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Cuvânt înainte 

 

Accidentele de natură profesională reprezintă încă o problemă importantă de 

securitate şi sănătate în Europa. In fiecare an, aproximativ 5.500 persoane sunt 

declarate decedate în accidente la locul de muncă. In 1998, 4.7 milioane de lucrători 

au suferit accidente la locul de muncă şi care au condus la mai mult de trei zile de 

absenţă de la lucru. Probabil, în fiecare an se pierd în jur de 150 milioane zile 

lucrătoare ca urmare a accidentelor de natură profesională. Aceasta reprezintă costuri 

imense pentru întreprinderi şi costuri imense în ceea ce priveşte suferinţa umană a 

victimelor şi familiilor acestora. 

 

Accidentele la locul de muncă pot însemna suferinţă şi dizabilitate şi pot afecta viaţa 

lucrătorului, atât în cadrul cât şi în afara locului de muncă. Intreruperile de producţie 

şi proasta publicitate care urmează unui accident sunt numai câteva dintre costurile 

plătite de întreprinderi şi organizaţii. De asemenea, au crescut solicitările de servicii 

publice, cum ar fi îngrijirea sănătăţii şi securitatea socială. Costurile estimate pentru 

Statele Memb ca urmare a accidentelor în muncă variază de la 1-3% din produsul 

naţional brut. 

 

Comisia Europeană este interesată de pierderile financiare cauzate de ‘politica ne-

socială’ pentru Europa şi de prioritizarea necesităţii de a dezvolta cunoaşterea 

costurilor economice şi sociale determinate de accidentele şi îmbolnăvirile de natură 

profesională în cadrul raportului referitor la o nouă strategie comunitară în materie de 

securitate şi sănătate în muncă pentru 2002-06. 

 

Acest raport al Agenţiei doreşte să contribuie la această cunoaştere. Raportul include 

un inventar al costurilor sociale şi economice ale accidentelor de muncă. Acestă 

furnizează, de asemenea, o detaliere a ceea ce înseamnă evaluărilor economice şi 

modul în care sunt acestea efectuate şi include ghiduri practice cu privire la efectuarea 

estimărilor costurilor accidentelor şi a beneficiilor activităţilor de prevenire. Aspectele 

cheie sunt prezentate în rezumat în două publicaţii ‘fişe informative’ ale Agenţiei. 

 

Sperăm că acest raport va contribui la strategia Comisiei şi, de asemenea, va 

reprezenta un beneficiu practic pentru orice persoană interesată în calcularea 

costurilor accidentelor, fie că este de la institut naţional sau de la un lod de muncă 

individual. 

 

Raportul a fost întocmit de Centrul Tematic de Cercetare al Agenţiei  - Muncă şi 

Sănătate, un consortiu de instituţii de cercetare la nivel european. TNO din Olanda a 

coordinat activitatea. Agenţia doreşte să mulţumească lui Jos Mossink şi Marc de 

Greef pentru întocmirea acestui raport şi tuturor celor care au contribuit la aceasta. 

 

 

Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă\ 

Aprilie 2002 
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REZUMAT 

 

Accidentele de muncă şi vătămările de natură profesională reprezintă o povară 

economică considerabilă pentru angajatori, angajaţi şi pentru societate ca întreg. 

Unele dintre costuri, cum ar fi zilele de muncă pierdute sau pierderea de profit, sunt în 

mod clar vizibile şi pot fi exprimate cu uşurinţă în bani. Pentru cea mai mare parte, 

totuşi, consecinţele economice ale accidentelor sunt oarecum ascunse sau nu pot fi 

transformate în costuri. Ca urmare a unui accident activităţile administrative, de 

exemplu, pot fi date uitării, daunele aduse imaginii întreprinderii sunt dificil de 

cuantificat, iar exprimarea în costuri a suferinţei umane şi a daunelor aduse sănătăţii 

reprezintă un subiect supus dezbaterii.  

 

Cu toate acestea, este posibil să se obţină o imagine corespunzătoare a costurilor 

accidentelor şi a beneficiilor posibile ale prevenirii accidentelor. 

 

O noţiune importantă este aceea că accidentele (şi prevenirea accidentelor) au efecte 

simultane atât asupra sănătăţii angajatului (cum ar fi vătămările) cât şi asupra 

perfomanţelor întreprinderii (de ex. efecte negative asupra imaginii întreprinderii). In 

plus, efectele asupra sănătăţii lucrătorilor au un efect suplimentar asupra 

performanţelor legate de sănătate (de ex. absenţa determină o scădere a 

productivităţii). 

 

Acest raport intenţionează să clarifice procesul de efectuare şi înţelegere a evaluărilor 

economice. In acest scop, urmează să fie discutate şi explicate următoarele teme: 

 Analiza consecinţelor economice ale accidentelor: care sunt pierderile financiare 
şi pentru cine; care factori de costuri sunt relevanţi la nivelul individului, 
întreprinderii şi societăţii ca întreg; cum poate fi obţinută evaluarea în bani a 
acestora; 

 Efectul timpului: cum pot fi corectate rezultatele în funcţie de valoarea banilor în 
timp şi cum se poate corela acest aspect cu planificarea, deseori limitată în timp, a 
întreprinderilor; în ce mod pot fi abordate riscurile investiţiilor. 

Următoarele subiecte sunt, de asemenea, foarte relevante: 

 Relaţia cauzală dintre condiţiile de lucru şi accidente şi între prevenire şi efectele 
acesteia; în general, aceste relaţii sunt dificil de cuantificat în cifre exacte, dar şi 
estimările pot fi valoroase. 

 Modul în care sănătatea, starea de bine şi viaţa oamenilor poate fi exprimată în 
termeni de costuri, 

In practică, este deseori util, de asemenea, să se acorde atenţie procesului de realizare 

a evaluărilor. Unele planificări pot contribui la evitarea discuţiilor despre rezultate sau 

depunerea de eforturi suplimentare în activitatea de evaluare. O abordare în cinci 

etape poate ajuta la planificarea unei evaluări economice corespunzătoare în cadrul 

căreia scopurile evaluărilor, interesele factorilor implicaţi, disponibilitatea datelor şi 

resursele care urmează să fie introduse în evaluare să poată fi echilibrate. 
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1. INTRODUCERE 

 

Imbunătăţirile în materie de securitate şi sănătate în muncă pot să contribuie la beneficiile 

economice atât ale întreprinderii cât şi a societăţii ca întreg. Accidentele şi îmbolnăvirile de 

natură profesională pot să determine pierderi financiare serioase pentru o întreprindere. Pentru 

întreprinderii mici, în special, accidentele de natură profesională pot avea un impact financiar 

major. 

 

Este dificil, totuşi, să convingi pe angajatori şi factorii de decizie cu privire la profitabilitatea 

îmbunătăţirii condiţiilor de muncă. Un mod eficient este deseori efectuarea unei estimări 

financiare sau economice. Deşi calcularea costurilor sau analiza costurilor şi a beneficiilor în 

viitor nu ar trebui să fie complicate, mulţi experţi în materie de securitate şi sănătate sunt 

descurajaţi de posibiliele dificultăţi. Totuşi, principiile de bază sunt foarte simple şi directe şi 

pot fi cu uşurinţă efectuate de o serie de profesionişti şi manageri în materie de securitate şi 

sănătate. 

 

Scopul acestui raport este să ofere un ghid pentru efectuarea estimării costurilor accidentelor 

precum şi ale beneficiilor activităţilor de prevenire. Astfel, Secţiunea 2 prezintă un inventar al 

costurilor şi discuţiilor despre modul în care costurile sunt distribuite pe categorii de factori 

implicaţi. Secţiunea 3 descrie unele aspecte referitoare la efectuarea estimărilor de costuri. Se 

acordă atenţie estimării valorii (exprimarea în bani) a săntăţii, stării de bine şi vieţii umane, 

cauzei şi efectelor determinate de relaţii şi de factorul timp. De asemenea, sunt dezbătute pe 

scurt efectele cadrului legislativ naţional şi a sistemului de asigurări sociale. Secţiunea 4 are 

mai mult o orientare practică. In această secţiune sunt prezentate unele îndrumări pentru 

pregătirea şi efectuarea estimărilor de costuri. Un număr de exemple ilustrează costul 

accidentelor de muncă şi al îmbolnăvirilor profesionale. 
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2. COSTURI SOCIALE SI ECONOMICE 

 

2.1. Consecinţe economice ale accidentelor de muncă 

 

Accidentele de muncă reprezintă o povară pentru multe părţi şi în moduri diverse. 

Accidentele şi vătămările de natură profesională determină pierderi financiare pentru 

alte întreprinderi, lucrători individuali şi pentru societate ca întreg. Efectele de natură 

economică ale accidentelor şi vătămărilor profesionale pot fi identificare uneori ca 

fiind nişte cheltuieli financiare, daune sau pierderi de resurse, dar adesea acestea sunt 

efecte adverse (cum ar fi afectarea sănătăţii) şî care sunt dificil de exprimat sub formă 

de costuri. 

 

In numeroase ţări, au fost efectuate estimările costurilor accidentelor şi vătămărilor de 

natură profesională. Tabelul 2.1 oferă o prezentare a unelor dintre aceste rezultate din 

aceste studii. In general, estimările de costuri necesită o interpretare atentă. De 

exemplu, definiţiile pot să difere de la o ţară la alta. 

 

 

Tabelul 2.1  Rezumatul estimărilor de costuri ale accidentelor la nivelul 

societăţii, în unele ţări 
Tara Ref Anul Costuri (milioane Euro) ‚Număr 

de 

lucrători’ 

(x1 000 

000) 

Zile 

lucrătoare 

pierdute 

Daune Costuri 

medicale 

‚Administrare, 

recrutare’ 

Pierderea 

bunăstării 

Marea 

Britanie 

-1 1995/6 739 9-58 77-337 251-279 2 109 25 

Germania -2 1998 5 905     32 

Olanda -3 1995 158 363 122   6 

Belgia -4 1999 865     2,7 
(1) Statistici HSE (www.hes.gov.uk/statistics/dayslost.htm) 
(2) Koningsveld, E.A.P., Mossink, J.C.M., Costuri ale societăţii în materie de securitate şi sănătăte în 

muncă în Olanda (Kerncijfers maatschappelijke kosten arbeidsomstandig-heden in Netehrland), 

Haga, VUGA, 1997. 
(3) Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund 

(www.baua.de/info/statistik/stat_1998/kost98.htm). 
(4) Statistica accidentelor de natură profesională în materie de îmbolnăviri rpofesionale (Statistieken 

Arbeidsongevallen en beroepsziekten), Prevent, Bruxelles, 2001 

 

 

In acest raport, ‚costurile’ se referă la toate pierderile şi sarcinile care rezultă (direct 

sau indirect) din accidcentele de muncă şi vătămările de natură profesională. 

 

La nivel de întreprindere, prevenirea accidentelor poate avea beneficii sub forma 

reducerii pierderilor anticipate, economii ale cheltuielilor sau câştiguri suplimentare. 

In multe cazuri, beneficiile suplimentare (sau efectele pozitive colaterale neprevăzute 

ale activităţii de prevenire) sunt chiar mai importante decât beneficiile care sunt legate 

în mod direct de reducerea concediului pe caz de boală şi a dizabilităţii (vezi Figura 

2.1). 

 

http://www.hes.gov.uk/statistics/dayslost.htm
http://www.baua.de/info/statistik/stat_1998/kost98.htm
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Figura 2.1. Efectele economice ale securităţii şi sănătăţii la nivel de întreprindere 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 
 

 

 

 

2.2. Pierderi financiare şi beneficii pentru cine? 

 

Securitate şi sănătatea în muncă este în acelaşi timp o problemă în domeniul social şi 

al sănătăţii publice precum şi în domeniul economic şî de afaceri, Motivele pentru 

care se doreşte o mai bună securitate şi sănătate în muncă provine din scopurile 

sociale cât şi din cele economice. 

 

Este evident faptul că accidentele de muncă transferă o responsabilitate asupra 

lucrătorilor, întreprinderilor şi societăţii ca întreg. Totuşi, există mari diferenţe atât în 

Acţionari 

Intreprindere 
(angajator, 

management) 

Servicii de 
securitate şi 

sănătate în 

muncă 

Accidente şi 

îmbolnăviri 
profesionale 

Investiţii, 
activităţi de 

management, 

instruire 

 

Performanţa 

întreprinderii 

Riscuri 

reduse în 

materie de 
sănătate şi 

securitate 

 

Perfomanţe de 

securitate şi 

sănătate 

Mai puţine 

accidente, daune, 
responsabilităţi, 

costuri juridice, 

absenteism, 
costuri medicale 
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ceea ce priveşte natura responsabilităţii cât şi a costurilor acesteia. Tabelul 2.2 

prezintă pe scurt costurile şi beneficiile accidentelor de muncă precum şi a 

activităţilor de prevenire a acestora, care ilustrează diversitatea pierderilor financiare 

şi a beneficiilor. 

 

 

Tabelul 2.2:  O clasificare a costurilor în materie de securitate şi sănătate şi a 

beneficiilor, precum şi exemple ale metodelor de evaluare a 

costurilor şi beneficiilor (adaptare după: Aaltonen & Söderqvist, 

1988) 
 

 Exemple de activităţi de 

prevenire (costuri de 

prevenire) 

Exemple de consecinţe sau 

efecte ale accidentelor şi 

îmbolnăvirilor 

Posibilităţi de analiză sau 

evaluare a costurilor şi 

beneficiilor 

Angajaţi individuali:  Utilizarea 

echipamentului 

individual de protecţie 

 Eforturi în adoptarea 

unor atitudini sigure şi a 

unei vieţi sănătoase şi a 

stilului de muncă 

 Durere şi suferinţă 

 Consecinţe faţă de rude 

şi prieteni 

 Pierderea celui de-al 

doilea loc de muncă sau 

a locuinţei 

 Evaluarea propriilor activităţi 

în materie de securitate şi 

sănătate 

Intreprinderi:  Dezvoltarea 

managementului în 

materie de securitate şi 

sănătate 

 Efectuarea de inspecţii 

la locul de muncă în 

materie de securitate şi 

sănătate 

 Dezvoltarea climatului 

de securitate 

 Planificarea producţiei 

 Măsuri de îmbunătăţire 

a condiţiilor de lucru 

 Pierderi de producţie 

 Costuri ale accidentelor 

asigurate şi neasigurate 

 Pierderi în materie de 

calitate 

 Sancţiuni juridice 

 Evaluarea efectelor măsurilor 

de prevenire, măsurilor de 

eficienţă 

 Asigurare: compensaţii şi 

premieri 

 Evaluarea procesului de 

producţie 

 Costuri şi beneficii în 

tehnicile de luare a deciziei 

 Analize de profit şî pierderi 

Societatea ca întreg:  Atitudini sociale şi 

valori 

 Legislaţia şi inspecţia în 

materie de securitate şi 

sănătate 

 activităţile sindicatelor 

şi ale organizaţiilor 

sectoriale 

 cercetarea în materie de 

securitate şi sănătate, 

educaţie şi informare 

 tratament medical şi 

reabilitare 

 investigarea accidentelor 

şi acţiuni administrative 

şi juridice 

 activităţi de asigurare 

 costuri la nivel de 

economie naţională 

 costuri sociale 

 evaluarea atitudinilor de 

securitate la nivel naţional şi 

programe de securitate 

 analize cost-beneficiu şi 

reglementare nouă 

 evaluarea activităţii 

sindicatelor şi a organizaţiilor 

sectoriale 
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Figura 2.2:  Accidentele de muncă produc pierderi financiare pentru multe 

organizaţii (adaptare după Krüger, 1997) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Multe dintre deciziile cu privire la prevenire, întreprinderile (sau societăţile de 

management) sunt acotrii cheie. Din acest motiv multe dintre informaţii despre 

costuri, beneficii şi stimulente economice sunt adresate întreprinderilor. Trebuie să se 

ţină cont faptul că accidentele de natură profesională produc pierderi financiare pentru 

diverse organizaţii (vezi Figura 2.2). 

