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În continuare pentru o mai bună înțelegere a expunerii ce urmează se impune enumerarea câtorva 
noțiuni specifice domeniului abordat: prese industriale, accident de muncǎ, securitate şi sǎnǎtate 
în muncǎ, securitate intrinsecǎ, aprecierea riscului, operator, eroare umanǎ, nerespectare 
proceduri, prevenire şi protecţie. 
 
 
2. IMPORTANŢA  ŞI  NECESITATEA  TEMEI.  OBIECTIVELE  ȘI STRUCTURA TEZEI 

 
Necesitatea optimizǎrii prevederilor de securitate a muncii şi a instrumentelor de lucru, pentru 

presele industriale rezultă din următoarele considerente: 
 grupa de maşini de prelucrare a materialelor prin deformare plastică la rece face parte din 

grupa maşinilor cu nivel ridicat de risc; 
 reglementările legale existente în domeniu sunt foarte diversificate pe aspecte specifice, 

componente, subansambluri etc.; 
 utilizarea reglementărilor de către proiectanţii şi fabricanţii de astfel de maşini este foarte 

greoaie având în vedere numărul mare a acestora, precum şi faptul că fiecare 
reglementare are o serie de prevederi specifice şi foarte multe trimiteri la alte 
reglementări; 

 implementarea prevederilor acestor reglementări este destul de greoaie; 
 certificarea maşinilor prin examen EC de tip presupune o serie de verificări de securitate 

pe care trebuie să le facă organismele de certificare. În acest scop acestea trebuie să 
dispună de instrumentele de lucru; 

 utilizatorii preselor trebuie să îşi elaboreze propriile instrucţiuni de securitate pentru 
exploatarea acestora. 

Problematica privind securitatea maşinilor nu trebuie abordată doar din perspectiva cerinţelor 
esenţiale de sănătate şi securitate în muncă pe care trebuie să le ia în considerare proiectanţii şi 
producătorii de maşini, ci trebuie să ţină cont şi de interacţiunea om - maşină, adică de asigurarea 
securităţii şi sănătăţii lucrătorilor care le utilizează la locul de muncă. 

Toate aceste aspecte susţin importanţa şi oportunitatea cercetǎrii ştiinţifice consacrate dezvoltǎrii 
metodelor şi instrumentelor de lucru dedicate minimizǎrii riscurilor ocupaţionale care să poată fi utilizate 
de către toţi cei implicaţi pe parcursul întregului ciclu de viaţǎ al unei prese, de la proiectare, punere în 
funcţiune, operare şi până la scoaterea ei din circuitul productiv.  

 
Obiectivele tezei 
 
Obiectivul central al cercetărilor doctorale este de a defini o abordare metodologică, precum şi 

instrumentele de aplicare specifice care să permită identificarea, formalizarea şi structurarea cerinţelor 
globale şi specifice de securitate relative la operarea echipamentelor tehnice din grupa de maşini 
industriale de prelucrare a metalelor prin deformare plastică la rece, nominalizate în cadrul lucrǎrii drept 
„prese industriale”. 
 Rezultatul vizat constă în elaborarea şi integrarea unor instrumente, mai mult sau mai puţin 
formalizate, dar aplicabile de către specialiştii care lucrează în domeniul concepţiei/proiectării şi 
exploatǎrii preselor industriale în vederea minimizării riscurilor de accidentare asociate operării acestei 
categorii de maşini industriale, prin analiza comparativă și integrarea colaborativă a rezultatelor. 

