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11..  CCoonnssiiddeerraaþþiiii  iinnttrroodduuccttiivvee

Organismele naþionale de prevenire a
riscurilor profesionale, partenerii sociali
europeni, precum ºi instanþele comuni-
tare împãrtãºesc opinii foarte apropiate
referitoare la evoluþiile actuale ale pieþei
muncii. Economia mondialã se globali-
zeazã. Recurgerea la noi tehnologii ale
informaþiei ºi comunicãrii, precum ºi la
noi tehnologii de producþie este un as-
pect curent al activitãþilor profesionale.

Aceste schimbãri socioeconomice survin
pe fondul unor pieþe tot mai deschise ºi
al unei competiþii mereu mai acerbe, for-
þând întreprinderile sã caute, în perma-
nenþã, sã îºi îmbunãtãþeascã competitivi-
tatea.

Un studiu relativ recent (august, 2008)
al EUROGIP a oferit cadrul necesar con-
ceptualizãrii, mai bunei definiri ºi clasifi-
cãrii riscurilor emergente în funcþie de
criterii relevante [7]. Pe de altã parte, stu-
diul „OSH: Stress at work – Figures and
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ÎÎnn  ccaaddrruull  aacceesstteeii  lluuccrrããrrii  ssuunntt  ssiinntteettiizzaattee  iinnffoorrmmaaþþiiiillee  ddiiss--
ppoonniibbiillee  rreeffeerriittooaarree  llaa  pprriinncciippaalleellee  pprreeooccuuppããrrii  ccoommuunnee
ppee  ppllaann  eeuurrooppeeaann  ººii  mmoonnddiiaall,,  îînn  cceeeeaa  ccee  pprriivveeººttee  rriissccuu--
rriillee  pprrooffeessiioonnaallee  nnuummiittee  eemmeerrggeennttee,,  ddiinn  ppeerrssppeeccttiivvaa
oorrggaanniissmmeelloorr  îînnssããrrcciinnaattee  ccuu  pprreevveenniirreeaa  rriissccuurriilloorr  ssaauu
aassiigguurraarreeaa  llaa  rriisscc,,  pprreeccuumm  ººii  aa  iinnssttiittuuþþiiiilloorr  ddee  ccoonnttrrooll  ººii
aa  ppaarrtteenneerriilloorr  ssoocciiaallii  iimmpplliiccaaþþii  îînn  pprroocceesseellee  ddee  mmuunnccãã..
SSee  ppooaattee  aassttffeell  ccoonnttuurraa  oo  vviizziiuunnee  ddee  aannssaammbblluu  pprriivviinndd
mmoodduull  îînn  ccaarree  ffaaccttoorriiii  aaffeeccttaaþþii//iinntteerreessaaþþii  ppeerrcceepp  aacceesstt
ssuubbiieecctt,,  ddee  cceerrttãã iimmppoorrttaannþþãã îînn  ddoommeenniiuull  sseeccuurriittããþþiiii  ººii
ssããnnããttããþþiiii  îînn  mmuunnccãã..  DDaaccãã aannuummiittee  eelleemmeennttee  ccoonnsseenn--
ssuuaallee  ppoott  ffii  ddeeggaajjaattee,,  aattuunnccii  aacceesstteeaa  ppoorrnneesscc  ddee  llaa  ccoonn--
ººttiieennttiizzaarreeaa  ffaappttuulluuii  ccãã ddeeffiinniirreeaa  ººii  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  rriissccuurrii--
lloorr  ccoonnssiiddeerraattee  eemmeerrggeennttee  rreepprreezziinnttãã,,  ddiinn  ssttaarrtt,,  oo  rreeaallãã
pprroovvooccaarree..  CCuu  cceerrttiittuuddiinnee,,  nnuu  eessttee  ssuuffiicciieenntt  ssãã llee  aabboorr--
ddããmm  ddiinnttrr--oo  ppeerrssppeeccttiivvãã ddee  ooppoonneennþþãã îînn  rraappoorrtt  ccuu  rriissccuu--
rriillee  „„ttrraaddiiþþiioonnaallee””..  AArrttiiccoolluull  ppuunnee  îînn  eevviiddeennþþãã  ººii  pprriinnccii--
ppiiiillee  ppee  ccaarree  ttrreebbuuiiee  ffuunnddaammeennttaatt  pprroocceessuull  ddee  pprreevveenniirree
aa  rriissccuurriilloorr  ooccuuppaaþþiioonnaallee  eemmeerrggeennttee..

CCuuvviinnttee--cchheeiiee:: risc emergent, nanotehnologie, anticipare, prevenire, prin-
cipiul precauþiei.
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facts” (2009), elaborat de Agenþia Europeanã pentru
Securitate ºi Sãnãtate în muncã (EU-OSHA), evidenþiazã
creºterea nivelurilor de stres profesional raportate în
Statele Membre ale UE [12, 13]. 

Mutaþiile interne care decurg din adoptarea de cãtre
organizaþiile economice a strategiilor orientate prepon-
derent spre rezultatul economic conduc la translatarea
responsabilitãþilor din întreprindere ºi reclamã un anu-
mit grad de polivalenþã din partea lucrãtorilor. Meseriile
ºi profesiile existente se transformã, în paralel cu apa-
riþia unora complet noi. Structura forþei de muncã ºi, im-
plicit, condiþiile de muncã, suferã schimbãri majore ºi
profunde [8]. 