 

Intreprinderile nu suportă deseori costurile integrale ale accidentelor, îmbolnăvirilor 

de natură profesională, vătămările profesionale sau maladiile profesionale. De 

exemplu, costurile pentru asistenţa medicală (determinate de accidentele de muncă) ar 

putea să nu poată fi acoperite de întreprinderi, iar pensiile de dizabilitate ar putea fi 

suportate de fondurile colective. 

 

Costurile privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru societăţi, dar şi pentru 

lucrătorii individuali, sunt foarte mult influenţate de sistemul naţional de asigurare 

socială. De asemenea, sistemul naţional de asistenţă medicală poate avea efecte în 

materie de costuri. In multe ţări există reglementări care, într-un anume fel, aduc 

înapoi costurile în cadrul întreprinderii sau la persoanele care au generat costurile 

(denumită internalizarea costurilor). Acest sistem poate funcţiona ca o stimulare 

economică pentru a evita vătămări sau îmbolnăviri viitoare. Aspectele cele mai 

relevante în materie de asigurare socială şi sistem de asistenţă medicală sunt 

următoarele: 

Societăţi de 

asigurări 

Sistemul de 

asistenţă medicală 

Fonduri 

publice sau 

colective 

Lucrători 

Familiile 

lucrătorilor 

Alte întreprinderi 

Consuma

tori 



A g e n ţ i a  E u r o p e a n ă  p e n t r u  S ă n ă t a t e  ş i  S e c u r i t a t e  î n  M u n c ă  

 

 Există un sistem de compensaţie la nivel naţional pentru dizabilitate ca urmare a 
îmbolnăvirii şi vătămării profesionale; dacă da, care dintre îmbolnăviri sunt 
acceptate ca fiind de natură profesională? 

 Pot lucrătorii să revendice daune şi consecinţe financiare; sunt angajatorii 
responsabili de revendicărilor daunelor lucrătorilor lor sau foştilor lor lucrători? 

 Există fonduri sau subvenţii pentru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru? 

 Depind primele de securitate sau asigurare socială de riscurile de securitate şi 
sănătate sau de fostele performanţe ale întreprinderii? 

Măsura în care costurile accidentelor de muncă sunt suportate de aceia care au cauzat 
accidentul sau aceia care sunt în poziţia de a preveni situaţiile periculoase diferă între 
Statele Membre ale UE. După cum se prezintă în Tabelul 2.3, sistemele de asigurare 
socială, asigurări şi cadrul legislativ pot influenţa modul în care costurile şi beneficiile 
sunt distribuite între întreprinderi, lucrători, fondurile de asigurare şi cele colective. 

 

Tabelul 2.3  Analiza instrumentelor care pot fi utilizate pentru internalizarea 
costurilor accidentelor de muncă şi a vătămărilor profesionale 

 
Metode de internalizare a costurilor Principii sau exemple 

Responsabilităţi Lucrătorii sau societăţile de asigurări pot revendica daunele 

cauzate de vătămările sau îmbolnăvirile profesionale 

Sancţiuni juridice, amenzi Inspectoratele de muncă pot stabili penalizări financiare, solicita 

îmbunătăţirea sau oprirea temporară a producţiei 

Diferenţieri ale primelor Societăţile de asigurări sau fondurile publice adaptează primele 

pentru riscurile crescute de accidente, vătămările şi îmbolnăvirile 

profesionale. Primele pot fi, de asemenea, adaptate în conformitate 

cu perfomanţele trecute. 

Plăţi pentru concediul de boală Obligaţia de a achita (parţial) salariile pe durata perioadei de 

concediu de boală sau a dizabilităţii 

Reglementări de piaţă Atractivitatea pentru personalul nou, avantaje la obţinerea de 

comenzi guvernamentale. Imbunătăţirea ‚frecvenţei de 

accidentare’ pentru sub-contractori în caz de participare la licitaţie. 

Efecte asupra imaginii întreprinderii. 

 

 

 

2.3. Indicatori, factori de costuri şi calcularea costurilor 

 

Nu există o listă finală şi definitivă a factorilor de costuri pentru a fi inclusă într-o 

evaluare socială şi economică a costurilor pentru accidentele de muncă şi vătămările 

profesionale. Cu toate acestea, practica şi teoria au generat un set obişnuit de factori 

de costuri. Adăugări sau modificări urmează să fie efectuate în funcţie de scopul 

evaluării, structura asigurării sociale din cadrul ţării, posibilităţile întreprinderii de a 

identifica date corespunzătoare, activitatea întreprinderii, interesele factorilor 

implicaţi şi aşa mai departe. 

 

Există un număr mare de variabile care pot fi incluse într-o evaluare economică. In 

multe cazuri, numai o parte dintre variabile pot fi relevante pentru o anumită situaţie. 

Prin urmare, la întocmirea listei factorilor de costuri este una dintre activităţile cheie 
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în cadrul oricărei evaluări economice. Prin aceasta, se decide care tip de costuri sunt 

utilizate şi care sunt (în mod deliberat) ignorate. Deoarece selectarea variabilelor 

poate avea un impact esenţial asupra rezultatelor, este important ca toţi factorii 

implicaţi să fie consultaţi în procesul de selectare. Listele de control pot fi foarte 

folositoare pentru identificarea componentelor de costuri şi abeneficiilor posibile în 

situaţiile practice. Pentru selectarea variabilelor se pot utiliza următoarele criterii: 

 

 Relevanţa situaţiei, a întreprinderii sau a contextului naţional; 

 Relevanţa tipului de lucru; 

 Posibilitatea anticipată de a identifica datele relevante (dacă se constată că nu sunt 

date disponibile, încercaţi să găsiţi căi de estimare a acestora) 

 Interesele factorilor implicaţi. 

 

Secţiunile 2.4 până la 2.6 prezintă variabile sau indicatori care sunt în mod obişnuit 

incluşi in analizele economice cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă. 

Colectarea listei de variabile care să fie şi completă (toate costurile sunt incluse) şi să 

evite dubla numărare în acelaşi timp este foarte dificil de realizat. 

 

2.4.  Costuri la nivel individual 

 

Efectele (economice) pentru lucrătorii individuali sunt extrem de dificil de exprimat în 

termeni de costuri, în special pentru vătămările grave cu efecte (ireversibile) pe 

termen lung. Efectele viitoare (precum şi valoarea acestora pentru persoane) nu pot fi 

estimate într-un mod corect şi general. Accidente de muncă mai puţin serioase în care 

victimele se recuperează complet ca urmare a vătămărilor şi care cauzează o perioadă 

limitată de incapacitate poate fi exprimată în costuri mai uşor deoarece, în aceste 

cazuri, durerea şi suferinţa şi efectele viitoare sunt relativ neimportante. 

 

Elementele cele mai importante care se adaugă la sarcina totală a accidentelor de 

muncă la nivel de persoană sunt prezentate în rezumat în Tabelul 2.4. Se va ţine cont 

că sarcina determinată de durere, suferinţă şi sănătate este foarte dificil, dacă nu 

imposibil, de exprimat sub formă de costuri. Tehnicile de calculare a costurilor, cum 

ar fi bunăvoinţa de a achita sau de a accepta nu oferă nici un rezultat de încredere.  

 

 

Tabelul 2.4.  Factori de costuri la nivel individual 

 
Variabile Descriere Modul de exprimare în costuri 

Starea de sănătate Spitalizare (zile de internare)  

Alt tip de asistenţă medicală, 

cum ar fi tratamentul în afara 

spitalului, medicamente 

Dizabilitate permanentă (număr, 

vârsta pacientului) 

Reabilitare nemedicală (de ex. 

profesională), schimbarea casei 

Cheltuieli pentru asistenţă 

medicală care nu sunt 

compensate de asigurator sau 

angajator 

Calitatea vieţii Speranţa de viaţă, speranţa de 

viaţă sănătoasă 

Durata de viaţă în funcţie de 

calitate 

Durata de viaţă în funcţie de 

Bunăvoinţa de a accepta, de a 

plăti  

 

Valoarea revendicărilor şi a 

compensaţiilor 
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dizabilitate 

Durere şi suferinţă Pentru victime, dar şi pentru 

rude şi prieteni 

Nici o metodă de încredere 

disponibilă 

Pierderi de venit Pierderea de venit de la primul 

şi al doilea loc de muncă 

Reducerea venitului actual, 

pierderea de salariu 

Pierdere unor venituri 

viitoare posibile 

Inclusiv şi al doilea loc de mun 

că 

Diferenţele dintre venitul total 

viitor posibil şi compensaţia 

totală sau pensii 

Cheltuieli care nu sunt 

incluse în asigurări sau 

compensaţii 

Exemplele sunt costuri pentru 

transport, vizite la spital, costuri 

determinate de accidente fatale, 

cum ar fi costurile de 

înmormântare 

Suma tuturor altor cheltuieli 

pentru victimă şi/sau familia sa 

(care nu sunt compensate) 

 

2.5.  Costuri la nivel de întreprindere 

 

La nivel de întreprindere, costurile sunt determinate de efectele imediate asupra stării 

de sănătate, dar şi asupra efectelor întreruperilor de producţie. In multe cazuri această 

întrerupere contează pentru partea cea mai de sus a costurilor totale. Tabelul 2.5 

prezintă în rezumat categoriile de costuri cauzate de accidentele de muncă şi de 

vătămările de natură profesioanlă la nivelul întreprinderii. 

 

 

Tabelul 2.5.  Prezentarea celor mai importante categorii de costuri determinate 

de accidentele de muncă la nivel de întreprindere 
 

Variabile Descriere Modul de exprimare în costuri 

Efecte ale incidentelor care nu pot fi exprimate în mod direct în costuri 

Accidente fatale, 

deces 

Număr de accidente fatale Suma costurilor activităţilor 

subsecvete, amenzi şi plăţi 

Absenteism sau 

concediu de boală 

Ore de muncă pierdute ca 

urmare a absenteismului 

Suma costurilor activităţilor care 

abordează efectele orelor de muncă 

pierdute, cum ar fi înlocuirea şi 

pierderile de producţie; efectul 

indirect este determinat de concediul 

de boală care reduce flexibilitatea sau 

posibilitatea de a trata situaţiile 

neaşteptate 

Venitul 

personalului ca 

urmare a mediului 

de muncă 

necorespunzător 

sau a pensionării 

timpurii şi a 

dizabilităţii 

Procentul sau numărul de 

personal (nedorit) 

Suma costurilor activităţilor generate 

de venitul nedorit, cum ar fi costurile 

de înlocuire, instruirea suplimentară, 

pierderea de producţie, avertismente, 

proceduri de recrutare 

Pensionare 

timpurie şi 

dizabilitate 

Procentul sau numărul de 

persoane într-o anumită 

perioadă de timp 

Suma costurilor activităţilor generate 

de dizabilitate sau pensionare 

timpurie, amenzi, compensaţii pentru 

victime 

Efecte ale incidentelor, vătămărilor care pot fi cu uşurinţă exprimate în costuri 

Reabilitare 

nemedicală 

Bani cheltuiţi de angajator 

pentru a înlesni revenirea la 

locul de muncă (consiliere, 

Facturi 
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instruire, adaptarea locului de 

muncă) 

Administrarea 

absenţelor pe caz 

de boală, 

vătămărilor, etc. 

Activităţi (administrative) care 

trebuie efectuate de 

întreprindere în legătură cu 

concediile de boală 

Salarii totale pentru timpul petrecut la 

locul de muncă 

Echipament defect Despăgubiri sau costuri de 

reparaţii ale maşinilor, 

localurilor, materialelor sau 

produselor asociate vătămărilor 

profesionale 

Costuri de înlocuire 

Altele, costuri 

care nu sunt legate 

de sănătate (de ex. 

investigaţii, 

managementul 

timpului, costuri 

externe) 

Timp şi bani cheltuiţi pentru 

investigarea vătămărilor, 

evaluarea locului de muncă 

(care determină apariţia 

accidentelor sau a îmbolnăvirii) 

Salarii totale pentru timpul petrecut la 

locul de muncă 

Efecte asupra 

părţilor variabile 

ale primelor de 

asigurare, prime 

de asigurare 

pentru riscuri mari 

Modificări ale primelor ca 

urmare a incidenţei vătămărilor 

şi îmbolnăvirilor de natură 

profesională 

Facturi 

Responsabilităţi, 

costuri juridice, 

penalizări 

 Facturi, revendicări, costuri de 

instalare; amenzi, penalizări 

Salarii 

suplimentare, 

plata sarcinilor 

periculoase (dacă 

întreprinderea are 

de ales) 

Cheltuiala suplimentară cu 

salariile pentru munca 

periculoasă sau neconvenabilă 

Salarii suplimentare 

Pierderea timpului 

de producţie, 

servicii neonorate 

Pierderea timpului de producţie 

ca urmare a unui eveniment care 

generează vătămări (de ex. din 

cauza că necesită timp pentru 

înlocuirea maşinilor, sau 

producţiaa trebuie oprită pe 

durata investigaţiei) 

Valoarea totală a producţiei 

Costuri de 

oportunitate 

Comenzi piedute sau câştigate, 

competitivitate pe pieţele 

specifice 

Valoarea estimată a producţiei, 

reprezentând o pierdere de venit 

pentru întreprindere 

Lipsa de 

recuperare a 

investiţiei 

Profit nerealizat din cauza 

costurilor accidentelor, de ex. 

cheltuieli cauzate de accidente şi 

care nu sunt investite într-o 

activitate profitabilă (cum ar fi 

producţia, bursa sau economiile) 

care generează dobândă 

Dobânzi la sumele cheltuite, investite 

în cursul a x ani, cu o rată a dobânzii 

de y% 

 

Activitatea de prevenire determină nu numai reducerea pagubelor (posibile) dar poate 

determina şi îmbunătăţirea proceselor de producţie în cadrul întreprinderii. Costurile 

activităţii de prevenire pot fi estimate prin calcularea costului şi a investiţiilor de timp 

ale personalului (vezi Tabelul 2.6). 
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Tabelul 2.6:  Prezentarea costurilor activităţii de prevenire la nivelul  

