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PREFAŢĂ 
 

În accepţiunea eminentului profesor Ioan Abrudan, managementul riscului este „un alt 
episod de formalizare a confruntării omului cu timpul, adică un mod al omului de a-şi imagina 
propria sa definire. Poate cea mai primitivă definiţie a riscului ar fi deviaţia dintre prezumţia de 
realizare a unui viitor posibil şi materializarea sa”. 

Indiferent de tipul şi mărimea sa, orice organizaţie este confruntată cu riscuri care îi pot 
afecta realizarea obiectivelor în ceea ce priveşte activităţile, iniţiativele strategice, operaţiunile, 
procesele şi proiectele, cu diferite consecinţe asupra rezultatelor strategice, operaţionale, 
financiare şi asupra imaginii şi a reputaţiei. Toate activităţile unei organizaţii implică riscuri, iar 
managementul riscului este procesul de fundamentare a deciziei, prin luarea în considerare a 
efectelor incertitudinii asupra materializării obiectivelor şi stabilirea măsurilor şi acţiunilor 
necesare. Pentru a avea eficacitatea scontată în interiorul organizaţiei, managementul riscurilor 
trebuie să devină parte integrantă din guvernanţa, managementul, procesele de raportare, 
politicile, filozofia şi cultura organizaţiei.       

În contextul armonizării legislaţiei naţionale cu cea comunitară, problemele privind 
calitatea vieţii, protecţia socială, protecţia mediului, asigurarea vieţii, securităţii şi sănătăţii 
angajaţilor dobândesc o importanţă din ce în ce mai mare în preocupările generale ale 
managementului. Parte integrantă a protecţiei sociale, asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă 
constituie astăzi domeniul preocupărilor conjugate ale disciplinelor tehnice şi umaniste, interesate 
deopotrivă de găsirea celor mai adecvate metode şi mijloace de optimizare a integrării omului în 
sistemul solicitărilor profesionale, de proiectare şi asigurare a funcţionalităţii locurilor de muncă. 
Din acest motiv, se simte nevoia unui profesionalism real la nivel organizatoric, de planificare şi de 
administrare corectă a tuturor resurselor din sistem, prin care să se materializeze managementul 
securităţii şi sănătăţii în muncă. Management în muncă înseamnă să stabileşti clar ţintele vizate, să 
cunoşti care sunt rezervele disponibile sau care pot fi atrase şi să le adecvezi scopurilor propuse. 
De claritatea stabilirii scopurilor şi de precizia adecvării mijloacelor disponibile depinde reuşita 
sau eşecul acţiunilor întreprinse. 

Evaluarea riscurilor a devenit şi în ţara noastră piatra unghiulară a abordării  în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă, din motive bine întemeiate. Dacă riscurile nu sunt evaluate sau nu 
sunt corect tratate, nu se poate iniţia un proces adecvat de gestiune a lor şi este posibil ca să nu se 
adopte măsurile preventive necesare. În consecinţă, o evaluare sistematică a riscurilor 
îmbunătăţeşte securitatea şi sănătatea la locul de muncă, dar şi rezultatele generale ale 
organizaţiei economice. 

Elementul central în construirea unui sistem eficace de management al riscului îl constituie 
identificarea riscurilor şi, în funcţie de „valoarea” care i se atribuie, stabilirea strategiei  adecvate din 
punct de vedere al securităţii organizaţiei. Este evident că de calitatea proceselor de identificare şi 
de evaluare a riscurilor depinde corectitudinea deciziei manageriale. 

Securitatea şi sănătatea în muncă nu poate fi privită de sine stătător. Din  acest motiv 
managerii vor trebui să-şi însuşească noua filozofie de securitate conform căreia securitatea şi 
sănătatea în muncă, asigurarea calităţii produselor şi protecţia mediului constituie un obiectiv 
comun, având statut egal cu obiectivele privind realizarea profitului, conjugat şi nu subordonat 
acestora din urmă. 

