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EVALUAREA RISCURILOR DE IMBOLNAVIRE SI ACCIDENTARE PROFESIONALA
LA LOCUL DE MUNCA

DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA
LOCUL DE MUNCA Numar : 13
Agent comunitar
1. Procesul de munca
Contribuie la asigurarea ordinii si linistii publice precum si la crestera eficientei
pazei obiectivelor si a bunurilor apartinand domeniului public si privat in sectorul de
competenta ;
Asigura insotirea si protectia reprezentantilor primariei ori a altor persoane cu
functii publice locale , la executarea unor controale cu actiuni specifice .
Indeplineşte si alte atribuţii stabilite prin lege ori dispuse de conducerea unitatii
administrativ teritoriale .
.
2. Elementele componente ale sistemului de munca evaluat
2.1. Mijloace de producţie













autoturism Dacia Logan inscriptionat cu insemnele Politiei Comunitare si dotat cu
lampa pentru avertizare vizuala , de culoare albastra;
pistol marca Glock 19, calibrul 9mm , cu lovitura letala.
uniforma de serviciu compusa (cu piese pentru toate anotimpurile );
vesta / hamuri reflectorizante ;baston de cauciuc ;
aparat foto ;pulverizatoare iritant – lacrimogene ;
aparat cu electroşocuri ;
catuse cu lant si cheie ;
telefon mobil;
birou cu scaun ergonomic, dulapuri, mobilier birou;
instrumente de birotica (creioane, pixuri, stilouri, perforator, cutter, etc);
formulare tipizate;
instalatia electrica a cladirii, 220v ; 50 Hz., prelungitoare, etc.;
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2.2. Sarcina de munca – vezi fisa postului ;



















Prezentarea la locul de munca , apt pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;
Echiparea cu echipamentul individual de protecţie ;
Raspunde la solicitarile unitatii pentru realizarea obiectivelor stabilite;
Asigura ordinea şi liniştea publica în zonele şi locurile stabilite prin planul de paza şi
ordine publica, previne şi combate încălcarea normelor legale privind curăţenia
localităţilor şi comerţul stradal, precum şi alte fapte stabilite prin hotărâri ale
consiliului local;
Asigura paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de
consiliul local, conform planurilor de paza şi ordine publica;
Asigura insotirea şi protecţia reprezentanţilor primăriei ori a altor persoane cu funcţii
în instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice;
Participa, după caz, la asigurarea fluentei traficului rutier, cu ocazia efectuării unor
lucrări de modernizare şi reparaţii ale arterelor de circulaţie;
Psigura supravegherea parcarilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi
de agrement, a pieţelor, a cimitirelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de paza şi
ordine publica;
Constata contravenţii şi aplica sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru
încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii
publice,curăţenia localităţilor, comerţul stradal, protecţia mediului înconjurător,
precum şi pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri
ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului;
Participa la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor,
manifestărilor cultural artistice şi sportive organizate la nivel local;
Intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea
starilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale,
stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora;
Acţionează, împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte
autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi
bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii,calamitati
naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi inlaturare a urmărilor provocate de
astfel de evenimente;
Controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel
şi de respectare a igienizarii zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apa,
sesizand primarul cu privire la situatiile de fapt constatate şi la măsurile ce trebuie
luate în vederea îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii ;
comunica, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la
aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenta sa, despre
care a luat la cunostinta cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;
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Insoţeşte, în condiţiile stabilite prin regulament,functionarii primăriei la executarea
unor controale şi la punerea în executare a unor hotărâri ale consiliului local,
asigurând protecţia acestora şi prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice;
Verifica şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari sau
locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se incalca normele legale, altele
decât cele cu caracter penal;
Sprijină Poliţia Romana în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag
urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;
Primeste/preda armamentul si munitia din dotare la intrarea si respectiv la
iesirea din serviciu, verifica starea tehnica la luarea in primire si raspunde de
securitatea acestuia pe timpul exercitarii serviciului ;
Coopereaza cu politistii ,jandarmii,etc., acorda sprijin acestora in executarea
atributiilor de serviciu;
Informeaza ierarhic despre constatarile facute si evenimentele privind executarea
activitatilor care au loc in perimetrul sau zona incredintata;
Raspunde de respectarea instructiunilor si procedurilor specifice de lucru ;
Ia masuri privind interzicerea scoaterii din funcţiune, a modificarii, schimbarii sau
inlaturarii arbitrare a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, echipamentelor, instalaţiilor tehnice, etc., si sa se utilizeze corect aceste
dispozitive;
Controleaza, inainte de inceperea activitatii , starea tehnica a utilajelor, masinilor,
instalatiilor si echipamentelor de la locurile de munca din sectorul de competenta si
nu permite punerea in functiune a celor care nu corespund prevederilor de ssm si
psi; informeaza ierarhic despre constatarile facute ;
Respecta instrucţiunile SSM si PSI, se instruieste si instruieste personalul cu care
coopereaza asupra masurilor dispuse si impuse;
Sa comunice imediat angajatorului, sefului ierarhic si/sau serviciului intern/ extern
de prevenire si protectie orice situaţie de munca despre care au motive intemeiate
sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si
orice deficienta a sistemelor de protecţie;
Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu serviciul intern/ extern de prevenire si
protectie, atât timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror
masuri sau cerinţe dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari,
pentru protecţia sanataţii si securitaţii lucratorilor;
Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislaţiei din domeniul securitaţii si
sanataţii in munca si psi precum si masurile de aplicare a acestora;
Sa dea relaţiile solicitate de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari sau
reprezentantii serviciului extern de prevenire si protectie;
Sa coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu serviciul
intern/extern de prevenire si protectie, pentru a permite angajatorului sa se asigure
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ca mediul de munca si condiţiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru
securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
Executa autocontroale in sectorul de competenta si ia masuri de remediere
operativa a tuturor deficientelor;
Nu permite fumatul, folosirea focului deschis, parasirea locului de munca, consumul
de alcool sau alte acte de indisciplina in sectorul de competenta;
Interzice folosirea surselor de incalzire improvizate, necorespunzatoare, a
instalatiilor electrice improvizate, precum si folosirea metodelor de lucru
necorespunzatoare.
In caz de defecţiune a echipamentelor din dotare , etc., avizeaza despre aceasta pe
sefii direcţi si nu permite utilizarea acestora;
Asigura curaţenia la locul de munca si liberul acces pe caile de circulaţie si la
posturile de munca ;
La terminarea programului de lucru preda armamentul,etc., din dotare ,dispune
verificarea, oprirea, etc.funcţionarii echipamentelor si scoaterea lor de sub tensiune,
inchiderea robinetilor, etc., asigurand sectorul de competenta impotriva producerii
incendiilor ori a altor evenimente.