întreprinderii (
1
) 

Variabile Descriere Modul de exprimare în costuri 

Investiţii Costuri ale echipamentelor 

specifice ale SSM sau costuri 

suplimentare în materie de SSM 

Preţuri de piaţă, cotaţii de costuri, 

facturi 

Investiţii suplimentare Modificări ale bunurilor capitale 

necorelate cu SSM pentru a 

înlesni funcţionarea 

echipamentelor de SSM (de ex. 

reconstruirea clădirilor) 

Preţuri de piaţă, cotaţii de costuri, 

facturi 

Costuri de inginerie, 

consultanţă şi 

planificarea costurilor, 

în legătură cu 

investiţiile 

Cheltuieli pentru activităţi 

interne şi externe pentru 

prioectarea şi implementarea 

echipamentelor noi sau a 

procedurilor noi de lucru 

Preţuri de piaţă, cotaţii de costuri, 

facturi, salarii totale pentru timpul 

petrecut la locul de muncă 

Costuri suplimentare 

pentru produse de 

substituire (costuri de 

revenire) 

Diferenţa de preţ (de ex. pentru 

substanţele chimice netoxice, 

produse uşoare) 

Preţuri de piaţă, cotaţii de costuri, 

facturi 

Achiziţionarea de 

echipamente 

individuale de 

protecţie (costuri de 

revenire) 

Costuri ale echipamentului de 

protecţie 

Preţuri de piaţă, cotaţii de costuri, 

facturi 

Costurile suplimentare 

pentru proceduri de 

lucru modificate şi 

întreţinere (costuri de 

recuperare) 

Diferenţa de preţ între modurile 

anterioare de lucru şi cele noi, în 

mod direct sau indirect legate de 

activitatea de prevenire; de 

reţinut că modalităţile moi 

conduc, de asemenea, la 

economii de costuri (de ex. 

costuri suplimentare pentru 

lucrul în conformitate cu 

normele de securitate) 

Preţuri de piaţă, cotaţii de costuri, 

facturi 

Program de lucru 

suplimentar al 

personalului direct 

implicat (costuri de 

recuperare) 

Ore petrecute în şedinţe, 

instruire, inspecţii în materie de 

securitate, dezvoltare 

participativă 

Salarii totale pentru timpul petrecut la 

locul de muncă 

Costuri ale serviciilor 

interne sau externe în 

materie de SSM, alte 

servicii de prevenire 

(costuri de recuperare) 

Include, de asemena, serviciile 

de sănătate profesională 

Preţuri de piaţă, cotaţii de costuri, 

facturi 

Activităţi interne ale 

întreprinderii 

Managementul resurselor 

umane, promovarea sănătăţii, 

politica în materie de SSM şi 

management 

Salarii totale pentru timpul petrecut la 

locul de muncă 

Alte costuri ale locului 

de muncă 

Orice aspect care nu este inclus 

în capitolele anterioare 

Preţuri de piaţă, cotaţii de costuri, 

facturi, salarii totale pentru timpul 

petrecut la locul de muncă 

(
1
) De reţinut faptul că factorii de cost trebuie selectate în conformitate cu intervenţia. 

 

Tabelul 2.7 Lista beneficiilor posibile suplimentare determinate de activităţile  

de prevenire la nivelul întreprinderii 
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Variabile Descriere Modul de exprimare în costuri 

Creşterea productivităţii şi alte 

efecte operaţionale 

Reducerea costurilor pentru 

facilităţi, energie, materiale, 

creşterea productivităţii; 

reducerea costurilor de personal 

Totalitatea reducerii costurilor 

legate de intervenţie care 

urmează să fie estimate pe baza 

efectelor asupra modului de 

operare al întreprinderii 

Calitatea îmbunătăţită a 

produselor şi serviciilor 

Modificări ale calităţii 

produsului sau serviciilor; 

siguranţa livrărilor 

Valoarea depinde de strategia 

întreprinderii. Reducerea 

costurilor de reparaţii şi a 

garanţiilor 

Imbunătăţirea stării de bine, 

satisfacţia muncii şi climatul de 

muncă 

 Numai efecte indirecte, de ex. 

asupra productivităţii, calităţii 

sau flexibilităţii. Capacitatea 

mărită de a face faţă situaţiilor 

neaşteptate 

Compensaţii şi subvenţii primite 

de la asigurare sau autorităţi 

Sprijin numai pentru activitatea 

de prevenire, compensaţii 

primite pentru concediile de 

boală sau dizabilitate urmează 

să fie excluse 

Compensaţii şi subvenţii primite 

Efecte asupra imaginii 

întreprinderii 

Atractivitate pentru clienţi, 

atractivitate pe piaţa muncii, 

atractivitate pentru contractori, 

capacitatea de recrutare a 

personalului 

Efecte indirecte 

Impactul asupra valorilor fără 

legătură cu aspectul economic al 

întreprinderii 

Care rezultă din declaraţiile 

misiunii şi cele asemănătoare, în 

special aspectele strategice 

Efecte indirecte, pe termen lung 

Capacitatea inovativă a firmei  Capacitatea de inovare la nivelul 

produselor şi în cadrul 

proceselor de producţie 

Efecte indirecte, pe termen lung. 

Fără beneficii operaţionale 

 

Activităţile de prevenire generează beneficii pe durata mai multor ani. Astfel de 

beneficii trebuie transformate în valorile actuale cu un factor valoric actual ex-ante.  

 

Pentru multe organizaţii, etapa finală a performanţei în cadrul întreprinderii este 

bilanţul financiar. Chiar şi organizaţiile non-profit trebuie să termine la fel. Da, în 

unele situaţii, indicatorii financiari generali pot să nu fie corespunzători: 

 Organizaţiile non-profit sau care nu funcţionează pe bază de profit pot fi mi puţin 
intereate de indicatorii financiari, deoarece calitatea şi eficienţa pot fi mai 
importante; 

 Declaraţiile financiare reflectă activitatea anterioară, dar capacitatea unei 
întreprinderi de a genera rezultate atractive în viitorul (apropiat) este la fel de 
importantă; 

 Rezultatele financiare sunt influenţate de mai mulţi factori, iar efectele asupra 
securităţii şi sănătăţii sunt foarte dificil de izolat. 

Oricum, ar trebui să fie clar faptul că evaluarea economică nu ar trebui să se limiteze 

numai la aspectele financiare. O evaluare ar trebui să se concentreze pe contribuţia 

stării de sănătate profesională asupra puterii competitive a întreprinderii (sau asupra 

ţelurilor întreprinderii). Evaluările în cadrul organizaţiilor non-profit pot aborda 

eficienţa şi calitatea serviciilor. Activităţile recente de evaluare a performanţei 

întreprinderii evidenţiază în mod clar faptul că sănătatea în muncă contribuie la 
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succesul întreprinderii pe diferite căi. Astfel, costurile financiare sau beneficiile oferă, 

de asemenea, o viziune restrânsă.  

 

Metodele moderne (cum ar fi perspectiva financiară echilibrată) de măsurare a 
performanţei întreprinderii au ca scop definirea şi măsurarea indicatorilor care 
contribuie la succesul unei întreprinderi. In plus faţă de indicatorii financiari, este 
foarte folositor să definească indicatorii referitor la: 

 Gradul de atractivitate al întreprinderii (şi a produselor sale) pentru clienţi sau 
pentru lucrătorii posibili; 

 Organizarea internă, eficienţa şi flexibilitatea proceselor de producţie; 

 Capacitatea de a inova produse, servicii şi procese de producţie. 
 

Din punct de vedere al pieţei, al viziunilor şi ţintelor există diferenţe enorme între 

întreprinderi, fiecare organizaţie trebuie să-şi definească proprii indicatori şi să-şi  

stabilească modul în care securitatea şi sănătatea în muncă contribuie la fiecare dintre 

indicatori.  

 

2.6. Povara totală socio-economică a accidentelor de muncă la nivelul 

societăţii 

 

Costurile totale ale accidentelor de muncă suportate de societate constau aproximativ 

din două componente: 

 Pierderi totale ale resurselor şi capacităţilor de producţie; 

 Scăderea stării de bine şi a sănătăţii. 
 

Aceasta înseamnă că realizarea estimării de costuri ale accidentelor de muncă şi a 

vătămărilor de natură profesională va trebui să includă variabilele referitoare la 

sănătate. 

 

Există numeroase metode de realizare a estimării de costuri care pot folosi cu 

aproximaţie două principii diferite: 

 Toate costurile din cursul unui an sunt luate în consideraţie (metoda prevalenţei); 

 Toate efectele costurilor prezente şi viitoare ale cazurilor noi în cursul unui an 
(metoda incidenţei). 

Alegerea se face, de obicei, pe baza datelor disponibile. Metoda incidenţei este 

preferată pentru majoritatea utilizărilor. Totuşi, colectarea datelor necesare (cum ar fi 

efectele pe termen lung) este deseori dificilă.  

 

De reţinut faptul că pensiile şi compensaţiile plătite de asigurările sociale nu sunt 

adecvate pentru pentru efectuarea estimărilor de costuri la nivelul întreprinderii din 

următoarele motive: 

 Referitor la plăţile prin transfer (plăţile care nu sunt legate într-un fel de rezultate), 
deoarece compensaţiile nu fac parte din produsul naţional brut; 

 Valoarea plăţilor nu este în mod obligatoriu legată nici de pierderea capacităţii de 
producţie nici de amploarea efectelor asupra sănătăţii şi a durerii şi a suferinţei. 
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Totuşi, compensaţiile reprezintă bani cheltuiţi ca urmare a accidentelor de muncă. 

 

Tabelul 2.7.b:  Rezumatul variabilelor legate de costurile accidentelor de muncă  

la nivelul societăţii 
 

Variabile Descriere Modul de exprimare în costuri 

Costuri legate de sănătate 

Sănătate Spitalizare (zile de internare)  

Alt tip de asistenţă medicală, 

cum ar fi tratamentul în afara 

spitalului, medicamente 

Dizabilitate permanentă (număr, 

vârsta pacientului) 

Reabilitare nemedicală (de ex. 

profesională), schimbarea casei 

Cheltuieli actuale pentru tratament 

medical şi reabilitare 

Accidente fatale 

(număr de accidente, 

vârsta pacienţilor) 

 Bunăvoinţa de a accepta, de a plăti  

 

 

Calitatea vieţii Speranţa de viaţă, speranţa de 

viaţă sănătoasă 

Durata de viaţă în funcţie de 

calitate 

Durata de viaţă în funcţie de 

dizabilitate 

Bunăvoinţa de a accepta, de a plăti. 

Valoarea totală a îndeminzaţiilor şi a 

compensaţiilor 

Durere şi suferinţă Pentru victime, dar şi pentru 

rude şi prieteni 

Bunăvoinţa de a accepta, de a plăti. 

Valoarea totală a îndeminzaţiilor şi a 

compensaţiilor 

Pierderile actuale de 

producţie 

Pierderea veniturilor ca urmare 

a concediului de boală, 

absenteismului şi dizabilităţii 

Pierderea totală de venit pe durata 

absenţei 

Pierderea veniturilor 

viitoare posibile şi 

pierderea de 

producţie 

Pierderea veniturilor în cursul 

întregii perioade de dizabilitate 

permanentă 

Suma veniturilor pierdute în cursul 

perioadei de dizabilitate, în care atât 

venitul cât şi perioada sunt estimate pe 

baza datelor statistice 

Costuri şi despăgubiri care nu sunt legate de sănătate 

Administrarea 

absenţei pe caz de 

boală, etc. 

 Salarii totale pentru timpul petrecut la 

locul de muncă 

Echipament defect 

(din cauza 

accidentelor) 

 Costuri de înlocuire, preţuri de piaţă 

Pierdere de 

producţie ca urmare 

a incapacităţii 

personalului şi a 

perioadei de 

nefuncţionare 

 Preţul de piaţă al pierderii de producţie 

 

Estimarea banilor cheltuiţi cu activităţile de prevenire la nivelul societăţii poate fi cel 

mai bine considerată ca fiind suma (Tabelul 2.8): 

 

 Tuturor cheltuielilor şi salariilor pentru activitatea depusă de întreprindere cu 

privire la activităţile de prevenire; 

 Costul şi cheltuielile pentru realizarea startegiei, cercetare şi promovare, puse în 

aplicare de autorităţi; 
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 Costul şi cheltuielile pentru realizarea strategiei, cercetare şi promovare, puse în 

aplicare de organizaţii. 

 

Activităţile lucrătorilor individuali pot fi, de asemenea, incluse. Totuşi, nu sunt 

disponibile studii practice disponibile pentru efectuarea unei estimări. Se poate 

anticipa că aceste costuri sunt destul de mici în comparaţie cu toate celelalte categorii. 

 

Tabelul 2.8:  Factorii de costuri cu privire la costul activităţii de prevenire la 

nivelul întreprinderii 
 

Variabile Descriere Modul de exprimare în costuri 

Investiţii Costuri echipamentului specific 

în materie de SSM sau costuri 

suplimentare ale altor investiţii 

legate de SSM 

Preţuri de piaţă, cotaţii de costuri, facturi 

Investiţii 

suplimentare 

Modificări ale bunurilor capitale 

necorelate cu SSM pentru a 

înlesni funcţionarea 

echipamentelor de SSM (de ex. 

reconstruirea clădirilor) 

Preţuri de piaţă, cotaţii de costuri, facturi 

Costuri de inginerie, 

consultanţă şi 

planificarea 

costurilor, în 

legătură cu 

investiţiile 

Cheltuieli pentru activităţi 

interne şi externe pentru 

prioectarea şi implementarea 

echipamentelor noi sau a 

procedurilor noi de lucru  

Preţuri de piaţă, cotaţii de costuri, facturi, 

salarii totale pentru timpul petrecut la 

locul de muncă 

Costuri suplimentare 

pentru produse de 

substituire (costuri 

de revenire) 

Diferenţa de preţ (de ex. pentru 

substanţele chimice netoxice, 

produse uşoare) 

Preţuri de piaţă, cotaţii de costuri, facturi 

Achiziţionarea de 

echipamente 

individuale de 

protecţie (costuri de 

revenire) 

Costuri ale echipamentului de 

protecţie 

Preţuri de piaţă, cotaţii de costuri, facturi 

Costurile 

suplimentare pentru 

proceduri de lucru 

modificate şi 

întreţinere (costuri 

de recuperare) 

Diferenţa de preţ între modurile 

anterioare de lucru şi cele noi, în 

mod direct sau indirect legate de 

activitatea de prevenire; de 

reţinut că modalităţile moi 

conduc, de asemenea, la 

economii de costuri (de ex. 

costuri suplimentare pentru 

lucrul în conformitate cu 

normele de securitate) 

Preţuri de piaţă, cotaţii de costuri, facturi 

Program de lucru 

suplimentar al 

personalului direct 

implicat (costuri de 

recuperare) 

Ore petrecute în şedinţe, 

instruire, inspecţii în materie de 

securitate, dezvoltare 

participativă 

Salarii totale pentru timpul petrecut la 

locul de muncă 

Costuri ale 

serviciilor interne 

sau externe în 

materie de SSM, alte 

servicii de prevenire 

(costuri de 

recuperare) 

Include, de asemena, serviciile 

de sănătate profesională 

Preţuri de piaţă, cotaţii de costuri, facturi 
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Activităţi interne ale 

întreprinderii 

Managementul resurselor 

umane, promovarea sănătăţii, 

politica în materie de SSM şi 

management 

Salarii totale pentru timpul petrecut la 

locul de muncă 

Alte costuri ale 

locului de muncă 

Orice aspect care nu este inclus 

în capitolele anterioare 

Preţuri de piaţă, cotaţii de costuri, facturi, 

salarii totale pentru timpul petrecut la 

locul de muncă 

Costul deciziilor 

politice, cercetării şi 

aplicării acestora la 

nivel naţional sau 

sectorial 

Include inspectoratele de muncă Cheltuielile totale şi salariile totale ale 

autorităţilor relevante şi organizaţiilor 

sectoriale 

 

Beneficiile rezultate din activitatea de prevenire la nivel naţional şi sectorial va putea 

cel mai bine să fie estimată prin reducerea poverii financiare. Nu există exemple care 

să indice o estimare a beneficiilor totale ale întreprinderilor în ceea ce priveşte 

productivitatea, calitatea, imaginea şi alte aspecte similare. 