Acţiunea strategică de asigurare a eforturilor materiale şi umane necesare pentru crearea 
şi menţinerea stării de securitate şi sănătate la un nivel optim este determinată de rezultatul 
raportului acceptabil/inacceptabil, a cărui acurateţe decizională este determinată de selectarea 
corespunzătoare a metodelor de analiză şi evaluare aplicate. Din aceste considerente, în 
preocupările din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se depun eforturi în vederea 
diversificării şi perfecţionării metodelor de evaluare a nivelului de risc acceptabil.  



În cadrul acestei tendinţe, deosebit de actuale, se înscrie şi demersul publicistic materializat 
prin volumul pe care am plăcerea de a-l prefaţa.  

Autorii evidenţiază faptul că managementul  riscului nu mai reprezintă o abordare îngustă, 
limitată, orientată exclusiv spre îngrădirea sau controlul efectelor negative ale unor evenimente 
potenţiale ci, pornind de la abordarea riscului în termeni de „incertitudine”, această ştiinţă poate 
mări flexibilitatea şi adaptabilitatea organizaţiilor, într-un mediu din ce în ce mai incert, pe măsura 
sporirii complexităţii sale. Riscul trebuie înţeles în termeni de „oportunitate”, de valorificare 
corectă a situaţiilor imprevizibile. Organizaţiile inovatoare, îndreptate mereu către evenimentele 
neprevăzute, le pot exploata în avantaj propriu, situându-se astfel în poziţii prioritare, avantajoase, 
pe piaţă. 

După cum se subliniază în lucrare, numărul metodelor de analiză, estimare şi evaluare a 
riscurilor este considerabil superior celui al metodelor care vizează prevenirea. Majoritatea 
acestora au fost elaborate de cercetători al căror obiectiv a vizat mai degrabă stabilirea relaţiilor 
generale dintre solicitări şi consecinţe, decât rezolvarea unei probleme într-o situaţie particulară. 
Diverse metode sunt utilizate pentru evaluarea riscurilor şi definirea priorităţilor de acţiune, ceea 
ce este de dorit, dar se realizează frecvent în practică prin neglijarea analizării elementelor care 
definesc riscurile şi a mijloacelor eficace de prevenire.  

Pe de altă parte, prevenirea constă în căutarea celor mai adecvate măsuri şi mijloace de 
reducere a riscului, acţionând asupra uneia sau mai multora dintre componentele sale. Este deci 
esenţial ca analiza riscurilor să nu se transforme într-un proces de constatare şi estimare rapidă a 
componentelor pentru a obţine o exprimare numerică a riscului, ci să reprezinte un studiu 
aprofundat al cauzelor care determină mărimea valorilor expunerii, probabilităţii sau gravităţii şi 
a mijloacelor pertinente şi practicabile în mod raţional pentru controlul riscurilor. 

Strategia participativă de evaluare şi management a riscurilor profesionale, fundamentată 
şi descrisă detaliat în volumul de faţă, propune un model particular destinat articulării 
complementarităţilor şi mijloacelor implicate, fundamentând o abordare realmente 
interdisciplinară. Instrumentele de lucru specifice, recomandările concrete privind modul de 
aplicare al acestora şi studiul de caz complet care sunt incluse în lucrare conferă, dincolo de 
abordarea ştiinţifică riguroasă şi complexă, caracterul de concreteţe specific unui ghid practic. 
 Apreciez ca deosebit de meritoriu demersul autorilor de a contribui la clarificarea unor 
aspecte de ordin conceptual şi metodologic privind abordarea sistemică, dinamică, integrată şi 
participativă a evaluării şi managementului riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. 
 Consider că lucrarea va constitui un important element de referinţă atât pentru specialiştii 
şi practicienii din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cât şi pentru angajatori, inspectori de 
muncă şi alte categorii de factori interesaţi, datorită caracterului său dual, care combină analiza 
critică a metodelor de evaluare existente, cu abordarea novatoare din punct de vedere practic a 
managementului participativ, plasând lucrătorul în centrul demersului global de gestiune al 
riscurilor profesionale. Sunt convins că cei implicaţi în problematica şi deciziile din domeniul 
sănătăţii şi securităţii în muncă „r ăsfoind”această lucrare, care adaugă un plus de cunoaştere în 
domeniu, vor întelege că problemele nu sunt „simple” şi că pentru îndeplinirea responsabilităţilor 
politice şi profesionale trebuie să apeleze la consultanţa şi competenţa specialiştilor înregimentaţi 
în special în învăţământul superior şi în institute de cercetare de profil. 
 
