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Lucrarea de față prezintă o analiză a riscurilor profesionale a conducătorilor
de utilaje care desfășoară lucrări de colectare a lemnului și, totodată, o
stabilire a principalelor măsuri de prevenție pentru diminuarea nivelului de
risc al acestor locuri de muncă. Studiul are la bază analiza a 60 de factori de
risc profesional folosind metoda INCDPM București. Factorii de risc au fost
identificați pe baza listei generale stabilită de metodă, având la bază statistica
accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale și valorile înregistrate la
determinarea principalilor factori de risc fizici în parchetele de exploatare ale
Direcției Silvice Bacău. Analiza datelor arată nevoia de a adopta măsuri de
prevenție adecvate pentru a limita acțiunea principalilor factori de risc asupra
sănătății și securității muncitorilor. Măsurile vizează organizarea
corespunzătoare a locurilor de muncă, instruirea muncitorilor, dotarea cu
echipamente de protecție, monitorizarea stării de sănătate și controale interne.
De asemenea, aceste măsuri trebuie corelate cu încadrarea acestor locuri de
muncă în condiții speciale.
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1. INTRODUCERE
Domeniul forestier se caracterizează prin factori de risc a căror acțiune combinată este, de
cele mai multe ori, imprevizibilă, greu evitabilă și generează efecte negative asupra sănătății și
securității lucrătorilor forestieri. Din acest punct de vedere, activitatea conducătorilor de utilaje la
colectarea lemnului se caracterizează prin condiții de muncă dificile și variate [1, 2]. Efortul fizic,
zgomotul, vibrațiile, microclimatul de lucru sunt într-o interacțiune permanentă, generând în timp
afecțiuni ale organismului [3-5]. Totodată, acțiunea sinergică a riscurilor este amplificată de
riscurile ergonomice, precum și de cele datorate lucrătorilor [6, 7].
Cunoșterea riscurilor, evaluarea acestora și stabilirea măsurilor de prevenție constituie
obligații pe care toți angajatorii trebuie să le îndeplinească. În România, Legea 319/2006 [8],
stabilește ca angajatorul să evalueze riscurile și să ia măsurile de protecție pentru sănătatea și
securitatea în muncă. Deși există multe metode de evaluare a riscurilor, cea mai cunoscută și
utilizată în România este metoda elaborată de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru
Protecția Muncii București (INCDPM București) [9].
La nivel internațional sunt puține studii care au analizat acțiunea sinergică a factorilor de risc
profesional, multe dintre acestea limitându-se la cercetarea individuală a acestora. Studiul efectuat
de Melemez (2015) a analizat, folosind metoda AHP (the Analytic Hierarchy Process), factorii de
risc implicați în producerea accidentelor mortale din Turcia și a stabilit că acestea se datorează atât
factorilor organizaționali cât și a celor ce țin de muncitorii forestieri [10]. Analiza posturii de
muncă, a condițiilor ergonomice din cabina utilajului, precum și vizibilitatea operatorilor a fost
realizată de Gerasimov and Sokolov [7]. Aceștia au concluzionat că utilajele multifuncționale
asigură condiții superioare de muncă, precum și productivități ridicate față de echipamentele de
muncă clasice.
Efectul acțiunii factorilor de risc este reprezentat de accidentele de muncă și îmbolnăvirile
profesionale. Dintre bolile profesionale, cele mai prezente, sunt afecțiunile osteomusculoarticulare
care au ca factori de risc efortul fizic, posturile vicioase, vibrațiile și microclimatul de muncă.
Limitarea acțiunii vibrațiilor transmise corpului de către utilaj se poate face prin proiectarea unor
echipamente de muncă superioare, dar și printr-un comportament adecvat în muncă al
lucrătorului [11]. Microclimatul de muncă este un factor contribuitor, care participă împreună cu
ceilalți factori de risc în apariția afecțiunilor osteomusculoarticulare [12].
Lucrarea de față își propune să evalueze factorii din sistemul de muncă al conducătorilor de
utilaje, la colectarea lemnului, prin calcularea nivelului de risc pentru fiecare componentă de
muncă și să stabilească principalele măsuri preventive. Totodată, analiza cumulativă a riscurilor
poate oferi o imagine completă a condițiilor de muncă specifice acestor locuri de muncă.
Obiectivele specifice ale studiului constau în identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul
analizat și caracterizarea acestora în funcție de gravitatea consecințelor și probabilitatea de
manifestare.
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2. MATERIALE ŞI METODE
2.1. Locul cercetărilor
Evaluarea s-a realizat în parchetele de exploatare forestieră din cadrul celor 14 subunități
silvice ale Direcției Silvice Bacău (Figura 1), prin luarea în considerare a tractoarelor folosite la
scos-apropiat material lemnos. Direcția Silvică Bacău administrează fondul forestier de stat din
cadrul județului Bacău, fiind situată în partea estică a României. Parchetele de exploatare au
surprins variabilitatea caracteristicilor specifice locului de muncă, respectiv: înclinare (de la 0 la
28°), zone geografice (câmpie, deal, munte), altitudine (de la 95 m în Valea Siretului la 1664 m în
munții Tarcăului), umiditatea relativă a aerului UR% (de la 61 la 90%), temperatură (de la -4,6 la
23,1°C), sarcini de lemn de scos–apropiat (de la 1,400 la 11,200 m3), tipuri de utilaje (tractor
universal Zetor, TAF 690 PE), lucrări silvice (rărituri, produse accidentale și produse principale),
nivel de zgomot (între 78 și 87 db(A)), nivel de vibrații (A(8) între 0,580 și 3,460 m/s2) precum și
factorii de risc de accidentare care au generat accidentele de muncă pentru acest post de muncă.