Pentru atingerea obiectivului general menţionat anterior au fost stabilite următoarele obiective 
specifice: 

 realizarea unui studiu documentar vizând evoluţia, principiile de prevenire şi cadrul legislativ 
privind securitatea maşinilor industriale;   

 sintetizarea tipologiei şi caracteristicilor structural - securitare ale preselor industriale;  
 analiza structurală a procesului de apreciere a riscurilor la maşinile industriale;  
 analiza multifactorială a statisticii accidentelor de muncă survenite la utilizarea operaţională a 

preselor industriale; 
 modelarea integrǎrii securitǎţii muncii în proiectarea preselor şi ierarhizarea tehnicilor de 

asigurare a securităţii muncii în etapa de proiectare; 
 elaborarea unei metodologii destinate identificǎrii riscurilor critice potențiale de nerespectare 

a procedurilor de cǎtre operatorii preselor industriale, cu indicarea directǎ a căilor de bază şi a 
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soluţiilor de reducere a riscurilor; metodologia va trebui sǎ îndeplineascǎ urmǎtoarele 
condiţii: 

 validarea metodologiei. 
 
 
3. SINTEZA TEZEI DE DOCTORAT 
 

 Partea întâia a tezei de doctorat este consacratǎ stadiului actual al cadrului conceptual, legislativ 
şi metodologic de prevenire a riscurilor la presele industriale 

Capitolul 1, intitulat „Principiile de prevenire şi cadrul legislativ privind securitatea maşinilor 
industriale”, este dedicat prezentării sintetice a aspectelor relevante vizând  analiza cadrului conceptual, 
legislativ şi normativ din domeniul securităţii maşinilor, a legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii 
în muncă, la nivel european şi la nivel naţional, privind principiile de prevenire asociate asigurǎrii 
securităţii maşinilor şi echipamentelor de muncă. Rezultatele analizei efectuate în cadrul acestui capitol 
stau la baza detalierii studiului privind aprecierea şi reducerea riscurilor asociate maşinilor de prelucrare a 
metalelor prin deformare plastică la rece, respectiv a preselor industriale. 

Capitolul 2 „Sintezǎ privind tipologia şi caracteristicile structural - securitare ale preselor 
industriale”, este dedicat prezentării tipurilor de maşini de prelucrare a metalelor prin deformare plastică 
la rece, cu identificarea şi evidenţierea principalelor elemente care influenţează riscurile specifice. 
Sistematizarea acestei grupe de maşini este necesară pentru a evidenţia marea lor diversitate constructivă, 
tipurile sistemelor de acţionare, varietatea mare de semifabricate utilizate, tipurile multiple de prelucrări 
şi, nu în ultimul rând, forţele de presare foarte variate ca valoare, care pot ajunge la valori foarte mari. 
Toate aceste aspecte au oferit informaţii despre dimensiunea riscurilor specifice, despre multitudinea şi 
complexitatea măsurilor de prevenire care trebuie adoptate pentru prevenirea lor. 

 Capitolul 3 „Analiza structurală a procesului de apreciere a riscurilor la maşinile industriale”  
este consacrat structurii şi conţinutului procesului iterativ de apreciere şi reducere a riscului din 
perspectiva integrǎrii securităţii în proiectarea şi construcţia maşinilor. Este prezentată terminologia 
utilizată pentru aprecierea riscului maşinilor industriale, în acest scop fiind utilizate atât cele mai recente 
standarde internaţionale în domeniu, cât şi documentele elaborate de organizaţii naţionale şi internaţionale 
de prestigiu. Au fost realizate delimitări conceptuale şi ca urmare a unei înlănţuiri logice, sunt descrise 
obiectivele şi etapele demersului de analiză şi evaluare a riscurilor. Se evidenţiazǎ faptul cǎ maşina 
trebuie să fie proiectată și construită luând în considerare rezultatele acestui proces iterativ, deoarece fiecare 
măsură de reducere a riscului preconizată pentru tratarea unui anumit pericol trebuie să fie evaluată pentru a 
vedea dacă este adecvată și dacă nu generează noi pericole. S-a realizat şi o analiza critică - comparativă a 
prevederilor H.G. nr. 1029/2008 şi SR EN ISO 12100: 2011 evidenţindu-se faptul că nu există diferenţe 
semnificative între aceste documente în ceea ce priveşte etapele procesului iterativ de apreciere/evaluare şi de 
reducere a riscului, singura diferenţă notabilă fiind reprezentată de modul de atribuire a responsabilităţii 
privind  derularea lui, producătorului sau reprezentantului său autorizat,  în cazul H.G. nr. 1029/2008, respectiv 
proiectantului, în cazul SR EN ISO 12100: 2011.  În continuare s-a realizat sistematizarea etapelor 
premergătoare aprecierii riscului  şi caracterizarea particularitǎţilor procesului. Analiza efectuată în cadrul 
acestui capitol a generat un ansamblu de cunoştinţe care permit structurarea unui model de prevenire 
intrinsecǎ a riscurilor la presele industriale. 