 

Prof.univ.dr.ing.dr.h.c. NICOLAE ILIAŞ  
Membru al Academiei de Ştiin ţe Tehnice 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 

                                                           „Pentru cei mai mulţi dintre noi, marele pericol nu este că 
 ţintim prea sus şi nu reuşim, ci că ţintim prea jos şi reuşim”  
                                                      (Michelangelo Buonarroti) 

 
 

Prevenirea riscurilor profesionale constituie singura cale pentru îmbunătăţirea condiţiilor 
de securitate şi sănătate ale participanţilor la procesul de muncă, precum şi o sursă sigură pentru 
reducerea costurilor, creşterea productivităţii muncii, calităţii producţiei şi, în final, a calităţii 
vieţii sociale. 

România a trebuit să transpună, în reglementări naţionale, întregul acquis comunitar 
referitor la securitatea şi sănătatea în muncă, într-un interval foarte scurt de timp, pentru a crea 
condiţiile necesare aderării la Uniunea Europeană. Astfel, în anul 2006, prin Legea privind 
securitatea şi sănătatea în muncă nr. 319 s-a transpus în legislaţia naţională Directiva-cadru nr. 
89/391/CEE. Directivele speciale derivate din Directiva-cadru au fost transpuse în legislaţia 
românească prin hotărâri ale Guvernului României. O deficienţă a procesului de reglementare din 
România a fost aceea că s-a desfăşurat pe fondul unei culturi de securitate şi sănătate în muncă 
insuficient dezvoltată şi a unei slabe participări a partenerilor sociali la dezbateri. Legislaţia 
naţională a vizat nu numai aspectele referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor datorate 
procesului de muncă, ci şi pe cele privind asigurarea la accidente de muncă şi boli profesionale şi 
de organizare şi funcţionare a instituţiilor specializate ale statului.  

Modul în care s-a desfăşurat întregul proces de reglementare a securităţii şi sănătăţii în 
muncă în România a condus la o legislaţie incompletă, greu de înţeles şi de aplicat şi  care  
necesită frecvente modificări şi actualizări. Efectele generate de nivelul calitativ al legislaţiei se 
accentuează mai ales în partea de aplicare şi de respectare efectivă a acesteia. 

Evoluţia permanentă a dezvoltării economice şi sociale exercită influenţa sa asupra 
securităţii şi sănătăţii în muncă în sensul că, odată cu această evoluţie, apar noi riscuri 
profesionale şi noi modalităţi de manifestare ale acestora. Întreprinderile mici şi mijlocii sunt mai 
vulnerabile la acţiunea de identificare, evaluare şi control a riscurilor profesionale, deoarece 
dispun de puţine resurse pentru a le investi în sisteme complexe de protecţie a lucrătorilor. În 
anumite sectoare (construcţii, lucrări publice, agricultură, transporturi) întreprinderile mici şi 
mijlocii au un nivel de siguranţă deficitar. Întreprinderile, în genere, mici şi mijlocii au adesea 
nevoie de a face apel la competenţe externe pentru a integra prevenirea riscurilor în gestiunea 
economică a acestora, acţionând pe principiul că prevenirea este o valoare şi nu un cost. În 
România există înregistrate şi abilitate circa 2700 servicii externe care, în marea lor majoritate, au 
o structură monodisciplinară. Ele prestează, de regulă, către angajatori, servicii de prevenire care 
intră strict în atributele acestora şi ar fi trebuit sau ar putea fi rezolvate de către personalul 
propriu dacă acesta ar fi primit o formare profesională corespunzătoare. 