Figura 1. Locul cercetărilor
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2.2. Evaluarea locului de muncă
Evaluarea factorilor de risc specifici locului de muncă analizat s-a realizat pe baza
metodologiei de calcul stabilită de INCDPM București (Institul Național de Cercetare - Dezvoltare
pentru Protecția Muncii București) [9]. Nivelul de risc, respectiv nivelul de securitate se calculează
în funcție de clasa de probabilitate și clasa de gravitate a consecințelor. Metodologia de evaluare
presupune calcularea unui nivel de risc global. Pentru a evidenția componenta sistemului de
muncă care ar putea afecta peste nivelul mediu acceptabil (𝑁𝑟𝑔 = 3,50), autorul propune o evaluare
individuală a fiecarei componente (executant, sarcina de muncă, mediul de muncă, mijloc de
producție). Astfel, factorii de risc sunt cuantificați pe baza un nivel de risc parțial (𝑁𝑟𝑝 ). Evaluarea
riscurilor se face pe baza grilelor de gravitate și probabilitate. În acest fel, se stabilește nivelul de
risc pentru fiecare factor de risc analizat. Nivelul de risc pentru fiecare componentă a sistemului de
muncă precum și cel global se calculează după Formula 1.

𝑁𝑟𝑝 =

∑𝑛𝑖=1 𝑟𝑖 𝑅𝑖
∑𝑛𝑖=1 𝑟𝑖

(1)

unde:
𝑁𝑟𝑝 este nivelul de risc parțial pe loc de muncă;
𝑟𝑖 - rangul factorului de risc „i”;
𝑅𝑖 - nivelul de risc pentru factorul de risc „i”;
n - numărul factorilor de risc aferenți componentei analizate.

2.2.1. Elementele componente ale sistemului de muncă
Operatorul utilajelor de scos-apropiat material lemnos își desfășoară activitatea în parchetele
de exploatare. Atribuțiile principale constau în manevrarea tractoarelor forestiere pentru a colecta
lemnul doborât din parchetul de exploatare în platforma primară situată la o cale permanentă de
transport. Colectarea lemnului cu tractoarele este formată din următoarele faze de lucru: formarea
și legarea sarcinii, cursa în plin, dezlegarea sarcinii și cursa în gol [13, 14]. Deplasarea cu utilajele se
desfășoară pe trasee aprobate, delimitate și construite în parchet, denumite drumuri de tractor.
Înclinarea longitudinală maximă admisibilă pentru deplasarea la cursa în plin este de 10% la
tractoarele universale dotate cu sapă și troliu forestier, iar la tractoarele articulate forestiere (TAF)
de 20% [15, 16]. La cursa în gol, înclinare admisă este de 20% pentru tractoarele universale,
respectiv 40% pentru TAF [16, 17]. Echipa de lucru este formată din doi muncitori: operatorul
utilajului și legătorul de sarcină [17].
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2.2.2. Procesul de muncă
Activitățile specifice procesului de colectare a lemnului sunt următoarele: adunatul, scosul și
apropiatul lemnului, manevrarea acestuia în platforma primară, precum și verificarea și
întreținerea utilajului [16]. În cazul utilizării tractoarelor echipate cu trolii, adunatul este operația
care presupune târârea pieselor de la locul recoltării până în spatele tractorului pentru formarea
sarcinii, iar apropiatul lemnului constă în deplasarea sarcinii de la calea de acces în platforma
primară [17]. Colectarea integrală cu tractorul cuprinde următoarele faze de muncă: a)
poziționarea utilajului astfel încât să se respecte condiția ca unghiul format între axa longitudinală
a tractorului și direcția de tras să nu depășească 15°; b) desfășurarea manuală a cablului de pe
tamburul troliului până la piesele de lemn; c) legarea pieselor de lemn de la locul recoltării; d)
trasul mecanic al sarcinii; e) pregătirea și legarea pieselor trase în spatele tractorului; f) cursa în
plin; g) dezlegarea sarcini; h) cursa în gol [13, 15, 17].

