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Abstract: The paper addresses the first as part of systemic concepts of vulnerability, threat, risk and hazard,
defined by different theories and approaches implicit and explicit doctrines of occupational safety and health (OSH),
and on the other hand, show off of all current and emerging risks (biological, chemical and psycho-social) with major
potential impact on occupational health in national and European space.

1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE
Dezvoltarea economică accelerată care a caracterizat secolul XX, a avut pe lângă efectele
benefice pe care le-a produs industrializarea asupra evoluţiei umane, şi efecte negative asupra
sănătăţii oamenilor şi a mediului înconjurător. Aceste evoluţii continuă şi în prezent punând mari
semne de întrebare asupra capacităţii noastre ca specie de a le controla.
Riscul reprezintă posibilitatea de materializare a unui eveniment care va induce un impact
asupra anumitor obiective. Riscul poate fi generat de un eveniment, o acţiune sau absenţa unei
acţiuni, consecinţele posibile variind de la cele benefice la cele catastrofale.
Problematica riscului şi a incertitudinii în societatea modernă a preocupat atât pe specialişti
cât şi pe practicieni şi desigur, pe oamenii de rând, de-a lungul timpului. O apreciere generală
evidenţiază faptul că dezvoltarea socială şi creşterea economică au marcat în timp evoluţii
ascendente, prioritar sub incidenţa riscurilor şi a incertitudinii şi doar secvenţial sub incidenţa
certitudinii.
Riscul este definit conform DEX, prin posibilitatea de a ajunge într-o primejdie, de a avea de
înfruntat un necaz sau de suportat o pagubă, pericol posibil. În uzul general al limbii, riscul are
oarecum aceeaşi semnificaţie cu pericolul. Riscul poate avea mai multe valenţe: pericol, prejudiciu,
pagubă, pierdere la bunuri, respectiv afectare corporală la persoane, având ca efect invaliditatea
corporală sau decesul.
În accepţiunea curentă, cu mici excepţii, noţiunea de ,,risc” referitoare la un accident tehnic major,
cu implicaţii distructive asupra instalaţiilor tehnologice în care se produce, asupra personalului de
deservire şi a celui din vecinătăţi, precum şi asupra mediului înconjurător, se defineşte pe baza corelaţiei
între următoarele două elemente [1]:
 probabilitatea de declanşare a unui accident tehnic (riscul);
 gravitatea consecinţelor produse de accidentul tehnic odată declanşat (pericolul).
După cum se poate observa din Fig. 1, de mai jos, aceste două noţiuni - risc şi pericol – ce
alcătuiesc noţiunea de risc convenţional, sunt două noţiuni distincte, dar care se află într-o relaţie de
complementaritate; atunci când, în evoluţia sa, ,,riscul” ajunge la valoare 1 - ,,certitudine” evenimentul distructiv se materializează şi îşi începe evoluţia. Mai întâi, în cazul unui eveniment cu
consecinţe distructive se poate afirma că ,,acolo unde se termină riscul începe pericolul” [2].
Abordarea noţiunii de ,,risc”, doar ca o componentă probabilistică (abstractă) a evenimentului
distructiv – mai ales că această componentă are, cu siguranţă, variaţii în timp – în condiţiile în care
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evenimentul distructiv trebuie abordat din punct de vedere al evoluţiei sale, este cât se poate de justificată
şi nu prezintă niciun fel de inconvenient, putând fi luat oricând în considerare, sub această formă, în orice
fel de asocieri.

