
Procesul de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale începe cu reducerea si, acolo 

unde este posibil, eliminarea în totalitate a riscurilor potenţiale, fiind urmat de implementarea măsurilor de 

protecţie colectivă şi, în final,  de implementarea măsurilor  de protecţie individuală.

Evaluarea riscurilor este procesul prin care:

se identifică pericolele;

se identifică lucrătorii potenţial expuşi riscurilor cauzate de pericole;

se evaluează riscurile;

se apreciază dacă riscurile pot fi eliminate sau nu;

se decid măsurile de prevenire necesare în scopul eliminării sau reducerii riscurilor.

NOŢIUNI DE EVALUARE A RISCURILOR ŞI 

A SECURITĂŢII LUCRATORULUI

www.protectiamuncii-psi-iscir.ro



Elemente ale

Directivelor UE

Elemente ale sistemului 
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Prevenirea riscurilor Accentul pe acţiunile 

preventive

Responsabilizarea 

conducerii de la cel mai 

înalt nivel

Angajamentul declarat al 
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Conştientizarea şi 

formarea angajaţilor
Instruire - conştientizare

MANAGEMENTUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ



Pericol grav şi iminent de accidentare - situaţia
concretă, reală şi actuală căreia îi lipseşte doar

prilejul declanşator pentru a produce un

accident în orice moment.

Risc profesional - probabilitatea şi gravitatea

unei vătămări sau îmbolnăviri care apare ca

rezultat al expunerii la un pericol.

Ce este pericolul?

Ce este riscul?



Scopul principal al evaluării riscurilor profesionale este

protejarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. Evaluarea

riscurilor ajută la diminuarea posibilităţii de vătămare a

lucrătorilor şi de afectare a mediului ca urmare a

activităţilor legate de muncă. Aceasta ajută, de asemenea,

la menţinerea competitivităţii şi productivităţii
întreprinderii.

Conform prevederilor legislaţiei din domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă, toţi angajatorii trebuie să evalueze

riscurile.

De ce trebuie efectuată evaluarea riscurilor?
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Cum se poate efectua evaluarea riscurilor?

ETAPA 1:    Colectarea informaţiilor 

ETAPA 2:    Identificarea pericolelor

ETAPA 3:    Evaluarea riscurilor generate de pericole 

(estimarea probabilităţii şi gravităţii consecinţelor şi decizia 

încadrării riscului ca fiind admisibil)

ETAPA 4: Planificarea acţiunilor de eliminare sau reducere a

riscurilor

ETAPA 5: Elaborarea documentaţiei de evaluare a riscurilor   



 analiza sistemului de 

muncă

 identificarea pericolului

 analiza riscului:

• natura riscului;

• localizarea riscului;

• faze de lucru;

• număr de angajaţi expuşi;

• interacţiunea cu alte riscuri.

delimitarea riscului evaluarea riscului

Frecvenţa expunerii:

• permanentă;

• ocazională/discontinuă;

• rară.

Necesitatea de măsurare:

• nivelul factorilor de risc;

• analize medicale.

Gravitate:             

• intoxicaţii; 

• leziuni organice;              

• dermatoze, 

• hipoacuzii etc.

Intensitatea 

expunerii:      

• natura produsului;           

• cantitatea utilizată;           

• interacţiunea între 

produse.

EVALUAREA RISCURILOR



Eliminarea / reducerea riscurilor

măsuri tehnice şi 

organizatorice

control

Evaluarea riscului

analiza sistemului

de muncă

identificarea 

pericolului

analiza riscului

delimitarea riscului

 Gravitate

 Intensitatea expunerii

 Frecvenţa expunerii

 Necesitatea de   

măsurare:

• nivelul factorilor de 

risc;

• analize medicale.

evaluarea riscului
prevenirea 

expunerii

PREVENIREA EXPUNERII LA FACTORI DE RISC



PREVENIREA 

EXPUNERII 

LA 

FACTORI DE 

RISC

Reduce riscurile de 

îmbolnăviri şi 

accidentări

Îmbunătăţeşte 

productivitatea muncii 

şi calitatea produselor şi 

serviciilor

Îmbunătăţeşte 

performanţa de mediu 

a unităţii

Îmbunătăţeşte gradul 

de instruire şi disciplină
a angajaţilor

Securitate 

şi sănătate

Calitate

Mediul 

înconjurător

Resurse 

umane

MANAGEMENTUL SSM – PARTE INTEGRANTĂ A 

MANAGEMENTULUI GENERAL AL FIRMEI