2.2.3. Executantul
În România, calificările care atestă că lucrătorul are aptitudinile, deprinderile și abilitățile
pentru a conduce utilajele de scos–apropiat, sunt definite de două standarde ocupaționale:
motorist la motoagregate și mașini în silvicultură - cod COR 833103 și operator la colectarea și
manipularea lemnului - cod COR 833106 [16, 18]. Operatorul utilajului lucrează în echipă cu
muncitorul legător de sarcină. Acesta trebuie să dețină competențele specifice manevrării
tractorelor forestiere, a verificării și întreținerii acestora, precum și a instrucțiunilor proprii de
sănatate și securitate în muncă [16, 18, 19]. Echipamentul de protecție specific acestui post de lucru
cuprinde următoarele componente: cască de protecție, bocanci de protecție, salopetă, mănuși,
îmbrăcăminte de iarnă viu colorată, antifoane [20].

2.2.4. Sarcina de muncă
Sarcina de muncă este definită de atribuțiile stabilite prin fișa postului și are la bază
cunoașterea procesului tehnologic specific fiecărui parchet de exploatare forestieră, astfel încât
colectarea lemnului să se desfășoare în condiții de siguranță și să fie realizați indicatorii de
productivitate a muncii. Astfel, sarcinile de muncă presupun din partea conducătorului de utilaj
următoarele: a) manevrarea, verificarea și întreținerea zilnică a utilajului; b) cunoașterea traseelor
de colectare, precum și a locurilor periculoase de pe cuprinsul parchetului; c) cunoașterea și
aplicarea corectă a codurilor de semnalizare în relația cu muncitorul legător de sarcină; d)
cunoașterea modului de legare/dezlegare a sarcinii; e) parcarea și asigurarea utilajului în locurile
stabilite; f) utilizarea corectă a cablurilor, ciochinarelor, cârligelor și a celorlalte elemente de
ancorare (Figura 2) [21].
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Figura 2. Formarea și legarea sarcinii în vederea colectării (stânga) şi sarcini în platforma primară
(dreapta)

Totodată, trebuie avut în vedere și modul de interacțiune a conducătorului de utilaj cu
ceilalți muncitori aflați la diferite operații din cadrul procesului de exploatare (recoltarea lemnului,
curățarea parchetului, lucrări în platforma primară), astfel încât să nu se creeze situații periculoase.

2.2.5. Mijloacele de producție
Echipamentele de muncă pe care are capacitatea profesională de a le utiliza lucrătorul pot fi
împărție în două categorii: tractoare universale adaptate procesului de colectare a lemnului și
tractoare articulate forestiere dotate cu trolii (Figura 3).

Figura 3. Echipamente de muncă specifice colectării lemnului: stânga - tractor articulat forestier, dreapta tractor universal adaptat pentru colectarea lemnului

Tractoarele universale sunt prevăzute cu troliu și sapă scut. Troliul este utilizat pentru
formarea și legarea sarcinii, iar sapa scut asigură o aderență crescută la formarea sarcinii, fiind
utilizată la semitârârea sarcinii și având, totodată, rolul de a proteja puntea din spate a tractorului
[17]. Tractoarele articulate forestiere sunt utilaje dedicate procesului de colectare a lemnului având
elementele constructive concepute pentru operațiile specifice. Astfel, utilajul are șasiul articulat,
troliile sunt bi-tambure și dezvoltă forțe de tracțiune mari (3-10 tone), sunt prevăzute cu o lamă cu
rol de voltare a lemnului ce poate fi utilizată și la lucrări de nivelare - curățare a traseelor de
colectare. Pe lângă tipurile de tractoare prezentate, în categoria mijloacelor de producție sunt
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incluse și uneltele, sculele, dispozitivele precum și alte piese de schimb (consumabile) utilizate de
către operatorul de utilaj [16].

2.2.6. Mediul de muncă
Mediul de muncă este reprezentat de locul unde este amplasat parchetul de exploatare.
Întrucât acesta se situează în mediul natural, lucrătorul interacționează cu factorii atmosferici
precum umiditatea, temperatura, presiune atmosferică, radiația ultravioletă, vânt, ploi, curenți
atmosferici etc. Totodată, mediul de muncă se caracterizează prin durata expunerii și anotimpul în
care se lucrează. Pe lângă factorii de mediu, lucrătorul este supus zgomotului și vibrațiilor din
cabina tractorului [5].