Fig. 1. Evoluţia riscului până la certitudine şi concretizarea pericolului

În ceea ce priveşte componenta concretă a evenimentului distructiv, respectiv apariţia (declanşarea)
şi evoluţia acestuia, potenţialul său distructiv poate avea diferite forme de exprimare, grupate sub
înţelesul generic de ,,gravitatea consecinţelor”.
În accepţiune curentă, cu cât gravitatea consecinţelor este mai mare, se spune că evenimentul este
mai periculos. Este şi motivul pentru care această componentă a evenimentului poate fi caracterizată prin
noţiunea de ,,pericol”.
Evaluarea globală a riscului este o necesitate pentru diverse domenii de activitate, iar abordarea sa
pe baza corelaţiei ,,probabilitate de apariţie – gravitate – consecinţe” este destul de utilă în practică.
2. ABORDĂRI SISTEMICE CONCEPTUALE
Conceptele de pericol, ameninţare, risc şi vulnerabilitate au fost definite de diverse teorii şi
abordări doctrinare implicite şi explicite din domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, însă
consensul nu pare a fi realizat.
În dezbaterile iniţiate în cercurile experţilor şi în conţinutul unor studii de specialitate,
întâlnim tot mai des, în ultima perioadă, expresia consacrată de ameninţări şi vulnerabilităţi globale
a căror evoluţii raportate realităţilor sociale şi economice actuale au condus la o schimbare majoră
în ceea ce priveşte analiza sistemică.
Astfel, se poate spune că analiza sistemică suferă o translaţie de perspectivă de la riscurile
inerente, interne, pasive, asociate sistemului văzut ca ansamblu semiînchis la vulnerabilitatea
sistemului (internă şi externă, activă), văzut din punct de vedere al funcţionării în spaţiul
multisistemic.
Riscul reprezintă probabilitatea unei pierderi şi depinde de trei elemente: pericol potenţial,
vulnerabilitate şi gradul de expunere, în varianta că vulnerabilitatea este definită ca susceptibilitatea
unui sistem de a suferi pierderi în condiţii de expunere datorită schimbărilor, interne sau externe.
Diferenţa specifică dintre risc şi vulnerabilitate decurge din faptul că:
- riscul se referă la ameninţări (origini/cauze), caracterizând consecinţele manifestării
acestora (pierderile, pagubele, suferinţele), percepţia asupra importanţei consecinţelor şi
probabilitatea de manifestare a ameninţărilor;
în timp ce:
- vulnerabilitatea se referă la subiectul/subiecţii expunerii la manifestarea ameninţărilor,
caracterizând tipul şi nivelul de susceptibilitate, reacţia la stres a subiectului de a suporta expunerea
la manifestarea ameninţărilor.
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În ultimii ani a crescut numărul de evenimente care au afectat infrastructurile vitale, care sunt
esenţiale pentru menţinerea funcţiilor critice ale societăţii, incluzând canalele de aprovizionare,
sănătatea, securitatea, bunăstarea economică şi socială a populaţiei.
În prezent, indiferent de gradul de dezvoltare al societăţilor moderne, cele mai multe
ameninţări asupra unei infrastructuri vitale au asociate un anumit grad de incertitudine, condiţii în
care modelul de risc, în cazul infrastructurilor critice, nu mai este o funcţie doar de pericol, fiind
totodată o funcţie de ameninţare, elemente critice şi vulnerabilitate, cu posibilitatea de a fi
exprimată sub forma grafică din Fig. 2 [3].