2.3.Mediul de munca
Activitatea se desfasoara atat in incinta inchisa, special amenajata pentru
desfasurarea activitatii cat si in teren (echipe pentru asigurarea ordinii si linistii publice ,
pazei bunurilor , etc.) .
Pe durata programului este expus la :
 variatii de temperatura, la deplasari interior-exterior;
 variatii ale intensitatii luminii, la deplasari interior-exterior;
 iluminat mixt , natural si artificial;
 zgomot sub 87 dB ;
 curenţi de aer naturali sau artificiali ;
 umiditate ridicata /scazuta functie de anotimp , in timpul deplasarilor in exterior ,etc.
 radiatii electromagnetice in apropierea echipamentelor electrice si electronice;
 pulberi pneumoconiogene (activitate in teren ,etc.).
3. Factori de risc identificaţi
3.1. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie
Factori de risc mecanic
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1. Lovire , strivire de catre mijloacele de transport auto si CF(neatenţie ,traversare prin
locuri nepermise,intarzieri , devansari la semafor etc.
2.Organe de masina in miscare , prindere mana sau articole de vestimentatie
(interventia la motor auoturismului ,etc.,in timpul functionarii),
3.Autoblocarea functionarii mecanismului de directie , defectarea sistemului de franare
in timpul deplasarilor cu autoturismul de serviciu ,etc. ;
4. Scurgeri libera de uleiuri , carburanti (interventia la auto,fisurarea , spargerea unor
conducte etc.) ;
5. Proiectarea de particule ,pietre ori alte materiale (sticla - eveniment rutier , interventii
in aplanarea unor conflicte,etc.)
6. Caderi de materiale sau obiecte, etc. (in timpul serviciului in teren ) la si de la
locurile de munca controlate , inspectate ;
7. Raniri datorita unor obiecte taioase, inţepatoare, ((aplanarea unor stari
conflictuale ,activitati de salvare persoane sau bunuri ,etc.);
8.Suprafete umede , alunecoase,(gheata iarna,etc.) cadere la acelasi nivel datorita
suprafetelor necorespunzatoare , denivelate ,etc.;
9. Alunecare, cadere la diferenţa de nivel in timpul deplasarilor pe scari (trepte umede,
alunecoase, etc. );
10. Recipiente sub presiune (butelii aer , gaze, etc.) ,din dotare ori pe traseele
pedestre , etc.;
Factori de risc termic
11. Contact cu obiecte cu temperatura ridicata , suprafete atinse accidental (misiuni in
teren ,) , etc.;
12.Incendii (provocate de scurcircuite electrice , declansate
voluntar ,etc.,) si
incercarea de a salva persoane sau bunuri materiale ;
Factori de risc electric
13.Curent electric: electrocutare prin atingere directa, fire neizolate, instalatii deteriorate,
interventii neautorizate in tablouri electrice, etc.;
14.Curent electric: electrocutare prin atingere indirecta a unor instalaţii improvizate,
izolatii imbatranite, intreruperea legaturii la centura de impamantare, tensiune de pas ,
etc.;
Factorii de risc chimic
15.Contact accidental cu substanţe toxice (neetichetate, depozitate necorespunzator,
etc.);
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3.2. Factori de risc proprii mediului de munca
Factori de risc fizic
16. Temperatura ridicata /coborata a aerului functie de anotimp ,etc.;
17.Umiditate ridicata/scazuta (misiuni de patrulare,etc.)
18. Curenţi de aer naturali sau artificiali ;
19. Pulberi pneumoconiogene;
20. Radiaţii electromagnetice in apropierea echipamentelor electrice si electonice ,etc.
21.Nivel de iluminare scazut (misiuni pe timp de noapte,etc.) ;
22.Zgomot (deplasari in teren ,etc.)
23.Calamitaţi naturale - furtuni, vânt - prabusirea sau ruperea crengilor copacilor,
cutremur, etc.;
Factori de risc chimic
24. Gaze ,vapori, aerosoli ( la utilizarea de sprayuri iritante,
lacrimogene ,esapamente,etc.);
Factori de risc biologic
25. Bacterii, virusi in aer sau in contact ;
26.Animale ori insecte periculoase (caini , sobolani,viespi,etc.) , in timpul activitatii in
teren;
3.3. Factori de risc proprii sarcinii de munca
Continut necorespunzator