Dacã noile tehnologii aplicate pe scarã largã con-
tribuie, pe de o parte, la ameliorarea condiþiilor de lu-
cru, ele pot, pe de altã parte, sã genereze riscuri noi,
puþin cunoscute ºi insuficient controlate, printre exem-
plele cele mai elocvente situându-se domeniul nano-
tehnologiilor [15]. Dintre tehnologiile de vârf, cele ale
informaþiei ºi comunicãrii au generat dezvoltarea de noi
meserii, cum este cazul teleconsilierilor centrelor de
apeluri telefonice. În paralel cu progresele tehnologice,
se înregistreazã o tendinþã semnificativã de „îmbãtrâ-
nire” a populaþiei ºi creºtere a ponderii populaþiei femi-
nine în ansamblul populaþiei active. Creºterea limitei
legale a vârstei de pensionare, în majoritatea þãrilor
europene, coroboratã cu scãderea demograficã gene-
ralã, au fãcut ca ponderea lucrãtorilor „seniori” în totalul
populaþiei active sã creascã considerabil [7].

Riscurile emergente sunt caracterizate de o serie de
elemente comune, ilustrate global în schema din figura 1.

FFiigguurraa 11.. EElleemmeenntteellee  ccoommuunnee  ccaarraacctteerriissttiiccee  
rriissccuurriilloorr  eemmeerrggeennttee

Totodatã, a evoluat semnificativ ºi modul de percep-
þie a riscurilor profesionale. Ele nu mai sunt acceptate
cu fatalism ca „fãcând parte din meserie”. Organismele
însãrcinate cu prevenirea ºi controlul riscurilor, asigu-
ratorii, partenerii sociali ºi autoritãþile publice, atât cele
naþionale, cât ºi cele europene, încearcã sã abordeze
noile riscuri ºi ameninþãri la adresa sãnãtãþii ºi securi-
tãþii ocupaþionale, riscuri contopite în vocabula „„rriissccuurrii
eemmeerrggeennttee””..  Aceste riscuri, precum ºi cele considerate
„clasice”, trebuie prevenite ºi controlate în baza

obligaþiilor care le revin  angajatorilor în conformitate
Directiva-Cadru 89/391/CEE ºi a directivelor derivate
din aceasta [6].

22..  DDeeffiinniirreeaa  ccoonncceeppttuulluuii  
ddee  rriisscc  eemmeerrggeenntt

Termenul „risc emergent” are un caracter destul de
ambiguu în general, dar prezintã avantajul de a permite
realizarea unei distincþii faþã de riscurile tradiþionale care
se menþin în actualitate. Pentru a realiza o distincþie cât
mai clarã, EU-OSHA a abordat, într-o primã fazã, mo-
dul de definire a riscurilor fizice emergente. 

Dupã EU-OSHA un „„rriisscc  eemmeerrggeenntt  ppeennttrruu  SSSSMM”” este
orice risc care este atât nnoouu,, cât ºi îînn  ccrreeººtteerree  (EU-OSHA
Risk Observatory, 2009).

Semnificaþiile acestor caracteristici ale riscului emer-
gent sunt urmãtoarele:

� nnoouu înseamnã cã: 
• riscul era inexistent înainte ºi cã este cauzat de

noi procese, noi tehnologii, noi tipuri de locuri
de muncã sau de schimbãri sociale ori orga-
nizaþionale sau 

• o problemã foarte veche este consideratã acum
ca fiind un risc, datoritã unor noi cunoºtinþe
ºtiinþifice sau unei schimbãri în percepþia pu-
blicã. 

� îînn  ccrreeººtteerree  este considerat dacã:
• numãrul de factori care contribuie la geneza

unui anumit risc este în creºtere sau probabi-
litatea expunerii la pericole este în creºtere (ni-
vel de expunere ºi/sau numãr de lucrãtori ex-
puºi) sau 

• efectele pericolelor asupra sãnãtãþii lucrãtorilor
se agraveazã (consecinþele efectelor asupra sã-
nãtãþii ºi/sau numãrului de lucrãtori expuºi).

În peisajul general al riscurilor globale emergente
(figura 2), atenþia se concentreazã pe riscuri mai puþin
cunoscute, care sunt interpretate ca emergente, deºi
unele dintre acestea au existat ºi anterior. Ele îºi dobân-
desc ccaarraacctteerruull  eemmeerrggeenntt datoritã îndeplinirii uneia din-
tre urmãtoarele douã condiþii:

FFiigguurraa 22..  PPeeiissaajjuull  ccoommpplleexx  aall  rriissccuurriilloorr  eemmeerrggeennttee
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� riscurile sunt mai bine mãsurate, cuantificate ºi
evaluate sau

� societatea se sensibilizeazã în raport cu natura ºi
consecinþele potenþiale ale respectivelor riscuri.

Prin extensia acestui mod de definire, pot fi conside-
rate drept riscuri emergente ºi riscuri  mai vechi, ca ur-
mare a evoluþiei percepþiei sociale asupra problematicii
considerate.