Fig. 2. Modelul unei infrastructuri critice

unde, 1 reprezintă elemente critice (informaţii, sisteme, programe, populaţie, echipamente sau
amplasamente) pentru care nu se cunoaşte nicio expunere la vulnerabilitate sau la ameninţare; 2 vulnerabilităţi în ceea ce priveşte sistemele, programele, populaţia, echipamentele sau
amplasamentele care nu sunt asociate elementelor critice şi pentru care nu se cunoaşte nici o
expunere la ameninţări; 3 - spaţiu în care nu se cunoaşte nici o ameninţare provenita de la elemente
critice sau vreun acces la vulnerabilităţi; 4 - elemente critice pentru care se cunosc vulnerabilităţi,
dar nu este cunoscută expunerea la ameninţări; 5 - elemente critice pentru care se cunosc atât
vulnerabilităţile cât şi expunerea la ameninţări – zona de risc; 6 - ameninţarea a atins un nivel astfel
încât poate exploata vulnerabilitatea, dar nu într-atât încât să devină şi un element critic; 7 elemente critice pentru care nu se cunosc vulnerabilităţile, dar există expunerea la o anumită
ameninţare [4].
În practică, este uneori dificil să se separe cu precizie riscurile de ameninţări, având în vedere
întrepătrunderea, în diversele domenii de activitate, a factorului material cu cel uman. În
succesiunea sistemic-evolutivă, pornind de la simplu la complex, pentru nevoi de analiză teoretică,
putem opera cu distincţia formală între aceste două concepte, având în vedere atât distincţia dată de
prezenţa sau absenţa factorului subiectiv (uman), respectiv a intenţiei, cât şi succesiunea lor logică:
factori de risc (materiali) → riscuri → vectori ai ameninţărilor (oameni sau grupuri de oameni) →
ameninţări [5].
Se precizează astfel, în primul rând, faptul că riscurile se materializează accidental şi
conjunctural, pe când ameninţările au la bază intenţia de a produce anumite efecte negative, printr-o
succesiune programată / planificată de evenimente / acţiuni, de câtre un individ, un grup
neorganizat de indivizi sau de către anumite grupări/organizaţii/entităţi. În al doilea rând, trebuie să
se ţină seama de relaţia de anterioritate: riscurile existente pot genera sau pot favoriza materializarea
unei ameninţări, iar ameninţările (ca intenţie aplicată, pusă în practică) pot conduce la apariţia
stărilor de pericol.
3. EVOLUŢII ÎNREGISTRATE PE PIAŢA MUNCII
Organismele naţionale de prevenire a riscurilor profesionale, partenerii sociali europeni, ca şi
instanţele comunitare împărtăşesc opinii foarte apropiate referitoare la evoluţiile actuale ale pieţei
muncii.
Dacă noile tehnologii aplicate pe scară largă contribuie, pe de o parte, la ameliorarea
condiţiilor de lucru, ele pot, pe de altă parte, să genereze riscuri noi, puţin cunoscute şi insuficient
controlate, printre exemplele cele mai elocvente situându-se domeniul nanotehnologiilor. Pentru
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acest domeniu particular s-a ajuns, în mod consensual, la recunoaşterea absenţei actuale a
cunoştinţelor privind eventualele lor consecinţe negative asupra sănătăţii umane, a securităţii
lucrătorilor şi a mediului în general.
În paralel cu progresele tehnologice, se înregistrează o tendinţă semnificativă de
„îmbătrânire” a populaţiei şi creştere a ponderii populaţiei feminine în ansamblul populaţiei active.
Creşterea limitei legale a vârstei de pensionare, în majoritatea ţărilor europene, coroborată cu
scăderea demografică generală, au făcut ca ponderea lucrătorilor „seniori” în totalul populaţiei
active să crească considerabil. Această creştere este, de altfel, „afişată” ca reprezentând un obiectiv
european. Gradul mediu de angajare a lucrătorilor cu vârste cuprinse între 55 şi 64 ani trebuie să
depăşească o pondere de 50% în anul 2010, faţă de 42,5% în 2004 [6].
Organismele însărcinate cu prevenirea şi controlul riscurilor, asiguratorii, partenerii sociali şi