27. Exploatarea de echipamente tehnice necertificate dpdv al securitatii si sanatatii
in munca;
28. Absenta unor operatii din procedura de executare stabilita pentru realizarea sarcinii
de munca (neverificarea armamentului din dotare inainte de predarea/primirea
acestuia ,neasigurarea intretinerii, etc.);
Solicitare fizica
29. Efort static (pozitie fixa la parcurgerea traseelor lungi , etc.);
30. Efort dinamic ;
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Solicitare psihica
31. Ritm de munca mare;
32. Stres (constientizarea raspunderii );
33. Violenta publica (agresiune verbală, fizică sau propuneri indecente,etc.) în timpul
misunilor de patrulare, interventii in stingerea unor conflicte ,prinderea
unor
faptuitori ,etc., atac terorist , etc.;
34. Solicitare permanenta a atenţiei in timpul deplasarii, decizii dificile in scurt timp –
intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort accentuat in cazul deplasarii in condiţii
atmosferice grele – ceaţa, ploaie, ninsoare ,etc.);
3.4. Factori de risc proprii executantului
Acţiuni gresite
35.Nerespectarea prevederilor legale privind utilizarea armelor de foc si a munitiei .
36.Nerespectarea programului de lucru , a planului de paza si ordine publica,a
consemnului ,etc.;
37.Neinsusirea ori insusirea superficiala a regulilor si instructiunilor privind misiunea/
activitatea desfasurata ;
38.Nesincronizarea cu coechipierii la lucrul in echipaje mixte (politia nationala,
jandarmerie ,etc.) ;
39.Utilizarea/admiterea utilizarii unor echipamente de munca cu defectiuni ,
neomologate , necertificate ,etc. ;
40.Efectuarea/admiterea efectuarii de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă
(joaca , plecarea din serviciu ori la terminarea programului , cu armamentul din dotare,
etc,) ;
41.Acceptarea incredintarii spre rezolvare a unor sarcini de munca pentru care nu are
calificarea , nu este instruit/ori nu a instruit corespunzator (necunoasterea
instructiunilor de utilizare a echipamentelor din dotare ,etc .) ;
42.Prezentarea la lucru fara respectarea regulilor de ssm si psi (control medical la
angajare si periodic , obosit ,sub influienta alcoolului, etc.)
43.Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic si la starea atmosferica, manevre
nepermise de legislaţia rutiera, neasigurarea la traversarea pedestra, etc.;
44.Depăşirea numărului maxim de persoane admis, a sarcinii maxime admise sau
angajarea de discuţii cu pasagerii ;
45.Utilizarea focului deschis sau fumatul în locuri cu pericol de incendiu sau explozie;
46.Circulatia cu autoturismul sub influienta alcoolului , a unor medicamente ,
drogurilor,intr-un stadiu avansat de oboseala ;
47.Circulaţia cu defecţiuni la sistemul de direcţie, sistemul de frânare, instalaţia
electrica, etc.;
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48.Efectuarea operatiei de remorcare cu mijloace improvizate ;
49.Pornirea motorului cu cutia de viteze cuplata intr-o treapta de viteze , fara actionarea
ambreiajului ;
50. Cadere de la acelasi nivel, impiedicari, alunecari la deplasarea pedestra in incinta
unitaţii sau in afara acesteia;
51. Caderea de la inaltime prin pasire in gol, ( in timpul deplasarii pe scari , mijloace de
transport, etc.);
52. Intervenţii neautorizate in tablouri sau instalaţii electrice , utilizarea echipamentelor
electrice si electronice cu defecţiuni, etc.;
53.Deplasari , stationari in zone periculoase (misiuni de patrulare, monitorizare,
salvare ,etc.) ;
Comunicari accidentogene
54. Utilizarea unui limbaj necorespunzator (generator de agresiune fizica si psihica) in
relaţia cu colegii, in timpul actiunilor de control ,etc.;
Omisiuni
55.Omiterea insusirii sau insusirea necorespunzatoare a regulilor de ssm si psi;
56.Parasirea locului de munca fara luarea tuturor masurilor de siguranta;
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UNITATEA:
PRIMARIA MURFATLAR
Loc de munca:
Agent comunitar