33..  PPrriinncciippaalliiii  ffaaccttoorrii  ggeenneerraattoorrii  
ddee  rriissccuurrii  eemmeerrggeennttee      

Încadrarea precisã într-o clasificare riguroasã a ris-
curilor emergente reprezintã un demers complex ºi di-
ficil, întrucât categoriile identificate ºi inventariate sunt
caracterizate de limite uneori vagi, care se pot chiar su-
prapune sau întrepãtrunde. Prin urmare, se considerã
adecvatã clasificarea riscurilor emergente, mai degrabã
în funcþie de factorii care le genereazã, decât de con-
secinþele induse, cu atât mai mult cu cât patologiile sau
accidentele rezultate sunt cauzate de acþiunea mai mul-
tor factori. Dezbaterile recurente actuale privitoare la
multifactorialitatea riscurilor emergente confirmã juste-
þea unei asemenea abordãri. Preocupãrile diferiþilor
factori afectaþi ºi/sau interesaþi din domeniul securitãþii
ºi sãnãtãþii în muncã sunt concentrate pe apariþia riscuri-
lor datorate urmãtoarelor trei categorii principale de
factori:

� evoluþia proceselor de muncã;
� dezvoltarea unor noi tehnologii ºi sectoare de ac-

tivitate;
� apariþia de noi profesii, coroboratã cu evoluþiile

demografice particulare.

33..11..  EEvvoolluuþþiiaa  pprroocceesseelloorr  ddee  mmuunnccãã

33..11..11..  FFaaccttoorriiii  ppssiihhoossoocciiaallii  –– pprriinncciippaallaa  ccaauuzzãã
ddee  îînnggrriijjoorraarree

Datele ºi informaþiile disponibile confirmã constata-
rea cã aspectele psihosociale ale muncii deþin o parte
preponderentã în ansamblul factorilor de risc emergent.
Riscurile psihosociale decurg din influenþa contextului
uman, organizaþional, social ºi tehnic al procesului de
muncã, asupra lucrãtorului. Se considerã cã introduce-
rea ffrreeccvveennttãã ºi rraappiiddãã a noilor tehnologii ºi produse
s-ar afla la originea acestei categorii de riscuri. Rotaþia
rapidã a produselor pe piaþã este perceputã ca un factor
de intensificare a solicitãrii în muncã, factor care gene-
reazã evoluþii rapide ale modului de organizare a între-
prinderilor, incluzând în aceasta sferã volumul tot mai
mare de informaþii ce trebuie gestionat ºi presiunea ter-
menelor de execuþie a obiectivelor ºi, implicit, a sarcini-
lor de muncã. Se încadreazã în aceastã categorie feno-
menele de epuizare, depresiile, creºterea nivelului de
solicitare mentalã ºi psihomotorie, teama legatã de pre-
zervarea locului de muncã, acutizarea conºtientizãrii
necesitãþii menþinerii statutului de „angajat” [16].

Stresul în muncã, care tinde sã devinã un termen ge-
neric care desemneazã ansamblul riscurilor psihoso-
ciale, este analizat ca o manifestare a dezechilibrului

existent între obligaþiile lucrãtorului ºi mijloacele ºi com-
petenþele de care dispune acesta pentru a-ºi îndeplini
sarcina de muncã. Dificil de cuantificat în sine, stresul în
muncã poate fi apreciat prin intermediul unor indicatori
cum sunt absenteismul ºi fluctuaþia personalului în ca-
drul întreprinderilor. Deºi nu este recunoscut ca atare
drept boalã profesionalã, este admis faptul cã, suportat
un timp îndelungat, stresul este susceptibil sã inducã
efecte adverse asupra sãnãtãþii, îndeosebi asupra siste-
mului cardiovascular, sã constituie cauza unor tulburãri
musculo-scheletale, a unor dereglãri metabolice, a de-
ficienþelor imunitare ºi a depresiilor [20].

ªi vviioolleennþþaa  llaa  llooccuull  ddee  mmuunnccãã este un risc emergent,
fie cã este vorba de utilizarea efectivã a violenþei sau de
simpla ameninþare cu violenþa. Violenþa la locul de
muncã este frecvent citatã ca fiind o ccaauuzzãã iimmppoorrttaannttãã aa
rriissccuurriilloorr  ppssiihhoossoocciiaallee.. Se încadreazã aici agresiunile,
dar ºi diferitele forme de hãrþuire (verbalã, moralã, fizi-
cã, sexualã), atât în interiorul, cât ºi în exteriorul între-
prinderii (lucrãtorii supuºi violenþei clienþilor sau a publi-
cului). Strategiile de prevenire ce urmeazã a fi identifi-
cate vor trebui sã se concentreze asupra lucrãtorilor ºi sã
se adreseze diferitelor dimensiuni ale violenþei în muncã
[13].

33..11..22..  IInntteennssiiffiiccaarreeaa::  ccoommppoonneennttãã rreevveellaattooaarree  
aa  eevvoolluuþþiiiilloorr  ppiieeþþeeii  mmuunncciiii

Aprecierea gradului de intensificare a muncii consti-
tuie un demers delicat, întrucât manifestarea sa con-
cretã poate lua forme variate: un volum mai mare de
informaþii care trebuie procesate mai rapid sau o cãu-
tare constantã a „erorii zero”. Dintre factorii care contri-
buie la accelerarea intensitãþii muncii amintim, cu titlu
de exemplu, doar câþiva dintre cei mai semnificativi:

� necesitatea periodicã de a dobândi noi cunoº-
tinþe;

� obligativitatea de a stãpâni noi tehnici ºi echipa-
mente de muncã, ceea ce induce noi solicitãri le-
gate de modificarea procedurilor de lucru ºi con-
tribuie la perimarea deprinderilor formate;

� promovarea orarelor de lucru atipice;
� presiunea temporalã;
� accelerarea cadenþei de lucru impusã de tehno-

logiile în schimbare.

