori de risc psihic 30.  Ritm de muncă mare:cumul de 

sarcini, etc. 

ITM 3-45 zile 2 3 2 

  31.  Decizii dificile  şi de regulă de 

timp 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

agresiunilor dintrelucratori; 

ITM 45-180 zile 3 5 4 

  32.  Operaţii repetitive de ciclu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

ITM 3-45 zile 2 3 2 

  33.  Stresul - generat de lucrul cu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx repetate în 

sistem, de salarizarea insuficientă; 

ITM 45-180 zile 3 5 4 

  34.  Agresiunea - posibilă din partea 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx acestora 

(inclusiv agresiune sexuală); 

INV GR III 4 2 3 
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  35.  Jaf, tâlhărie, răzbunare pe traseul 

loc de muncă - domiciliu în special 

seara - noaptea; 

DECES 7 4 6 

  36.  Acţiuni teroriste cauzate de factori 

externi (acţiuni împotriva statului de 

drept, acţiuni generate de lucratori 

de la alte unitati sau cu ocazia 

vizitelor în străinătate); 

DECES 7 2 4 

  37.  Acţiuni răuvoitoare cauzate de 

factori interni (de lucratori 

nemulţumiţi ,de răzbunări între 

colegi); 

DECES 7 1 3 

Executant Acţiuni greşite 38.  Intervenţia în echipamente pentru 

care nu este autorizat (tablouri 

electrice (schimbări de siguranţe), 

corpuri de iluminat, reparaţii prize, 

etc.); 

DECES 7 1 3 

  39.  Apropierea de uşi fără asigurare şi 

trântitul uşilor în faţă de către 

lucratori aflaţi în grabă; 

INV GR III 4 2 3 
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  40.  Poziţionarea greşită a 

echipamentelor de 

prezentare(videoproiectoare, 

calculatoare) inclusiv nefixarea 

corespunzătoare a lor; 

ITM 3-45 zile 2 3 2 

  41.  Utilizare de încălţăminte 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi subţire 

şi/sau călcâi neasigurat); 

ITM 3-45 zile 2 2 2 

  42.  xxxxxxxxxxxxxxxxxx de cădere 

(dezechilibrare, alunecare, 

xxxxxxxxxxxxxx instituţiei datorate 

neîntreţinerii ei (în special în 

anotimpul rece necurăţarea ghieţii 

sau a zăpezii); 

INV GR III 4 4 4 

  43.  Alunecarea pe suprafeţe umede 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cu 

utilizarea de xxxxxxxxxxxxxx 

nepotrivită; 

INV GR III 4 4 4 

  44.  Utilizarea de instructiuni care nu 

au xxxxxxxxxxxxxxxxx şi drept 

urmare xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ITM 3-45 zile 2 3 2 

 Comunicări 

accidentogene 

45.  Utilizarea de limbaj nepotrivit în 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, colegi 

de muncă şi vizitatori; 

INV GR III 4 2 3 
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  46.  Necunoaşterea prescripţiilor 

minime de semnalizare (semnele de 

circulaţia (pe traseu sau în incintă, 

mijloace de transport); 

DECES 7 1 3 

 Omisiuni 47.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

instructajului potrivit situaţiei în 

cazul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de 

specialitate sau la alte unitati; 

DECES 7 1 3 

  48.  Neutilizarea centurii de siguranţă 

în cazul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx stă 

pe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

de transport; 

DECES 7 1 3 

  49.  Neefectuarea instructajului SSM 

xxxxxxxxxxxxx vigoare, expunerea 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi a 

accidentelor şi a măsurilor luate; 

DECES 7 3 5 
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5. Formula si calculul nivelului de risc global 

Locul de munca :  Director 

Nivel global de risc :  3,13 

 

 

Nrg=  

 

 

6. Nivelurile parţiale de risc pe factori de risc 

Locul de munca :  Director 

Nivel global de risc :  3,13 
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63 

 

7. LEGENDĂ 

 

F1 Mişcări fuxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx       getelor mîinilor la uşi, 

ferestre, sertare); 

F2 Deplasărixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxde mijloace de transport în    

timpul dexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxuncă - domiciliu); 

F3 Alunecarexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxezate pe rafturi sau pe dulapuri 

în poziţii inproprii sau instabile; 

F4 Răsturnarxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx materiale aflate în poziţii 

nesigure sau neasigurate; 

F5 Cădere dixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx iluminat (datorită neremedierii 

şi efectuării reviziilor la termen; 

F6 Proiectarexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx , prăbuşirea corpurilor de 

iluminat); 

F7 Devierea cxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcurenţilor puternici de aer; 

F8 Devierea de la traiectoria normală a obiectelor din dotare; 

F9 Jeturi dexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxea conductelor de încălzire 

centrală dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxidentale a acestora; 

F10 Suprafeţe xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxte cu care se fixează mânerele 

de la uşi, alxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe, utilizarea  şi depozitarea (în 

sertare) nepotrivită a a foarfecilor şi cuţitelor); 

F11 Temperatuxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx   şi scaun reci datorită încălzirii 

insuficiexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxpul rece; 

F12 Flăcări, flxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe (hârtii) din joaca cu focul a 

lucratorilorxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxăuvoitoare. 

F13 Incendii dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, cu defecţiuni sau grad avansat 

de uzură; 

F14 Contact dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx defecte şi a unor conductori 

neizolaţi sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxrul aparaturii electrice inclusiv 

înlocuirea corpurilor de iluminat; 

F15 Temperatuxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnării aerului    ; 

F16 Temperatura scăzută în anotimpul rece în lipsa sau insuficenţa surselor  de încălzire ale 

încăperii; 
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achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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F17 Curenţi de aer constanţi în urma ţinerii deschise a ferestrelor şi uşilor pentru aerisire sau 

a defecţiunilor acestora; 

F18 Curenţi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxpetate a uşilor de către lucratori;  

F19 Zgomot - datorat gălăgiei făcute de către solicitanţii de diverse acte;    

F20 Nivel de ixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx       i aşezări a surselor de 

iluminat; 

F21 Calamităţxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcu potenţial mic de cutremur;   

F22 Calamităţixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx crengilor copacilor sau a 

ţiglelor de pe acoperiş în cazul vântului puternic; 

F23 Pulberi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxorilor.  ; 

F24 Factori xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxor de tratare a podelelor, 

parchetulxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxi scop cum ar fi motorina); 

F25 Microorgaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx de înbolnăvire a mulţimilor de 

oameni (viroze, gripe, etc.); 

F26 Microorgaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxucratori sau de pe obiecte (râie, 

purici, ploşniţe, păduchi,etc.); 

F27 Efort static - poziţie prelungită în picioare în timpul activitatii; 

F28 Poziţii dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxătire, verificari etc.); 

F29 Efort dinamic - scrierea,verificarea; 

F30 Ritm de muncă mare:cumul de sarcini, etc. 

F31 Decizii xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxînţelegerilor, agresiunilor dintre 

lucratori; 

F32 Operaţii repetitive de ciclu complex; 

F33 Stresul - gxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtate în sistem, de salarizarea 

insuficientă; 

F34 Agresiunxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx   nilor acestora (inclusiv 

agresiune sexuală); 

F35 Jaf, tâlhxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu în special seara - noaptea; 

F36 Acţiunixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxotriva statului de drept, acţiuni 

generate dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxelor în străinătate); 

F37 Acţiuni răuvoitoare cauzate de factori interni (de lucratori nemulţumiţi ,de răzbunări 

între colegi); 

F38 Intervenţia în echipamente pentru care nu este autorizat (tablouri electrice (schimbări de 

siguranţe), corpuri de iluminat, reparaţii prize, etc.); 

 

2010 
 

 

MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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F39 Apropierea de uşi fără asigurare şi trântitul uşilor în faţă de către lucratori aflaţi în 

grabă; 

F40 Poziţionxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxroiectoare, calculatoare) inclusiv 

nefixarea corespunzătoare a lor; 

F41 Utilizarexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxre şi/sau călcâi neasigurat); 

F42 Deplasări xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx        mpiedicare) în curtea 

instituţiei dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rece necurăţarea ghieţii sau a 

zăpezii); 

F43 Alunecarxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxbinată cu utilizarea de 

încălţăminte nepotrivită; 

F44 Utilizarea xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx şi drept urmare nu se face 

instructaj potrivit participanţilor; 

F45 Utilizarea dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxegi de muncă şi vizitatori; 

F46 Necunoaştxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx de circulaţia (pe traseu sau în 

incintă, mijloace de transport); 

F47 Lipsa sau ixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcazul excursiilor, vizitelor de 

specialitate sau la alte unitati; 

F48 Neutilizarexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcare stă pe locurile din faţă ale 

mijlocului de transport; 

F49 Neefectuarxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxre, expunerea factorilor de risc, 

a incidentelor şi a accidentelor şi a măsurilor luate; 

 

 

2010 
 

 

MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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8. FIŞA DE MĂSURII PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ 

Director 

Nr. 