autorităţile publice încearcă să abordeze noile riscuri şi ameninţări la adresa sănătăţii şi securităţii
ocupaţionale, riscuri contopite în vocabula „riscuri emergente”; şi aceste riscuri, ca şi cele
considerate „clasice” trebuie prevenite şi controlate, în baza obligaţiilor care le revin angajatorilor
în conformitate cu Directiva - Cadru 89/391/CEE şi directivele derivate din aceasta.
4. DEFINIREA CONCEPTULUI DE ,,RISC EMERGENT”
Termenul „risc emergent” are un caracter destul de ambiguu în general, dar prezintă avantajul
de a permite realizarea unei distincţii faţă de riscurile tradiţionale care se menţin în actualitate
(căderile de la înălţime, căderile de la acelaşi nivel prin dezechilibrare sau alunecare, transportul şi
manipularea sarcinilor constituie şi în prezent principalele cauze ale accidentelor de muncă în
Europa).
Pentru a realiza o distincţie cât mai clară, Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în
Muncă (EU-OSHA), cu sediul la Bilbao, a abordat într-o primă fază modul de definire a riscurilor
fizice emergente. După OSHA, un „risc emergent pentru SSM” este orice risc care este atât nou, cât
şi în creştere [6].
Nou înseamnă că riscul era inexistent înainte şi că este cauzat de noi procese, noi tehnologii,
noi tipuri de locuri de muncă sau de schimbări sociale ori organizaţionale, sau o problemă foarte
veche este considerată acum ca fiind un risc, datorită unor noi cunoştinţe ştiinţifice sau unei
schimbări în percepţia publică.
Riscul este în creştere dacă numărul de factori care contribuie la geneza unui anumit risc este
în creştere, sau probabilitatea expunerii la pericole este în creştere (nivel de expunere şi/sau număr
de lucrători expuşi), respectiv efectele pericolelor asupra sănătăţii lucrătorilor se agravează
(consecinţele efectelor asupra sănătăţii şi/sau numărului de lucrători expuşi).
Astfel, riscurile fizice emergente evidenţiate de EU-OSHA se concentrează, în principal, pe
următoarele aspecte:
 lipsa sau insuficienţa activităţii fizice;
 expunerea combinată la afecţiuni musculo-scheletice (AMS) şi la riscuri psihosociale;
 complexitatea crescândă a noilor tehnologii;
 riscurile multifactoriale;
 vulnerabilitatea crescută a lucrătorilor de la nivelurile inferioare;
 disconfortul termic;
 expunerea la radiaţii ultraviolete, vibraţii, poziţii de lucru incomode.
Prin extensia acestui mod de definire, pot fi considerate drept riscuri emergente şi riscuri mai
vechi, ca urmare a evoluţiei percepţiei sociale asupra problematicii considerate.
5. PRINCIPALII FACTORI GENERATORI DE RISCURI EMERGENTE
Încadrarea precisă într-o clasificare riguroasă a riscurilor emergente reprezintă un demers
complex şi dificil, întrucât categoriile identificate şi inventariate sunt caracterizate de limite uneori
vagi, care se pot chiar suprapune sau întrepătrunde.
Prin urmare, se consideră adecvată clasificarea riscurilor emergente, mai degrabă în funcţie de
factorii care le generează decât de consecinţele induse, cu atât mai mult cu cât patologiile sau
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accidentele rezultate sunt cauzate de acţiunea mai mulor factori. Preocupările diferiţilor factori
afectaţi şi /sau interesaţi din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt concentrate pe apariţia
riscurilor datorate următoarelor trei categorii principale de factori:
 evoluţia proceselor de muncă;
 dezvoltarea unor noi tehnologii şi sectoare de activitate;
 apariţia de noi profesii, coroborată cu evoluţiile demografice particulare.
Aşadar, din ultimile date înregistrate de la Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în
Muncă (EU-OSHA), a rezultat că următoarele riscuri potenţiale exercită un grad maxim de
,,emergenţă” asupra sănătăţii şi securităţii în muncă (SSM), după cum urmează (v. Fig. 3) [6]:
RISCURI
EMERGENTE