Programele de muncã flexibile sau variabile consti-
tuie o cauzã de suprasolicitare, întrucât diminueazã ni-
velul de atenþie, concentrare ºi, mai ales, vigilenþa, pu-
tând reprezenta cauze ale accidentelor de muncã.

33..11..33..  OOrrggaanniizzaarreeaa  mmuunncciiii

Existã o dependenþã certã între modul de organizare
a muncii ºi tipul de întreprindere, pe de o parte, ºi satis-
facþia lucrãtorilor, pe de altã parte. De exemplu, o orga-
nizaþie economicã ce se caracterizeazã prin orare flexi-
bile ºi un ritm de lucru impus de clientelã corespunde
profilului de întreprindere în care lucrãtorii sunt mai
mult expuºi violenþelor fizice ºi psihice. Dimpotrivã, în
cadrul întreprinderilor caracterizate de un mod de lucru
automatizat se manifestã cel mai frecvent riscuri fizice,
chimice ºi riscul de suprasolicitare [22].
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Foarte frecvent, una dintre originile stresului la locul
de muncã este legatã direct de organizarea inadecvatã
a muncii ºi, în general, de un management necorespun-
zãtor al securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã. Dacã afecþiunile
musculo-scheletale sunt direct cauzate de manipularea
sarcinilor grele ºi de gesturile repetitive, stresul combi-
nat cu aceste constrângeri fizice va reprezenta un factor
agravant în apariþia patologiilor specifice. Aceastã ac-
þiune combinatã ºi greu de cuantificat ca pondere oferã
ºi un exemplu de risc emergent multifactorial, cu deter-
minare multiplã.

33..22..  NNooiillee  tteehhnnoollooggiiii  ººii  ddeezzvvoollttaarreeaa  
sseeccttooaarreelloorr  ddee  aaccttiivviittaattee

33..22..11..  SSttrreessuull  ººii  aaffeeccþþiiuunniillee  mmuussccuulloo--sscchheelleettaallee  ((AAMMSS))

Patologiile datorate ssttrreessuulluuii ºi aaffeeccþþiiuunniilloorr  mmuussccuulloo--
sscchheelleettaallee îºi aflã originile, cel puþin parþial, în noile teh-
nologii, care asigurã o mai mare vitezã ºi intensitate a
comunicaþiilor. Exemplul cel mai evident ºi frecvent este
cel al utilizãrii, pe scarã largã, a informaticii de cãtre un
numãr mare ºi în permanentã creºtere de lucrãtori care
petrec tot mai mult timp în faþa calculatorului. Totodatã,
devine tot mai frecventã ºi consecinþa acestui risc emer-
gent: AMS de tipul afecþiunilor dorso-lombare ºi cervi-
cale. Poziþionarea neergonomicã a braþelor pe tastaturã
poate genera sindromul de „canal carpian”. 

Din aceastã perspectivã, s-a confirmat faptul cã AMS
a transgresat cadrul profesiilor din domeniile industrial,
agroalimentar ºi al transporturilor, insinuând-se ºi, ulte-
rior, instalându-se în domeniul serviciilor. O astfel de
evoluþie impune adaptarea metodelor de control al in-
spectorilor de muncã, prin luarea în considerare a as-
pectelor ergonomice, legate de amenajarea locului de
muncã ºi verificarea includerii în tematicile de instruire
a lucrãtorilor din domeniul serviciilor a riscurilor de
aceastã facturã.

33..22..22..  TTeelleeffoonniiaa  mmoobbiillãã..  NNaannootteehhnnoollooggiiii  
ººii  nnaannoommaatteerriiaallee

TTeelleeffoonniiaa  mmoobbiillãã reprezintã o altã tehnologie moder-
nã generatoare de risc. În prima fazã, preocupãrile au
fost concentrate pe consecinþele absorbþiei de cãtre utili-
zator a câmpului ºi undelor electromagnetice emise de
telefoanele celulare ºi de antenele-releu. Acest risc
emergent potenþial a iscat o dezbatere amplã, soldatã
cu numeroase cercetãri ºtiinþifice specializate. S-a
evidenþiat însã faptul cã cel mai mare pericol asociat
telefonului mobil rãmâne folosirea acestuia în timpul
conducerii unui autovehicul, în mod special în cadru
profesional. În ceea ce priveºte antenele emiþãtoare
s-au stabilit ºi impus perimetre de securitate, a cãror
materializare în practicã trebuie verificatã riguros. Din
perspectiva controlului operatorilor de telefonie mobilã,
trebuie reþinut ºi faptul cã antenele de emisie genereazã
doze puternice de radiaþii, dar ºi riscul cunoscut al cã-
derii de la înãlþime. Din acest punct de vedere, se ma-
nifestã o similitudine certã cu cazul instalaþiilor eoliene,
tehnologie nouã în care probabilitatea de materializare
a factorului de risc „cãdere de la înãlþime” este ridicatã.

Pe de altã parte, nnaannoommaatteerriiaalleellee suscitã o îngrijo-
rare crescândã a organismelor internaþionale datoritã

structurii identice a nanotuburilor cu structura fibrei de
azbest. Inhalarea  în cantitate mare, pe o perioadã
lungã de timp, a acestor materiale ar putea reprezenta
cauza unor probleme respiratorii, prin analogie cu az-
bestul. 

