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OFERTA DE SERVICII ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 
 

IDENTIFICAREA PERICOLELOR ŞI EVALUAREA RISCURILOR DE 
ACCIDENTARE ŞI/SAU ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ 

    
  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 este vorba de un loc de muncă, un atelier sau o întreprindere, o asemenea 
analiză  
  permite ierarhizarea riscurilor în funcţie de dimensiunea lor şi alocarea eficientă a 
resurselor pentru măsurile prioritare.  
  Evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat 
şi cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinaţiei dintre doi parametri: gravitatea şi frecvenţa 
consecinţei maxime posibile asupra organismului uman. Se obţin astfel niveluri de risc parţiale 
pentru fiecare factor de risc, respectiv niveluri de risc global pentru întregul sistem analizat.  
  Acest principiu de evaluare a riscurilor este inclus deja în standardele europene (CEI 
812/85, respectiv EN 292-1/1991, EN 1050/96) şi stă la baza diferitelor metode cu aplicabilitate 
practică.  
  Astfel, SR EN 292-1/1996, preluat în România după standardul european amintit, în 
capitolul 6  
  precizează că „factorii ce trebuie luaţi în considerare la evaluarea riscului sunt 
probabilitatea producerii unei leziuni sau afectări a sănătăţii şi gravitatea maximă previzibilă a 
leziunii sau afectării sănătăţii”.  
  Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă conţine următoarele prevederi care 
vizează  
  obligativitatea evaluării riscurilor: 
  • angajatorul are obligaţia „să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea 
lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor 
chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă”  (art. 7, alin. 4, lit. a);  

• angajatorul are obligaţia „să realizeze şi să fie în posesia unei evaluări a riscurilor 
pentru securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri 
specifice”  (art. 12, alin. 1, lit. a).  
  De asemenea, prin prevederile art. 13, lit. b, Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii 
în muncă stabileşte faptul că, pentru asigurarea condiţi lor de securitate şi sănătate în muncă şi 
pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligaţia „să 
întocmească 
   un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi 
de altă  natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condiţi lor de 
muncă specifice unităţii”.  
  Scop şi finalitate: metoda de evaluare a nivelului de risc are ca scop determinarea 
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cantitativă a nivelului de risc pentru un loc de muncă, post de lucru, sector, secţie sau 
unitate/întreprindere, pe baza analizei sistemice şi a evaluării riscurilor de accidentare şi 
îmbolnavire profesională.  
  Aplicarea metodei se finalizează cu documentul centralizator (Fişa de evaluare a locului 
de muncă), document care cuprinde nivelul de risc global pe loc de muncă.  
  Aceasta fişa de evaluare, împreuna cu (Raportul de actiuni corectiv/preventive), rezultat 
în urma auditului de conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în 
Muncă, constituie baza fundamentării Planului de prevenire şi protecţie (cf. Anexei nr. 7 din HG 
1425 / 2006), destinat stabilirii măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor 
profesionale pentru sistemul de muncă analizat.  
 

 Pentru termenele de execuţie privind evaluarile de risc si planul de prevenire si protectie 
va rugam sa ne contactati. 
  Pentru tarife şi oferte particularizate în funcţie de complexitatea activităţii 
dumneavoastră, vă rugăm, să ne contactaţi.  
   
  Cu stimă,  
   
   
   
   
 
  