4.FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA

Componenta
sistemu
-lui de
munca
Mijloace
de
productie

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc

NR.

NR. PERSOANE EXPUSE: 1
Data expunerii: 8 ore/schimb
Echipa de evaluare:
1.Ioanidis Stoica – evaluator autorizat
2. Ilinca C-tin – lucrator desemnat ssm
3. Iliescu Ileana – referent RU
ConseClasa
Clasa
Nivel
cinta
de
de
partial
maxima gravitat probabi- de risc
previzie
litate
bila
DECES
7
3
5

Factori
de risc
identificati

Nr.
factor
risc

Factori
de risc
mecanic

1

Lovire , strivire de catre mijloacele de transport auto si CF
(neatenţie ,traversare prin locuri nepermise,intarzieri , devansari la
semafor etc.

2

Organe de masina in miscare , prindere mana sau articole de DECES
vestimentatie (interventia la motor autoturismului ,etc.,in timpul f
unctionarii ,etc),
Autoblocarea functionarii mecanismului de directie , defectarea DECES
sistemului de franare in timpul deplasarilor cu autoturismul de
serviciu ;

3

7

1

3

7

1

3
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Scurgeri libera de uleiuri , carburanti (interventia la ITM 3auto,fisurarea , spargerea unor conducte etc.) ;
45
Proiectarea de particule ,pietre ori alte materiale (sticla - INV GR
eveniment rutier , interventii in aplanarea unor conflicte,etc.) ;
III

2

2

2

4

2

3

Caderi de materiale sau obiecte ,etc. in timpul deplasarilor la si
INV GR
de la locurile de munca inspectate,etc.;
III
Raniri datorita unor obiecte taioase, inţepatoare, (aplanarea unor INV GR
stari conflictuale ,activitati de salvare persoane sau bunuri ,etc.);
II
Suprafete umede , alunecoase,(gheata iarna,etc.) cadere la INV GR
acelasi nivel datorita suprafetelor necorespunzatoare ,
III
denivelate ,etc.;
DECES
Alunecare , cadere la diferenţa de nivel in timpul deplasarilor pe

4

2

3

5

2

4

4

2

3

7

1

3

7

1

3

2

3

2

7

1

3

scari (trepte umede , alunecoase,etc.)
10
Factori
de risc
termic

11
12

Recipiente sub presiune (butelii aer, gaze, etc.),din dotare ori DECES
pe traseele pedestre , etc.;
Contact cu obiecte cu temperatura ridicata , suprafete atinse ITM 3accidental (misiuni in teren ,) , etc.;
45 zile
Incendii (provocate de scurcircuite electrice , declansate DECES
voluntar ,etc.,) si incercarea de a salva persoane sau bunuri
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materiale ;
Factori
de risc
electric

13

Curent electric : electrocutare prin atingere directa , fire neizolate,
instalatii deteriorate , interventii neautorizate in tablouri
electrice ,etc.
Curent electric : electrocutare prin atingere indirecta a unor
instalaţii improvizate, izolatii imbatranite , intreruperea legaturii la
centura de impamantare , tensiune de pas ,etc ;
Contact accidental cu substanţe toxice (neetichetate , depozitate
necorespunzator. ,etc) ;

DECES

7

1

3

DECES

7

2

4

ITM 45180 zile

3

3

3

16

Temperatura ridicata /coborata a aerului (misiuni in teren,etc.) ;

3

3

3

17

Umiditate ridicat a/scazuta (misiuni de patrulare,etc.)

3

3

3

18

Curenţi de aer naturali sau artificiali (din deschiderea repetata a
usilor de acces, instalatie de conditionare a aerului , etc.);
Pulberi pneumoconiogene ;

ITM 45180 zile
ITM 45180 zile
ITM 45180 zile
ITM 45180 zile
ITM 3 45zile

3

3

3

3

2

2

2

1

1

14

Mediul
de
munca

Factori
de risc
chimic
Factori
de risc
fizic

15

19
20

Radiaţii electromagnetice in apropierea echipamentelor electrice
si electonice ,etc.
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21

Nivel de iluminare scazut (misiuni pe timp de noapte,etc.) ;

DECES

7

1

3

22

Zgomot (deplasari in teren ,etc.)

3

2

2

23

Calamitaţi naturale - furtuni, vânt - prabusirea sau ruperea
crengilor copacilor, cutremur ,etc.;
Gaze ,vapori, aerosoli ( la utilizarea de sprayuri iritante,
lacrimogene ,esapamente,etc.);

ITM 45180
DECES

7

1

3

INV GR
III

4

1

2

INV GR
III
DECES

4

2

3

7

2

4

7

1

3

7

1

3

3

3

3

Factori
de risc
chimic
Factori
de risc
biologic

24

Continut
necores
punzator

27

Solicitare fizica

29

25

Microbi , bacterii, virusi , etc., in aer sau in contact ;

26

Animale ori insecte periculoase (caini , sobolani,viespi,etc.) , in
timpul activitatii in teren;
Exploatarea de echipamente tehnice necertificate dpdv al
DECES
securitatii si sanatatii in munca
Absenta unor operatii din procedura de executare stabilita pentru DECES
realizarea sarcinii de munca (neverificarea armamentului din
dotare inainte de predarea/primirea acestuia ,neasigurarea
intretinerii, etc.);
Efort static (pozitie fixa la parcurgerea traseelor lungi , etc.);
ITM 45180 zile

28
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30
Solicitare
psihica

Actiuni
gresite
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Efort dinamic ;

31

Ritm de munca mare;

32

Stres (constientizarea raspunderii );

33

Violenta publica (agresiune verbală, fizică sau propuneri
indecente,etc.) în timpul misunilor de patrulare, interventii in
stingerea unor conflicte ,prinderea unor faptuitori ,etc., atac
terorist etc;
Solicitare permanenta a atenţiei in timpul deplasarii, decizii
dificile in scurt timp – intervenţii pe baza reflexelor dobândite
(efort accentuat in cazul deplasarii in condiţii atmosferice grele –
ceaţa, ploaie, ninsoare ,etc.);

34

Executant

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Administraţiei şi
Internelor

35
36

Nerespectarea prevederilor legale privind utilizarea armelor de
foc si a munitiei .
Nerespectarea programului de lucru , a planului de paza si
ordine publica,a consemnului ,etc.;