Se poate afirma cã abordarea riscurilor emergente
prin prisma noilor tehnologii evidenþiazã faptul cã noi
produse ºi tehnologii sunt introduse în uz fãrã existenþa
unor mijloace sistematice de detecþie ºi prevenire a ris-
curilor profesionale.

33..22..33..  RRiissccuurrii  aassoocciiaattee  pprroodduusseelloorr  
cchhiimmiiccee  ººii  bbiioollooggiiccee

În Uniunea Europeanã, circa 30000 de produse chi-
mice sunt utilizate în mod curent, 5500 au fost obiectul
unor cercetãri privind nocivitatea lor ºi în fiecare an
apar pe piaþã circa 100 de noi produse din aceastã
categorie. RRiissccuull  cchhiimmiicc nu este, în sine, un risc nou sau
emergent. Existã însã o preocupare legatã de numãrul
de produse chimice care pãtrund pe piaþã, pe de o
parte, ºi de ritmul accelerat în care acestea pãtrund pe
piaþã, pe  de altã parte. Dacã riscul chimic este cores-
punzãtor gestionat de cãtre producãtori, nu aceeaºi este
situaþia ºi în cazul utilizatorilor. 

Pe de altã parte, rriissccuurriillee  bbiioollooggiiccee, dificil de pre-
vãzut, sunt în curs de a deveni o preocupare crescândã
în domeniul profesional, cu accent pe patologiile cau-
zate de agenþii infecþioºi. Apar noi moduri de infecþie,
iar boli infecþioase care erau considerate ca suficient
controlate ameninþã din nou, putând apãrea ca pa-
tologii generate de noile moduri de producþie. Gripa
aviarã este un exemplu concludent. Un anumit numãr
de cazuri de transmitere de la pãsãri la om s-au dovedit
mortale. Numeroase sectoare profesionale pot constitui
obiectul mãsurilor de prevenire legate de o eventualã
pandemie. Tuberculoza, care era consideratã ca fiind
þinutã sub control, este în resurgenþã, de exemplu la
gardienii din închisori. Utilizarea bacteriilor în bãile de
degresare sau de ulei este un exemplu de risc biologic
potenþial generat de aplicarea de noi tehnici în industria
mecanicã. De altfel, în raportul sãu privind riscurile bio-
logice emergente, EU-OSHA a identificat, ca principale
riscuri emergente, pe cele relative la pandemii ºi la or-
ganismele farmaco-rezistente, constatând ºi insuficienta
evaluare a riscurilor biologice, datoritã insuficientei cu-
noaºteri a acestei categorii de risc. Aceastã afirmaþie a
vizat în mod special situaþiile noi ºi complexe de expu-
nere, care iau naºtere în industrii noi, ca cea a tratãrii ºi
valorificãrii deºeurilor. Raportul EU-OSHA trateazã, în
sfârºit, aspecte legate de calitatea aerului din interiorul
clãdirilor, endotoxine ºi expunerea combinatã la agenþi
biologici ºi produse chimice [11].

TTrraattaarreeaa  ººii  rreecciiccllaarreeaa  ddeeººeeuurriilloorr constituie un alt
exemplu de activitate aflatã în plinã dezvoltare, în care
se manifestã riscuri multiple. De exemplu, demontarea
ºi reciclarea aparaturii informatice expune lucrãtorii la
acþiunea unor vapori toxici ºi la riscul de saturnism.
Aceeaºi este situaþia ºi în cazul reciclãrii bateriilor ºi acu-
mulatorilor, ºi a amplasamentelor industriale abando-
nate. 

TTrriieerreeaa  sseelleeccttiivvãã aa  ddeeººeeuurriilloorr  mmeennaajjeerree expune lucrã-
torii la riscul de înþepare (HIV) ºi la diferite tipuri de ris-
curi biologice. De asemenea, gestiunea deºeurilor nu-
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cleare ºi dezafectarea centralelor nucleare constituie
domenii generatoare de probleme legate de risc, a cã-
ror magnitudine nu poate în viitor decât sã creascã.
Punctul comun al acestor exemple rezidã în obligaþia le-
gislativã pe care o au operatorii sã trateze aceste de-
ºeuri [10].

44..  AAbboorrddaarreeaa  ccaatteeggoorriiaallãã
aa  rriissccuurriilloorr  eemmeerrggeennttee

Prin aabboorrddaarreeaa  ccaatteeggoorriiaallãã se înþelegea luarea în
considerare cu precãdere a anumitor categorii de lucrã-
tori care sunt mai expuºi unor riscuri noi ºi crescãtoare
decât alþii. Noile forme de relaþii contractuale de muncã
ilustreazã spiritul acestei abordãri. Subcontractarea în
cascadã favorizeazã transferul riscurilor cãtre alte în-
treprinderi, mai puþin structurate ºi echipate în materie
de prevenire a riscurilor profesionale. 

EExxtteerrnnaalliizzaarreeaa, având ca efect ieºirea unor lucrãtori
din colectivul întreprinderii, genereazã consecinþe simi-
lare. Contractele de muncã cu duratã determinatã con-
ferã muncii un oarecare nivel de precaritate. Ca urmare,
un numãr tot mai mare de lucrãtori, nu mai beneficiazã
de serviciile de medicinã a muncii ºi de instruire în
domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã. Acest segment
al populaþiei angajate reprezintã o nouã þintã a demer-
sului de prevenire ºi, în egalã mãsurã, a celui de con-
trol.