3. REZULTATE ȘI DISCUȚII
3.1. Identificarea, evaluarea și analiza factorilor de risc
3.1.1. Factorii de risc specifici executantului
Cercetarea accidentelor de muncă evidențiază că factorii de risc specifici lucrătorului au
generat, de cele mai multe ori, evenimentele de muncă. Prin urmare, prin metoda INCDPM, s-au
identificat factorii de risc, pe categorii accidentogene, astfel încât prin măsuri tehnice,
organizatorice și igienico - sanitare să limiteze probabilitatea de manifestare a acestora. În urma
analizării procesului de lucru au fost identificați 22 de factori de risc specifici executantului. Pe
baza claselor de gravitate și probabilitate de manifestare a consecințelor, a fost cuantificat nivelul
de risc al fiecăruia. Se poate observa că dintre aceștia, șapte factori de risc depășesc limita de
acceptabilitate (Figura 4): doi factori de risc indică un nivel de risc mare (F9 - colectarea volumelor
de masă lemnoasă supradimensionate și agabaritice în raport cu capacitatea utilajului și F15 deplasări și staționări în zonele de risc) și cinci factori de risc se situează în zona de risc mediu (F2 nerespectarea procedurilor de lucru, F3 - manevrarea necorespunzătoare a utilajului în condițiile
de teren înclinat, condiții meteorologice deosebite sau obstacole pe căile de colectare, F8 neefectuarea operațiilor de întreținere a utilajului conform planului de lucrări, F10 - nesincronizări
la lucrul în echipă, F22 - efectuarea unor sarcini de muncă în condiții psiho-fizice
necorespunzătoare). Cu toate că nivelul de risc parțial obținut (Nrp,ex = 3,30 - Formula 2) arată că
majoritatea factorilor de risc se situează în zona acceptabilă, totuși factorii de risc F2, F3, F8, F10,
F22 (nivel de risc = 4) și F9, F15 (nivel de risc = 5) sunt cei care, adesea, sunt implicați în producerea
accidentelor de muncă.
Cercetările privind riscurile și accidentele de muncă din domeniul forestier indică măsuri
precum instruirea [22-24], formarea profesională, dotarea și utilizarea echipamentelor de protecție
[24]. În vederea minimizării nivelului de risc, asupra factorilor de risc cu nivel ridicat s-a acționat
aplicând măsurile prezentate în Tabelul 1. Datele rezultate arată că acționând asupra factorilor F2,
F3, F9, F8, F10, F15, F22 se îmbunătățește nivelul de securitate a acestei componente de muncă.
Angajatorul trebuie să se asigure că toți lucrătorii cunosc măsurile, regulile, procesele de muncă
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cuprinse în reglementările de securitate și sănătate în muncă și, totodată, să organizeze
corespunzător locul de muncă prin coordonarea și supravegherea acestora.

Figura 4. Domeniul acceptabilității riscurilor specifice executantului

𝑁𝑟𝑝,𝑒𝑥 =

∑22
0(7𝑥7) + 0(6𝑥6) + 2(5𝑥5) + 4(4𝑥4) + 8(3𝑥3) + 7(2𝑥2) + 1(1𝑥1) 215
𝑖=1 𝑟𝑖 𝑅𝑖
=
=
= 3,30
22
∑𝑖=1 𝑟𝑖
0𝑥7 + 0𝑥6 + 2𝑥5 + 4𝑥4 + 8𝑥3 + 7𝑥2 + 1𝑥1
65

(2)

Tabelul 1. Principalele măsuri de prevenție a riscurilor incceptabile datorate executantului
Factori de risc

Măsuri de prevenție / măsuri corective

F2, F3, F9, F8,
F10, F15, F22
F2, F3, F9, F10,
F15, F22
F2, F15
F2, F3, F9, F10,
F15
F2, F3, F9, F8
F10, F22
F2, F3, F10

Instruirea formației de lucru la începerea activității în parchetul de exploatare, cu privire la
riscurile specifice locului de muncă (zone cu pantă/rampă accentuată, stâncării, grohotișuri) (Aex)
Organizarea corespunzătoare a procesului de muncă prin coordonarea și supravegherea
activităților de către conducătorul locului de muncă (Bex)
Stabilirea, delimitarea și semnalizarea zonelor de risc din parchetul de exploatare (Cex)
Atribuirea sarcinilor de muncă numai lucrătorilor care dețin competențele/ capacitatea/calificările
necesare (Dex)
Verificarea locului de muncă prin controale interne de către lucrătorii desemnați (E ex)

F8

Aplicarea codurilor de semnalizare pentru gesturi - semnal și comunicare verbală conform H.G.
971/2006 [25] (Fex)
Exploatarea utilajului conform prescripțiilor tehnice și, totodată, respectarea programului de
revizie, întreținere și reparații (Gex)
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3.1.2. Factorii de risc specifici sarcinii de muncă
În Figura 5 sunt prezentați cei 9 factori de risc (F23 - F31) identificați pentru această
componentă de muncă, precum și nivelul de risc al fiecăruia. Se poate observa că patru factori de
risc au un nivel inacceptabil: F24 - atribuirea unor sarcini de muncă fără ca muncitorii să dețină
capacitatea necesară; F27 - efortul mixt/static și dinamic; F28 - poziții de lucru forțate sau vicioase;
F29 - ritmul de muncă mare. În funcție de scala de încadrare a nivelurilor de risc cei patru factori se
situează la un nivel de risc mediu. Nivelul de risc parțial determinat este 3,42 (Formula 3), valoare
ce se situează în apropierea curbei de acceptabilitate. Stabilirea cuplului gravitate-probabilitate a
avut la bază rezultatele evaluării medicale a operatorilor de tractoare forestiere, investigații care sau desfășurat în Clinica de Medicina Muncii București. Afecțiunile constatate evidențiază boli ale
sistemului osteomusculoarticular datorate pozițiilor de lucru vicioase și a efortului fizic.
Afecțiunile osteomusculoarticulare sunt localizate în zona toracală și lombară a coloanei
vertebrale, a gâtului și umerilor [1, 26].