Crt 
LOC DE MUNCĂ / FACTOR DE RISC 

NIVELE 

RISC 

MASURA PROPUSĂ 

NOMINALIZAREA MĂSURII 

 

COMPETENŢE 

ŞI 

RĂSPUNDERI 

 

TERMENE 

 

0  1 2 3 4 5 

1 F35 Jaf, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx loc de muncă - 

domiciliu xxxxxxxxxxxxxxxx; 

6 Evitarea prelungirii programului de lucru 

până "în noapte". 

Evitarea traseelor necirculate.  

Informarea din timp a poliţiei în cazul unor 

ameninţări sau injurii.  

Evitarea afişării ostentative a obiectelor de 

valoare sau a agresiunii vizual-sexuale a 

lucratorilor sau a colegilor de serviciu.  

Menţinerea tactului şi calmului în relaţiile 

cu lucratorii şi prieteni acestora.  

 

 

Director                  

 

Persoană              

desemnată SSM 

 

 

Permanent 

2 F28 Poziţii de xxxxxxxxxxxxxxxx - citit foarte mult 

(pregătire, xxxxxxxxxxxxxxxxx etc.); 

5 Pregătirea planurilor trimestriale şi anuale.  

Alternanţa corectă a timpilor de lucru 

odihnă.  

Controlul oftamologic periodic şi 

respectarea indicaţiilor medicale.  

Alegerea cantităţii optime de studiu. 

 

Director                  

Persoană              

desemnată SSM 

 

Permanent         

Periodic 

3 F49 Neefectuarea xxxxxxxxxxxxx conform 

legislaţiei în xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de 

risc, a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi a 

măsurilor luate; 

5 Întocmirea tematicilor de instructaj pe 

specialităţi şi a periodicităţii acestuia.  

Verificarea însuşirii cunoştinţelor.  

Instruirea directorilor asupra factorilor de 

risc în general şi a celor specifici meseriei. 

 

Persoană 

desemnată  SSM 

 

Imediat              

Periodic 
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0  1 2 3 4 5 

4 F36 Acţiuni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx externi 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de drept, acţiuni 

generate de xxxxxxxxxxxxxxxxx sau cu ocazia 

vizitelor în străinătate); 

4 Întocmire plan de prevenire, acţiune, 

alarmare şi evacuare cu concursul 

xxxxxxxxxxxxxxxxx SU.  

Instruirea profesorilor şi lucratorilor. 

Crearea unui program de control acces a 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx suspecte.  

Informarea tuturor asupra numărului 

dispeceratului unic. 

 

Responsabil SU     

 

Administrator 

 

Imediat 

5 F2 Deplasări ale mijloacelor de transport (lovirea, 

strivirea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx în    

timpul deplasării pedestre, accidentul auto 

traseu loc de muncă - domiciliu); 

4 Să se facă instruirea periodică din codul 

rutier xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

individual, în grupuri şi auto.  

 

Se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de 

muncă - domiciliu şi să se evite zonele 

periculoase. 

 

Persoană 

desemnată  SSM            

 

Director 

 

Periodic                

 

Permanent 

6 F20 Nivel de iluminare scăzut în cazul insuficienţei 

sau proastei xxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

4 Se va xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de 

remediere a xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 

îndestulătoare.  

Persoană 

desemnată SSM    

Electrician 

 

Imediat 

7 F13 Incendii datorate instalaţiilor electrice prost 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

grad avansat de uzură; 

4 Elaborarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

periodice.  

Inventarierea xxxxxxxxxxxxxxxxxx a 

vechimii, uzurii xxxxxxxxxxxxxxx 

inclusiv tablouri. 

 

Persoană 

desemnată SSM    

Electrician 

 

Imediat 

8 F31 Decizii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx limitat 

în cazul neînţelegerilor, agresiunilor dintre 

lucratori; 

4 Evaluarea periodică a lucratorilor de către 

medicul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

medicului de medicină a muncii. 

Director                 

Persoană 

desemnată SSM     

Medic de 

medicină a 

muncii 

 

Periodic 
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0  1 2 3 4 5 

9 F33 Stresul - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de 

schimbările xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de 

salarizarea insuficientă; 

4 Întocmirea planului şi programului de 

instruire şi reinstruire cu cele mai noi 

metode din domeniu cu toţi angajaţii.  

Dialog deschis, calm şi real cu lucratorii.  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a tuturor 

angajaţilor de către conducere. 

 

Director                 

 

Medic psiholog      

Medic de 

medicină a 

muncii 

 

Imediat             

 

Permanent 

10 F42 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdezechilibrare, 

alunecare, împiedicare) în curtea instituţiei 

datorate xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx în 

anotimpul rece necurăţarea ghieţii sau a 

zăpezii); 

4 Numirea prin decizie a persoanei 

responsabile cu securitatea căilor de acces 

(curăţarea de gheaţă şi zăpadă).  

Asigurarea stocului de unelte potrivite 

înainte de anotimpul rece.  

 

Director                 

Adminstrator 

 

Înainte de 

anotimpul rece 

11 F43 Alunecarea pe suprafeţe umede proapăt spălate 

(holuri) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de 

încălţăminte nepotrivită; 

4 xxxxxxxxxxxxxxxxx a devenii periculoase 

prin umezire, instituirea unui program de 

curăţire în xxxxxxxxxxxxxxxxx şi 

confecţionarea şi plasarea de indicatoare 

de marcare a riscului.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxx nepotrivită (cu toc 

înalt sau fără călcâi asigurat înunitate. 

Instruirea personalului. 

 

Persoană 

desemnată SSM  

Administrator          

Personal de 

curăţenie               

Director 

 

Imediat              

 

Permanent 
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9. Interpretarea rezultatelor evaluării 

 

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă  Director  

este de 3,13  valoare care îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel 

de risc  mic nedepăşind valoarea acceptabilă (3,5).    

Rezultatul este susţinxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtuşi că din totalul de 

49 factori   de   risc   identificaţi, 11 depăşesc, ca nivel parţial de risc,  

 valoarea acceptabilă 3:       

 Ø     8 încadrându-se în categoria de risc mediu (4)  

 Ø     2 încadrându-se în categoria de risc mare(5)  

 Ø     1 încadrându-se în categoria de risc foarte mare (6)  

  

 Cei 11 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt: 

 

 F2.  Deplasxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxea de mijloace de transport în    

timpul dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxmuncă - domiciliu); (nivel 

parţial de risc 4) 

 F13.  Incenxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxonate, cu defecţiuni sau grad 

avansat de uzură; (nivel parţial de risc 4) 

 F20.  Nivel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxastei aşezări a surselor de 

iluminat; (nivel parţial de risc 4) 

 F28.  Poziţii xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxgătire, verificari etc.); (nivel 

parţial de risc 5) 

 F31.  Decizixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxneînţelegerilor, agresiunilor 

dintre lucratori; (nivel parţial de risc 4) 

 F33.  Stresuxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx repetate în sistem, de 

salarizarea insuficientă; (nivel parţial de risc 4) 

 F35.  Jaf, tâlxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxiu în special seara - noaptea; 

(nivel parţial de risc 6) 

 F36.  Acţiuxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxmpotriva statului de drept, 

acţiuni gexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxia vizitelor în străinătate); 

(nivel parţial de risc 4) 

 F42.  Deplaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxre, împiedicare) în curtea 

instituţiei xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxl rece necurăţarea ghieţii 

sau a zăpezii); (nivel parţial de risc 4) 

 F43.  Alunecarea pe suprafeţe umede proapăt spălate (holuri) combinată cu utilizarea 

de încălţăminte nepotrivită; (nivel parţial de risc 4) 

 

2010 
 

 

MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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 F49.  Neefectuarea instructajului SSM conform legislaţiei în vigoare, expunerea 

factorilor de risc, a incidentelor şi a accidentelor şi a măsurilor luate; (nivel parţial 

de risc 5) 

         

 Pentru diminuarea sau eliminarea celor 11 factori de risc care se situează în 

 domeniul inacceptxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxn  “Fişa de măsuri propuse”. 

            

În ceea ce priveşte rxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx situaţia se prezintă   

 după cum urmează:        

 

 ·    28,57% - factori de risc proprii mijloacelor de producţie;  

 ·    24,49% - factori de risc proprii mediului de muncă;  

 ·    22,45% - factori de risc proprii sarcinii de muncă;  

 ·    24,49% - factori risc proprii executantului.   

  

            Din analiza fişei de evaluare se constată că  20 respectiv, 40,82%  

dintre   factorii   de  xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxersibile asupra executantului  

(invaliditate şi decxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxă, după gravitate, locul de  

 muncă  prezintă pericol ridicat de accidentare.     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 
 

 

MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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10.PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE 

SISTEMULUI DE MUNCĂ 

LOCUL DE MUNCĂ:  Director 

NIVEL GLOBAL DE RISC:  3,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 
 

 

MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE 

PROFESIONALǍ  PENTRU LOCUL DE MUNCĂ “AGENT COMERCIAL” DIN 

CADRUL SC RUBIN SRL 

 

 

 1.Procesul de muncă 

 

 Procesul de muncǎ are drept scop:  

 cercetarea xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnoi clienţi; 

 asigurarea transportului şi distribuţiei la clienţi; 

 asigurarea încasǎrii în termen a sumelor debitoare. 