 

 

2.7. Costuri şi beneficii pentru cine? Compararea modurilor de abordare 

 

După cum se poate observa din analiza costurilor pentru diferiţi actori implicaţii, 

abordarea şi interesele pot fi foarte diferite sau chiar opuse. Tabelul 2.9 ilustrează o 

parte din aceste diferenţe. Ca urmare, orice încercare de a realiza o estimare a 

costurilor trebuie să facă referire la problema diferenţelor în ceea ce priveşte 

interesele şi perspectivele.  

 

 

Tabelul 2.9 Analiza diferenţelor de abordare dintre întreprinderi, lucrători  

individuali şi societate ca întreg cu privire la numeroaselor aspecte 

de evaluare a costurilor accidentelor de muncă şi a vătămărilor de 

natură profesională 
 

Problema Exemple din 

perspectiva 

societătii 

Exemple din perspectiva 

angajatorilor 

Exemple din perspectiva 

lucrătorilor 

Publicul ţintă Factorii de decizie 

guvernamentali, 

societatea ca întreg 

Conducerea întreprinderii, 

proprietarii 

Lucrătorii individuali şi 

familiile acestora 

Problema sau 

întrebarea 

Ingrădită în 

condiţiile societăţii, 

include sub-

populaţiile 

vulnerabile, mediul 

înconjurător 

Ingrădită în condiţiile 

întreprinderii, include lucrătorii 

cei mai sănătoşi 

Sănătatea personalului, starea 

de bine şi bunăstarea 

Strategii 

deintervenţie 

Controale 

economice, 

intervenţii legislative 

Achiziţie, de ex. înlocuirea 

materiilor prime, echipamente 

sigure, investiţii, sisteme de 

management şi control 

Adaptarea comportamentului 

Cadrul de timp Ani până la zeci de 

ani 

Luni până la ani Luni până la zeci de ani 

Orizontul 

analitic 

Ani până la zeci de 

ani 

Luni până la ani (probail nu 

include ciclul complet al bolilor 

cronice) 

Neprecizat (de la foarte scurt 

referitor la comportament până 

la foarte lung referitor la venitul 

personalului) 
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Indicaţia brută 

a costurilor 

Implementarea şi 

managementul unui 

program de control 

al reglementărilor, 

plăţile asigurărilor 

sociale către 

lucrătorii cu 

vătămări, subvenţii, 

bunăstarea naţională, 

costurile de asistenţă 

medicală 

Pierderea de zile de muncă din 

cauza îmbolnăvirii lucrătorilor, 

reparaţiilor echipamentelor 

defectate, obligaţiilor 

financiare, efectelor intangibile 

Sănătate şi stare de bine 

necorespunzătoare, venit redus, 

costuri medicale 

Beneficii Produs naţional brut 

cel mai ridicat ca 

urmare a ratei 

scăzute de vătămare 

[Notă: acest articol 

destul de specific 

poate fi şters; 

sănătatea superioară 

a ecosistemului ca 

urmare a depozitării 

corespunzătoare a 

deşeurilor toxice] 

Premii de asigurări reduse 

asociate cu reducerea ratelor de 

vătămare, morala şi 

productivitatea îmbunătăţită a 

lucrătorilor, calitate mai bună 

Sănătate şi stare de bine, gradul 

de angajare în muncă 

(economie de personal mai 

bună?) 

Beneficii ale 

sănătăţii 

Vătămări şi 

îmbolnăviri cronice 

care cauzează 

pensionarea timpurie 

şi colectarea 

beneficiilor 

Vătămări, stări acute de 

sănătate cae sunt uşor de 

asociat cu expunerile 

profesionale 

Vătămari şi degradarea cronică 

a stării de sănătate 

Rata de 

reducere 

Foarte important de 

luat în consideraţie 

pentru un orizont 

analitic lung 

Nu atât de critic pentru a fi 

inclus într-un orizont analitic 

In general nu se ia în 

considerare (cu excepţia cazului 

în care se determină pierderile 

viitoare de venit) 

Clauze şi/sau 

măsuri 

In legătură cu 

impactul societăţii 

In legătură cu finanţele 

întreprinderii 

In legătură cu venitul personal 

Efecte ale 

distribuţiei 

Cu atât mai 

importante cu cât 

este mai dificil de 

determinat modelul 

de distribuţie a 

costurilor şi 

beneficiilor  

Mai puţin important, cu cât este 

mai uşor de identificat cine 

beneficiază şi cine nu 

Importanţă limitată 

 

 

 

3. UNELE ASPECTE DE REALIZARE A EVALUĂRILOR 

ECONOMICE 

 

3.1. Valoarea sănătăţii, a stării de bine şi a vieţii umane 

 

Puterea analizei cost-beneficiu constă parţial în faptul că valoarea conceptelor 

incomparabile este exprimată printr-un denominator comun: banul. De aceea, se 

presupune că fiecare cost şi fiecare beneficiu are o valoare de piaţă. In practică, este 

deseori foarte dificil şi uneori apropae imposibil sau chiar nu este de dorit să se 
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exprime în bani beneficiile unei mai bune securităţi sau sănătăţi în muncă. Problemele 

importante referitor la acestea sunt următoarele: 

 

 Există o valoare statistică a vieţii oamenilor, şi dacă există, cum poate fi evaluată 

această valoare? 

 Care este valoarea sănătăţii sau valoarea a nu fi bolnav? 

 Cât valoarează de mult satisfacţia muncii şi starea de bine la locul de muncă? 

 De ce aceste valori nu sunt aceleaşi pentru toată lumea? 

 

Există mai multe benficii ale condiţiilor mai bune de muncă decât ale absenţelor pe 

caz de boală sau vătămare. O satisfacţie a muncii superioară, o stare de bine la locul 

de muncă mai bună, bunăstarea şi o speranţă de viaţă sănătoasă mai lungă reprezintă 

beneficii suplimentare. Pentru aceste beneficii nu sunt disponibile metode de 

exprimare în bani sigure sau general acceptate. Au fost dezvoltate unele tehnici pentru 

a găsi anumiţi indicatori (de ex. prin chestionarea populaţiei despre cât ar fi dispuşi să 

plătească pentru o sănătate bună). 

 

3.2. Cauze multiple, efecte multiple 

 

Un pas esenţial în estimarea costurilor accidentelor de muncă şi de realizare a analizei 

cost-beneficiu pentru activitatea de prevenire îl reprezintă legătura cauzală dintre 

eveniment (accident sau intervenţia de prevenire) şi efectele acestuia. Deseori, această 

relaţie cauzală nu este (în întregime) clară. De exemplu, expunerea neintenţionată la 

substanţele chimmice poate avea efecte asupra sănătăţii care sunt dificl de corelat cu 

expunerea. De asemenea, efectele (economice) ale unui accident pot fi agravate de 

circumstanţele care nu au nici o legătură cu accidentul însuşi. Ca un exemplu, durata 

concediului de boală ca urmare a vătămării poate fi parţial determinată de 

posibilităţile şi stimulentele pe care le primesc lucrătorii la reîntoarcerea la locul de 

muncă. 

 

In acelaşi mod, măsurile de prevenire au deseori beneficii diferite. Păstrarea acţiunilor 

de prevenire corespunzătoare şi siguranţa riodicată a echipamentelor nu număî câ 

îmbunătăţesc securitatea dar contribuie şi la reducerea perioadelor de întrerupere a 

producţiei. Măsurile de prevenire a emisiilor de praf determină, de asemenea, 

reducerea expunerii la praf, conducând la mai puţine probleme în materie de sănătate.  

 

3.3. Timpul 

 

In cadrul evaluărilor economice, timpul ridică unele dileme şi probleme interesante 

pentru care nu există un răspuns gata pregătit. 

 

Valoarea banilor, devalorizarea 

 

Elementul cheie este acela că o sumă de bani pe care o ai în prezent valorează mai 

mult decât aceeaşi sumă de bani anul viitor. Sunt disponibile tehnici de evaluare 

economică care ţin cont de devalorizarea banilor şi corectează valoarea viitoare a 

acestora (actualizare). Efectele în materie de sănătate necesită să fie actualizate, de 

asemena, dacă se efectuează o analiză cost-efcienţă. 
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Risc 

 

Banii pe care îi ai în prezent sunt mai siguri decât ceea ce ai putea avea în viitor. 

Investirea banilor implică întotdeauna un risc; nici o investiţie nu este absolut sigură. 

Cu cât perioada de timp este mai lungă înainte de a obţine venituri pe baza unei 

investiţii, cu atât este mai mare (în general) riscul. Mai mult decât atât, unele investiţii 

sunt mai riscante decât altele, iar beneficiile viitoare pot fi dificil de prevăzut. 

 

Investirea în securitate şi sănătate în muncă implică (în contextul cunoaşterii actuale) 

un risc destuld e ridicat, deoarece se cunoaşte puţin despre eficienţa şi eficacitatea 

intervenţiilor în acest domeniu. In plus, nu există nici o posibilitate să se asigue că 

acţiunile de prevenire au împiedicat cu adevărat un accident. 

 

In practică, factorii de decizie abordează aceste riscuri prin aplicarea unor rate mai 

mari ale dobânzii sau prin solicitarea unei perioade de recuperare foarte scurte. In 

mod convenţional, studiile de eficienţă a intervenţiei nu tratează riscurile în alt mod 

decât prin conducerea unor analize de sensibilitate sau prin calcularea de scenarii 

diferite care să abordeze incertitudinea. 

 

Perioada de timp în cursul căreia are loc o intervenţie de securitate şi sănătate 

profesională (cadru de timp) este în mod obişnuit mai scurtă decât perioada de timp în 

cursul căreia au loc consecinţele intervenţiei (orizont analitic). Orizontul analitic va 

trebui în acest fel să fie suficient de lung pentru a cuprinde toate conscinţele 

economice. Unele boli, de exemplu bolile generate de expunerea la azbest, au 

perioade de latenţă care durează peste 20 de ani. Din perspectiva societăţii, orizontul 

analitic poate fi 40 ani pentru o boală care afectează un lucrător pentru restul vieţii 

sale sau chair mai mult, dacă există efecte asupra generaţiilor viitoare. 

 

Aceste perioade sunt mult prea lungi în contextul deciziei luate de întreprindere. 

Orizonturile de planificare (la nivel operaţional şi tactic) sunt de obicei de trei până la 

patru ani. In multe sectoare industriale, investiţiile au o perioadă de recuperare de doi 

până la trei ani. Riscul de a avea la dispoziţie metode noi, mai eficiente şi mai ieftine 

în câţiva ani este prea mare. 

 

 

 

4. PREGATIREA EVALUARILOR 

 

4.1. De ce sunt necesare evaluările? 

 

Importanţa economică a securităţii şi sănătăţii în muncă este ceea ce factorii de 

decizie consideră că aceasta trebuie să fie. Informaţiile şi percepţiile despre efectele 

viitoare ale deciziilor, de preferat exprimate sub formă de bani, ajută pe angajatori în 

luarea procesului de decizie. Valoarea reală a evalării economice este influenţată de 

convingerile factorilor de decizie şi a factorilor politici. Pentru o eficienţă maximă în 

acest scop, evaluarea economică va trebui să fie o activitate comună a tuturor 

factorilor implicaţi. 
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Realizarea analizei cost-beneficiu este esenţială în ceea ce priveşte anticiparea 
viitorului. Aplicarea tehnicilor ştiinţifice poate să ofere impresia că predicţiile sunt 
foarte exacte, dar în realitate rezultatele prezise sunt în general nesigure. 
Incertitudinile şi evaluările oferă ocazia de a critica sau chiar de a respinge evaluarea. 
Dacă rezultatele unei analize economice sunt nesigure, atunci de ce se efectuează 
această analiză? Procesul de realizare a unei evaluări oferă posibilitatea unei 
cunoaşteri din interior. Pe lângă răspunsurile finale, efectele pozitive ale evaluărilor 
economice sunt următoarele: 

 Costurile şi beneficiile potenţiale sunt tratate într-un mod structurat; 

 Abordarea structurată diminuează efectele de prejudiciere; 

 Tuturor factorilor implicaţi li s-a oferit ocazia de a-şi prezenta interesele. 
 

Analizele economice nu sunt neutre. Utilizatorii experimentaţi pot manipula foarte 

bine rezultatele prin supraevidenţierea anumitor factori de costuri sau prin omiterea 

altora.  

 

4.2. Un ciclu de îmbunătăţire în cinci etape 

 

In principal, orice proces de realizare a evaluării economice constă în cinci etape, 

inclusiv pregătirea (vezi Figura 4.1). Modul în care este realizată fiecare dintre etape 

depinde de situaţia existentă. Unele etape durează foarte puţin; altele durează mai 

mult. Ordinea etapelor nu este în mod obligatoriu stabilită, este posibil să se realizeze 

o etapă foarte rapid la început, ca apoi să se revină mai târziu la aceasta. Acest mod 

este folositor dacă anumite informaţii lipsesc şi devin disponibile mai târziu. Dacă 

este necesar, se pot efectua unele cicluri de perfecţionare, de exemplu prin adăugarea 

factorilor de cost într-o etapă ulterioară, sau prin modificarea anumitor parametri şi 

observarea efectelor. 

 

Figura 4.1:  Ciclul de perfecţionare în cinci etape pentru realizarea estimărilor 

de costuri ale accidentelor de muncă şi activităţilor de prevenire 
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4.3. Pregătirea 

 

Pentru un maxim de eficienţă, evaluarea economică va trebui să reprezinte o activitate 

comună a lucrătorilor (sau reprezentanţii acestora). 

 Determinarea publicului ţintă pentru evaluarea economică şi luarea în considerare 
a modului în care acesta va utiliza rezultatele. 