FFlluuccttuuaaþþiiaa  rraappiiddãã aa  ppeerrssoonnaalluulluuii  îngreuneazã consi-
derabil dobândirea unei culturi a securitãþii. Aceastã
precaritate este caracterizatã de schimbarea frecventã a
locului de muncã, la observaþia anterioarã putând sã fie
asociatã ºi constatarea conform cãreia timpul insuficient
de adaptare a lucrãtorului cu specificul locului de mun-
cã poate constitui cauza, directã sau implicitã, a unui
accident de muncã. 

Un alt element luat în considerare este îîmmbbããttrrâânniirreeaa
ggeenneerraalliizzaattãã aa  ppooppuullaaþþiieeii  aaccttiivvee datoritã creºterii spe-
ranþei de viaþã ºi a limitei legale de pensionare. Chiar
dacã creºterea ponderii lucrãtorilor seniori în populaþia
activã reprezintã un obiectiv declarat, este admis ºi fap-
tul cã lucrãtorii seniori constituie unul dintre grupurile
cele mai vulnerabile. În aceeaºi categorie sunt incluºi,
totodatã, ºi tinerii lucrãtori. Pentru aceste douã categorii
de vârstã, elaborarea ºi implementarea unei strategii de
prelungire a vieþii profesionale, respectiv de debut în se-
curitate, constituie o necesitate [3].

RReellaaþþiiiillee  ccoonnttrraaccttuuaallee au deseori repercusiuni asupra
sãnãtãþii ºi securitãþii lucrãtorilor:

� printre lucrãtorii temporari ºi cei cu normã redusã
se înregistreazã mai multe accidente de muncã;

� angajaþii societãþilor recent înfiinþate sunt mult
mai expuºi riscului decât cei ai societãþilor care
existã de mai mult timp.

Prin urmare, trebuie dezvoltate metode noi de preve-
nire, adaptate schimbãrilor continue ale condiþiilor de la
locul de muncã. Oricum, aceasta nu va trebui sã însem-
ne o reducere a vigilenþei în ceea ce priveºte riscurile
clasice. În plus, va trebui sã se þinã seama de faptul cã
metodele tradiþionale de raportare ºi de recunoaºtere a
accidentului dezavantajeazã femeile, fiind necesarã o
revizuire a acestora.

Feminizarea crescândã a populaþiei active suscitã o
largã reflecþie asupra oportunitãþii luãrii în considerare a
aappaarrtteenneennþþeeii  llaa  ggeenn în procesul de elaborare a politicilor
de prevenire. Într-adevãr, reflecþiile privind evaluarea
riscurilor tind mai degrabã sã se adreseze sarcinilor de
muncã periculoase efectuate de bãrbaþi, decât luãrii în
analizã a ramurilor de activitate esenþialmente feminine
[9]. 

Cercetãrile privind securitatea ºi sãnãtatea în muncã
vor trebui sã includã o analizã mai amplã a interacþiunii
cu viaþa din afara programului de lucru. Vor trebui puse
în valoare propriile experienþe ale lucrãtorilor, un rol de-
terminant în acest sens revenind inspectorilor de mun-
cã, care trebuie sã identifice modalitãþile concrete cele
mai adecvate, de la caz la caz, care sã faciliteze dialo-
gul cu lucrãtorii afectaþi. Se poate constata cã factorii de
risc emergent sunt multipli, cã ei sunt caracterizaþi de
suprapuneri ºi interacþiuni diverse, cauzele lor genera-
toare ºi consecinþele induse se întrepãtrund, la rândul
lor. 

AAssppeeccttuull  mmuullttiiffaaccttoorriiaall al anumitor riscuri identificate
poate fi cu uºurinþã pus în evidenþã. Riscurile emergente
apar fãrã a le înlocui pe cele preexistente, ci coabitând
cu acestea. Elementul definitoriu ºi constant îl reprezintã
rapiditatea cu care evolueazã situaþiile de muncã.

55..  EEvvoolluuþþiiaa  ppoolliittiicciilloorr  ddee  pprreevveenniirree

55..11..  CCoonntteexxttuull  ddiinnaammiicc  aall  pprreevveenniirriiii

Cu certitudine, caracteristica principalã a schimbã-
rilor recente este viteza cu care acestea se desfãºoarã.
Viteza ºi amplitudinea acestor schimbãri, precum ºi
incertitudinile care rezultã din acestea, sunt percepute
astãzi ca o ameninþare. Timpul a fost întotdeauna un
element important al analizelor de risc, care pot fi des-
crise ca fiind „„ccuunnooººttiinnþþee  rreettrroossppeeccttiivvee  ttrraannssffoorrmmaattee  îînn
aaccþþiiuunnii  ddee  ppeerrssppeeccttiivvãã””.

Complexitatea sistemelor moderne de management
[2] presupune un rol major pentru politicieni în determi-
narea nivelului de risc acceptabil din punct de vedere
social. Având în vedere importanþa crescândã a respon-
sabilitãþii sociale a întreprinderii, liniile directoare vor fi
mai folositoare decât tradiþionalele reglementãri nor-
mative obligatorii. Adoptarea voluntarã a valorilor so-
ciale de cãtre întreprinderi garanteazã respectarea indi-
vidului ºi constituie un complement preþios al reglemen-
tãrilor [1, 4, 5].