 

 2.Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat  

 a.Mijloace de producţie: 

 autoturism; 

 transpalet: 

 lanternă; 

 trusă scule pentru intervenţii minime; 

 cric; 

 pompǎ pentru umflat roţi. 

 b.Sarcina de muncă 

 prospectxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe noi clienţi; 

 cercetarea pieţei în domeniul comercializǎrii angro şi en-detail; 

 asigurarea transportul şi distribuţiei mǎrfii la clienţi; 

 asigurarexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxsh, precum şi predarea acestora 

la casieria societǎţii; 

 asigurarea,xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnţe clare şi la zi a clienţilor 

din zona pe care o are repartizatǎ; 

 verificarexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx(ulei, frâne) şi a trusei de scule 

din dotare; 

 respectarexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnţele sǎptǎmânale; 

 verificarexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx preluate din depozit; 

 înainte dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxism, este distribuitǎ şi 

repartizatǎ astfel încât sǎ nu reducǎ vizibilitatea, transportul urmând sǎ se facǎ numai 

în condiţii de maximǎ securitate; 

 completearea foii de parcurs; 

 

2010 
 

 

MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 
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 asigurarea întreţinerii şi curǎţeniei zilnice a autoturismului din dotare; 

 în cazul unui defect survenit la maşina din dotare, defect care nu poate fi remediat în 

cadrul soxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxul agreat de societate, precum 

şi buna fxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxstgaranţie; 

 asigurarea efectuǎrii reviziilor anuale şi a reparaţiilor capitale; 

 prezentarexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxl,  atitudine civilizatǎ în 

discuţiile cu clienţii. 

 c.Mediul de muncă 

 Agentul comercial îşi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

 în incinta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): 

 iluminat artificial. 

 în exteriorul societǎţii,având muncǎ de teren: 

 temperaturǎ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

 trafic aglomerat. 

 

 3.Factorii de risc identificaţi 

 A.Factori de risc proprii mijloacelor de producţie 

 a.Factori de risc mecanic: 

 deplasărixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxte mijloace de transport  - acces 

la locul de muncă cu mijloace auto; 

 cădere libxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxsport sau manipulare; 

 devierea dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mijloacele de ridicat; 

 balansul maselor transportate cu mijloacele de ridicat; 

 scurgere libxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sau neetanşeitǎţi; 

 iluminatul şxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx              i, cât şi pe timp  de 

noapte; 

 explozia camerei în timpul rulǎrii cu vitezǎ excesivǎ. 

 b.Factori de risc termic: - 

 c.Factori de risc electric: 

 deficienţe xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxproducere a unor scântei şi de 

aprindere a instalaţiei. 

 d.Factori de risc chimic: 

 substanţe inflamabile – intrǎ în contact cu benzina etc.; 

 substanţe folosite zilnic pentru spǎlarea şi întreţinerea autoturismului (detergenţi).  

 

2010 
 

 

MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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 B.Factori de risc proprii mediului de muncă 

 a.Factori de risc fizic: 

 temperatura coborâtă a aerului  în timpul iernii; 

 temperaturxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxl nu este dotat cu aer 

condiţionat; 

 calamităţi naturale – vânt, grindinǎ, prǎbuşiri de copaci. 

 b.Factori de risc chimic: 

 gaze toxice - gaze de eşapament. 

 c.Factori de risc biologic: 

 profilul alimentar al societǎţii genereazǎ expunerea la bacterii şi viruşi. 

 C.Factori de risc proprii sarcinii de muncă 

 a.Suprasolicitare fizică: - 

b.Suprasolicitare psihică: 

 atenţie încordatǎ la trafic; 

 nemulţumxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxplatnici; 

 risc mǎrit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe jaf; 

 obligaţia axxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx  şi neachitate. 

 D.Factori de risc proprii executantului 

 a.Acţiuni greşite: 

 cădere la xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxedicare – suprafeţe alunecoase, 

denivelate; 

 conduce sub influenţa oboselii sau sub influenţa alcoolului; 

 accepta sǎxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxseşte autoturismul în scopuri 

personale), pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxace în scop de jaf; 

 nu verificǎ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa pe traseul stabilit şi nu 

respectǎ regulile de circulaţie; 

 fumatul în locuri nepermise - risc de incendiu.   

 b.Omisiuni: 

 lipsa trusei de prim ajutor din autoturism. 

 

2010 
 

 

MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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UNITATEA:  

 SC RUBIN SRL 4.FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE 

MUNCĂ 

 

 

NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1 

SECŢIA:  

COMPARTIMENT VÂNZǍRI 
DURATA EXPUNERII:  8 h/zi 

LOCUL DE MUNCĂ:   

AGENT COMERCIAL 

ECHIPA DE EVALUARE:   

COMPONENTA 

xxxxxxxxxxxxx 

DE MUNCĂ 

FACTORI DE 

RISC 

xxxxxxxxxxxxxxx 

FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

(descriere, parametri) 

CONSE-

CINŢA 

MAXIMĂ 

PREVI- 

ZIBILĂ 

CLASA 

DE 

GRAVI-

TATE 

CLASA DE 

PROBA-

BILITATE 

NIVEL 

DE RISC 

0 1 2 3 4 5 6 

MIJLOACE DE 

xxxxxxxxxxx 

FACTORI DE RISC 

xxxxxxxxxxxx 

1. deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de 

către xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  - 

acces la locul de muncă cu mijloace auto 

DECES  7 2 4 

  2. cădere xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx în 

procesul de transport sau manipulare 

NEGLIJA-

BILE 

1 5 1 

  3. devierea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a maselor 

transportate cu mijloacele de ridicat 

 

ITM 3-45 

zile 

2 2 3 

  4. balansul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de 

ridicat 

ITM 3-45 

zile 

2 2 3 

  5. scurgere xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

provenite de la fisurǎri sau neetanşeitǎţi 

ITM45-180 

zile 

3 5 4 

  6. iluminatul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atât pe 

timp de zi, cât şi pe timp  de noapte 

 

ITM45-180 

zile 

3 4 3 
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  7. explozia camerei în timpul rulǎrii cu vitezǎ 

excesivǎ 

DECES 7 2 4 

 FACTORI DE RISC 

xxxxxxxxxxxxx 

8. deficienţe la instalaţia electricǎ care genereazǎ  

riscuri de producere a unor scântei şi de aprindere 

instalaţiei 

 

DECES 7 2 4 

0 1 2 3 4 5 6 

 
FACTORI DE RISC 

xxxxxxxxxxxx 

9. substanţe inflamabile – intrǎ în contact cu benzina 

etc. 

ITM 3-45 

zile 

2 6 3 

 
 10. substanţe folosite zilnic pentru spǎlarea şi 

întreţinerea autoturismului (detergenţi) 

NEGLIJA-

BILE 

1 6 1 

MEDIUL 

DE xxxxxxxxxxx 

FACTORI DE RISC 

xxxxxxxxxxxxxx 
11. temperatura coborâtă a aerului  în timpul iernii 

ITM 3-45 

zile 

2 4 2 

12. temperatura ridicatǎ a aerului în timpul verii – 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cu aer condiţionat 

ITM 3-45 

zile 

2 4 2 

13. calamităţi naturale – vânt, grindinǎ, prǎbuşiri de 

copaci 

DECES 7 1 3 

FACTORI DE RISC 

xxxxxxxx 

14. gaze toxice - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ITM 3-45 

zile 

2 5 3 

 FACTORI DE RISC 

xxxxxxxxxxxxx 
15. profilul alimentar al societǎţii genereazǎ 

expunerea la xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ITM 3-45 

zile 

2 5 3 

xxxxxxxxxx 

DE MUNCĂ 

SUPRASOLICITA- 

RE xxxxxxxxxxxx 
16. atenţie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ITM 3-45 

zile 

2 6 3 

  17. nemulţumire şi stare de încordare datorate 

clienţilor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ITM 3-45 

zile 

2 5 3 

  18. risc mǎrit de atac armat sau cu obiecte 

contondente în scop de jaf 

DECES 7 2 4 

  19. obligaţia acoperirii daunelor provenite din 

comenzi onorate  şi neachitate 

INVALID. 

gr.II 

5 3 4 

EXECUTANT ACŢIUNI xxxxxxxx 20. cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, 

alunecare, împiedicare – suprafeţe alunecoase, 

denivelate 

ITM 45-180 

zile 

3 4 3 
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  21. conduce sub influenta oboselii sau sub influenţa 

alcoolului 

DECES 7 3 5 

  22. acceptǎ sǎ transporte cu autoturismul persoane 

strǎine (foloseste autoturismul în scopuri 

personale), persoane care pot sǎ-i distragǎ atenţia 

sau sǎ-l atace în scop de jaf 

 