ITM 45180 zile
ITM 45180 zile
ITM 45180 zile
DECES

3

3

3

3

3

3

3

3

3

7

3

5

ITM 45180 zile

3

3

3

DECES

7

1

3

DECES

7

1

3
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40
41

42
43
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Neinstruirea ori instruirea superficiala a personalului subordonat
/colaborator privind misiunea/ activitatea desfasurata ;
Nesincronizarea cu coechipierii la lucrul in echipaje mixte (politia
nationala , jandarmerie ,etc.) ;
Utilizarea/admiterea utilizarii unor echipamente de munca cu
defectiuni , neomologate , necertificate ,etc. ;
Efectuarea/admiterea efectuarii de operaţii neprevăzute prin
sarcina de muncă (joaca , plecarea la terminarea programului , cu
armamentul din dotare, etc,) ;
Acceptarea incredintarii/incredintarea spre rezolvare a unor
sarcini de munca pentru care nu are calificarea , nu este
instruit/ori nu a instruit corespunzator (necunoasterea
instructiunilor de utilizare a echipamentelor din dotare ,etc .) ;
Prezentarea/admiterea la lucru a personalului fara respectarea
regulilor de ssm si psi (control medical la angajare si periodic ,
obosit , sub influienta alcoolului, etc.)
Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic si la starea atmosferica,
manevre nepermise de legislaţia rutiera , neasigurarea la
traversarea pedestra ,etc.;

DECES

7

1

3

DECES

7

1

3

DECES

7

1

3

DECES

7

1

3

DECES

7

1

3

DECES

7

1

3

DECES

7

3

5
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48
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50
51
52
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Depăşirea numărului maxim de persoane admis, a sarcinii
maxime admise sau angajarea de discuţii cu pasagerii,
Utilizarea focului deschis sau fumatul în locuri cu pericol de
incendiu sau explozie;
Circulatia cu autoturismul sub influienta alcoolului , a unor
medicamente , drogurilor,intr-un stadiu avansat de oboseala ,etc.
Circulaţia cu defecţiuni la sistemul de direcţie, sistemul de
frânare, instalaţia electrica ,etc.
Efectuarea operatiei de remorcare cu mijloace improvizate ;
Pornirea motorului cu cutia de viteze cuplata intr-o treapta de
viteze , fara actionarea ambreiajului ;
Cadere de la acelasi nivel, impiedicari, alunecari la deplasarea
pedestra in incinta unitaţii sau in afara acesteia;
Caderea de la inaltime prin pasire in gol, ( in timpul deplasarii pe
scari , mijloace de transport, etc.);
Intervenţii neautorizate in tablouri sau instalaţii electrice ,
utilizarea echipamentelor electrice si electronice cu
defecţiuni ,etc.;

DECES

7

1

3

DECES

7

1

3

DECES

7

1

3

DECES

7

1

3

DECES

7

1

3

DECES

7

1

3

INV GR
III
DECES

4

2

3

7

1

3

DECES

7

2

4
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Comuni
cari
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togene
Omisiuni

54

55
56
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Deplasari , stationari in zone periculoase (misiuni de patrulare,
monitorizare, etc.) ;
Utilizarea unui limbaj necorespunzator (generator de agresiune
fizica si psihica) in relaţia cu colegii , in timpul actiunilor de
control,etc.;

DECES

7

1

3

DECES

7

1

3

Omiterea insusirii sau insusirea necorespunzatoare a regulilor de
ssm si psi ;
Parasirea locului de munca fara luarea tuturor masurilor de
siguranta ;

DECES

7

1

3

DECES

7

1

3

5. Formula si calculul nivelului de risc global
Locul de munca : Agent comunitar
Nivel global de risc: 3,20
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56

ri.Ri
0( 7x7 )+0( 6x6 )+3( 5x5 )+ 4( 4x4 )+43( 3x3 )+ 5(2x2) + 1(1x1)
547
Ngr = ------------- = ----------------------------------------------------------------------------------------- = --------- = 3,20
0 x 7 + 0 x 6 + 3 x 5 + 4 x 4 + 43 x 3 + 5 x 2 + 1 x 1
171
56
 ri
i=1

i=1
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6. Nivelurile parţiale de risc pe factori de risc
Locul de munca : Agent comunitar

Nivel global de risc: 3,20
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7

