EVALUAREA OPERAŢIILOR DE MANIPULARE MANUALĂ PE BAZA INDICATORILOR CHEIE Versiunea
2001
Acolo unde există mai multe activităţi individuale cu un grad considerabil de solicitare fizică, acestea trebuie estimate separat.

Locul de muncă/Activitatea:

Pasul I: Determinarea punctelor de evaluare temporală (Selectaţi o singură coloană!)
Operaţii de ridicare sau
deplasare (< 5 s)

Menţinere
(> 5 s)

Transportare în braţe
(> 5 m)

Numărul de operaţii
pe zi lucrătoare

Puncte de
evaluare
temporală

Durata totală pe zi lucrătoare

Puncte de
evaluare
temporală

Distanţa totală pe zi
lucrătoare

Puncte de
evaluare
temporală

< 10

1

< 5 min

1

< 300 m

1

între 10 şi < 40

2

între 5 şi 15 min

2

între 300 m şi < 1km

2

între 40 şi < 200

4

între 15 min şi < 1 oră

4

între 1 km şi < 4 km

4

între 200 şi < 500

6

între 1 oră şi < 2 ore

6

între 4 şi < 8 km

6

între 500 şi < 1000

8

între 2 ore şi < 4 ore

8

între 8 şi < 16 km

8

≥ 1000

10

≥ 4 ore

10

≥ 16 km

10

Exemple: • clădirea cărămizilor, •
aşezarea pieselor de lucru într-o
maşină, • scoaterea cutiilor dintr-un
container şi aşezarea lor pe o bandă
transportoare

Exemple: • menţinerea şi ghidarea unei bare
de fontă în timpul lucrului pe suportul discului de
rectificat, • operarea unui polizor manual, •
operarea unei maşini de tuns iarba

Exemple: • scoaterea mobilierului, •
livrarea pieselor de schelă pe un şantier

Pasul al II-lea: Determinarea punctelor de evaluare a sarcinii, a poziţiei şi a condiţiilor de
lucru
Greutatea efectivă1) pentru
bărbaţi

Puncte de evaluare
a sarcinii

Greutatea efectivă1) pentru
femei

Puncte de evaluare a
sarcinii

< 10 kg

1

< 5 kg

1

între 10 şi < 20 kg

2

între 5 şi < 10 kg

2

între 20 şi < 30 kg

4

între 10 şi < 15 kg

4

între 30 şi < 40 kg

7

între 15 şi < 25 kg

7

≥ 40 kg

25

≥ 25 kg

25

1) "Greutatea efectivă" înseamnă în acest context forţa activă reală necesară pentru mişcarea greutăţii. Această forţă activă nu corespunde în
fiecare caz masei sarcinii. Când se înclină o cutie de carton, doar 50% din masa sarcinii va avea efect asupra angajatului, iar când se foloseşte
un cărucior, doar 10%.

Poziţia tipică a corpului,
poziţionarea greutăţii2)

Poziţia corpului şi poziţionarea greutăţii

Puncte de
evaluare a
poziţiei
corpului

•
•

Partea superioară a corpului dreaptă, fără răsucire
La ridicare, menţinere, transportarea în braţe şi coborâre,
sarcina este aproape de corp

1

•
•

Aplecare uşoară în faţă sau răsucire a bustului
La ridicare, menţinere, transportarea în braţe şi coborâre,
sarcina este aproape sau cel mult la distanţă medie de corp

2

•
•
•

Aplecare mult în jos sau mult în faţă
Aplecare uşoară înainte, cu răsucirea simultană a bustului
Sarcină la distanţă mare de corp sau deasupra înălţimii
umerilor

4

•
•
•

Aplecare mult înainte, cu răsucirea simultană a bustului
Sarcina la distanţă mare faţă de corp
Stabilitate redusă a poziţiei corpului când angajatul stă în
picioare

8

•

Ghemuire sau îngenunchere

2) Pentru a determina punctele de evaluare a poziţiei corpului, trebuie folosită poziţia tipică a corpului în timpul manipulării manuale. De
exemplu, când există poziţii diferite de lucru, trebuie folosită o valoare medie - nu valorile extreme ocazionale.

Punctele de evaluare a
condiţiilor de lucru

Condiţiile de lucru
Condiţii ergonomice bune – de exemplu, spaţiu suficient, lipsa obstacolelor fizice în cadrul
spaţiului, podele solide şi fără denivelări, iluminare suficientă, condiţii bune de prindere în mână
a greutăţilor

0

Spaţiu de mişcare restrâns şi condiţii ergonomice nefavorabile
(ex. 1: spaţiu de mişcare restricţionat din cauza zonei de lucru cu plafon prea jos sau cu o
2
suprafaţă sub 1,5 m sau 2: stabilitatea poziţiei corpului afectată de o podea neuniformă sau un
teren moale)

1

Spaţiu de mişcare puternic restricţionat şi/sau instabilitatea centrului de greutate al sarcinii (ex.
transferul pacienţilor)

2

Pasul al III-lea: Evaluarea
Punctele de evaluare relevante pentru această activitate trebuie introduse şi calculate în diagramă.
Puncte de evaluare a
sarcinii

+
Puncte de evaluare a
poziţiei corpului

+

Punctele de evaluare a
condiţiilor de lucru

x

=
Total

Puncte de
evaluare

temporală

=
Valoarea
riscului

Pe baza evaluării calculate şi a tabelului de mai jos se poate face o evaluare aproximativă. 3) Indiferent de aceasta,
se aplică prevederile Actului privind Concediul Matern.
Categoria de risc

3)

4)
5)

Valoarea
riscului

Descriere

1

< 10

Sarcină de mică greutate, improbabilitatea apariţiei suprasolicitării fizice.

2

între 10 şi < 25

Sarcină cu greutate sporită, suprasolicitarea fizică este posibilă în cazul
persoanelor cu capacitate de refacere redusă4). Pentru grupul respectiv,
reproiectarea locului de muncă este de ajutor.

3

între 25 şi < 50

Sarcină cu greutate mult sporită, suprasolicitarea fizică este posibilă chiar şi
pentru persoanele cu capacităţi normale. Reproiectarea locului de muncă este
recomandată.

4

−{}−≥ 50

Sarcină de mare greutate, probabilitatea apariţiei suprasolicitării fizice.
Reproiectarea locului de muncă este necesară5).

Practic, trebuie să presupunem că, pe măsură ce creşte numărul de puncte ale evaluării, tot astfel creşte şi riscul suprasolicitării aparatului locomotor.
Limitele dintre categoriile de risc sunt flexibile, datorită tehnicilor individuale de lucru şi condiţiilor de desfăşurare. Clasificarea poate fi privită deci ca un
instrument de orientare. Pentru analizele mai exacte este nevoie de cunoştinţe specializate de ergonomie.
Persoanele cu capacitate redusă de refacere sunt, în acest context, persoanele peste 40 de ani sau sub 21 de ani, persoanele nou angajate sau cele
care au probleme de sănătate.
Cerinţele de proiectare se pot determina făcând referire la numărul de puncte din tabel. Prin reducerea greutăţii, îmbunătăţirea condiţiilor de executare
sau scurtarea timpului de solicitare fizică se pot evita situaţiile de stres sporit.

Necesitatea verificării locului de muncă din alte motive: 
Motive:____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

Data evaluării:__________________
Evaluare realizată de către: _______________________________________
Editat de Institutul Federal pentru Securitate şi Sănătate şi Comitetul Landurilor pentru Securitate şi Sănătate (·Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin - BAuA und ·Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik - LASI) 2001