ITM45-180 

zile 

3 4 3 

0 1 2 3 4 5 6 

  23. nu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx înainte de 

plecarea pe traseul stabilit şi nu respectǎ regulile 

de circulaţie 

DECES 7 3 5 

 
 24. fumatul în locuri nepermise - risc de incendiu 

ITM45-180 

zile 

3 3 3 

 OMISIUNI 25. lipsa trusei de prim ajutor din autoturism 

 

ITM3-45 

zile 

2 4 2 
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5. Formula si calculul nivelului de risc global 

Locul de munca :  AGENT COMERCIAL 

Nivel global de risc :  3,43 

 

 

Nrg=  

 

 

6. Nivelurile parţiale de risc pe factori de risc 

Locul de munca : AGENT COMERCIAL 

Nivel global de risc :  3,43 

 

 

 

2010 
 

 

MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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7.LEGENDǍ 

 

F1-  Deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de către alte mijloacele de transport  - 

acces la locul de muncă cu mijloace auto 

F2-  Cădere liberă de piese, scule, materiale în procesul de transport sau manipulare 

F3-  Devierea de la traiectoria normală a maselor transportate cu mijloacele de ridicat 

F4-  Balansul maselor transportate cu mijloacele de ridicat 

F5-  Scurgere liberă de ulei, apǎ,  benzinǎ provenite de la fisurǎri sau neetanşeitǎţi 

F6-  Iluminatul şi semnalizarea necorespunzǎtoare atât pe timp de zi, cât şi pe timp  de 

noapte 

F7-  Explozia camerei în timpul rulǎrii cu vitezǎ excesivǎ 

F8-  Deficienţe la instalaţia electricǎ care genereazǎ  riscuri de producere a unor scântei şi de 

aprindere instalaţiei 

F9-  Substanţe inflamabile – intrǎ în contact cu benzina etc. 

F10-  Substanţe folosite zilnic pentru spǎlarea şi întreţinerea autoturismului (detergenţi) 

F11-  Temperatura coborâtă a aerului  în timpul iernii 

F12-  Temperatura ridicatǎ a aerului în timpul verii – autoturismul nu este dotat cu aer 

condiţionat 

F13-  Calamităţi naturale – vânt, grindinǎ, prǎbuşiri de copaci 

F14-  Gaze toxice - gaze de eşapament 

F15-  Profilul alimentar al societǎţii genereazǎ expunerea la bacterii şi viruşi 

F16-  Atenţie încordatǎ la trafic 

F17-  Nemulţumire şi stare de încordare datorate clienţilor rǎu platnici 

F18-  Risc mǎrit de atac armat sau cu obiecte contondente în scop de jaf 

F19-  Obligaţia acoperirii daunelor provenite din comenzi onorate  şi neachitate 

F20-  Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare – suprafeţe 

alunecoase, denivelate 

F21-  Conduce sub influenta oboselii sau sub influenţa alcoolului 

F22-  Acceptǎ sǎ transporte cu autoturismul persoane strǎine (foloseste autoturismul în 

scopuri personale), persoane care pot sǎ-i distragǎ atenţia sau sǎ-l atace în scop de jaf 

F23-  Nu verificǎ starea tehnicǎ a autoturismului înainte de plecarea pe traseul stabilit şi nu 

respectǎ regulile de circulaţie 

F24-  Fumatul în locuri nepermise - risc de incendiu 

F25-  Lipsa trusei de prim ajutor din autoturism 

 

 

2010 
 

 

MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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8.Fişa de măsuri propuse  

Locul de muncǎ: „AGENT COMERCIAL”  

 

Nr. 

crt. 

LOC DE MUNCǍ/ 

FACTOR DE RISC 

NIVEL 

DE 

RISC 

MĂSURI PROPUSE 

(Nominalizarea măsurii) 

1. F21 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sau sub 

influenţa alcoolului 

5 Măsuri organizatorice: 

 cererea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zilnic la locul de muncǎ atât la 

începerea, cât şi la terminarea programului; 

 interzicerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sau sub 

influenţa alcoolului. 

2. F23 - nu verificǎ starea tehnicǎ a autoturismului 

îxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxctǎ 

regulile de circulaţie 

5 Măsuri tehnice: 

 respectarea termenelor pentru reviziile anuale. 

Măsuri organizatorice: 

 controlul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx al stǎrii tehnice a 

autoturismelor existente; 

 permanenta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx respectǎrii regulilor 

de circulaţie. 

3. F18 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sau cu obiecte 

contondente în scop de jaf 

4 Măsuri organizatorice: 

 conştientizarea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de anunţare (telefon 

mobil, staţie de emisie-recepţie); 

 depunerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx casieria societǎţii. 

4. F19 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx provenite din 

comenzi onorate  şi neachitate 

4 Măsuri organizatorice: 

 evidenţa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a furnizorilor restanţi; 

 interzicerea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx restante mai mari de 

150000lei. 

 

5. F1- deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de 

către xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la locul de 

muncă cu mijloace auto 

4 Măsuri organizatorice: 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx parcare în incinta 

societǎţii cu mijloace auto; 

 activitatea de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

monitorizatǎ cǎtre şefii punctelor de lucru. 
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Nr. 

crt. 

LOC DE MUNCǍ/ 

FACTOR DE RISC 

NIVEL 

DE 

RISC 

MĂSURI PROPUSE 

(Nominalizarea măsurii) 

 

6. F5 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx provenite de 

la fisurǎri sau neetanşeitǎţi 

4 Măsuri tehnice: 

 asixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcǎrilor tehnice şi  a 

reviziilor; 

 respectarea termenelor de revizii. 

Măsuri organizatorice: 

 vexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxctă disciplina la locul de 

muncǎ; 

 urxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxin dotare. 

7. F7 - explozia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cu vitezǎ 

excesivǎ 

4 Măsuri organizatorice: 

 coxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx de vedere tehnic, cât şi 

datoritǎ nefolosirii centurii de siguranţǎ. 

8. F8 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx genereazǎ  riscuri 

de producere a unor scântei şi de xxxxxxxxxxxxx 

4 Măsuri tehnice: 

 asixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcǎrilor tehnice şi a 

reviziilor; 

 dotare autoturismului cu instinctor portabil; 

 asixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcului auto, a depozitului de 

deşxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxenite din activitatea de 

logisticǎ transporturi. 

9. F13 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, prǎbuşiri de 

copaci 

3 Măsuri organizatorice: 

 evitarea circulaţiei în condiţii naturale vitrege. 

10. F20 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

alunecare, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alunecoase, 

denivelate 

3 Măsuri organizatorice: 

 utilizarea de  încălţăminte adecvatǎ; 

 atenţie mǎritǎ în timpul desfǎşurǎrii activitǎţii. 
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 9.Interpretarea rezultatelor evaluării 

 

 Nivelul dexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx comercial” este egal cu 3,43 

valoare ce îl încaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx risc mic , nedepǎşind limita 

maximǎ acceptabilǎ (3,5). 

 Rezultatul xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxbservă că din totalul de 25 

factori de risc identificaţi, numai 8 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3: 

 2 încadrându-se în categoria factorilor de risc mare; 

 6 încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu. 

 Cei 8 factoxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sunt: 

 F21: Cxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx         coolului  - nivel de risc 

parţial 5; 

 F23: Nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx de plecarea pe traseul stabilit şi 

nu respectǎ regulile de circulaţie - nivel de risc parţial 5 

 F18: Rixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxîn scop de jaf – nivel de risc 

parţial 4; 

 F19: Obxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxonorate şi neachitate – nivel de 

risc parţial 4; 

 F1: Depxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtre alte mijloacele de transport  - 

acces lxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxparţial 4; 

 F5: Scuxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa fisurǎri sau neetanşeitǎţi – 

nivel de risc parţial 4; 

 F7: Expxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx – nivel de risc parţial 4; 

 F8: Defxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcuri de producere a unor scântei 

şi de aprindere a instalaţiei – nivel de risc parţial 4; 

 Pentru dimxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxare se situează în domeniul 

inacceptabil), sunt xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxăsuri propuse”. 

 În ceea ce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxgeneratoare, situaţia se prezintă 

după cum urmează: 

 40 %, factori proprii xxxxxxx; 

 20 %, factori proprii xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

 16 %, factori proprii sarcinii de muncă; 

 24 %, factori proprii executantului. 

 

2010 
 

 

MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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Din analiza Fişei de evaluare se constată că 32 % dintre factorii de risc identificaţi pot 

avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate), astfel încât locul de 

muncǎ poate fi încadrat printre cele cu pericol deosebit de accidentare. 