Suntem astăzi obligaţi să constatăm, realist şi pragmatic, că preocupările privind 
asigurarea securităţii, sănătăţii şi stării de bine în întreprinderi rămân reduse şi că foarte rar 
acţiunile de îmbunătăţire sunt realizate direct şi spontan de către angajatori şi de către lucrătorii 
înşişi. Din păcate aceste constatări sunt valabile pentru majoritatea întreprinderilor, dar sunt mult 
mai evidente în întreprinderile mici şi mijlocii, cărora li se adresează în mod special această 
lucrare. Totuşi, trebuie să admitem faptul că metodele de evaluare care sunt propuse spre aplicare 
acestei categorii de organizaţii economice mai curând le descurajează, fiind prea complexe, prea 
lungi în aplicare, orientate excesiv şi inutil spre cuantificare sau chiar redactate într-un stil 
incomprehensibil. 



Misiunea de prevenire a riscurilor profesionale are ca scop de a pune organizaţiile 
economice în situaţii în care acestea să acţioneze direct şi sistematic, pentru a lua în sarcină 
propria lor securitate şi protecţie a sănătăţii. Securitatea şi protecţia sănătăţii la locurile de muncă 
este problema tuturor participanţilor la procesul de muncă şi din acest motiv trebuie ca fiecare să 
fie informat despre politica şi obiectivele întreprinderii, despre rolul său în cadrul acesteia şi 
despre progresele realizate în această direcţie. O astfel de politică de comunicare va fi mai 
credibilă, deoarece se va sprijini pe rezultate vizibile şi direct receptate de către lucrători. 
Concilierea obiectivelor şi a cerinţelor puse în faţa diferiţilor actori ai întreprinderii şi ai 
subcontractanţilor are un caracter complex şi necesită întotdeauna o importantă muncă de 
concertare.  

O evaluare pertinentă a riscurilor trebuie să fie la baza unei cercetări de îmbunătăţire 
continuă a sănătăţii şi securităţii Această evaluare pleacă de la realitatea activităţilor de muncă, 
de la percepţia operatorilor şi se sprijină pe cunoştinţele disponibile la un moment dat. Este o 
etapă esenţială care trebuie să facă obiectivul unei analize critice, asociind toate persoanele 
implicate. Recurgerea la experţii externi pe subiecte specifice poate deveni necesară, iar concluziile 
lor trebuie să îmbunătăţească programul de prevenire. Relaţiile umane în cadrul întreprinderii 
formează piatra unghiulară  a muncii. O ambianţă călduroasă şi productivă permite colectivului de 
lucrători efectuarea activităţilor prevăzute, în bune condiţii. Prin însăşi cunoşterea relaţiilor 
umane, a respectului mutual, a comunicării, a managementului şi consensului dintre ele, devine 
posibilă favorizarea emergenţei unei noi abordări a muncii. Toate aceste consideraţii au constituit 
firul călăuzitor al acestui volum. 

Pornind de la analiza comparativă a metodelor de apreciere a riscurilor pentru securitatea 
şi sănătatea lucrătorilor şi luând în considerare principiile de bază ale managementului riscurilor, 
în conformitate cu standardul ISO 31000:2009, lucrarea de faţă evidenţiază necesitatea unei noi 
abordări a domeniului. Strategia şi ghidul de evaluare şi management al riscurilor care sunt 
prezentate în detaliu, împreună cu instrumentele specifice şi o aplicaţie practică, propun o 
abordare realmente pragmatică. Atât strategia, cât şi instrumentele de aplicare descrise, pornesc 
de la constatarea stării de fapt actuale şi oferă un instrument participativ de identificare a 
riscurilor, asigurând un fundament solid implicării lucrătorilor în căutarea soluţiilor de rezolvare 
a propriilor probleme. 

Suntem conştienţi că lucrarea noastră este perfectibilă. Din acest motiv, vom considera 
binevenite sugestiile şi observaţiile cititorilor noştri, pentru care le mulţumim anticipat, convinşi 
fiind că ele vor contribui la îmbunătăţirea ediţiilor viitoare ale acestei lucrări. 
 Nu putem încheia fără a aduce prinosul de recunoştinţă cuvenit mentorilor care au 
contribuit la formarea noastră ca specialişti, cercetători şi cadre didactice, investind în noi pentru 
generaţiile viitoare. 
 
 

Petroşani, August 2010       Autorii 
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