A. Riscuri biologice:
 pandemii (NH1N1, SRAS, holera,
frigurile galbene);
 organisme rezistente la medicamente
(stafilococii aurii meticilino-rezistenţi
– SAMR, tuberculoza extrem de
rezistentă la medicamente - XDR-TB);
 evaluarea
necorespunzătoare
a
riscurilor
(cauze:
formarea
necorespunzătoare în domeniul SSM a
lucrătorilor);
 tratarea
deşeurilor
(cauze:
bioaerosoli şi compuşi organici volatili
- COV; efecte clinice: sindromul toxic
al pulberilor organice
- STOP,
hepatită şi infecţia cu virusul
imunodeficienţei umane - HIV);
 calitatea aerului din interior (cauze:
mucegaiul aeropurtat; efecte clinice:
apariţia
aşa-zisei
boli
a
,,legionarilor”);
 endotoxinele (cauze: pulberi organice;
efecte clinice: febră, boli infecţioase,
efecte toxice acute, alergii, STPO,
bronşită cronică şi astm, şoc septic,
insuficienţe organice şi chiar deces);
 expunerea combinată la agenţi
biologici şi la substanţe chimice.

B. Riscuri psiho-sociale:
 noi forme de contracte
de
muncă
şi
nesiguranţa locurilor de
muncă;
 intensificarea muncii;
 exigenţe
emoţionale
puternice în muncă;
 un
echilibru
necorespunzător între
viaţa profesională şi cea
privată.

C. Riscuri chimice:
 nanoparticulele şi particulele ultrafine
(efecte
clinice:
cardio-pulmonare,
modificări ale structurilor de proteine,
efecte autoimune, dezechilibrul sistemelor
de oxidare şi apariţia cancerului);
 gazul de eşapament de la motoarele
Diesel (efecte clinice: cancerul pulmonar
precum şi leziuni necanceroase ale
plămânilor);
 fibrele minerale artificiale (cauze:
inhalarea structurilor fibroase; efecte
clinice: riscul complicaţiilor inflamatorii,
citotoxice şi cancerigene);
 agenţi alergenici şi sensibilizanţi cu
acţiune cutanată (cauze: răşini epoxidice,
adezivi, vopseluri şi structuri polimerice
compozite; efecte clinice: sensibilizare
cutanată, iritare a ochilor şi a căilor
respiratorii, urticarie de contact, rinită şi
astm);
 izocianaţii
(cauze:
spume,
fibre,
elastomeri, materiale de izolaţie din
sectorul construcţiilor, vopselurilor şi
lacurilor;
efecte
clinice:
simptome
astmatice şi iritante pentru membranele
mucoase, inflamaţii grave şi dermatită);
 expunerea pielii (efecte clinice: boli de
piele);
 agenţi cancerigeni, mutageni şi toxici
pentru reproducere (cauze: azbestul,
siliciul cristalin, pulberi de lemn, solvenţii
organici perturbatori endocrini, poluanţii
organici persistenţi, amine aromatice,
substanţe biocide, coloranţii azoici şi
expunerea combinată la câteva substanţe
cancerigene; efecte clinice: cancerul);
 riscuri chimice specifice anumitor
sectoare (cauze: substanţele periculoase
din sectorul construcţiilor şi din tratarea
deşeurilor care conţin plumb, cadmiu,
mercur şi bifenili policloruraţi
polychlorinated biphenyls – PCB);
 riscuri combinate (chimice şi psihosociale).

Fig. 3. Riscurile emergente asupra SSM în spaţiul european.

6. CONCLUZII
Implicarea conducerii la vârf este esenţială în dezvoltarea unei filozofii a managementului
organizaţional al riscului şi în creşterea gradului de conştientizare a riscului la diferite niveluri ale
organizaţiei.
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Implementarea managementului integrat al riscului într-o organizaţie, şi mai cu seamă
identificarea riscurilor emergente, impune elaborarea unor programe de management al riscului,
corespunzătoare fiecărui nivel organizaţional. Proceselor de comunicare a politicii şi programelor
manageriale trebuie să li se acorde o atenţie particulară. Procesul de identificare, analiză şi
evaluare a riscurilor emergente trebuie integrat în celelalte activităţi de planificare şi de
management.
Managementul riscului ar trebui să constituie o parte integrantă a sistemului global de
management. Stabilirea modalităţilor de integrare sau de interacţiune a sistemului de management
al riscului cu sistemul de management de mediu sau cu alte sisteme de management implementate
de organizaţie nu trebuie să conducă la majorarea resurselor necesare acestui proces.
Analiza şi evaluarea riscurilor emergente permit identificarea şi ierarhizarea riscurilor pe
care organizaţia le poate controla. Această ierarhizare sprijină atât adoptarea deciziilor privind
opţiunile de tratare, cât şi planificarea modului de realizare a îmbunătăţirii continue a
performanţelor de mediu, în corelaţie cu sistemul de management al mediului.
Deoarece puţine riscuri au un caracter static, întregul ciclul de management al riscului
trebuie reluat în mod regulat. Reluarea procesului pe baza unor criterii de acceptabilitate din ce în
ce mai riguroase asigură, în acelaşi timp, îmbunătăţirea continuă a managementului integrat al
riscurilor emergente.
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