 

 

 

 

 

10.PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE 

SISTEMULUI DE MUNCĂ 

LOCUL DE MUNCĂ:  agent comercial  

NIVEL GLOBAL DE RISC:  3,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 
 

 

MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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                               EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE 

PROFESIONALǍ  PENTRU LOCUL DE MUNCĂ „CASIER »  DIN CADRUL SC 

EXEMPLU SRL 

 

1. Procesul de muncă 

 

Casierul din SC RUBIN SRLîşi desfăşoară activitatea în compartimentul financiar  şi are 

responsabilităţi de execuţie în problemele financiar ale unităţii; 

 

2. Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat 

 

2.1. Mijloace de producţie 

 

 bancnote si monede; 

 calculator; 

 imprimantă; 

 fax – telefon; 

 copiator; 

 sistem de xxxxxxxxxxxxxx; 

 birou cu xxxxxxxxxxxxxx; 

 mobilier birou; 

 instrumente de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perforator, cutter, etc); 

 formulare tipizate; 

 surse de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

 

2.2. Sarcina de muncă 

 

 Asigură colectarea xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 întocmeşxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcasărilor pentru fiecare mijloc 

auto, scriptic şi în format electronic. 

 Zilnic, prexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx      ncasate, pe care le predă 

acestuia. 

 Face propuneri de imbunatatirea activităţii ori de cate ori acest lucru este posibil; 

 

2010 
 

 

MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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 Răspunde de păstrarea integrităţii si confidenţialităţii datelor privind activitatea 

companiei al cărei angajat este, păstrează secretul profesional si de serviciu, colaborează 

in bune condiţii cu intreg personalul unităţii; 

 Informexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx           al incasarilor si plaţilor 

efectuate; 

 Tine evidenţa documentelor privind activitatea de conducere auto; 

 Participă la activitatea de recepţie a bunurilor materiale în cadrul comisiei de recepţie; 

 Execută lxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx necesare compartimentelor; 

 Execută oxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxle, care sunt solicitate de 

conducerxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx statistice şi alte situaţii).  

 

2.4. Mediul de muncă 

 

 

Casierul îşi desfăşoară activitatea atât în incintă închisă.  

Spaţiile respective sunt caracterizate de: 

 Iluminat natural si artificial; 

 Txxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx incintei se realizează de la o 

centrală termica proprie; 

 Curenţi de aer naturali sau artificiali; 

 Raxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxor electrice; 

 Calamităţi naturale; 

 Puxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxator); 

 

3. Factori de risc identificaţi 

 

3.1. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie 

Factori de risc mecanic 

1.  Mişcăxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxea degetelor mîinilor la uşi, 

ferestre, sertare); 

2.  Deplasăxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa de mijloace de transport în 

timpul deplasării pedestre, accidentul auto traseu loc de muncă - domiciliu); 

3.  Alunecare, rostogolire, cădere a diverselor materiale aşezate pe rafturi sau pe dulapuri 

în poziţii inproprii sau instabile; 

4.  Răsturnare a dulapurilor, rafturilor de bibliotecă sau a diverselor materiale aflate în 

poziţii nesigure sau neasigurate; 
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MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 
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5.  Cădere din tavan de bucăţi de tencuială sau a corpurilor de iluminat (datorită 

neremedierii şi efectuării reviziilor la termen; 

6.  Proiectare de corpuri sau particule (spargerea geamurilor, prăbuşirea corpurilor de 

iluminat); 

7.  Devierxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxată curenţilor puternici de aer; 

8.  Devierxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxre; 

9.  Jeturi de lxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxea, spargerea smulgerea 

conductexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxr accidentale şi loviri 

accidentale a acestora; 

10.  Suprafexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxivite cu care se fixează 

mânerelexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxilor neconforme, utilizarea  şi 

depozitaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxţitelor); 

 

Factori de risc termic 

11.  Temperxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxou şi scaun reci datorită 

încălzirii inxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anotimpul rece; 

12.  Flăcări, flxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe (hârtii), fumatului în locuri 

nepermise sau a acţiunilor răuvoitoare. 

 

Factori de risc electric 

13.  Incendixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxate, cu defecţiuni sau grad 

avansat de uzură; 

14.  Contact xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxr defecte şi a unor conductori 

neizolaţi sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxrul aparaturii electrice inclusiv 

înlocuirea corpurilor de iluminat; 

 

3.2. Factori de risc proprii mediului de muncă 

Factori de risc fizic 

15.  Temperxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnării aerului din birou; 

16.  Temperxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxicenţa surselor  de încălzire ale 

încăperii; 

17.  Curenţi dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxelor şi uşilor pentru aerisire 

sau a defecţiunilor acestora; 

18.  Curenţi dexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtate a uşilor de către  alte 

persoane;  

19.  Zgomot - datorat gălăgiei făcute de solicitanţii de diverse acte; 

20.  Nivel de ilxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aşezări a surselor de 

iluminat; 

21.  Calamitxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx        ă cu potenţial mic de 

cutremur; 

22.  Calamixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxerea crengilor copacilor sau a 

ţiglelor de pe acoperiş în cazul vântului puternic; 

23.  Pulberi pneumoconiogene - praful inerent arhivelor; 

 

Factori de risc biologic 

24.  Contactxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxlor; 

25.  Microorxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ui de îmbolnăvire a mulţimilor 

de oameni (viroze, gripe, etc.); 

26.  Microorganisme pasibile a fi luate prin contact direct cu persoane sau de pe obiecte 

(râie, purici, ploşniţe, păduchi,etc.); 

3.3. Factori de risc proprii sarcinii de muncă 

Solicitare fizică 
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27.  Neconformităţi - lipsă cadru responsabilităţi şi limite pe linie financiar contabilă, 

"execută şi alte sarcini în afara celor strict profesionale"; 

28.  Poziţii de lucru vicioase - nerespectarea poziţiilor ergonomice la birou şi în mod 

special a monitorului şi tastaturii calculatorului; 

29.  Efort static; 

30.  Efort dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxului de an / luna; 

 

Solicitare psihică 

31.  Ritm dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx            e mai ales la         

sfârşitul an /luna; 

32.  Monotonia muncii; 

33.  Opexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxice; 

34.  Strxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx        n sistem, de salarizarea 

insuficientă; 

35.  Agrxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtenilor acestora (inclusiv agresiune 

sexuală); 

36.  Jaf, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxprivire la manipularea valorilor; 

37.  Acţixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxi împotriva statului de drept, 

acţiuni generate de alte persoane); 

38.  Acţixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxegi nemulţumiţi, de răzbunări între 

colegi); 

3.4. Factori de risc proprii executantului 

Acţiuni greşite 

 

39.  Intervenxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtablouri electrice (schimbări de 

siguranţe), corpuri de iluminat, reparaţii prize, etc.); 

40.  Apropiexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxaţă de către colegi aflaţi în 

grabă; 

41.  Poziţionarea greşită a ecranului calculatorului; 

42.  Utilizaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxţire şi/sau călcâi neasigurat); 

43.  Deplasăxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, împiedicare) în curtea 

instituţieixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxul rece necurăţarea ghieţii sau a 

zăpezii); 

44.  Alunecxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxombinată cu utilizarea de 

încălţăminte nepotrivită; 

45.  Nerespexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxorespunzătoare - lucrul la 

calculator - alte activităţi; 

 

Comunicări accidentogene 

46.  Utilizarexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxmuncă şi diverşi solicitanţi de 

documente; 

 

Omisiuni 

47.  Necunoxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxele de circulaţia (pe traseu sau 

în incintă, mijloace de transport); 

48.  Neefectuxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxoare, expunerea factorilor de 

risc, a incidentelor şi a accidentelor şi a măsurilor luate; 
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UNITATEA : 

SC RUBIN SRL 

4.  Fişa de evaluare a locului de 

muncă 

NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1 

 

DURATA EXPUNERII : 8h 

ECHIPA DE EVALUARE : 

 LOCUL DE MUNCĂ : 

CASIER 

COMPONENŢA 

SISTEMULUI DE 

MUNCĂ 

FACTORI 

DE RISC 

IDENTIFICAŢI 

FORMA CONCRETĂ DE 

MANIFESTARE A FACTORILOR 

DE RISC 

CONSECINŢA 

MAXIMĂ 

PREVIZIBILĂ 

CLASA 

DE 

GRAVITATE 

CLASA DE 

PROBABI- 

LITATE 

NIVEL 

PARŢIAL 

DE 

RISC 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Mijloace de 

producţie 

Factori de risc 

xxxxxxxxxxx 

1.  Mişcări funcţionale ale 

xxxxxxxxxxxxxx (prinderea 

degetelor xxxxxxxxxxxxxx, ferestre, 

sertare); 

ITM 45-180 zile 3 4 3 

  2.  Deplasări ale mijloacelor de 

xxxxxxxxxxxx de mijloace de 

transport în timpul deplasării 

xxxxxxxxxxxxxxx traseu loc de 

muncă - domiciliu); 

DECES 7 1 3 

  3.  Alunecare, rostogolire, cădere a 

xxxxxxxxxxxxxxxx pe rafturi sau pe 

dulapuri în xxxxxxxxxxxxxx sau 

instabile; 

INV GR III 4 2 3 
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  4.  Răsturnare a dulapurilor, rafturilor 

de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx materiale 

aflate în xxxxxxxxxxxxxxx sau 

neasigurate; 