 Definirea problemei sau întrebării care să fie analizate (de ex. analiza anuală a 
costurilor în materie de SSM sau analiza cost-beneficiu a unei investiţii specifice 
de securitate). 

 Descrierea strategiilor de intervenţie care să fie evaluate, inclusiv alternativa ‚nici 
o acţiune’ pentru comparaţie. 

 Identificarea perspectivei de analiză. Este perfect acceptabil pentru analiză să fie 
condusă din perspectiva angajatorului, dar aceasta trebuie să fie în mod clar 
comunicat în raport. 

 

4.4. Selecţionarea variabilelor şi identificarea datelor 

 

Una dintre problemele majore ale evaluării economice ale SSM este că nici societăţile 

şi nici autorităţile nu ţin evidenţa costurilor în materie de SSM. Mai mult decât atât, 

nu există date cu privire la efectele costurilor de intervenţii. Ca urmare, consecinţele 

economice ale accidentelor de muncă trebuie să fie estimate într-un mod direct. 

Colectarea datelor pentru evaluarea economică este, de aceea, o sarcină dificilă. 

Figura 4.2 indică modul în care efectele economice pot fi generate de datele de bază. 

Sursele de date nu sunt uniforme în nici un caz. La nivelul întreprinderii, există mari 

diferenţe între întreprinderi. In ceea ce priveşte sursele de date la nivel de 

întreprindere, se remarcă faptul că sursele de date diferă între ţări într-o mare măsură.  

 

Pentru proiectele pilot sau pentru cercetare, este posibil ca uneori să fie definite două 

sau mai multe grupuri, un grup ţintă pentru care se stabilesc acţiunile de prevenire, şi 

alte grupuri care sunt gupuri de control. Această abordare înlătură efectele exogene (în 

Pregătirea 

Interpretarea 

rezultatelor şi 

rafinarea acestora 

 

Estimare şi 

calculare 

Identificarea 

datelor 

Selectarea 

variabilelor şi a 

indicatorilor 

Perfecţionarea 

ciclului 
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principal efectele de piaţă) şi permite o evaluarea mai bună numai a efectelor de 

prevenire. (Vezi Fundaţia Europeană pentru îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de 

Muncă, Prevenirea stresului la locul de muncă: evaluarea costurilor şi beneficiilor 

organizaţiilor, 1996). 

 

Pentru evaluările practice de costuri este, prin urmare necesar să se construiască liste 

specifice ale variabilelor. 

 Identificaţi mai întâi cele mai importante variabile. 

 Fiţi atenţi că unele costuri sunt ascunse sau indirecte; luaţi în considerare toate 
efectele posibile ale vătămărilor şi îmbolnăvirilor. 

 Unele variabile pot reprezenta acleaşi efect într-un mod diferit; asiguraţi-vă că se 
evită dubla contabilizare a costurilor şi beneficilor. 

 Sistemul naţional de securitate socială sau legislaţia pot cuprinde numai în parte 
accidentele de natură profesională şi vătămările. In unele ţări, bolile profesionale 
sunt foarte strict definite şi ca urmare anumite îmbolnăviri profesionale (în special 
cele generate de stres) nu sunt recunoscute ca fiind de natură profesională. De 
asemenea, există diferenţe în definirea accidentelor de muncă (de ex. în unele 
State Membre accidentele de deplasare de acasă la locul de muncă sunt 
considerate accidente de muncă). 

 Conveniţi cu cei mai importanţi factori implicaţi care variabile urmează să fie 
incluse în evaluarea economică. 

 

 

Figura 4.2:  De la datele fundamentale şi generale la indicatorii relevanţi şi 

evaluarea economică 
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Majoritatea analizelor economice suferă din cauza lipsei de date corespunzătoare. 

Deşi există posibilităţi diferite de obţinere a datelor (vezi Tabelul 4.1), în practică nici 

una dintre acestea nu oferă date optime. 

 

Tabelul 4.1: Posibilităţi de obţinere a datelor pentru realizarea estimărilor de  

  costuri 
 

Sursa de date, tehnica Solicitare la nivelul 

întreprinderii 

Solicitare la nivelul societăţii 

Utilizarea seturilor de date 

existente 

De exemplu, costurile 

echipamentului individual de 

protecţie vor fi incluse în 

sistemul de contabilitate al 

societăţii. Concediul de boală şi 

cifra de afaceri a personalului 

pot fi deja înregistrate 

Utilizarea statisticilor naţionale 

şi a statisticilor sistemului de 

asigurare profesională, în 

practică, datele suferă de 

numeroase neajunsuri, cum ar fi 

sub-raportarea. In general, nu 

toate variabilele de costuri 

relevante sunt incluse 

Estimări şi proiecţii, pornind de 

la datele disponibile sau analiza 

tehnică 

Numărul îmbolnăvirilor de 

natură profesională poate fi 

estimat pe baza evidenţelor 

absenteismului din cadrul 

întreprinderii. De asemenea, 

estimarea pe baza datelor 

epidemiologice la nivel sectorial 

Estimarea din statisticile din 

sănătate şi datele de 

epidemiologie 

Datele 

întreprinderii 

Date 

fundamentale 

de sănătate 

Indicatori 

cuantificaţi 

Consecinţe 

economice 

Personal 

 

Producţie 

 

Calitate 

 

Finanţe 

Sănătate 

 

Spitalizare 

 

Dizabilitate 

 

Accidente 

fatale 

Concediu de 

boală 

 

Daune 

 

Administrare 

 

Prevenire 

Costuri 

exprimate în 

bani 

 

Costuri umane 

 

Alte 

externalităţi 

Evidenţa 

producţiei 

 

Sistem 

contabil 

 

Investigare 

Statistici 

naţionale 

 

Date de 

informare 

 

Investigare 

Bunăvoinţa de a 

plăti 

 

Transferuri, 

compensaţii 

Pierderi de resurse 

 

Pierderea 

rezultatelor posibile Surse de date 

Tehnici de 

stabilire a 

preţurilor 

Extracţie, 

atribuţie în 

muncă 

Evaluare, 

stabilirea 

preţurilor 
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şi naţional sunt opţiuni viabile. 

Estimarea efectelor viitoare ale 

politicilor sau investiţiilor poate 

fi efectuată pe baza descrierii şi 

scopurilor intervenţiei. Uneori 

pot fi utilizate date din situaţii 

similare din alte întreprinderi. 

Generarea specifică de date noi Sisteme de înregistrare. De 

obicei dificil de implementat şi 

destul de costisitoare 

Sisteme de înregistrare, 

investigare 

 

Referitor la vătămările de natură profesională, bolile profesionale şi îmbolnăvirile 

legate de activitatea profesională, este important să se cunoască momentul în care 

vătămările sau îmbolnăvirile să fie atribuite muncii. De asemenea, în cazul 

accidentelor de muncă, punerea acestora pe seama muncii sau a condiţiile de muncă 

este deseori problematic. In multe ţări, sistemul de compensaţii a definit în mod precis 

care vătămări şi care boli sunt de natură profesională. In aceste situaţii, multe 

îmbolnăviri care sunt (pentru partea cea mai mare) generate de profesie este posibil să 

nu fie contabilizate. Bolile noi, de exemplu anumite forme de cancer, reacţii alergice, 

tulburările musculo-scheletale sau problemele mentale ca urmare a stresului în muncă 

este posibil să nu fie încă acceptate ca boli profesionale.  

 

 

4.5. Evaluarea, calcularea 

 

Numeroase metode şi tehnici sunt disponibile pentru a exprima valoarea în bani a 

efectelor accidentelor de muncă şi a beneficiilor activităţii de prevenire (Tabelul 4.2, 

vezi Secţiunea 2). 

 

Tabelul 4.2  Principii comune de stabilire a preţurilor 

 
Variabila Modul obişnuit de identificare a valorii exprimate în bani 

Managementul securităţii şi sănătăţii Salarii pe durata orelor petrecute pentru activităţi de SSM 

Facturi ale serviciilor externe şi pentru echipament 

Pierderi cu privire la timpul de 

muncă 

Valoarea totală a salariilor 

Echipament deteriorat Costuri de reparaţii sau înlocuire, preţul de piaţă al noilor 

echipamente 

Timp petrecut pentru activităţi de 

SSM 

Salarii pentru valoarea totală a timpului alocat SSM 

Productivitate Valoarea totală a unităţilor suplimentare produse 

Calitate Valoarea produselor pierdute 

Valoarea timpului pierdut prin reluarea lucrului 

Garanţii 

Boli, vătămări ale lucrătorilor Costuri medicale 

Compensaţii 

Efecte asupra primelor 

Disponibilitatea de a plăti, de a accepta 

Sănătatea, starea de bine şi 

satisfacţia muncii la lucrători 

Nu există o metodă disponibilă 

Imaginea întreprinderii (pentru 

clienţi şi piaţa muncii) 

Nu există o metodă disponibilă 
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Pentru un număr de variabile, preţurile de piaţă sunt disponibile sau pot fi deduse. 

Totuşi, pentru sănătatea umană şi starea de bine, nu există o valoare de piaţă. In 

practică, valoarea în bani este uneori determinată prin chestionarea persoanelor cu 

privire la disponibilitatea lor de a plăti pentru a evita vătămările. Rezultatul acestor 

metode, totuşi, sunt deseori criticate. 

 

In general este bine să se exprime în bani cât mai mult posibil. Dacă nu este posibil 

sau nu se doreşte, încercaţi să cuantificaţi sau să utilizaţi metode de ierarhizare. 

Aceasta poate ajute, de asemena, la luarea deciziei şi poate fi o indicaţie a 

îmbunătăţirilor în materie de management al securităţii şi sănătăţii. 

 

4.6. Interpretarea rezultatelor 

 

Rezultatele unei estimări a costurilor are un înţeles limitat în afara unui anume 

context. Uneori, cifrele nu necesită nici o explicaţie, dar deseori interpretarea necesită 

o anume atenţie. La nivel de întreprindere, utilizarea indicatorilor poate ajuta la 

decizia cu privire la investiţiile cele mai atractive. In continuare, este foarte folositor 

să existe informaţii despre încrederea şi corectitudinea unei evaluări. Acest capitol 

dezbate pe scurt cele mai relevante aspecte referitoare la acest subiect. 

 

Există numeroşi indicatori economici care pot fi utilizaţi ca şî un sprijin pentru luarea 

deciziei. Simplu şî uşo r de utilizat sunt ‚perioada de recuperare a investiţiei (RI)’ şi 

‚raportul cost-beneficiu (C/B)’. Perioada de recuperare a investiţiei este valoarea de 

timp înainte ca investiţiile iniţiale să fie recuperate. O perioadă de recuperare de doi 

până la trei ani este de obicei acceptabilă în industrie. Raportul cost-beneficiu 

reprezintă raportul dintre suma costurilor totale ale tuturor beneficiilor. Cu cât 

raportul este mai mic cu atât este mai bine. In cadrul analizelor mai detaliate este 

posibil să se calculeze indicaţii precum ar fi recuperarea investiţiei pentru care se ia în 

calcul şi amortizarea. 

 

La nivelul societăţii, orizontul de timp este lung (20 de ani şi mai mult). Pentru a 

putea aborda astfel de perioade lungi, devalorizarea monedei este foarte importantă. 

Există o convenţie în practică să se utilizeze valorile actuale nete la calcularea 

rapoartelor cost-beneficiu.La nivel de societate, în mod obişnuit se aplică o rată de 

actualizare de 3 până la 5% contului pentru perioada de timp aleasă pentru bani (este 

de preferat să ai bani în prezent mai degrabă decât în viitor). La nivelul întreprinderii, 

se obişnuiesc rate de actualizare mult mai ridicate. In general, rata de actualizare va 

trebui să fie suma ratei inflaţiei, ratele dobânzilor fără risc pentru împrumutul de bani 

de la bancă şi compensaţia pentru preluarea riscului. Ratele practice de actualizare la 

nivelul întreprinderii sunt la nivelul de 10-15%, dar nu sunt neobişnuite nici ratele mai 

ridicate.  

 

Luarea deciziei la nivelul întreprinderii cu privire la investiţii include comparaţia între 

mai multe alternative, în cadrul cărora alternativa ‚nici o acţiune’ este întotdeauna 

inclusă. De fapt, majoritatea analizelor cost-beneficiu în cazul activităţilor de SSM se 

bazează pe diferenţa dintre rezultatele acţiunii de prevenire şi oestimare a costurilor 

atunci când nu are loc nici o acţiune de prevenire. 
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5. INSTRUMENTE PRACTICE 

 

Acest capitol oferă unele instrumente şi exemple practice care pot fi folositoare pentru 

realizarea evaluărilor de costuri ale accidentelor de muncă, a vătămărilor de natură 

profesională şi a prevenirii acecstora. 

 

5.1. Lista de control a unei evaluări 

 

Tabelul 5.1 oferă o privire asupra unei abordări în cinci etape pentru efectuarea 

evaluărilor economice. In general, aspectele sunt relevante pentru estimările de costuri 

(care sunt costurile anuale de prevenire şi accidentele şi consecinţele acestora?) şi 

pentru analiza cost-beneficiu (dacă este profitabilă investiţia în domeniul îmbunătăţirii 

securităţii?). 

 

Tabelul 5.1 Abordarea în cinci etape pentru efectuarea evaluărilor economice 

 

Etapa 1 Pregătirea 

(a) Stabiliţi: 

- scopul evaluării economice 

- scopul proiectului 

- cine sunt factorii implicaţi, care sunt interesele acestora, care este influenţa lor 

- ce fel de rezultate sunt necesare 

- ce perioadă de timp ar trebui petrecută pentru efectuarea evalării economice 

(b) Slecţionaţi o tehnică potrivită (de ex. costuri anuale, analiza cost-beneficiu sau analiza 

cost-eficienţă) 

(c) Planificaţi evaluzarea şi implicaţi părţile interesate 

Etapa 2 Selecţionarea variabilelor şi indicatorilor 

(a) Alegeţi următoarele tipuri de variabile: 

a. care sunt în conformitate cu criteriile selectate 

b. care reflectă scopul evaluării 

c. pentru care sunt disponibile date (cu un efort acceptabil şi cu o corectitudine 

corespunzătoare) 

d. care sunt agreate de factorii implicaţi 

Etapa 3 Identificarea datelor pentru variabilele selecţionate 

(a) Date: 

e. utilizaţi date existente imediat din evidenţele întreprinderii şi sistemul de 

contabilitate 

f. estimări din studiile epidemiologice, surse externe de date, extrapolări din datele 

întreprinderii 

g. generaţi date noi 

(b) Determinaţi care parte urmează să aibă legătură cu muncă (de ex. concediul de boală) şi 

intervenţia respectivă 

(c) Efectele cantităţii (a vătămărilor, bolilor şi/sau intervenţiilor) prin estimare sau tehnici de 

analiză, cum ar fi:  

a. informaţii pentru cazuri similare; 

b. calcularea scenariilor 

c. analiza impactului (extrapolarea de la scopuri la o intervenţie) 

Etapa 4 Efectuarea calulelor 

(a) Exprimaţi în bani indicatorii cuantificaţi şi variabilele 

(b) Redactaţi prezentări clare ale rezultatelor, de exemplu: 

d. în format tabelar (costuri ale vătămărilor, analiza cost-beneficiu) 

e. grafice sau serii de timp (aplicaţii de monitoring) 

f. comparaţii cu alte întreprinderi (repere). 