Figura 5. Domeniul acceptabilității riscurilor specifice sarcinii de muncă
𝑁𝑟𝑝,𝑠𝑚 =

∑9𝑖=1 𝑟𝑖 𝑅𝑖 0(7𝑥7) + 0(6𝑥6) + 0(5𝑥5) + 4(4𝑥4) + 3(3𝑥3) + 1(2𝑥2) + 1(1𝑥1) 96
=
=
= 3,42
∑9𝑖=1 𝑟𝑖
0𝑥7 + 0𝑥6 + 0𝑥5 + 4𝑥4 + 3𝑥3 + 1𝑥2 + 1𝑥1
28

(3)

Aplicarea măsurilor de prevenție specificate în Tabelul 2 au scopul de aducere în domeniul
acceptabil a celor patru factori de risc inacceptabili într-un interval de timp rezonabil.
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Tabelul 2. Principalele măsuri de prevenție a riscurilor incceptabile datorate sarcinii de muncă
Factori de risc
F24, F27, F28, F29
F24, F29
F27, F28
F27, F28
F24, F27, F28, F29
F29
F24

Măsuri de prevenție / măsuri corective
Instruirea muncitorilor la începerea activității în parchetul de exploatare, astfel încât acesta să
fie adaptată riscurilor ergonomice (Asm)
Organizarea corespunzătoare a procesului de muncă prin coordonarea și supravegherea
activităților de către conducătorul locului de muncă (Bsm)
Proiectarea ergonomică a locului de muncă și totodată organizarea unor programe de
instruire privind postura corectă de lucru (Csm)
Evaluarea medicală periodică a operatorilor în clinica de mecina muncii și efectuarea unor
investigații medicale specifice (radiografie sistem osteomusculoarticular) (Dsm)
Verificarea locului de muncă prin controale interne de către specialiști instruiți privind
ergonomia muncii (Fsm)
Respectarea normelor de producție și a timpului aferent fiecărei sarcini de muncă (Gsm)
Acceptarea la lucru a muncitorilor ce dețin calificarea și competențele adecvate standardului
ocupațional (Hsm)

3.1.3. Factorii de risc specifici mijloacelor de producție
Pentru mijloacele de productie s-au identificat 13 factori de risc. Se poate observa că dintre
aceștia, doi factori de risc depășesc limita de acceptabilitate (Figura 6), respectiv: F36 - circulația pe
căi de colectare neamenajate sau care nu corespund standardului ocupațional și F38 - devierea de
la traiectoria normală în timpul deplasării cu sarcina formată, ca urmare a supradimensionării
acesteia corelat cu întâlnirea unor obstacole sau zone periculoase. Cu toate acestea, nivelul de risc
parțial indică o valoare Nrp,mp = 3,11 (Formula 4), componenta de muncă situându-se în zona de risc
acceptabil.

Figura 6. Domeniul acceptabilității riscurilor specifice mijloacelor de producție
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𝑁𝑟𝑝,𝑚𝑝 =

∑13
0(7𝑥7) + 0(6𝑥6) + 1(5𝑥5) + 1(4𝑥4) + 6(3𝑥3) + 3(2𝑥2) + 2(1𝑥1) 109
𝑖=1 𝑟𝑖 𝑅𝑖
=
=
= 3,11
∑13
0𝑥7 + 0𝑥6 + 1𝑥5 + 1𝑥4 + 6𝑥3 + 3𝑥2 + 2𝑥1
35
𝑟
𝑖=1 𝑖

(4)

Tabelul 3. Principalele măsuri de prevenție a riscurilor incceptabile datorate mijloacelor de producție
Factori de risc
F36, F38

F36, F38
F36, F38
F36, F38
F36, F38

Măsuri de prevenție / măsuri corective
Instruirea operatorilor de utilaje la începerea activității în parchetul de exploatare cu privire
la respectarea căilor de scos–apropiat conform proiectului tehnic, precum și a caracteristicilor
dimensionale și cantitative ale sarcinii de scos–apropiat (Amp)
Organizarea corespunzătoare a procesului de muncă prin coordonarea și supravegherea
activităților de către conducătorul locului de muncă (Bmp)
Proiectarea, execuția și întreținerea căilor de colectare, astfel încât să se respecte condițiile
impuse de standardul ocupațional - amplasare, pantă, caracteristici dimensionale (Cmp)
Respectarea prescripțiilor tehnice din cartea utilajului referitoare la încărcătura maximă
admisă și dimensiunile pieselor de lemn ce se colectează (Dmp)
Verificarea locului de muncă prin controale interne (E mp)

Parametrii de lucru ai utilajului și caracteristicile geomorfologice ale căilor de colectare
influențează siguranța în muncă [27]. Măsurile de prevenție trebuie concentrate pe respectarea
recomandărilor din cartea utilajului, precum și a prevederilor din standardul ocupațional
referitoare la caracteristicile căilor de scos-apropiat.