În baza rezultatelor studiului documentar efectuat din literatura de specialitate, a lecturii 
ştiinţifice, a analizelor,  a analogiilor şi sintezelor efectuate, a organizǎrii, sistematizǎrii şi corelǎrii 
informaţiilor s-au definitivat cǎile şi metodologia de cercetare şi s-a elaborat partea a doua a tezei de 
doctorat, care include  contribuţiile privind minimizarea riscurilor accidentogene asociate operǎrii 
preselor industriale. 

Pornind de la noile abordări europene ale conceptului de „accident de muncă”, capitolul 4 
intitulat „Analiza multifactorială a statisticii accidentelor de munca survenite la utilizarea operaţională a 
preselor industriale” abordează fenomenul accidentării şi îmbolnăvirii din perspectiva nivelului 
indicatorilor statistici care reflectă acest fenomen, ca un factor relevant pentru fundamentarea necesităţii 
măsurilor de prevenire şi protecţie, inclusiv a celor care vizează eliminarea ori reducerea la minimum a 
riscurilor care decurg din expunerea la riscurile asociate operǎrii preselor industriale. Sunt centralizate şi 
interpretate datele colectate din judeţele Maramureş , Cluj , Bihor , Sălaj , Bistriţa Năsăud şi Satu Mare 
privind evoluţia indicatorilor statistici primari (exprimaţi în mărimi absolute) şi indicatori derivaţi 
(exprimaţi în mărimi relative) ai accidentelor de muncă în perioada 2006 – 2015. Pornind de la general 
spre particular, s-a realizat sinteza unei radiografii cvasi-exhaustive efectuate cu privire la accidentele de 
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muncǎ survenite în perioada 2005-2016 la utilizarea operaţionalǎ a maşinilor de tipul preselor industriale 
în 28 de companii/întreprinderi din judeţul Maramureş, cu evidenţierea unor concluzii preliminare nete 
care au dictat în continuare dezvoltarea cercetǎrilor. 

Capitolul 5, având titlul „Cercetǎri privind modelarea integrǎrii securitǎţii muncii în proiectarea 
preselor” prezintǎ modelul elaborat în vederea includerii problemelor legate de securitatea muncii în 
activitatea de proiectare a echipamentului tehnic. Modelul „Securitate integratǎ - Echipament tehnic” 
(SIET) propune o înlănţuire logică între o multitudine de caracteristici legate de sarcini care trebuie 
rezolvate, zone şi evenimente periculoase, pericole, evaluarea riscului, modalităţi de intervenţie, locul de 
muncă, influenţa mediului înconjurător, echipa de lucru precum şi scule, instrumente şi consumabile 
utilizate. Corespunzător modelului SIET propus, s-a conceput o procedură specifică de apreciere a 
riscului, care, în esenţă, corespunde şi urmează liniile directoare fundamentate teoretic în capitolul 3. 
Capitolul include şi studiul de caz realizat pentru a demonstra aplicarea modelului SIET, bazat pe 
proiectarea unei linii de prese mecanice de 1200/800 tone, utilizată pentru matriţarea tablelor. Prin 
aplicarea modelului SIET s-a urmărit şi realizat proiectarea, construcţia şi asamblarea unei linii automate 
de prese, care să corespundă din punct de vedere al securităţii muncii. 