Etapa 5 Interpretarea şi detalierea rezultatelor 

(a) Prezentaţi avertismentele pentru rezultatele prezentate: 
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- prezentaţi evaluările, scopurile, limitările estimărilor, calitatea datelor şi altele 

asemănătoare 

- utilizaţi analiza de senzitivitate pentru estimarea efectelor asupra evaluărilor 

(b) Decideţi cu privire la acţiunile viitoare 

 

5.2. Estimarea costului accidentelor 

 

Scopul Tabelului 5.2 este să ofere un ghid pentru estimarea unei întreprinderi care 

investeşte în activităţi de SSM. Tabelul oferă o prezentare a celor mai utilizaţi factori 

de cost. Tineţi cont de faptul că factorii de cost sunt destul de generali. Pentru situaţii 

specifice, unii factori trebuie să fie relevanţi. Pentru a rezulta un rezumat anual, vor 

trebui colectate toate costurile referitoare la accidentele de natură profesională. 

 

Tabelul 5.2: Factorii de costuri cei mai utilizaţi pentru costurile anulare în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (adaptare după Mossink şi 

alţii, 1998) 
 
Costuri anuale în materie de securitate şi sănătate în muncă 

I. Managementul securităţii şi sănătăţii în 

muncă 

Zile cheltuite Cost mediu pe zi Valoare 

Ore de muncă suplimentare (şedinţe, 

coordonare) 

   

- personal direct    

- management, specialşti    

Servicii SSM externe    

Echipament de protecţie    

Produse de substituţie    

Activităţi interne ale întreprinderii 

(promovare) 

  (+) 

TOTAL (costuri de management SSM)    

Subvenţii şi compensaţii   (-/-) 

NET (costuri de management al securităţii şi sănătăţii) 

II. Costuri în materie de securitate şi 

sănătate 

Zile cheltuite Cost mediu pe zi Valoare 

Absenteism din motive profesionale (zile 

muncă) 

   

Venitul excesiv al personalului ca urmare a 

condiţiilor de muncă necorespunzătoare 

   

Costuri indirecte administrative    

Costuri juridice, amenzi, despăgubiri    

Investigaţii    

Efecte asupra primelor de asigurări   (+) 

TOTAL (costuri de SSM)    

Compensaţii din asigurări    

NET (costuri de SSM)   (-/-) 

III. Consecinţe ale accidentelor pentru 

performanţele întreprinderii 

Zile cheltuite Cost mediu pe zi Valoare 

Efectele producţiei asupra SSM    

- pierderi de producţie (diminuarea 

rezultatelor) 
   

- pierderea comenzilor    

Efectele calităţii în mod direct legate de SSM    

- reluarea activităţii, reparaţii, rebuturi    
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- garanţii    

Efecte operaţionale    

- muncă suplimentară (de ex. ca urmare a 

procedurilor de securitate) 
   

Efecte intangibile (imaginea societăţii)    

- atractivitatea faţă de clienţii potenţiali    

- poziţia pe piaţa muncii, atractivitate pentru 

personalul nou 
   

- capacitatea de inovaţie a firmei    

TOTAL (efecte asupra performanţelor 

întreprinderii) 

   

 

 

5.3. Analiza cost-beneficiu 

 

Acest capitol oferă un instrument care poate ajuta la pregătirea unei analize cost-

beneficiu pentru investiţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Instrumentul 

constă din trei părţi. 

 

- Partea 1 (Tabelul 5.3): Rezumatul costurilor referitoare la investiţia pentru 

intervenţie respectivă. Pentru fiecare factor de cost relevanţa pentru acea situaţie 

poate fi verificată. Dacă este relevant, se poate efectua o estimare a costurilor, de 

exemplu în conformitate cu opţiunile prezentate în Tabelul 2.7. 

- Partea a 2-a (Tabelul 5.3): Prezentarea beneficiilor posibile, rezumatul beneficiilor 

sau economiilor anuale. Numai beneficiile care sunt în mod direct legate de 

investiţiile în discuţie trebuie prezentate în rezumat în cele de faţă. 

- Partea a 3-a (Tabelul 5.3): Tabelul cu fluxul în numerar, rezumatul cheltuielilor şi 

veniturilor pentru un număr de ani. 

 

 

Tabelul 5.3: Lista de control şi abordarea pentru efectuarea analizei cost- 

 beneficiu a investiţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
 Partea 1: Costuri de investiţii sau intervenţii 

 
Categorie Articol de costuri Relevanţă 

Da/nu 

Estimare de cost 

(EUR) 

Descriere, 

observaţii 

Planificare Costuri de consultanţă    

 Inginerie    

 Activităţi interne     

Investiţii Clădiri, rezidenţe, fundaţii    

 Proprietate teren    

 Maşini    

 Echipamente testare    

 Echipament de transport    

 Facilităţi, mediul de lucru    

 Locuri de muncă    

Mutări Echipamente    

 Transport    

Personal Costuri de demitere    

 Recrutare    

 Instruire    

Costuri 

preliminare 

Pierderi de calitate    

 Salarii suplimentare (lucru    
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peste program) 

 Materiale    

 Operaţiuni suplimentare    

 Pierderi de producţie, 

întreruperi de producţie 

   

Venit Vânzarea echipamentului de 

producţie excesiv 

   

Total     

 

 

Tabelul 5.3: Lista de control şi abordarea pentru efectuarea analizei cost- 

 beneficiu a investiţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
 Partea 2: Efectele costurilor anuale 

 
Categorie Articol de costuri Relevanţă 

Da/nu 

Estimare de cost 

(EUR) 

Descriere, 

observaţii 

Productivitate Număr de produse    

 Reducerea întreruperii de producţie    

 Mai puţine pierderi de bilanţ    

 Mai puţine stocuri    

 Altele, de menţionat    

Costuri de 

personal 

Servicii în domeniul SSM    

 Economii din reducerea numărului 

de personal 

   

 Inlocuirea temporară a 

personalului 

   

 Costuri cu veniturile şi recrutarea    

 Reducerea cheltuielilor indirecte    

 Efecte asupra primelor    

 Altele, de menţionat    

Intreţinere 

Utilizarea 

proprietăţii, a 

instalaţiilor şi 

materialelor 

Modificări de costuri    

 Modificarea costurilor pentru 

schimbarea proprietăţii 

   

 Incălzire, ventilaţie    

 Iluminat    

 Modificări ale utilizării 

materialelor 

   

 Energie, aer comprimat    

 Deşeuri şi costuri de depozitare    

Calitate Modificări în valoarea reluării 

activităţii 

   

 Pierderi de producţie    

 Modificarea preţurilor din cauza 

problememlor de calitate 

   

Total     

 

Tineţi cont că pentru a evita dubla contabilizare este foarte important să se precizeze 

definirea articolelor de costuri şi modul de estimare a acestora. 
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Tabelul 5.3: Lista de control şi abordarea pentru efectuarea analizei cost- 

 beneficiu a investiţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
 Partea 3: Efectele costurilor anuale 

 
 Anul 

 0 1 2 3 4 

Planificare      

Investiţii      

Mutări      

Personal      

Costuri preliminare      

Venituri incidentale      

Productivitate      

Personal       

Intreţinere      

Utilizarea proprietăţii, a instalaţiilor şi 

materialelor 

     

Costuri de calitate      

Total      

Fluxul în numerar cumulativ      

 

Prin convenţie, toate cheltuiuelile au un semn negativ, economiile de costuri şi 

veniturile suplimentare au un semn pozitiv. Toate investiţiile se presupune că au avut 

loc la sfârşitul anului zero. 

 

Fluxul în numerar cumulativ pe durata a cinici ani oferă o indicaţie cu privire la 

profitabilitatea investiţiei. Perioada de recuperare este perioada în care fluxul de 

numerar cumulativ este din nou pe zero (cheltuielile sunt egale cu veniturile şi 

economiile). 

 

Câştigurile financiare (neactualizate) ale proiectului sunt reprezentate de fluxul de 

numerar cumulat şi sfârşitul duratei de viaţă economică sau tehnică a investiţiei. 

 

Raportul cost-beneficiu reprezintă cheltuiala (totalul costurilor în anul zero) împărţită 

la suma tuturor veniturilor ulterioare sau a economiilor pe durata de viaţa a investiţiei. 

 

Fişele moderne de calcul cum sunt cele din Microsoft Excel şi Lotus 123 oferă ample 

posibilităţi de calcul foarte rapid pentru toate tipurile de indicatori financiari. 

Deoarece modul de calcul al indicatorilor actualizaţi este complex, fişele de calcul 

sunt foarte folositoare pentru realizarea acestei sarcini. 
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Anexa 2. Exemple 

 
Exemplu l 1.  Anal iza cost -benef ic iu  a noi lor t ipuri  de schele  

 
In t roducere  
 
Cel mai important scop al schelelor este să permită persoanelor să lucreze la înălţime în 

siguranţă. In legătură cu securitatea, schelele trebuie să aibă un număr de calităţi intrinsece 

cum ar fi balustrade şi plăci, stabilitate, aspecte structurale şi accesibilitate. 

 

Au fost comparate trei tipuri de schele: 

 

 Tipul A: schelă cu platformă la un singur nivel 

 Tipul B: schelă cu un nivel suplimentar la 70 cm (materiale) 

 Tipul C: schelă cu platformă de lucru pe o consolă. 

 

Problema este dacă Tipurile B şi C, care oferă condiţii de lucru mai sănătoase sunt şi 

realizabile din punct de vedere economic. In acest scop se efectuează o comparaţie între cele 

trei tipuri de schele. 

 

 

Anal iza economică  
 

Analiza economică este prezentată în trei părţi. Intâi, costurile anuale şi beneficiile sunt 

prezentate în rezumat (Tabelul A). In acest tabel, sunt incluse numai costurile care diferă la 

cele trei tipuri de schele. De exemplu, costurile de transport sunt egale şi nu influenţează 

comparaţia. 

 

In al doilea rând, se elaborează un calcul al costurilor. In al treilea rând, se abordează 

problema dacă investiţiile suplimentare în noi tipuri de schele pot fi recuperate. 

 

Tabelul A: Analiza economică 

 
 Tipul A Tipul B Tipul C 

Venitul total (productivitate) 4 489 207 4 673 695 4 528 116 

Costuri de exploatare şi construcţie 279 077 312 068 303 177 

Personal (costuri anuale) 2 356 650 2 356 650 2 226 779 

Materiale(costuri anuale) 

 

1 267 931 1 320 037 1 278 920 

Costuri ale accidentelor de muncă 9 304 1 720 1 596 

Costuri ale vătămărilor de natură 

profesională 

183 969 165 572 165 572 

Costuri totale 4 096 930 4 156 047 3 976 044 

Profit (venit-/-costuri) 392 277 517 648 552 073 

Profit anual suplimentar în comparaţie cu 

Tipul A 

 125 371 159 796 

NB: Toate sumele sunt în Euro 
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Veni tu l  tota l  (product iv i tate)  
 

Intreprinderea are 52 de angajaţi care execută pereţi din cărămidă cu o lungime de 27,4 m şi 

o înălţime de 1,5 m pe zi pe un Tip A de schele. Tipurile B şi C permit realizarea unei 

productivităţi mai ridicate ca urmare a lucrului pe două nivele. Producţia anuală se 

estimează după cum urmează: 

 

Tipul A: 39 133 m
2
 

Tipul B: 39 700 m
2
 

Tipul C: 39 464 m
2
 

 

Costuri de personal  
 

Tipul C de schelă permite o uşoară reducere a numărului de personal. In timp ce Tipurile A şi 

B (în total) sunt exploatate de 39 de straturi de cărămidă şi 13 asistenţi. Tipul C necesită 39 

de straturi de cărămidă şi 10 asistenţi. Ca urmare, costurile de personal ale Tipului C sunt 

reduse.  

 

Costuri ale accidentelor de muncă 
 

Se estimează faptul că Tipul A va determina, în medie, un accident care conduce la un 

concediu de boală de 22 zile muncă. Pentru Tipurile B şi C care sunt mai sigure, valoarea 

anuală de incapacitate ca urmare a accidentelor se estimează la cinci zile muncă. 

 

Costurile medii zilnice sunt de 440 Euro şi constau din: salarii ale victimelor, pierderi de 

producţie, costuri de înlocuire şi pierderi ale profitului. In plus, numărul mai scăzut de 

accidente va determina o reducere a primelor de asigurări de accidente cu aproximativ 500 

Euro (Tipul B) sau 615 Euro (Tipul C) pe an.  

 

Costul vătămărilor dorsale 
 

In baza datelor de la firmele de cosntrucţii, se estimează faptul că o întreprindere cu 52 de 

angajaţi se confruntă cu 152 zile muncă de concediu de boală care urmează să fie plătit de 

angajator şi în mod suplimentar 667 zile muncă pierdute (acoperite de asigurare, dar 

lucrătorul nu este disponibil). Se anticipează că Tipurile B şi C vor determina o reducere a 

numărului de reclamaţii şi de concedii de boală cu 10% în primul an şi chiar o reducere în 

continuare după aceea.  

 

Investiţii 
 

Valoarea totală a schelelor pentru executarea pereţilor cu o înălţime totală de 8 până la 9 m 

cu 13 schimburi de 4 persoane este de aproximativ 2.860 m2. Investiţiile totale sunt: 

 

Tipul A: 789 100 Euro 

Tipul B: 875 900 Euro 

Tipul C: 939 100 Euro 

 

Fezabilitatea economică 
 

O privire în interior a posibilităţii de executare a Tipurilor B şi C poate fi obţinută prin 

comparaţie cu investiţiile suplimentare ale Tipurilor B şi C (prin comparaţie cu Tipul A) cu 

beneficii anuale suplimentare.  

 

Investiţiile suplimentare în Tipul B de schele se ridică la valoarea de 86 800 Euro, iar 

beneficiile anuale la 125 371 Euro. Pentru Tipul C, investiţiile suplimentare sunt de 150 000 
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Euro, în timp ce beneficiile sunt de 159 800 Euro pe an. Din aceste cifre se poate trage 

concluzia că investiţiile atât în Tipul B şi C de schele sunt atractive din punct de vedere 

economic. 

 

Sursa: Prevent (Bruxelles, Belgia) 

 

 

Exemplu l 2.  Costuri  ş i  benef ic i i  a le servic i i lo r  de secur i tate externa l izate  
 

O societate de inginerie are propriul său serviciu de securitate în muncă timp de 24 ore pe zi. 

Pentru a crea flexibilitate serviciilor şi pentru a reduce costurile, sunt evaluate un număr de 

alternative. Serviciul de securitate are un rol important în securitatea în muncă: 

 

 Prevenirea incidentelor care poate cauza vătămări determinate, în special, de agresiune 

şi violenţă; 

 Monitorizarea după accident: acordarea primului ajutor, dacă este necesar, prin 

alertarea şi coordonarea asistenţei externe (ambulanţe, pompieri). 