3.1.4. Factorii de risc specifici mediului de muncă
Potrivit metodei INCDPM București, mediul de muncă analizează factorii de risc fizic de
mediu (temperatură, umiditate, presiune atmosferică, curenți de aer, zgomot, vibrații, radiații etc.),
biologic (insecte, viruși, ciuperci etc), chimic (gaze, pulberi), precum și caracterul special al
mediului. Nivelul de risc rezultat este Nrp,mm = 3,52 (Formula 5), aflându-se în zona inacceptabilă
și, totodată, fiind cel mai ridicat comparativ cu celelalte componente ale sistemului de muncă.
Pentru mediul de muncă s-au identificat 16 de factori de risc specifici. Se constată că, dintre
aceștia, șase factori de risc depășesc limita de acceptabilitate (Figura 7): un factor de risc indică un
nivel de risc mare (F51 - zgomotul) și cinci factori de risc ce se situează în zona de risc mediu (F52 vibrații, F54 - calamități naturale, F56 - microorganisme în aer și bacterii, F58 - atacuri de insecte,
F60 - mediu forestier). Măsurarea nivelului de zgomot și a vibrațiilor transmise corpului a
evidențiat că, de cele mai multe ori, la cursa în plin și la formarea sarcinii sunt depășite valorile
maxime legale (87 dB(A) la zgomot și 0,5 m/s2 pentru vibrațiile transmise corpului) [19]. Expunerea
la zgomotul și vibrațiile din cabina utilajului sunt influențate de condițiile de lucru, tipul de
tractor, presiunea din pneuri, condițiile drumurilor de tractor și durata de exploatare [6].
Evaluarea expunerii lucrătorilor la zgomot și vibrații (F51 și F52) a stabilit niveluri ridicate,
situate peste limita legală, gravitatea consecințelor fiind evidențiată de prezența afecțiunilor
profesionale depistate de echipa medicală din clinica de medicina muncii (hipoacuzie bilaterală,
boli osteomusculoarticulare). Prezența în mediul forestier a căpușelor ce pot transmite bacteria
Borrelia burgdorferi arată că muncitorii forestieri se pot infecta și pot face boala Lyme (F56). De
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asemenea, sunt prezente insecte precum viespile, gărgăunii (din Familia Vespidae) care pot
declanșa stări alergice ce pot provoca moartea lucrătorilor prin șoc anafilactic. În ceea ce privește
caracterul special al mediul forestier în ansamblu său, prin multitudinea, variabilitatea și efectul
sinergic al factorilor de risc se produce uzura prematură a organismului (F60). Datorită acestor
factori de risc prezenți în mediul de lucru, se impun măsuri de prevenție/corecție (Tabelul 4),
pentru a asigura un cadru sigur și sănătos de desfășurare a activităților.

Figura 7. Domeniul acceptabilității riscurilor specifice mediului de muncă

𝑁𝑟𝑝,𝑚𝑚 =

∑16
0(7𝑥7) + 0(6𝑥6) + 1(5𝑥5) + 5(4𝑥4) + 9(3𝑥3) + 0(2𝑥2) + 1(1𝑥1) 187
𝑖=1 𝑟𝑖 𝑅𝑖
=
=
= 3,52
∑16
0𝑥7 + 0𝑥6 + 1𝑥5 + 5𝑥4 + 9𝑥3 + 0𝑥2 + 1𝑥1
53
𝑟
𝑖
𝑖=1

(5)

Tabelul 4. Principalele măsuri de prevenție a riscurilor incceptabile datorate mediului de lucru
Factori de risc

Măsuri de prevenție / măsuri de corective

F51, F52, F54, F56,
F58, F60
F51, F52, F54, F56,
F58, F60
F51, F52, F54, F56,
F58, F60
F51, F52

Instruirea operatorului de utilaj privind riscurile specifice mediului forestier (zgomot,
vibrații, temperatură, curenți aer, agenți chimici și biologici)(Amm)
Organizarea corespunzătoare a procesului de muncă prin coordonarea și
supravegherea activităților de către conducătorul locului de muncă (Bmm)
Dotarea cu echipamente de protecție care să asigure protecția la riscurile specifice
mediului forestier (Cmm)
Dotarea cu echipamente de muncă care să asigure protecția la riscurile specifice
mediului forestier (Dmm)
Evaluarea medicală periodică a operatorilor în clinica de medicina muncii și efectuarea
unor investigații medicale specifice (Emm)
Verificarea locului de muncă prin controale interne (Fmm)