INV GR III 4 4 4 

  5.  Cădere xxxxxxxxxxx de tencuială 

sau a xxxxxxxxxxxxxxx (datorită 

neremedierii şi xxxxxxxxxxx la 

termen; 

DECES 7 1 3 

  6.  Proiectare xxxxxxxxxxxx particule 

(spargerea xxxxxxxxxxxxxxx 

corpurilor de iluminat); 

INV GR III 4 2 3 

  7.  Devierea cu viteză a uşilor, 

xxxxxxxxxxxxxxxxx datorată 

curenţilor puternici de aer; 

INV GR III 4 2 3 

  8.  Devierea xxxxxxxxxxxxx normală a 

obiectelor din dotare; 

ITM 3-45 zile 2 3 2 

  9.  Jeturi de lichide fierbinţi - utilizarea 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

smulgerea conductelor de încălzire 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx accidentale şi 

loviri accidentale a acestora; 

ITM 3-45 zile 2 4 2 

  10.  Suprafeţe sau contururi 

înţepătoare, tăioase (cuie nepotrivite 

cu xxxxxxxxxxxxxxxxxx de la uşi, 

alte reparaţii ale tîmplăriei şi 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  şi 

depozitarea (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a a foarfecilor şi cuţitelor); 

ITM 3-45 zile 2 4 2 
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 Factori de risc xxxxx 11.  xxxxxxxxxxxxxxxxxx obiectelor 

sau suprafeţelor - birou şi scaun reci 

datxxxxxxxxxxxxxxxsuficiente a 

xxxxxxxxxxxx se află în anotimpul 

rece; 

ITM 3-45 zile 2 5 3 

  12.  xxxxxxxxxxxxxxxxx aprinderii 

materialelor combustibile (hârtii), 

xxxxxxxxxxx, sau a acţiunilor 

răuvoitoare. 

DECES 7 3 5 

 Factori de risc xxxxxx 13.  Incendii datorate instalaţiilor 

xxxxxxxxxxxxx, cu defecţiuni sau 

grad avansat de uzură; 

ITM 45-180 zile 3 3 3 

  14.  Contact direct cu curentul electric 

prin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx şi a 

unor conductori neizolaţi sau cu 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, intervenţie în 

interiorul xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

inclusiv xxxxxxxxxxxxxxxx de 

iluminat; 

DECES 7 1 3 

Mediu de xxxxx Factori de risc xxxxxx 15.  xxxxxxxxxxxxxxx în anotimpul 

cald în lipsa condiţionării aerului din 

birou; 

ITM 3-45 zile 2 4 2 

  16.  Temperatura scăzută în anotimpul 

rece în xxxxxxxxxxxxxx surselor  

de încălzire ale încăperii; 

ITM 3-45 zile 2 4 2 
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  17.  Curenţi de aer constanţi în urma 

ţinerii xxxxxxxxxxxxxx şi uşilor 

pentru aerisire xxxxxxxxxxxxx 

acestora; 

ITM 3-45 zile 2 3 2 

  18.  Curenţi de aer variabili în urma 

deschiderii-xxxxxxxxxxxx a uşilor 

de către alte persoane;  

ITM 3-45 zile 2 4 2 

  19.  Zgomot - xxxxxxxxxxxxx făcute 

de solicitanţii de diverse acte; 

N 1 3 1 

  20.  Nivel de xxxxxxxxxxxxxx în cazul 

insuficienţei xxxxxxxxxxxxx aşezări 

a surselor de iluminat; 

ITM 3-45 zile 2 3 2 

  21.  Calamităţi xxxxxxxxxxxx - 

unitatea se xxxxxxxxxx cu potenţial 

mediu de cutremur; 

DECES 7 1 3 

  22.  Calamităţi naturale - furtuni, vânt - 

prăbuşirea xxxxxxxxxxx copacilor 

sau a ţiglelor xxxxxxxxxxxx în 

cazul vântului puternic; 

DECES 7 1 3 

  23.  Pulberi xxxxxxxxxxxxx - praful 

inerent arhivelor; 

ITM 45-180 zile 3 3 3 

  24.  Contact xxxxxxxxxxxxx, virusuri, 

la manipularea xxxxxxxxxxx; 

ITM 45-180 zile 3 3 3 
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 Factori de risc 

xxxxxxxxx 

25.  Microorganisme în suspensie în aer 

- datorate potenţialului de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de oameni 

(viroze, gripe, etc.); 

ITM 3-45 zile 2 2 2 

  26.  xxxxxxxxxxxxxxx a fi luate prin 

contact direct cu persoane sau de pe 

obiecte (xxxxxxxxxxxxxxxx, 

păduchi,etc.); 

ITM 3-45 zile 2 3 2 

xxxxxx de Muncă Solicitare xxxxxxx 27.  xxxxxxxxxxxxxx cadru 

responsabilităţi şi limite pe linie 

financiar xxxxxxxxxxxxx şi alte 

sarcini în afara celor strict 

xxxxxxxxxx"; 

N 1 4 1 

  28.  Poziţii de lucru vicioase - 

xxxxxxxxxxxxxx ergonomice la 

birou şi în mod special a 

monitorului şi xxxxxxxxxx 

calculatorului; 

ITM 3-45 zile 2 4 2 

  29.  Efort xxxxxxxxxxx; ITM 3-45 zile 2 4 2 

  30.  Efort dinamic - în timpul 

activităţilor xxxxxxxxxxxxxxxx de 

an; 

ITM 3-45 zile 2 4 2 

 Solicitare psihică 31.  Ritm de xxxxxxxxxxxxxx: la 

completarea documentelor specifice 

mai ales la xxxxxxxxxxxxx; 

ITM 3-45 zile 2 4 2 
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  32.  Monotonia xxxxxxxxxxx; N 1 4 1 

  33.  Operaţii repetitive - completarea 

documentelor xxxxxxxxxxxx; 

N 1 4 1 

  34.  Stresul - generat de lucru, de 

schimbările xxxxxxxxxxxxxxx, de 

salarizarea xxxxxxxxxxxxxx; 

ITM 3-45 zile 2 4 2 

  35.  Agresiunea - xxxxxxxxxxxxxxxx 

partea colegilor sau a prietenilor 

acestora (inclusiv xxxxxxxxxx); 

INV GR III 4 2 3 

  36.  Jafxxxxxxxxxxxxxx instrucţiunilor 

legale cu xxxxxxxxxxxxxxxx 

valorilor; 

DECES 7 1 3 

  37.  Acţiuni răuvoitoare cauzate de 

factori xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx, acţiuni generate de 

alte persoane); 

DECES 7 1 3 

  38.  Acţiuni xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx (de colegi 

nemulţumiţi , de răzbunări între 

colegi); 

DECES 7 1 3 

Executant Acţiuni xxxxxxxxx 39.  Intervenţia în xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx (tablouri electrice 

(schimbări de siguranţe), corpuri de 

iluminat, xxxxxxxxxxxxx, etc.); 

DECES 7 1 3 
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  40.  Apropierea de uşi fără asigurare şi 

trântitul uşilor în faţă de către colegi 

aflaţi în xxxxxxxxxxx; 

INV GR III 4 1 2 

  41.  Poziţionarea greşită a ecranului 

xxxxxxxxxxxx; 

ITM 3-45 zile 2 3 2 

  42.  Utilizare de încălţăminte 

neadecvată (cu toc înalt şi subţire 

şi/sau xxxxxxxxxxxxxx); 

INV GR III 4 3 4 

  43.  Deplasări cu xxxxxxxxxxxxxx, 

alunecare, împiedicare) în curtea 

instituţiei datorate neîntreţinerii ei 

(în special în xxxxxxxxxxx 

necurăţarea ghieţii sau a zăpezii); 

INV GR III 4 4 4 

  44.  Alunecarea pe xxxxxxxxxxx 

proapăt spălate (holuri) combinată 

cu utilizarea de xxxxxxxxxx 

nepotrivită; 

INV GR III 4 2 3 

  45.  Nerespectarea xxxxxx 

xxxxxxxxxxxx alternanţe 

corespunzătoare - lucrul la 

calculator - alte xxxxxxxxxx; 

ITM 45-180 zile 3 4 3 

 Comunicări 

xxxxxxxxxxxx 

46.  Utilizarea de xxxxxxxxxx în 

relaţiile cu colegi de muncă şi 

diverşi xxxxxxxxxxxxx; 

ITM 3-45 zile 2 3 2 

 Omisiuni 47.  Necunoaşterea xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx (semnele de 

circulaţia (pe traseu sau în incintă, 

mijloace de xxxxxxxxx); 

DECES 7 1 3 
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  48.  Neefectuarea instructajului xxxx 

conform xxxxxxxxxx, expunerea 

factorilor de risc, a incidentelor şi a 

accidentelor xxxxxxxxxx luate; 

DECES 7 1 3 
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5. Formula si calculul nivelului de risc global 

Locul de munca :  CASIER 

Nivel global de risc :  2,82 

 

 

Nrg=  

 

 