55..22..  NNeecceessiittaatteeaa  îînnþþeelleeggeerriiii  ººii  aannttiicciippããrriiii

Ansamblul tuturor factorilor ºi tendinþelor de evoluþie
prezentate anterior determinã diferiþii factori din dome-
niul securitãþii ºi sãnãtãþii ocupaþionale sã îºi regân-
deascã politicile de prevenire ºi, respectiv, control al ris-
curilor profesionale. 

Se considerã cã lumea muncii, aflatã într-o continuã
schimbare, trebuie sã transceandã cadrul strict al ana-
lizei riscurilor specifice locului de muncã. Abordarea ar
trebui sã fie, de acum înainte, aannttiicciippaattiivvãã ºi gglloobbaallãã,,
concomitent. Astfel, accentul va fi pus pe necesitatea re-
cunoaºterii în fazã incipientã a efectelor negative gene-
rate de aceste mutaþii ºi pe gãsirea unor ssoolluuþþiiii  iinnoovvaattiivvee.
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Pentru a fi credibil, acest demers anticipativ trebuie sã
rãspundã obiectivelor contradictorii referitoare la de-
tecþia precoce a riscurilor emergente ºi obþinerea unui
consens larg asupra elementelor identificate. 

Acelaºi ccaarraacctteerr  ccoonnsseennssuuaall ºi ccoolleeccttiivv necesar bunei
funcþionãri a demersului de supraveghere strategicã ac-
centueazã necesitatea reducerii timpului scurs între mo-
mentul identificãrii unui nou risc ºi implementarea mã-
surilor de prevenire adecvate. În acest mod de abor-
dare, schimbul de informaþii devine de o importanþã ca-
pitalã. 

55..33..  NNeecceessiittaatteeaa  uunneeii  pprreevveenniirrii  aaddaappttaattee

Complexitãþii mediului de muncã i s-au adãugat ºi
schimbãrile recente, cum sunt restructurarea, redimen-
sionarea, privatizarea marilor companii, noile relaþii
contractuale (de exemplu, subcontractarea ºi munca
temporarã) ºi lucrul la distanþã etc. În plus, descentrali-
zarea ºi diversificarea nivelurilor decizionale ºi a acto-
rilor-cheie presupun un management al riscurilor din ce
în ce mai dispersat [17]. Se impune o abordare nouã a
prevenirii riscurilor, care implicã noi structuri de coor-
donare ºi o mai mare expertizã.

Experþii considerã cã, datã fiind lipsa de timp, aceas-
tã expertizã ar trebui sã se bazeze pe o aabboorrddaarree  iinnttuuii--
ttiivvãã ºi eeuurriissttiiccãã. Diversificarea înseamnã cã noile abor-
dãri ar trebui sã fie hhoolliissttiiccee ºi iinntteeggrraattee, în vederea asi-
gurãrii participãrii tuturor factorilor implicaþi în sistemul
de muncã [18]. 

Pentru a identifica un risc emergent se poate recurge
la schematizarea propusã de EU-OSHA pentru riscurile
fizice, psihosociale ºi biologice [10, 14]. Riscul trebuie
sã fie, concomitent, nou ºi în creºtere. Se impune nece-
sitatea de a continua studiile, cercetãrile, schimburile
informaþionale, îndeosebi cu referire la subcontractare,
riscuri psihosociale, efectele stresului pe termen lung ºi
nanotehnologii. O serie de pprriinncciippiiii  ddee  bbaazzãã pot ghida
demersul de prevenire a riscurilor emergente pentru se-
curitatea ºi sãnãtatea lucrãtorilor, ºi anume:

a. PPrroommoovvaarreeaa  sseeccuurriittããþþiiii  îînncceeppee  ccuu  eedduuccaaþþiiaa  ººii  ccuu
mmooddiiffiiccaarreeaa  aattiittuuddiinniiii:: promovarea securitãþii necesitã
atitudini pozitive. Integrarea promovãrii securitãþii este
strâns legatã de atitudine ºi de comportament. Aceasta
trebuie efectuatã cât mai devreme posibil ºi este esenþial
ca ideile de promovare a securitãþii sã fie integrate în
cadrul sistemelor de învãþãmânt [19].

b. PPrroommoovvaarreeaa  sseeccuurriittããþþiiii  mmeerrggee  mmaaii  ddeeppaarrttee  ddee  rreess--
ppeeccttaarreeaa  lleeggiissllaaþþiieeii::  în timp ce prevenirea accidentului
poate fi o obligaþie legalã, promovarea securitãþii este
strâns legatã de introducerea inovaþiei în cadrul pro-
ceselor iniþiale. Promovarea securitãþii nu poate fi im-
pusã prin legislaþie.

c. PPrroommoovvaarreeaa  sseeccuurriittããþþiiii  ººii  pprreevveenniirreeaa  aacccciiddeenntteelloorr
ssee  ccoommpplleetteeaazzãã rreecciipprroocc:: este nevoie sã se adauge ele-
mente de bunã practicã la cerinþele impuse de legislaþie.
Exemplele de bunã practicã devin tot mai importante,
întrucât legislaþia nu asigurã decât un cadru general.