F51, F52, F54, F56,
F58, F60
F51, F52, F54, F56, F58
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3.2. Influența principalilor factori de risc în sistemul analizat
Nivelul de risc global pentru postul de muncă al operatorilor utilaje de scos-apropiat este
3,38 (Formula 6), fiind situat în zona limitei superioare a nivelului maxim de acceptabilitate (3,50).
Având în vedere că sistemul de muncă este dinamic, nivelurile privind probabilitatea și gravitatea
consecințelor se pot modifica, astfel încât riscul global poate ajunge în zona inacceptabilă. Prin
urmare, trebuie avute în vedere componentele sistemului de muncă care prezintă niveluri de risc
ridicate: mediul de muncă (3,52) și sarcina de muncă (3,42). Din analiza datelor se constată că
factorii de risc specifici executantului și mijloacelor de producție sunt cei care generează
preponderent accidentele de muncă, iar cei ai mediului și sarcinii de muncă sunt implicați
predominant în bolile profesionale și uzura prematură a organismului. Bolile profesionale și cele
legate de profesie care au fost diagnosticate la Institutul de Boli Profesionale București se
încadrează în sfera afecțiunilor osteomusculoarticulare. Acestea afectează coloana vertebrală (zona
cervicală, toracală și lombară), membrele superioare și inferioare. Totodată, au fost diagnosticate și
boli legate de profesie ce indică afecțiuni ale aparatului respirator, ale pielii (dermatologice)
precum, și ale sistemului osteomusculoarticular [19]. Efortul fizic, posturile vicioase, microclimatul
de lucru și vibrațiile transmise corpului sunt principalii factori de producere a afecțiunilor
profesionale. Deseori, valorile limită ale expunerii la vibrații și zgomot sunt depășite la formarea
sarcinii și cursa în plin. Acțiunea cumulativă și prelungită în timp a riscurilor afectează starea de
sănătate a lucrătorilor. Prin urmare, se poate afirma că activitățile forestiere pentru această
categorie de muncitori se desfășoară în condiții speciale.
𝑁𝑟𝑔 =

∑60
0(7𝑥7) + 0(6𝑥6) + 4(5𝑥5) + 15(4𝑥4) + 26(3𝑥3) + 10(2𝑥2) + 5(1𝑥1) 613
𝑖=1 𝑟𝑖𝑅𝑖
=
=
= 3,38
60
∑𝑖=1 𝑟𝑖
0𝑥7 + 0𝑥6 + 4𝑥5 + 15𝑥4 + 26𝑥3 + 10𝑥2 + 5𝑥1
181

(6)

În Figura 8, au fost reprezentați cei 60 de factori de risc profesional identificați în sistemul de
muncă al conducătorilor de utilaje de scos-apropiat material lemnos. Proporția factorilor de risc pe
componente ale sistemului de muncă este următoarea:
-

36,66% factori datorați executantului;

-

29,63% factori aferenți mediului de muncă;

-

21,66% factori specifici mijloacelor de producție;

-

26,66% factori proprii sarcinii de muncă.
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Figura 8. Reprezentarea riscurilor identificate pentru locul de muncă al conducătorului de utilaje

Legislația anterioară a permis încadrarea în grupele de muncă I și II a muncitorilor din
exploatările forestiere până în anul 2001, când H.G. 620/1992 [28] a fost abrogată și înlocuită cu
H.G. 261/2001 [29]. Prin această reglementare a fost introdusă noțiunea de „condiții deosebite” și
au fost stabilite criteriile și metodologia pentru această încadrare. Astfel, până la data de 31
decembrie 2002, locurile de muncă încadrate în grupa I și a II de muncă trebuiau reevaluate și
trebuia demarată o serie de operațiuni specifice (determinarea de noxe profesionale, expertizarea
locurilor de muncă, stabilirea unei liste a bolilor profesionale) pentru a obține de la Inspectoratul
Teritorial de Muncă avizul de încadrare în condiții deosebite, ce putea avea o valabilitate de
maxim trei ani, cu posibilitatea de prelungire. Totodată, în anul 2003, prin H.G. 1025 [30],
conducătorii de utilaje au fost nominalizați în locurile de muncă ce pot fi încadrate în condiții
speciale, pe baza unei metodologii și a unor criterii care presupuneau expertiză tehnică și medicală
privitoare la acțiunea factorilor de risc profesional. Reevaluarea locurilor de muncă pentru a fi
încadrate în condiții speciale avea ca termen 30 iunie 2005. Cele două reglementări referitoare la
condițiile deosebite și speciale de muncă ale locurilor de muncă din exploatările forestiere nu au
fost implementate, posibil și din cauza procedurilor greoaie și dificil de aplicat. În acest moment,
sectorul forestier nu a reglementat statutul profesional al muncitorilor forestieri din exploatări,
acesta împreună cu nivelul de salarizare fiind o cauză principală a migrației forței de muncă.