6. Nivelurile parţiale de risc pe factori de risc 

Locul de munca :  CASIER 

Nivel global de risc :  2,82 
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Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 
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7. LEGENDĂ 

 

 

F1 Mişcări funxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx         etelor mîinilor la uşi, 

ferestre, sertare); 

F2 Deplasări axxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mijloace de transport în timpul 

deplasării pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxiciliu); 

F3 Alunecare, rxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxpe rafturi sau pe dulapuri în 

poziţii inproprii sau instabile; 

F4 Răsturnare axxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxselor materiale aflate în poziţii 

nesigure sau neasigurate; 

F5 Cădere din txxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxuminat (datorită neremedierii şi 

efectuării reviziilor la termen; 

F6 Proiectare dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx      buşirea corpurilor de 

iluminat); 

F7 Devierea cxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcurenţilor puternici de aer; 

F8 Devierea de la traiectoria normală a obiectelor din dotare; 

F9 Jeturi de lichxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spargerea smulgerea 

conductelxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx accidentale şi loviri accidentale 

a acestora; 

F10 Suprafeţe sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe cu care se fixează mânerele de 

la uşi, alte rexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxilizarea  şi depozitarea (în 

sertare) nepotrivită a a foarfecilor şi cuţitelor); 

F11 Temperatura cxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcaun reci datorită încălzirii 

insuficientexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rece; 

F12 Flăcări, flamxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx(hârtii), fumatului în locuri 

nepermise, sau a acţiunilor răuvoitoare. 

F13 Incendii datoxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu defecţiuni sau grad avansat 

de uzură; 

F14 Contact dirxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxefecte şi a unor conductori 

neizolaţi saxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxul aparaturii electrice inclusiv 

înlocuirea corpurilor de iluminat; 

F15 Temperatura rxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxerului din birou; 

F16 Temperatura scăzută în anotimpul rece în lipsa sau insuficenţa surselor  de încălzire ale 

încăperii; 
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F17 Curenţi de aer constanţi în urma ţinerii deschise a ferestrelor şi uşilor pentru aerisire sau a 

defecţiunilor acestora; 

F18 Curenţi de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxate a uşilor de către alte 

persoane;  

F19 Zgomot - datorat gălăgiei făcute de solicitanţii de diverse acte; 

F20 Nivel de ilxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx         aşezări a surselor de 

iluminat; 

F21 Calamităţi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu potenţial mediu de cutremur; 

F22 Calamităţi nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxrengilor copacilor sau a ţiglelor 

de pe acoperiş în cazul vântului puternic; 

F23 Pulberi pneumoconiogene - praful inerent arhivelor; 

F24 Contact direct cu bacterii, virusuri, la manipularea banilor; 

F25 Microorgaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx de îmbolnăvire a mulţimilor de 

oameni (viroze, gripe, etc.); 

F26 Microorgaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxersoane sau de pe obiecte (râie, 

purici, ploşniţe, păduchi,etc.); 

F27 Neconformitxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnie financiar contabilă, 

"execută şi alte sarcini în afara celor strict profesionale"; 

F28 Poziţii de lxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe la birou şi în mod special a 

monitorului şi tastaturii calculatorului; 

F29 Efort static; 

F30 Efort dinamic - în timpul activităţilor specifice sfârşitului de an; 

F31 Ritm de munxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ales la sfârşitul anului; 

F32 Monotonia muncii; 

F33 Operaţii repetitive - completarea documentelor specifice; 

F34 Stresul - gexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx de salarizarea insuficientă; 

F35 Agresiuneaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx  acestora (inclusiv agresiune 

sexuală); 

F36 Jaf, tâlhărxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe la manipularea valorilor; 

F37 Acţiuni răuvoitoare cauzate de factori externi (acţiuni împotriva statului de drept, acţiuni 

generate de alte persoane); 

F38 Acţiuni răuvoitoare cauzate de factori interni (de colegi nemulţumiţi, de răzbunări între 

colegi); 
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MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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F39 Intervenţia în echipamente pentru care nu este autorizat (tablouri electrice (schimbări de 

siguranţe), corpuri de iluminat, reparaţii prize, etc.); 

F40 Apropierea de uşi fără asigurare şi trântitul uşilor în faţă de către colegi aflaţi în grabă; 

F41 Poziţionarea greşită a ecranului calculatorului; 

F42 Utilizare de îxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx/sau călcâi neasigurat); 

F43 Deplasări cu pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx        dicare) în curtea 

instituţiei xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx    l rece necurăţarea ghieţii sau a 

zăpezii); 

F44 Alunecarea xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxată cu utilizarea de încălţăminte 

nepotrivită; 

F45 Nerespectarexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxunzătoare - lucrul la calculator 

- alte activităţi; 

F46 Utilizarea de lixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx diverşi solicitanţi de 

documente; 

F47 Necunoaşterexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx circulaţia (pe traseu sau în 

incintă, mijloace de transport); 

F48 Neefectuarexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe, expunerea factorilor de risc, a 

incidentelor şi a accidentelor şi a măsurilor luate; 
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MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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8. FIŞA DE MĂSURII PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ 

CASIER 

Nr. 

Crt 
LOC DE MUNCĂ / FACTOR xxxxxxxxx 

NIVELE 

xxxxx 

xxxxxxxxx PROPUSĂ 

NOMINALIZAREA xxxxxxxxx 

 

COMPETENŢE 

ŞI 

RĂSPUNDERI 

 

TERMENE 

 

0  1 2 3 4 5 

1 F12 Fxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 

ombustibile (hârtii), fumatului în locuri 

nepermise, sau a acţiunilor răuvoitoare. 

5 Întocmirea planului de acţiune, 

xxxxxxxxxxxxxxxx SU.  

Verificarea şi completarea stingătoarelor 

de incendiu conform normelor.                                        

Instruirea angajaţilor asupra celor de mai 

sus. 

 

Responsabil SU      

 

Director 

 

Imediat              

Periodic cel 

puţin conform 

xxxxxxx în 

vigoare. 

2 F4 Răsturxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxde 

bibliotecă xxxxxxxxxxxxxxxxxiale aflate în 

poziţii nesigure sau neasigurate; 

4 Verificarea xxxxxxxxxx înălţimii de 

depozitare a bibliorafturilor cu documente.  

Verificarea xxxxxxxxxxxxxx a rafturilor şi 

dulapurilor.  

Verificarea xxxxxxxxxxxxxx de circulaţie 

şi instruirea angajaţilor.  

Întocmirea xxxxxxxxxxxxx. 

Persoană 

xxxxxxx SSM   

 

Director                  

 

Imediat şi  

 

xxxxxxx 

3 F42 Utilizare xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (cu toc înalt 

şi subţire şi/xxxxxxxxxxxxxxxxx neasigurat); 

4 Instruirea xxxxxxxxxxxxxx pericolului pe 

care îl xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

riscului.    

 

Promovarea xxxxxxxxxxxxxxxx 

corespunzătoare. 

 

Director                     

 

xxxxxxxx 

desemnată SSM 

 

Periodic şi  

 

xxxxxxxxx 
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0  1 2 3 4 5 

4 F43 Deplasări xxxxxxxxxxx(dezechilibrare, 

alunecare, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx în 

anotimpul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

sau a zăpezii); 

4 Numirea xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

de circulaţie în anotimpul rece.  

 

Dotarea cu scule necesare de curăţire a 

zăpezii şi xxxxxxxxxxxxxx. 

Director                

 

Administrator                    

 

Persoană 

desemnată SSM 

 

Înainte de 

sosirea 

anotimpului 

rece 
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9. Interpretarea rezultatelor evaluării 

 

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă  CASIER   

este de 2,80  valoare care îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel 

de risc  mic nedepăşind valoarea acceptabilă (3,5).  

Rezultatul este suxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxă totuşi că din totalul de 

48 factori   de   risc   identificaţi, 4 depăşesc, ca nivel parţial de risc,  

 valoarea acceptabilă 3:   

 Ø     3 încadrându-se în categoria de risc mediu (4)  

 Ø     1 încadrându-se în categoria de risc mare(5)  

 Cei 4 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt: 

 F4.  Răsxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu a diverselor materiale aflate în poziţii 

nesigure sau neasigurate; (nivel parţial de risc 4) 

 F12.  Flăcxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxustibile (hârtii), fumatului în locuri 

nepexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxl de risc 5) 

 F42.  Utilixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxubţire şi/sau călcâi neasigurat); 

(nivel parţial de risc 4) 

 F43.  Dexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxecare, împiedicare) în curtea instituţiei 

datoxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxce necurăţarea ghieţii sau a zăpezii); 

(nivel parţial de risc 4) 

 Pentru dixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxre se situează în 

 domeniul inaccepxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxîn  “Fişa de măsuri propuse”. 

În ceea ce priveşte rxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx situaţia se prezintă   

 după cum urmează:  

 ·    29,17% - factori de risc proprii mijloacelor de producţie;  

 ·    25,00% - factori de risc proprii mediului de muncă;  

 ·    25,00% - factori de risc proprii sarcinii de muncă;  

 ·    20,83% - factori risc proprii executantului.   