 

Toate alternativele ţin cont în mod integral de cerinţele legale şi obligaţiile impuse de 

asigurare. 

Alternativele sunt următoarele: 

 

 Fără supraveghere permanentă, fără patrule şi inspecţii pe durata nopţii în cursul 

săptămânii; 

 Fără supraveghere permanentă, patrule şi inspecţii pe durata nopţii în cursul săptămânii 

şi la sfârşitul de săpătămână; 

 Fără servicii externalizate de securitate pe durata nopţii, dar serviciul de securitate se 

realizează de proprii lucrători; 

 Fără servicii externalizate de securitate pe durata nopţii şi a sfârşitului de săptămână, 

dar serviciul de securitate se realizează de proprii lucrători; 

 Fără supraveghere permanentă, înlocuirea cu patrule pe durata nopţii şi servicii  de 

aşteptare pe durata sfârşitului de săptămână şi sărbători. 

 

Alternativele sunt evaluate în legătură cu efectele asupra asigurării şi primului ajutor. 

 

Costurile şi beneficiile pot fi estimate după cum urmează (toate valorile sunt în EURO) 

 
Factori de costuri Valoarea (EURO) 

Salarii ale personalului care efectuează patrulă de inspecţie contra 

incendiilor 

 

Pierderi de producţie din cauza că lucrătorii execută alte sarcini (o oră 

pe schimb, 251 nopţi pe an; şase schimburi pentru 57 

săptămâni/sărbători) 

 

 

10 300 

Costuri de instruire: 3 lucrători pe schimb (5 schimburi) conduce la 15 

zile de instruire pe an (4 ore timp de producţie, 4 ore timp 

suplimentar) şi 2 ore pe an de instruire suplimentară 

 

 

5 400 

Costuri de intervenţie pe dutrata alarmei 

Există cinci alarme pe săptămână, care conduc la o oră de acţiune pe 

fiecare alarmă. Totuşi, nu este posibil un calcul exact. Prin urmare, 

sarcina totală se estimează la 100 alarme pe an. 

 

Costuri de instruire pentru primul ajutor (pe an) 7 870 

Costuiri de intervenţii pentru primul ajutor 

12 intervenţii de 15 minute 

(pe an) 100 

Investiţii în sistemul de alarmă pentru incendii (amortizare pe cinci 

ani) 

20 700 
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Reducerea costului ca urmare a opririi externalizării serviciilor:  

- supravegherea permanentă pe durata nopţii 42 000 

- patrule pe timpul nopţii 22 200 

- supraveghere permanentă pe durata sfârşitului de săptămână 75 600 

- supravegherea în aşteptare pe durata sfârşitului de săptămână şi a 

sărbătorilor 

33 800  

- în aşteptare pentru intervenţii 1 100 

Intervenţii (pe oră) 30 

 

  

In analiza financiară sunt comparate cinci alternative, luând în consideraţie faptul că 

costurile de personal cresc până la 2,5% pe an, costurile serviciilor externe cresc până la 

1,5%, a primului ajutor până la 5% şi a costului activităţii industriale pentru primul ajutor 

creşte până la 3,3%. Rata de actualizare este stabilită la 10%. Tabelul de mai jos indică trei 

indicatori economici pentru fiecare dintre alternative. 

 
 Valoarea netă actuală 

(EURO) 

Rata internă de 

recuperare (%) 

Perioada de 

recuperare (ani, luni) 

Alternativa 1 365 10,6 4 ani, 11 luni 

Alternativa 2 104 550 145,92 9 luni 

Alternativa 3 37 560 63,2 1 an, 7 luni 

Alternativa 4 188 840 248,9 5 luni 

Alternativa 5 96 300 135,9 9 luni 

 

Se trage concluzia că toate alternativele sunt profitabile prin ele însele. O alternativă care are 

atât cea mai ridicată valoare netă actuală şi rata internă de recuperare este cea mai atractivă. 

 

Sursa: Prevent (Bruxelles, Belgia) 

 

 

Exemplu l 3.   Costu r i  a le accidente lor cauzate de căderi  de la înă lţ ime pentru 
întrepr inder i le  de construcţ i i   
 
Deşi numărul de accidente in majoritatea întreprinderilor este scăzut, costurile pot fi 

considereabile. In acest exemplu, se calculează costul unui singur accident cauzat de cădrea 

de la înălţime pentru o întreprindere mică de construcţii. Organizaţiile pot să-şi facă o idee 

despre eficienţa costurilor acţiunii de prevenire ale unei întreprinderi sau sector prin 

efectuarea unei estimări ex-ante ale costurilor accidentelor. O problemă frecventă este accea 

că date corecte despre accidente lipsesc cel mai adesea, în special la nivelul întreprinderii. In 

scopul estimării gradului de incidenţă al accidentelor, s-au utilizat investigaţiile la nivel de 

ramură şi statisticile naţionale. 

 

Accidentele cauzate de căderi sunt cele mai comune în industria construcţiilor din Olanda. In 

2000, 2820 de accidente cauzate de căderi au fost raportate dintr-un total de 20 030 

accidente din care 1892 au condus la accidente de boală. Numărul de lucrători din cadrul 

sectorului este de 226.680. Aceasta înseamnă că, în fiecare an, unul din 80 lucrători are un 

accident cauzat de cădere şi unul din 117 lucrători are un accident cauzator de absenţe 

pentru una sau mai multe zile (Arbouw, 2001). 

 

Durata medie a concediilor de boală astfel cauzate se estimează la 14,7 zile muncă pe 

accident. In mod aproximativ, în jur de şase accidente pot determina o perioadă de concediu 

de boală mai lungă necesitând o investigaţie din partea inspectoratului de muncă ca urmare 

a căreia se întrerupe activitatea pe o perioadă mai lungă de timp. Pe baza statisticilor din 

Olanda referitoare la dizabilităţi se estimează că cca 1% din accidentele care determină 

concedii de boală se sfârşesc prin dizabilitate permanentă.  
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Costul anual al acidentelor dintr-o întreprindere de construcţii cu 100 angajaţi poate fi 

estimată ca suma unui număr de factori de cost. Selecţionarea factorilor de cost se bazează 

pe practica din Olanda şi pe disponibilitatea datelor corespunzătoare. Se prezintă şi o 

explicaţie a modului de calcul. 

 
Factor de cost Explicaţie Estimare de 

cost (EUR) 

Costuri ale 

concediului  

Costurile depind de modul în care întreprinderea abordează 

concediul de boală 

 

Costuri de înlocuire In 22% din cazurile de concedii de boală lucrătorul este înlocuit. 

Personalul suplinitor şi programul de lucru suplimentar conduc la 

costuri care reprezintă cca 120% din salariile brute zilnice. 

527 

 28% înlocuiri*120% costuri de înlocuire*14,7 pierderi zile muncă* 

EUR 124,8 salarii brute zilnice*100/117 accidente cauzate de căderi 

 

Pierderi de producţie Aprox 28% din cazurile de concediu de boală determină 

subcontractarea venitului pierdut. Sunt estimate costurile 

(salarii+indirecte+profit)  

878 

Fără costuri In 34% din cazurile de concedii de boală, activitatea este executată 

de colegi sau de lucrătorul vătămat după recuperare. In aceste cazuri, 

nu există costuri suplimentare pentru concediul de boală. 

- 

 Nici un cost  

Cheltuieli indirecte 

administrative şi de 

organizare 

Totalul serviciilor administrative, de securitate şi sănătate în muncă 

şi planificarea reabilitării 

129 

 100/80 accidente*0,5 zile muncă*EUR 124,8 costuri administrative 

+ EUR 25 costuri servicii SSM + 100/117 accidente * 6% cu o 

perioadă lungă a concediului de boală * EUR 500 costuri ale planului 

de reabilitare 

 

Costuri cauzate de 

dizabilitate, 

creşterea primelor 

viitoare 

In Olanda, fiecare caz de dizabilitate permanentă determină o 

creştere a primelor viitoare pentru o perioadă de cinci ani. Valoarea 

totală a primelor suplimentare poate fi actualizată la valoarea actuală.  

518 

 100/117 accidente cu concediu de boală * 1% accidente cauzatoare 

de dizabilităţi * EUR 60.610 (total prime suplimentare viitoare 

actualizate) 

 

Pierdere de venituri 

ca urmare a 

întreruperii 

producţiei 

Se presupune că un accident fără concediu de boală determină o 

pierdere de producţie de o oră care se reglează prin ore suplimentare, 

accidentele cu concediu de boală conduc la o jumătate de zi pierdere 

de producţie pe un şantier de construcţie, iar accidentele grave 

întrerup producţia pe şantier pentru o perioadă de trei zile 

1.451 

 100/117*0,5 pierdere zile muncă * 10 numărul presupus al 

lucrătorilor de pe şantier * EUR 124,80 salarii brute zilnice * 200% 

costuri ale pierderii de venit + 100/117* 6% accidente grave * 3 zile 

pierdere de producţie * 10 numărul presupus al lucrătorilor de pe 

şantier * 200% costuri ale pierderii de venit 

 

Responsabilităţi In Olanda, lucrătorii pot revendica compensaţii dacă angajatorul a 

fost neglijent. Revendicările variază cu gravitatea vătămării. 

Compensaţiile sunt acordate atât pentru vătămări cât şi pentru 

pierderea viitoare a veniturilor. 

171 

 100/117 * 1% accidente cauzatoare de dizabilităţi * EUR 20.000 

compensaţia probabilă 

 

 

Costuri totale anuale estimate ale accidentelor cauzate de cădere 5.253 

 

In Olanda, societăţile au posibilităţi ample pentru asigurări de costuri şi pierderi determinate 

de concediile de boală, dizabilitate şi obligaţii financiare. Efectele asigurării nu sunt luate în 

calcul la estimarea costurilor deoarece efectele financiare ale asigurării sunt foarte mari. 

Efectul accidentelor asupra primelor depinde de condiţiile asigurării. 

 

Din această estimare se poate observa că investiţiile în securitate sunt de 10.000 Euro sunt  

profitabile şi au o perioadă de recuperare de mai puţin de trei ani. 

 

Sursa: TNO Work and Employement, Hoofddrop, Olanda 
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Exemplu l 4.   Ajutor pent ru act iv i tatea de r id icare în cazul inf i rmiere lor  
 
O casă de sănătate a iniţiat reorganizarea politicii sale de transport a celor 230 locuitori ai 

casei de către 145 infirmiere. In cadrul noii politici, a fost introdus ajutorul pentru activitatea 

de ridicare. Motivele pentru investiţia în ajutorul pentru activitatea de ridicare a fost numărul 

mare de activităţi de ridicare periculoase, gradul de absenteism ridicat (10%) şi numărul de 

tulburări musculo-scheletale. 

 

Implementarea unei noi politici privind activitatea de ridicare a inclus evaluarea tuturor 

activităţilor de ridicare. Activităţile au luat în considerare şi s-a efectuat o evaluare a riscului 

pe baza ghidurilor NIOSH pentru ridicarea manuală (vezi tabelul de mai jos). 

 
Factori de cost Clădirea 1 Clădirea 2 

Numărul de activităti de iluminare pe zi 208 546 

Colaborarea locatarilor   

- nu este cazul 76 31 

- limitată 14 52 

- cooperativă 10 17 

Procentul de activităţi de ridicare   

- risc major 82 46 

- risc moderat 11 30 

- risc scăzut 7 24 

Procentul de activităţi de ridicare fără ajutor   

- 1 persoană 87 57 

- 2 persoane 8 27 

Procentul de activităţi de ridicare cu ajutor   

- 1 persoană 2 11 

- 2 persoane 3 5 

 

Această evaluare a fost utilizată pentru a determina numărul de ajutoare necesare  pentru 

activităţile de ridicare şi nevoile de instruire. După implementare, s-au evaluat modificările 

pe baza unei investigaţii urmată de o a doua evaluare a activităţilor de ridicare. 

 

Investigaţia a indicat faptul că multe dintre activităţile de ridicare au fost totuşi efectuate 

manual, iar ajutoarele de ridicare au fost utilizate atunci când a fost necesar. Marea 

majoritate a infirmierelor (90%) au fost în favoarea ajutoarelor pentru activitatea de 

ridicare, dar au indicat un număr de probleme practice (cum ar fi manevrarea în spaţii 

înguste). Concediul de boală se ridică încă la cca. 10%. Totuşi, cauzele nu sunt clare. In case 

de sănătate similare unde au fost introduse ajutoare de ridicare anterior, concediile de boală 

au scăzut cu 8%.  

 

Comparaţie între costurile şi beneficiile anuale 
Situaţia anterioară Evaluarea 

riscului 

Ajutor pentru ridicare Evaluarea riscului prin 

utilizarea ajutorului 

pentru ridicare 

Ridicare manuală (o 

persoană, de la pat la 

scaun) 

Risc major Activitatea de ridicare în 

mod larg eliminată, 

înlocuită prin împingere şi 

tragere 

Risc scăzut până la moderat 

(acţiuni de ridicare) 

Risc scăzut până la moderat 

(acţiuni de împingere) 

Ridicare manuală cu 

două persoane 

Risc ridicat Activitatea de ridicare în 

mod larg eliminată, 

înlocuită prin împingere şi 

tragere 

Risc scăzut până la moderat 

atât pentru ridicare cât şi 

împingere 
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Costuri  Valoarea (EUR) 

Investiţia şi întreţinerea a două 

ajutoare pentru ridicat 

 16.340 

Asistenţa specializată Sase persoane, 23/lună EUR 1.630 

Instruire şi consultanţă Sase persoane, patru ore/lună 2.940 

Costuri totale 20.910 

Beneficii   

Reducerea numărului de 

concedii de boală 

Reducerea anticipată: de la 10 la 9% 43.230 

Beneficii totale 43.230 

 

Sursa: Prevent, Bruxelles, Belgia 

 

 

 

Exemplu l 5.   Indepărtarea apei calde: a legerea celei  mai bune măsuri  de 
prevenire  
 
Prezentarea problemei  

 
O firmă de conserve de legume are probleme cu evacuarea apei fierbinţi pe durata procesului 

de producţie. Aceasta se realizează printr-un sistem de drenaj care este subdimensionat 

pentru a evacua toată cantitatea de apă fierbinte. Rezultatul este că apa caldă refulează prin 

sifon şi inundă pardoseala atelierului. Pentru lucrători există un risc real de arsuri şi cădere. 

Rănile de arsuri apar cu o frecvenţă de una pe an, având o medie de 14 zile de incapacitate 

de muncă. Alunecarea şi căderea apar cu o frecvenţă de 0,5 ori pe an, implicând 17 zile 

calendaristice de incapacitate de muncă. 

 
Măsur i  pos ib i le  de preveni re  
 

 Modificarea sistemului actual de drenaj 

 Amplasarea bazinului de retenţie sub cuptoare 

 Instalarea unei pompe care preia apa fierbinte direct din cuptoare şi o dirijează spre 

scurgerea principală. 