4. CONCLUZII
1. Această lucrare a analizat un număr de 60 de factori de risc specifici locului de muncă,
folosind metoda INCDPM București. S-a constatat că nivelul de risc se situează în
domeniul inacceptabil pentru mediul de muncă, iar pentru celelalte trei componente
(executant, sarcină de muncă, mijloace de producție) în zona acceptabilă, însă foarte
aproape de limita de 3,50. Totodată, s-au identificat 19 factori de risc peste limita de
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acceptabilitate și s-au stabilit măsurile de prevenție pentru a a-i diminua la un nivel
acceptabil;

2. Măsurile stabilite prin evaluarea riscurilor trebuie cuprinse în planul de prevenire și
protecție al unității. Implementarea măsurilor revine angajatorului care trebuie să se
asigure că toți lucrătorii le respectă și aplică în procesul de muncă. Organizarea locurilor
de muncă, procedurile de lucru sigure, instruirea adecvată a muncitorilor, acordarea și
purtarea echipamentelor de protecție sunt doar câteva dintre măsurile ce vizează locurile
de muncă sigure. La acestea se pot adăuga selecția corespunzătoare a muncitorilor,
capacitatea de a învăța din accidente și explicarea corespunzătoare a procesului de
muncă. Implementarea acestor măsuri construiește un sistem de lucru corect, care asigură
muncitorilor un mediu de lucru sigur și sănătos;

3. Încadrarea acestor locuri de muncă în condiții speciale. Necesitatea și oportunitatea
derivă din faptul că foarte puțini muncitori se pensionează la limita de vârstă prevăzută
de lege, întrucât starea de sănătate nu le mai permite să lucreze și se pensionează anticipat
sau pe caz de boală. Situația actuală a forței de muncă din exploatările forestiere impune
modificări urgente ale reglementărilor în vigoare pentru a putea încadra aceste locuri de
muncă în condiții speciale.
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REZUMAT EXTINS - EXTENDED ABSTRACT
Title in English: Preventive measures in the context of the assessment of the main risk factors specific to the
forestry vehicle operators during the logging processes
Introduction: Assessing occupational risks and establishing preventive measures for workplaces is a legal
obligation of any employer. This paper aims to assess the factors in the work system of forestry vehicle operators, during
the logging processes, by calculating the level of risk for each work component and establishing the main preventive
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measures. At the same time, the cumulative analysis of risks can give us a complete picture of the working conditions
specific to these jobs.
Materials and Methods: The study is based on analyzing 60 professional risk factors using the INCDPM
Bucharest method. The risk factors were identified based on the general list established by the method, based on the
statistics of the work accidents, the occupational diseases, and the values recorded when determining the main physical
risk factors in the felling areas of the Bacau Forestry Directorate. Each risk factor was characterized by two parameters:
the severity of the consequences and the probability of manifestation.
Results and Discussions: The evaluation of the 60 risk factors established a global risk level for the
workstation of the logging vehicle operators - close to 3,38, which is around the upper limit of the maximum
acceptability level (3,50). Among the components of the work system that present high levels of risk are the working
environment (3,52) and the work task (3,42). At the same time, 19 risk factors above the acceptability limit were
identified and preventive measures were established to reduce them to an acceptable level. Regarding the share of risks
related to each component of the labour system, it was found that 36,66% of the factors are due to the performer,
29,63% to the work environment, 21,66% factors specific to the means of production and 26,66% to the factors specific
to the work task. From the analysis of the data, it is found that the risk factors specific to the worker and the means of
production are those that mainly generate the accidents at work, and those of the environment and the work task are
predominantly involved in occupational diseases and premature wear of the body. The risk factors that generate
accidents are related to improper training, poor organization of the workplace and non-compliance with instructions.
Occupational and professional diseases that have been diagnosed at the Institute of Occupational Diseases Bucharest
fall within the sphere of musculoskeletal disorders. They affect the spine (cervical, thoracic and lumbar area), upper and
lower limbs. Physical exertion, incorrect postures, working microclimate, vibrations transmitted to the body are the
main factors in the incidence of occupational diseases. Often, the values of exposure to vibration and noise are exceeding
the legal limits. It can therefore be said that the job of this category of workers should be categorized under special
conditions.
Conclusions: The analysis of the data shows the need to adopt appropriate preventive measures to limit the
action of the main risk factors on the health and safety of workers. The measures should be aimed at the proper
organization of workplaces, the training of workers, providing protective equipment, health monitoring and internal
check-ups.
Keywords: risk factors, work system, forestry vehicle operators, timber logging, special conditions
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