NIVELURI PARTIALE DE RISC

6

5

4

3

2

1

0
F1

F3

F5

F7

F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35 F37 F39 F41 F43 F45 F47 F49 F51 F53 F55
FACTORI DE RISC
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7. Legenda
1. Lovire , strivire de catre mijloacele de transport auto si CF(neatenţie ,traversare prin
locuri nepermise,intarzieri , devansari la semafor etc.
2.Organe de masina in miscare , prindere mana sau articole de vestimentatie
(interventia la motor auoturismului ,etc.,in timpul functionarii),
3.Autoblocarea functionarii mecanismului de directie , defectarea sistemului de franare
in timpul deplasarilor cu autoturismul de serviciu ;
4. Scurgeri libera de uleiuri , carburanti (interventia la auto,fisurarea , spargerea unor
conducte etc.) ;
5. Proiectarea de particule ,pietre ori alte materiale (sticla - eveniment rutier , interventii
in aplanarea unor conflicte,etc.)
6. Caderi de materiale sau obiecte, etc. (in timpul serviciului in teren ) la si de la locurile
de munca controlate , inspectate ;
7. Raniri datorita unor obiecte taioase, inţepatoare, (aplanarea unor stari
conflictuale ,activitati de salvare persoane sau bunuri ,etc.) ;
8.Suprafete umede , alunecoase,(gheata iarna,etc.) cadere la acelasi nivel datorita
suprafetelor necorespunzatoare , denivelate ,etc.;
9. Alunecare, cadere la diferenţa de nivel in timpul deplasarilor pe scari (trepte umede,
alunecoase, etc. );
10. Recipiente sub presiune (butelii aer , gaze, etc.) ,din dotare ori pe traseele
pedestre, etc.;
11. Contact cu obiecte cu temperatura ridicata , suprafete atinse accidental (misiuni in
teren ,) , etc.;
12.Incendii (provocate de scurcircuite electrice , declansate voluntar ,etc.,) si incercarea
de a salva persoane sau bunuri materiale ;
13. Curent electric: electrocutare prin atingere directa, fire neizolate, instalatii deteriorate,
interventii neautorizate in tablouri electrice, etc.;
14.Curent electric: electrocutare prin atingere indirecta a unor instalaţii improvizate,
izolatii imbatranite, intreruperea legaturii la centura de impamantare, tensiune de pas ,
etc.;
15.Contact accidental cu substanţe toxice (neetichetate, depozitate necorespunzator,
etc.);
16. Temperatura ridicata /coborata a aerului functie de anotimp ,etc.;
17.Umiditate ridicata/scazuta (misiuni de patrulare,etc.)
18. Curenţi de aer naturali sau artificiali (din deschiderea repetata a usilor de acces,
instalatie de conditionare a aerului , etc.);
19. Pulberi pneumoconiogene;
20. Radiaţii electromagnetice in apropierea echipamentelor electrice si electonice ,etc.
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21. Nivel de iluminare scazut (misiuni pe timp de noapte,etc.) ;
22.Zgomot (deplasari in teren ,etc.) ;
23.Calamitaţi naturale - furtuni, vânt - prabusirea sau ruperea crengilor copacilor,
cutremur, etc.;
24. Gaze ,vapori, aerosoli ( la utilizarea de sprayuri iritante,
lacrimogene ,esapamente,etc.);
25. Bacterii, virusi in aer sau in contact ;
26.Animale ori insecte periculoase (caini , sobolani,viespi,etc.) , in timpul activitatii in
teren;
27. Exploatarea de echipamente tehnice necertificate dpdv al securitatii si sanatatii in
munca;
28. Absenta unor operatii din procedura de executare stabilita pentru realizarea sarcinii
de munca (neverificarea armamentului
din dotare inainte de predarea/primirea
acestuia ,neasigurarea intretinerii, etc.);
29. Efort static (pozitie fixa la parcurgerea traseelor lungi , etc.);
30. Efort dinamic ;
31. Ritm de munca mare;
32. Stres (constientizarea raspunderii );
33. Violenta publica (agresiune verbală, fizică sau propuneri indecente,etc.) în timpul
misunilor de patrulare, interventii in stingerea unor conflicte ,prinderea
unor
faptuitori ,etc., atac terorist ,etc.;
34. Solicitare permanenta a atenţiei in timpul deplasarii, decizii dificile in scurt timp –
intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort accentuat in cazul deplasarii in condiţii
atmosferice grele – ceaţa, ploaie, ninsoare ,etc.);
35.Nerespectarea prevederilor legale privind utilizarea armelor de foc si a munitiei .
36.Nerespectarea programului de lucru , a planului de paza si ordine publica,a
consemnului ,etc.;
37.Neinstruirea ori instruirea superficiala a personalului subordonat /colaborator privind
misiunea/ activitatea desfasurata ;
38.Nesincronizarea cu coechipierii la lucrul in echipaje mixte (politia nationala,
jandarmerie ,etc.) ;
39.Utilizarea/admiterea utilizarii unor echipamente de munca cu defectiuni ,
neomologate , necertificate ,etc. ;
40.Efectuarea/admiterea efectuarii de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă
(joaca , plecarea la terminarea programului , cu armamentul din dotare, etc,) ;
41.Acceptarea incredintarii/incredintarea spre rezolvare a unor sarcini de munca pentru
care nu are calificarea , nu este instruit/ori nu a instruit corespunzator (necunoasterea
instructiunilor de utilizare a echipamentelor din dotare ,etc .) ;
42.Prezentarea/admiterea la lucru a personalului fara respectarea regulilor de ssm si psi
(control medical la angajare si periodic , obosit ,sub influienta alcoolului, etc.)
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43. Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic si la starea atmosferica, manevre
nepermise de legislaţia rutiera, neasigurarea la traversarea pedestra, etc.;
44.Depăşirea numărului maxim de persoane admis, a sarcinii maxime admise sau
angajarea de discuţii cu pasagerii ;
45.Utilizarea focului deschis sau fumatul în locuri cu pericol de incendiu sau explozie;
46.Circulatia cu autoturismul sub influienta alcoolului , a unor medicamente ,
drogurilor,intr-un stadiu avansat de oboseala ,etc. ;
47.Circulaţia cu defecţiuni la sistemul de direcţie, sistemul de frânare, instalaţia electrica,
etc.;
48.Efectuarea operatiei de remorcare cu mijloace improvizate ;
49.Pornirea motorului cu cutia de viteze cuplata intr-o treapta de viteze , fara actionarea
ambreiajului ;
50. Cadere de la acelasi nivel, impiedicari, alunecari la deplasarea pedestra in incinta
unitaţii sau in afara acesteia;
51. Caderea de la inaltime prin pasire in gol, ( in timpul deplasarii pe scari , mijloace de
transport, etc.);
52. Intervenţii neautorizate in tablouri sau instalaţii electrice , utilizarea echipamentelor
electrice si electronice cu defecţiuni, etc.;
53.Deplasari , stationari in zone periculoase (misiuni de patrulare, monitorizare, etc.) ;
54. Utilizarea unui limbaj necorespunzator (generator de agresiune fizica si psihica) in
relaţia cu colegii, in timpul actiunilor de control ,etc.;
55.Omiterea insusirii sau insusirea necorespunzatoare a regulilor de ssm si psi;
56.Parasirea locului de munca fara luarea tuturor masurilor de siguranta;