Capitolul 6,  „Elaborarea şi implementarea unei metodologii de evaluare şi minimizare a 
riscurilor accidentogene la operarea preselor industriale”are o structură complexă şi concentreazǎ corpul 
principal al aportului propriu, cu caracter de originalitate al cercetǎrii doctorale. În baza constatǎrilor 
concluzive rezultate din analiza statisticii accidentelor de muncǎ, efectuatǎ în capitolul 4, am admis cǎ o 
abordare a celor mai adecvate căi pentru eliminarea sau reducerea potențialelor nerespectări ale 
procedurilor de cǎtre operatorii preselor implicǎ o înțelegere mai profundă a motivelor de bază din 
spatele nerespectării procedurilor, care pot fi numeroase,  variate și adesea combinate. S-a dezvoltat un 
algoritm care permite determinarea diferitelor moduri de operare în funcţie de punctul de vedere al 
proiectantului şi al operatorului. S-a dezvoltat în continuare o metodologie şi un set de instrumente 
asociate uşor aplicabile de către non-experţi pentru a identifica riscurile critice potențiale de nerespectare 
a procedurilor în orice organizație industrialǎ care opereazǎ prese și indicǎ anumite căi de bază de urmat 
pentru minimizarea riscurilor. Capitolul se încheie cu expunerea principalelor facilitǎţi şi caracteristici ale 
produsului informatic „Metodǎ minimizare” care a fost elaborat (în limbaj C++) în vederea simplificǎrii 
practice a aplicǎrii metodei propuse şi asigurarea caracterului intuitiv al introducerii chestionarelor, 
analizei scorurilor, selecţionǎrii variantelor de soluţii pentru setul de reguli dat şi salvǎrii/stocǎrii datelor. 

În capitolul 7 „Concluzii, contribuţii şi direcţii de cercetare viitoare” sunt prezentate principalele 
aspecte desprinse din studiul şi analiza conceptelor, fenomenelor, metodelor, aplicaţiilor şi rezultatelor 
obţinute.  

 
4. CONTRIBUŢII 
 
Contribuţia originală ştiinţifică, teoreticǎ, metodologicǎ şi practică poate fi evidenţiatǎ prin: 

A. Din punct de vedere al cercetărilor bibliografice şi analizei stadiului actual al temei abordate: 
 Efectuarea unei cercetări aprofundate a situaţiei accidentelor de muncă la momentul actual, 

precum şi a evoluţiei pe o perioadă de peste 10 ani a principalilor indicatori statistici din 
domeniu, bazată pe consultarea unei vaste bibliografii de specialitate şi a unor baze de 
date statistice din domeniu.  

 Realizarea unei analize asupra cadrului legislativ naţional şi comunitar privind securitatea 
maşinilor industriale, fundamentată pe o bibliografie amplă, diversificată şi deosebit de 
actuală.  

 Obiectivul de a elabora o metodologie aplicabilǎ de direct de cǎtre non-eperţi a necesitat 
şi a impus ca studiul documentar din literatura de specialitate sǎ se concentreze în primul 
rând pe prevederile legislaţiei în vigoare şi a standardelor de securitate aplicabile, fapt 
care a fost îndeplinit în manierǎ cvasi-exhaustivǎ. 

 
B. Din punct de vedere al stabilirii obiectivelor de cercetare: 

 Identificarea, pe baza analizelor realizate, a dificultăţilor şi problemelor din domeniul securităţii 
şi sănătăţii în muncă relevante pentru aspectele specifice legate de riscurile generate de utilizarea 
preselor şi stabilirea în consecinţă a obiectivului de cercetare a tezei. 

 Decelarea obiectivelor specifice şi stabilirea clară a direcţiilor de acţiune pentru realizarea 
obiectivelor intermediare circumscrise tematicii lucrării pe baza unor criterii atent selectate. 



Cercetari privind minimizarea riscurilor accidentogene la operarea preselor industriale 

 Identificarea posibilităţii de elaborare a unei aplicaţii informatice, accesibilă şi utilizatorilor fără 
cunoştinţe avansate în domeniul informatic, ca modalitate de a facilita implementarea măsurilor 
preventive aplicabile. 