 Măsura cea mai bună de prevenire urmează să se determine prin mijloace de analiză 

cost-beneficiu. 

 

Costur i  
 
Modificarea sistemului actual de evacuare va necesita numai o investiţie. Aceasta va fi de 

31.854 Euro. Nu vor exista costuri de întreţinere sau de igienizare. 

 

Costurile de investiţii pentru bazinele de retenţie sub cele patru cuptoare ar fi de 17.848 

Euro. Costurile de igienizare (curăţare a rezervoarelor) ating valoarea de 306 Euro pe an. 

Nu există costuri de întreţinere. 

 

Instalarea unei pompe pentru preluarea apei către evacuarea principală ar costa 24.789 

Euro. Costurile de întreţinere ajung la 1.041 Euro pe an. Nu există costuri de igienizare. 

 

Atunci când pompa se defectează, au loc pierderi de producţie. Plecând de la  presupunerea 

că fiecare pompă se va defecta o dată pe an, pierderea se estimează la 1.239 Euro/an. 

 

Beneficii 
 

Beneficiile se clasifică în beneficii calitative şi cantitative.  
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Beneficiile cantitative pot fi de fapt calculate (asigurări, compensaţii pentru dizabilitate, 

instruire a lucrătorilor temporari, etc.). Aceste beneficii se obţin deoarece costurile care sunt 

în prezent generate de accidentele industriale, întreţinerea şi curăţenia pardoselei sunt 

reduse la aproape nimic. Aceste beneficii ajung la valoarea de 5.081 Euro (1.115 Euro 

pentru accidentele industriale, 1.735 Euro pentru reparaţia pardoselei din cauza încărcării 

termice a apei şi 2.231 Euro pentru curăţarea pardoselei). 

 

Beneficiile calitative sunt dificil sau imposibil de exprimat în cifre. Prin estimare, totuşi, 

aceste beneficii cresc rapid cu un factor de 6 sau 7 din beneficiile cantitative. Exemplele 

beneficiilor calitative sunt: 

 Un mediu de lucru curat: aceasta conduce la desfăşurarea activitţii în condiţii de 
curăţenie, îmbunătăţeşte imaginea întreprinderii şi îmbunătăţeşte mediul de producţie; 

 Calitatea şi pierderile de producţie: sunt reduse deoarece persoanele cu experienţă 
rămân în procesul de producţie; 

 Presiunea muncii ca urmare a absenţei unui angajat este redusă. 

Analiza cost – beneficiu 

Analiza cost-beneficiu a fost efectuată cu trei parametri diferiţi: valoarea netă actuală, rata 
internă de revenire şi recuperarea investiţiei. Determinarea acestor trei parametri s-a bazat 
pe un număr de presupuneri: 

 Creşterea costurilor cu salariile se ridică la 2% pe an; 

 Perioada de amortizare este de cinci ani; 

 Impozitarea este 45% dacă se realizează profit; 

 Pentru calcularea perioadei de recuperare, se presupune o amortizare a monedei de 2% 
pe an. 

Valoarea netă actuală (VNA) 

Atunci când se calculează VNA la 7% (rata dobânzii bancare) şi 15% (rata dobânzii 
presupusă pentru proiectele de investiţii), a doua măsură de prevenire rezultă de fiecare dată 
ca fiind cea mai bună variantă cu o mare diferenţă (826 Euro şi respectiv 3.350 Euro.) 

Rata internă de revenire (RIR) 

RIR este rata dobânzii în cazul în care VNA pentru o investiţie este egală cu zero. Dacă se 
ţine cont numai de beneficiile cantitatitve, nici una dintre măsuri nu satisface criteriul stabilit 
de 15%. Considerat pur economic, nici una dintre măsuri pot fi luate în considerare pentru 
execuţie. După toate acestea, cea de a doua măsură urmează să fie aleasă faţă de celelalte 
două. 

Recuperarea investiţiei 

Aceasta reprezintă perioada de timp în care valoarea investiţiei este recâştigată. In acest caz, 
de asemenea, cea de a doua măsură de prevenire rezultă ca fiind cea mai bună alegere. 

In rezumat, deşi nici una dintre alternative nu îndeplineşte criteriile economice, a doua 
măsură de prevenire – utilizarea bazinelor de retenţie – merită să fie aleasă. 

Sursa: Prevent, Bruxelles, Belgia 
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Exemplu l 6.   Modif icarea unui conta iner de deşeur i :  stud iu l  re laţ ie i  d intre  
  gradul de r isc ş i  benef ic i i le măsuri i  de prevenire  
 

Obiectul de studiu este determinarea faptului dacă există o legătură între gradul de risc şi 

costurile şi beneficiile atunci când se reduce un anumit risc specific. Pentru a putea efectua 

acest studiu, s-a realizat întâi o analiză a riscurilor pentru o instalaţie existentă (o presă 

pentru compactarea deşeurilor de ambalaje din polietilenă într-un container de deşeuri 

conectat la această presă). Riscurile au fost apreciate cu ajutorul metodei Kinney şi selecţia 

acestora a făcut obiectul unei analize cost-beneficiu. Această selecţie constă într-un articol 

cu grad mare de risc, unul cu grad de risc moderat şi două cu un grad de risc scăzut. Mai jos 

se discută cele patru „sub-studii”. 

 

1. Pedala de control urmează să fie acoperită 
 

Partea superioară a pedalei de operare nu a fost acoperită. Aceasta poate face ca un lucrător 

care depresurizează în mod neintenţionat pedala să cauzeze strivirea în recipient a unui alt 

lucrător care execută o operaţiune manuală.   

 

Kinney: R = W x B x E = 6 x 3 x 3 = 54 

 

R = gradul de risc, W = factor de probabilitate; B = factor de expunere; E = seriozitate. 

Valorile mai mari ale lui R reprezintă un risc mai mare. 

 

Soluţia: acoperirea pedalei la partea superioară pentru evitarea operaţiunii neintenţionate. 

După modificare, s-a obţiunut următorul grad de risc: R = 1 x 3 x 3 = 9. 

 

2. Punctul de strângere trebuie protejat 
 

Pe latura lungă a containerului, containerele de deşeuri sunt golite prin intermediul unui 

descărcător cu furcă şi ambalajele goale sunt aruncate într-un container. In acest mod, 

punctul de strângere al containerului poate fi accesibil. Dacă deşeurile sunt strânse, există 

pericolul ca operatorul să ajungă la deşeuri prea repede şi astfel să rămână blocat atunci 

când îndepărtează deşeurile.  

 

Kinney: R = W x B x E = 3 x 6 x 7= 126 

 

Soluţia: instalarea unei protecţii care să permită accesul la punctul de strângere dacă 

instrucţiunile sunt respectate corect. Atunci când presa este deschisă, aceasta se opreşte 

automat. Pentru aceasta sunt prevăzute două comutatoare de siguranţă. Noul grad de risc ar 

trebui să fie următorul: R = 0,5 x 6 x 7 = 21. 

 

3. Ar trebui construit un perete suplimentar  
 

La panoul de comandă nu există nici un perete. Aceasta poate face posibil ca cineva să cadă 

de la aproape un metru. 

 

Kinney:  R = W x B x E = 3 x 6 x 3= 54 

 

Soluţia: instalarea unui perete suplimentar. Noul grad de risc ar trebui să fie următorul: R = 

0,5 x 6 x 3 = 9. 
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4. Uşile trebuie să fie asigurate în mod pozitiv  
 

Două uşi de întreţinere nesecurizate permit accesul la partea interioară a containerului 

presei atunci când aceasta se află în exploatare. Există astfel un risc real de a fi prins de 

părţile în mişcare. Atunci când se deschid uşile părţile mobile nu ar trebui să mai fie în 

funcţiune. 

 

Kinney:  R = W x B x E = 6 x 6 x 7= 252 

 

Soluţia: un comutator cu securizare pozitivă ar trebui amplasat pe fiecare dintre uşile de 

întreţinere. Noul grad de risc ar trebui să fie următorul: R = 0,5 x 6 x 3 = 9. 

 

Comparaţie 
 

Costurile şi beneficiile sunt de asemenea calculate (în Euro) pentru fiecare risc şi puse 

împreună cu gradul de risc. 

 
Sub-studii Costuri 

de 

investitii 

Beneficii Costuri 

rămase 

Costuri 

actuale 

Kinney 

înainte 

de 

măsuri 

Kinney 

după 

măsuri 

Valoarea 

netă 

actuală 

Acoperirea pedalei 397 1.698 340 2.037 54 9 2.745 

Accesibilitatea punctului 

de prindere 

885 5.268 1.050 6.319 126 21 7.722 

Inălţimea peretelui 847 1.698 340 2.037 54 9 2.408 

Securizarea pozitivă a 

uşilor 

975 11.590 1.054 12.644 252 9 20.174 

 

Chiar dacă este dificil de tras concluzii din cauza răspândirii datelor, s-ar putea spune că 

există o legătură între gradul de risc şi reducerea riscului, pe de o parte, şi costurile de 

investiţie, pe de altă parte. Legătura dintre costuri în cazul unui accident şi gradul de risc 

este clară: un grad mai mare de risc determină costuri mai ridicate dacă intervine un 

accident; un grad de risc mai redus determină costuri mai scăzute dacă intervine un accident. 

In continuare, se pare că există o legătură clară între reducerea riscului, pe de o parte, şi 

beneficiile investiţiei pentru obţinerea reducerii riscului, pe de altă parte: reducere 

considerabilă a riscului, beneficiu mai mare; reducere mică a riscului, beneficiu mai mic. In 

final, se cuvine subliniat faptul că va trebuie să se acorde o atenţie permanentă riscurilor 

rămase prin intermediul măsurilor de control nemateriale (instruire, proceduri, panouri de 

avertizare, etc.). 

 

Soursa: Prevent, Bruxelles, Belgia. 

 

 

 

Exemplu l 7.   Ut i l izarea cabestanulu i  la docuri  
 

 

Introducere 
 

Anterior acestui studiu s-a efectuat o analiza a activităţii. Prin intermediul metodei Fine-

Kinney au fost examinate şapte sub-procese cu privire la ancorarea vaselor. Aceasta a 

indicat faptul că personalul din cadrul sub-sarcinii‚ „ancorarea şi dezancorarea vasului” a 

fost supus unor greutăţi mari asupra zonei dorsale la manevrarea frânghiilor vasului şi a 

existat un risc ridicat de accidente industriale în cazul „desfăşurării” şi „efortului de 

ridicare” a frânghiei. 
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Cabestanul (un troliu acţionat electric care preia „tracţiunea frânghiei” şi „desfăşurarea 

frânghiei” din sarcina lucrătorului) se prezintă ca o îmbunătăţire imediată a securităţii 

muncii şi reduce indexul riscului de la scara 4 (îmbunătăţire necesară imediat) la scara 2 

(atenţie necesară). 

 

Proiectul actual 
 

Studiul actual este construit pe analiza activităţii şi intenţionează să determine dacă 

utilizarea cabestanului, care poate fi complet justificată în conformitate cu obiectivele 

metodei Fine-Kinney pentru îmbunătăţirea securităţii în muncă, poate fi de asemenea 

justificatădin punct de vedere financiar şi economic. 

 

Au fost achiziţionate două tipuri de cabestane: fix şi mobil. Datorită cabestanului: 

 Efortul fizic al lucrătorilor navali s-a redus aproape de minim (prin reducerea efortului 
s-a estimat că 80% din accidentele cauzate de manevrarea frânghiilor pot fi evitate); 

 Numărul de personal poate fi redus până la 30%, astfel că sarcinile pot fi executate mai 
eficient. 

Cost-beneficiu 
 

S-a efectuat o analiză cost-beneficiu pentru Alternativa A „Achiziţionarea unui cabestan fix” 

şi pentru Alternativa B „Achiziţionarea unui cabestan mobil”. De asemenea, au fost 

comparate beneficiile Alternativelor A şi B cu reducere de personal (A1 şi B1) şi fără 

reducerea de personal (A2 şi B2). 

 

Pentru aceasta, s-au utilizat următoarele metode: 

  „Valoarea netă actuală” (VNA): aici, valoarea actuală a fluxului de numerar din viitor 
este comparată cu investiţia iniţială. In scopul generării unui flux de numerar suficient, 
VNA trebuie să fie pozitivă. 

 Metoda „perioadei de recuperare a investiţiei” (PR): perioada de timp de la realizarea 
investiţiei la momentul în care fluxul de numerar este evaluat pozitiv. 

 Metoda ‚ratei interne de revenire” (RIR): proiectul este fezabil atunci când acest profit 
intern este mai mare decât ceea ce se consideră acceptabil din punct de vedere al 
activităţii. 

 „Rata financiară de revenire” (RFR): aici, profitul mediu anual net actual (profitul 
financiar după impozitare) este împărţită la valoarea investiţiei. 

Flux de numerar brut Flux de numerar 

net 

 Investiţii 

(EUR) 

Perioada 

de 

amortizare 

Reducerea 

perioadei 

de 

dizabilitate 

(persoana 

zi) 

RIR 

(%) 

PR 

(an) 

VNA (EUR) 

(r=15%) 

RIR (%) RFR (%) 

(I=6%) 

         

A1 265.419 25 167 18,94 5,80 67.901 13,52 3,6 

A2  25 167 63,93 1,57 1,57881.399 43,24 20,9 

B1 398.441 25 167 5,47 14,65 -226.167 3,92 -0,8 

B2  25 167 36,79 2,76 612.120 25,72 10,7 
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Criterii de evaluare 

 

 
 Investiţie (EUR) Perioada de 

amortizare 

Costuri 

(întreţinere, 

consum de energie, 

etc) 

Profitul investiţiei (prin 

reducerea perioadei de 

dizabilitate, boală şi de 

utilizare a personalului de 

rezervă) 

A1 265.419 25 124.828 99.039 

A2  25 124.828 283.516 

B1 398.441 25 45.733 99.039 

B2  25 45.733 283.516 
Detaliu: cost-beneficiu cu şi fără reducere de personal cu doi lucrători navali 

 

 

 

Concluzia 
 

Calculalele indică faptul că Alternativa A1 „Cabestan fix fără reducerea personalului cu doi 

lucrători navali” este realizabilă din punct de vedere financiar. Alternativa B1 „Cabestan 

mobil fără reducere de personal cu doi lucrători navali” nu este realizabilă financiar. Cu 

Alternativa A2 şi B2, profitul net al investiţiei este foarte clară. 

 

In ceea ce priveşte securitatea muncii şi operaţiunile, cercetătorii au ajuns la concluzia că 

Alternativa 1 cu o perioadă de amortizare de 10 ani a fost cea mai bună investiţie. 

 

Comentarii 
 

Majoritatea întreprinderilor ar respinge probabil măsurile care promovează securitatea şi 

sănătatea în muncă, dar din al căror studiu de fezabilitate financiar/economic rezultă 

concedierea de personal. Investiţiile care cresc productivitatea şi îmbunătăţesc securitatea şi 

sănătatea în muncă în acelaşi timp vor fi acceptate în mai mare măsură.  
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