PRIMARIA MURFATLAR
Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesională
8. FISA DE MASURII PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA
Agent comunitar

Nr.
Crt

0
1

2

LOC DE MUNCA / FACTOR DE RISC

1
F1.Lovire , strivire de catre mijloacele de
transport auto si CF (neatenţie ,traversare
prin locuri nepermise,intarzieri , devansari
la semafor etc.

F33. Violenta publica (agresiune verbală, fizică
sau propuneri indecente,etc.) în timpul misunilor

NIVELE
RISC

Masuri
tehnice

MASURA PROPUSA
CompetenMasuri
Masuri de
te si
organizatoalta natura
raspunderi
rice

2

3

4

5

5

Dotarea cu
mijloace si
echipament
e de munca
corespunza
toare dpdv
al ssm
Verificarea
periodica a
starii
tehnice a
autovehicol
elor si
indeosebi a
sistemelor
de directie ,
franare,lumi
ni si
semnalizare

Instruire
privind
respectarea
prevederilor
care
reglemente
ază
circulaţia pe
drumurile
publice
Prezentare
a de
aspecte cu
urmarile
/consecintel
e
nerespectar
ii regulilor
de ssm si
psi
Instruire
privind

Respectarea timpilor
de
conducere /
de odihna

5

Dotarea cu
mijloace si

Control
medical
periodic

Intocmirea
unor

6

Termene

7

Conducere Imediat ,
a unitatii
cu caracter
Lucrător
permanent
desemnat
Sef Serviciu
politie
Comunitara
Agenti
Medic de
medicina
muncii

Conducere
a unitatii

Periodic ,
cu caracter
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0
1
2
de patrulare, interventii in stingerea unor
conflicte ,prinderea unor faptuitori ,etc., atac
terorist,etc.;

3

F43.Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic si la
starea atmosferica, manevre nepermise de
legislaţia rutiera , neasigurarea la traversarea
pedestra ,etc.;

5

3
echipament
e de munca
corespunza
toare dpdv
al ssm
Verificarea
starii
tehnice a
echipament
elor din
dotare si
inlocuirea
celor cu
defectiuni ,e
tc.
Dotarea cu
mijloace
tehnice
certificate,
omologate
etc.
Verificarea
periodica a
starii
tehnice a
autovehicol
elor si
indeosebi a
sistemelor
de directie ,

4
respectarea
modul
corect de
desfasurare
al
activitatii ,
exercitii
practice ,
demosntrati
ve privind
autoaparare
a ,etc.

5
manuale
de
proceduri
privind
modul de
actionare in
diferite
situatii
Revizuirea
protocoalelor de
colaborare
cu celelate
forte de
siguranta si
ordine
publica
Instruire
Control
privind
medical si
respectarea psihologic
reglementar periodic si
ilor legale
ori de cate
privind
ori se
circulatia pe impune
drumuri
publice si
consecintele
nerespectarii

6
7
Lucrator
permanent
sesemnat ,
Sef Serviciu
Politie
Comunitara
Agenti

Conducere
a unitatii ,
Lucrator
desemnat
ssm,
Sef serviciu
Agent
comunitar,

In cadrul
instruirilor
de ssm , cu
caracter
permanent

PRIMARIA MURFATLAR
Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesională
0
1
2

4

F7. Raniri datorita unor obiecte taioase,
inţepatoare, (aplanarea unor stari
conflictuale ,activitati de salvare persoane sau
bunuri ,etc.);

4

3
franare
lumini si
semnalizare

4

5

6

7

Dotarea
personalului
cu
echipament
e de
protectie si
mijloace de
autoaparare

Instruire
pentru
concretizar
ea riscurilor
la care se
expune prin
nerespectar
ea modului
corect de
indeplinire
al sarcinilor
de munca

Efectuarea
de exercitii
practice,
demonstrative , in
colaborare
si cu
celelalte
forte de
ordine
publica
privind
modul de
actiune in
diferite
situatii ,(star
i
conflictuale
, salvare de
bunuri ,
persoane ,e
tc.)

Conducere
a unitatii ,
Lucrator
desemnat ,
Medic de
medicina
muncii ,
Sef serviciu
Agenti

In cadrul
instruirilor
periodice ,
cu caracter
permanent
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0
1
2
5

F14.Curent electric : electrocutare prin atingere
indirecta a unor instalaţii improvizate, izolatii
imbatranite , intreruperea legaturii la centura de
impamantare , tensiune de pas ,etc ;

4

6

F26. Animale ori insecte periculoase (caini ,
sobolani,viespi,etc.) , in timpul activitatii in teren;

4

3
Dotarea cu
echipament
e de munca
certificate ,
omologate ,
in bun stare
de
functionare
Verificarea
periodica a
instalatiilor
electrice ,
interzicerea
improvizatiilor ,

4

Instruire
pentru
concretizarea riscului
electric
Placute
avertizoare
sau
autocolante
"Nu atingeţi
firele
electrice
nici cele
cazute la
pamânt".,
etc.
Dotarea
Instruire
personalului privind
cu
modul de
echipament actiune in
e de
situatia
protectie si cand este
mijloace de atacat de
autoaparare unul sau
(bastoane
mai multi
de cauciuc , caini ,
sprayuri
viespii ,.etc.
iritant –
lacrimogen
e ,etc.)