d. AAnnaalliizzaa  ccoommppaarraattiivvãã aapplliiccaattãã ppeerrffoorrmmaannþþeeii  îînn  mmaa--
tteerriiee  ddee  sseeccuurriittaattee:: multe întreprinderi îºi comparã pro-
priile performanþe în materie de securitate cu cele ale
concurenþei. Pentru promovarea securitãþii trebuie sã
încurajãm analiza comparativã intersectorialã ºi socie-
tarã. Analiza comparativã („benchmarking”) permite nu

numai compararea datelor statistice, ci ºi sã identifi-
carea de exemple de bune practici.

e. SSeeccuurriittaatteeaa  îînn  mmuunnccãã rreepprreezziinnttãã oo  vvaallooaarree  uummaannãã
ººii  ssoocciieettaarrãã:: este necesarã dezvoltarea unei culturi a
managementului pozitiv al riscurilor. Securitatea trebuie
integratã încã din fazele incipiente ale procesului de
producþie, cum ar fi faza de proiectare. Dezvoltarea
unei culturi a securitãþii reprezintã un avantaj concu-
renþial pentru societãþile comerciale [21].  

66..  CCoonncclluuzziiii

La momentul actual, se poate afirma cã o nouã ten-
dinþã se contureazã pe plan naþional ºi european în
ceea ce priveºte logica prevenirii ºi controlului riscurilor
pentru securitate ºi sãnãtate în muncã. Majoritatea în-
treprinderilor se confruntã cu riscuri mai complexe,
uneori neconfirmate încã ºtiinþific, uneori de origine
multifactorialã, împotriva cãrora încearcã sã elaboreze
mãsuri de prevenire ºi protecþie. Unele dintre aceste ris-
curi constituie însã subiectul dezbaterilor ºi controver-
selor care vizeazã caracterul profesional al naturii ºi ori-
ginii lor. 

Dificultatea va consta în asigurarea unei politici con-
stante de securitate ºi sãnãtate în muncã cceennttrraattee  ppee  lluu--
ccrrããttoorr, într-o lume a muncii tot mai complexã, în perpe-
tuã ºi rapidã schimbare, care solicitã lucrãtorilor tot mai
multã flexibilitate. Surmontarea acestei dificultãþi im-
plicã aplicarea ccoonncceeppttuulluuii  ddee  aannttiicciippaarree  ºi a pprriinncciippiiuulluuii
pprreeccaauuþþiieeii.. Deciziile privind securitatea vor trebui adop-
tate, chiar ºi în pofida incertitudinilor, a incompletitudinii
cunoºtinþelor disponibile sau chiar a ignoranþei. 

Categoriile de riscuri identificate ca emergente sunt
vaste ºi pot sã nu fie satisfãcãtor delimitate, în mãsura în
care cauzele ºi consecinþele lor sunt deseori întrepã-
trunse. A le izola, fãrã a lua în considerare contextul
economic ºi social care le conferã caracterul de emer-
genþã, este un demers delicat. Originea adesea multi-
factorialã a riscurilor este o caracteristicã importantã, de
care se þine tot mai mult cont în materie de detecþie,
prevenire ºi control.

Noþiunea de risc emergent poate fi ambiguã ºi, ca
urmare, greºit înþeleasã ºi interpretatã. Ea tinde sã con-
sidere cã riscurile se opun unele altora ºi, în mod spe-
cial, riscurilor clasice, când de fapt unele decurg din
altele. Nu ar fi mai potrivit sã se vorbeascã de risc în
general, a cãrui evoluþie este determinatã de activitãþile
profesionale care reduc solicitarea fizicã, dar generea-
zã constrângeri mai mari de ordin psihic, pentru un nu-
mãr crescãtor de lucrãtori? Ar exista atunci un cadru mai
potrivit pentru elaborarea de instrumente apte sã ges-
tioneze în permanenþã schimbarea, pentru a ne orga-
niza în scopul creãrii de mecanisme de prevenire ad-
hoc, pentru a determina indicatori reactivi ºi perfor-
manþi de monitorizare ai securitãþii ºi sãnãtãþii în mun-
cã, pentru a adapta mentalitãþile la aceastã perpetuã
schimbare ºi pentru a fi pregãtiþi sã întâlnim imprevizi-
bilul în domenii de expertizã neexplorate pânã acum. 

De altfel, a ne limita exclusiv la prevenirea ºi „repa-
rarea consecinþelor” riscurilor confirmate constituie un
rãspuns imperfect ºi, mai ales, insuficient la cererile so-
cietãþii. Situaþiile de muncã evolueazã rapid ºi, aceleaºi
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organisme în mod tradiþional însãrcinate cu riscurile
profesionale, trebuie sã le facã faþã. Modelele tradiþio-
nale de prevenire se adreseazã adesea unui numãr de
riscuri specifice, nemaifiind suficiente pentru a rãspunde
riscurilor noi ºi celor emergente. Managementul acestor
riscuri se concentreazã mai mult pe acþiunile corective
decât pe cele  preventive. Pentru a rãspunde  riscurilor

emergente este necesarã o integrare fermã a manage-
mentului securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã în miezul pro-
ceselor principale din cadrul activitãþii întreprinderilor.
Este obligatorie o reorientare a proceselor cãtre o ges-
tiune proactivã a securitãþii ºi sãnãtãþii profesionale,
încã din primele fazele ale proceselor de producþie ale
companiilor. CC--aass
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