            Din analiza fişei de evaluare se constată că 21 respectiv, 43,75%  

dintre   factorii   de   xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxrsibile asupra executantului  

(invaliditate şi deces)xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxdupă gravitate, locul de  

 muncă  prezintă pericol ridicat de accidentare.  
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MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 
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Pentru Organizarea Succesului 
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10.PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE 

SISTEMULUI DE MUNCĂ 

LOCUL DE MUNCĂ:  CASIER 

NIVEL GLOBAL DE RISC:  2,82 
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MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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6. FORMULA ŞI CALCULUL NIVELULUI DE RISC GLOBAL AL                                      

SC RUBIN SRL SIBIU 

 

 

           Nr1x NRG1x NRG1 + Nr2x NRG2xNRG2 + Nr3x NRG3x NRG3 

NRG = -----------------------------------------------------------------------------------------  

Nr1x NRG1 + Nr2x NRG2+Nr3x NRG3 

 
Unde: 
 
- NRG =    Nivelul general de risc la nivel de societate, atelier, sector, secţie. 

- NRG1….n = Nivelul general de risc rezultat pentru fiecare loc de    muncă/post analizat; 
 
- Nr1…n =   Numărul de personal expus pentru fiecare loc de munca/post analizat. 
 

   

          1x 3,13x 3,13 + 1x 3,43x3,43 + 1x 2,82x 2,82         29,5142                           

NRG = --------------------------------------------------------- =  -------------- = 3,146 

1x 3,13+ 1x 3,43+1x 2,82              9,38 

   
7. MĂSURI GENERALE PROPUSE LA NIVEL DE UNITATE 

 

Fişele de măsurixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxrisc pe fie loc în parte. Tot în 

acest nobil scop pot fixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxmăsuri care sunt aplicabile întregii 

unităţi sau se adreseazxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxntate în continuare: 

1. Având în vxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx personal să se folosească 

N.S.S.M, coxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxbora instrucţiuni proprii pentru 

toate locurilxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx         oştinţelor conducătorilor 

auto. 

2. Având în vxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxerea capacităţii se va instrui întreg 

personalul dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fiecare loc de muncă din 

Prescripţii xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnătate la locul de muncă şi 

semnalizările de dirijare a autovehiculelor; 

3. Pentru orice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxlectrician autorizat extern şi 

intern şi instxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcu o firmă care deţine 

autorizaţiile nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxRDICŢIA de a efectua 

intervenţii în interiorul instalaţiilor electrice sau echipamente; 

4. Întărirea controlului intern al unităţii; 
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MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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5. Respectarea măsurilor de Situaţii de Urgenţă în special de P.S.I, plasarea potrivită a 

stingătoarelor de incendiu şi instruirea personalului asupra folosirii acestora prin exerciţiu 

de folosire cel puţin o dată pe an cu tot personalul. Interzicerea fumatului în unitate în afara 

compartixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxte corespunzător. 

6. Reducereaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtăţii în afara sarcinii de muncă. 

Întocmireaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxelor post ori de câte ori este 

necesar şi pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx propriu zisă cu acordul 

angajatului sub semnătură. 

7. Verificarea xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxerificarea periodică a stării de 

sănătate, îxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx şi medicul de medicină a muncii. 

Alegerea cxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) de reducere a fumatului 

(stabilirea loxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cardiovasculare se va ţine cont 

de indicaţiixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxaspect. 

Se recomandă angajatxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx scrisă a programelor de măsuri 

cuprinse în lucrareaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxresponsabilităţile şi termenele 

precizate). 
 

8. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
 

Metoda de evaluxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnalitice, semicantitative şi este în 

concordanţă cu standaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx de accidentare şi îmbolnăvire 

profesională sunt standxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx legea securităţii şi sănătăţii în 

muncă. 

Aplicarea metodxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cele mai relevante sunt fişa de 

evaluare a riscurilor şixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxă identificat. 

Aplicarea metodei a permis: 

a) idenxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx loc de muncă în scopul elaborării 

instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în mucă; 

b) radiogxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxc de muncă; 

c) stabilirea dimensiuni riscurilor şi ierarhizarea acestora; 

d) stabilixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxuncă şi ierarhizarea  acestora. 

Lucrarea de faţă conţinxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxri profesionale pentru locurile de 

muncă din cadrul SC RUBIN SRL SIBIU , realizată conform metodei Institutului Naţional de 

Cercetare în Domeniuxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxia în vigoare. 

Materialul  elxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxar prin  fişele de post, liste cu 

echipamentele tehnicxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxrdare a echipamentelor individuale 

de protecţie, informaţixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxcesului de muncă pentru fiecare loc 

de muncă, primite de lxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxrecum şi observaţiile proprii ale 

evaluatorului făcute cxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx        tivităţii pentru fiecare loc de 

muncă. 

Locurile de munxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxle patru componente ale unui 

sistem de muncă (mijlxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxuncă şi executantul). 
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MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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S-au identificat factorii de risc pentru fiecare loc de muncă, s-a stabilit consecinţa maximă 

previzibilă a acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman pentru fiecare factor în parte, 

încadrarea în clase de gravitate şi încadrarea în clase de probabilitate şi s-a calculat nivelul de risc 

global pentru fiecare loc de muncă. 

În funcţie de rezuxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxentru diminuarea nivelelor de 

risc parţial  calculate, la xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxoarea 3,5). Se poate observa că 

dintre cele 3 locuri de muxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxabilă de 3,5. Tabelul de 

ierarhizare al locurilor de xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtat în continuare: 

 
Nr. 

Crt. 
Locul de muncă 

Nivelul global de risc al 

locului de muncă 

Număr angajaţi 
 

1.  Agent comercial 3.43 1 

2.  Director 3.13 1 

3.  Casier 2.82 1 

4.     

5.     

 

Nivelurile globale al facxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxnurilor de măsuri determinate 

pentru locurile de muncă respective. 

 

Valoarea determixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxăţii SC RUBIN SRL SIBIU este 

de 3,146, rezultatul fiinxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxrvă că din totalul de  122  factori 

de risc identificaţi 25 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3: 

   1 încadrându-se în categoria maxim; 

   2 încadrându-se în categoria foarte mare; 

   5 încadrându-se în categoria factorilor de risc  mare; 

 17 încadrându-se în categoria factorilor de risc  mediu; 

  44 încadrându-se în categoria factorilor de risc   mic; 

 47 încadrându-se în categoria factorilor de risc  foarte  mic; 

    6 încadrându-se în categoria factorilor de risc minim. 

În ceea ce priveştexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxare, situaţia se prezintă după 

cum urmează: 

 32,12%, factori proprii mijloacelor de producţie; 

 23,24%, factori proprii mediului de muncă; 

 21,03%, factori proprii sarcinii de muncă; 

 23,61%, factori proprii executantului. 

Din analiza factxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxdintre factorii de risc identificaţi 

pot avea consecinţe irevexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxte). 
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MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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Deşi nivelurile globale de risc pe locuri de muncă, în urma analizei şi  calculelor, sunt în limite 

acceptabile, atât conducerea şi întreg personalul vor acţiona astfel încât măsurile stabilite să fie 

realizate menţinute şi respectate. În acest mod se va reduce substanţial probabilitatea producerii 

accidentelor şi pericolxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxministratorul societăţii, trebuie să 

efectueze periodic auxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxerifica îndeplinirea planurilor de 

măsuri şi nu numai. 

Lucrarea, alăxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxn vigoare, stă la baza implementării 

unui sistem de manaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.S.A.S. 18001, şi a fost concepută 

astfel încât să poată fi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxlitate, mediu, S.S.M.). Urmând 

acest drum angajatorulxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxement S.S.M., înfiinţarea unei 

structuri de verificarxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxas următor se poate trece la 

verificarea conformitxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxConformitate). 
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MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 
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9.PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ 

ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ   

SC EXEMPLU SRL SIBIU 

NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,146 

 

 
 

 

 

 

2010 
 

 

MODEL DOSAR ERAIP 

(Evaluarea Riscurilor de Accidentare si 

Imbolnavire Profesionala) 

 

model demonstrativ pentru trei locuri de munca 

continand trei fise de evaluare a riscurilor 
 
 

Dosarul de Evaluarea Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire 

Profesionala (ERAIP) este obligatoriu pentru activitatea de 

securitate si sanatate a muncii, si este intocmit de practicieni in 

domeniu, utilizand metode oficiale si medii specifice fiecarei 

ocupatii. 

 

 

Achizitionand un model de fisa de evaluare a riscurilor, 

achizitionati automat si continutul dosarului ERAIP. 

 

 

Dosarul ERAIP si modelele de Fise de Evaluare a Riscurilor 

respecta intreaga legislatie romaneasca in vigoare. 

 

 

Detalii şi comanda: 

www.rubinian.com/fisa_evaluare_riscuri_lista.php 

0724-578433 

office @ rubinian.com 

 

 

 

 

Rubinian 

Pentru Organizarea Succesului 
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