5

6

7

Verificarea
periodica a
legaturii
echipament
e
lor la
centura de
impamantare de catre
unitati
abilitate,
emiterea de
buletine

Conducere
a unitatii ,
Lucrator
desemnat
Conducator
loc de
munca,
Sef
serviciu ,
Agenti

Imediat si
periodic
cu caracter
permanent

Control
medica la
angajare ,
periodic si
ori de cate
ori se
impune

Conducere
a unitatii ,
Lucrator
desemnat ,
Medic de
medicina
muncii ,
Sef serviciu
Agenti

Permanent
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0
1
2
7

F52.Intervenţii neautorizate in tablouri sau
instalaţii electrice , utilizarea echipamentelor
electrice si electronice cu defecţiuni ,etc.;

4

3

4

5

6

7

Dotarea cu
echipament
e de munca
certificate ,
omologate ,
etc.
Interzicerea
accesului
in tablouri
electrice.
Afise "Nu
atingeţi
firele
electrice
nici cele
cazute la
pamânt".

Instruire
pentru
constietizarea riscului.
Insusirea si
respectarea
prevederilor
legale si a
Instructiuni
lor proprii
de ssm .

Asigurarea
cu incuietori
a tuturor
tablourilor
electrice
Control al
factorilor de
raspundere
privind
modul de
respectare
al regulilor
de ssm si
psi

Conducere
a unitatii ,
Lucrator
desemnat ,
Conducator
loc de
munca,
Sef
serviciu
Agenti

Permanent

PRIMARIA MURFATLAR
Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesională
9. Interpretarea rezultatelor evaluarii
Nivelul de risc global calculat pentr locul de munca analizat este de 3,20 , valoare
care il incadreaza in categoria de locuri de munca cu nivel de risc mic , nedepassind
valoarea acceptabil (3,5).
Rezultatul este sustinut de „Fisa de evaluare” „ din care se observa ca totusi din
totalul de 56 de factori de risc identificati , 7 depasesc ca nivel partial de risc
valoarea aceptabila 3 :
 3 incadrandu-se in categoria de risc mare (5);
 4 incadrandu-se in categoria de risc mediu (4) ;
Cei 7 factori de risc ce se situeaza in domenil inacceptabil sunt :
F1.Lovire , strivire de catre mijloacele de transport auto si CF (neatenţie ,traversare
prin locuri nepermise,intarzieri , devansari la semafor etc. (,nivel partial de risc 5);
F33.Violenta publica (agresiune verbală, fizică sau propuneri indecente,etc.) în timpul
misunilor de patrulare, interventii in stingerea unor conflicte ,prinderea
unor
faptuitori ,etc., atac terorist (posibil in timpul deplasarilor in strainatate ) ,etc., (nivel partial
de risc 5);
F43.Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic si la starea atmosferica, manevre
nepermise de legislaţia rutiera, neasigurarea la traversarea pedestra, etc.; (nivel partial
de risc 5);
F7. Raniri datorita unor obiecte taioase, inţepatoare, (aplanarea unor stari
conflictuale ,activitati de salvare persoane sau bunuri ,etc.) ; (nivel partial de risc 4) ;
F14. Curent electric: electrocutare prin atingere indirecta a unor instalaţii improvizate,
izolatii imbatranite, intreruperea legaturii la centura de impamantare, tensiune de pas ,
etc.; (nivel partial de risc 4);
F26. Animale ori insecte periculoase (caini , sobolani,viespi,etc.) , in timpul activitatii in
teren, (nivel partial de risc 4);
F52. Intervenţii neautorizate in tablouri sau instalaţii electrice , utilizarea echipamentelor
electrice si electronice cu defecţiuni, etc.; (nivel partial de risc 4);
Pentru diminuarea sau eliminarea celor 7 factori de risc (care se situeaza in
domeniul inacceptabil), sunt necesare masurile generic prezentate in “ Fisa de masuri
propuse”.
In ceea ce priveste repartiţia factorilor de risc pe surse generatoare, situaţia se
prezinta dupa cum urmeaza:
 26,76 % , factori proprii mijloacelor de producţie;
 19,64 % , factori proprii mediului de munca;
 14,29 % , factori proprii sarcinii de munca;
 39,29 % , factori proprii executantului.
Din analiza Fisei de evaluare se constata ca 42 , respectiv 75,00 % dintre factorii
de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului (invaliditate si
deces).

PRIMARIA MURFATLAR
Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesională
10. Ponderea factorilor de risc identificaţi dupa elementele sistemului de munca
Locul de munca: Agent comunitar
Nivel global de risc : 3,20

Factori de risc proprii
executantului : 39,29 %

Factori de risc proprii mijloacelor
de productie : 26,76 %

Factori de risc proprii sarcinii
de munca : 14,29 %
Factori de risc proprii mediului
de munca : 19,64 %