 
C. Din punct de vedere al cercetării teoretice: 

 
 Descrierea sintetică a evoluţiei, structurii şi conţinutului cadrului legislativ naţional şi comunitar 

privind securitatea maşinilor industriale, cu evidenţierea tendinţelor şi perspectivelor legislative 
prin prisma abordǎrii proactive a prevenirii scenariilor accidentogene. 

 Realizarea unor delimitări conceptuale asupra noţiunilor şi termenilor utilizaţi pentru aprecierea 
securitǎţii maşinilor industriale, prin utilizarea în acest scop nu numai a prevederilor H.G. nr. 
1029/2008 şi ale actelor normative subsecvente, ci şi a celor mai recente standarde internaţionale 
în domeniu şi a documentelor elaborate de organizaţii naţionale şi internaţionale de prestigiu. 

 Clarificarea unor aspecte referitoare la caracteristicile structural – securitare ale echipamentelor 
tehnice din grupa de maşini industriale de prelucrare a metalelor prin deformare plastică. 

 Sintetizarea rezultatelor cercetărilor fundamentale şi aplicative, precum şi a experienţei 
specialiştilor recunoscuţi la nivel naţional şi internaţional în domeniul securităţii industriale, 
privind obiectivele generale şi etapele principale ale demersului de analiză şi evaluare a riscurilor, 
datele de intrare necesare, tipurile de rezultate obţinute şi algoritmii utilizaţi pentru cuantificarea 
nivelului de risc. 

 Abordarea integratoare a aspectelor de prevenire şi protecţie, în raport cu influenţa pe care o pot 
exercita pericolele asociate exploatǎrii maşinilor asupra securităţii şi sănătăţii operatorilor, cu 
focalizare pe presele industriale. 

 Cercetǎrile privind modelarea integrǎrii securitǎţii muncii în proiectarea preselor au condus la 
dezvoltarea modelului „Securitate integratǎ - Echipament tehnic” (SIET), care cuprinde o 
înlănţuire logică între multitudinea de caracteristici legate de sarcinile prescrise, zonele şi 
evenimentele periculoase, pericolele, evaluarea riscului, modalităţile de intervenţie, locul de 
muncă, influenţa mediului înconjurător, echipa de lucru precum şi sculele, instrumentele şi 
consumabilele utilizate, toate aceste aspecte fiind analizate în contextul standardelor UE 
armonizate.  

 Fundamentarea şi dezvoltarea modelului „Situaţia de lucru”, care permite luarea în considerare a 
informaţiilor şi elementelor legate de situaţia în care este exploatat echipamentul tehnic analizat, 
constituind o bază pentru înregistrarea istoricului procesului precum şi a modificărilor aduse 
echipamentului în perioada de proiectare, permiţând reutilizarea informaţiilor capitalizate pentru 
activitatea ulterioară. 

 Elaborarea unei metodologii şi a un set de instrumente asociate aplicabile de către non-experţi 
pentru a identifica riscurile critice potențiale de nerespectare a procedurilor în orice organizație 
industrialǎ care opereazǎ prese și care indicǎ soluţiile care trebuie implementate pentru 
minimizarea riscurilor.  

 Stabilirea seriei de legături logice destinate identificǎrii acelei variante/căi de soluții care ar trebui 
să fie luate în considerare pentru a aborda factorii relevanţi din cadrul chestionarului elaborat, în 
vederea minimizǎrii riscurilor. 

 Elaborarea aplicaţiei informatice „Metodǎ minimizare” uşor de implementat, propusă ca suport 
pentru îmbunătăţirea gestionării informaţiilor necesare la aplicarea metodologiei.  

 
 

D. Din punct de vedere al contribuţiilor practice şi  aplicative: 
 
 Analiza evoluţiei indicatorilor statistici primari şi derivaţi ai accidentelor de muncă în perioada 

2006 – 2015 din judeţele Maramureş, Cluj , Bihor , Sălaj , Bistriţa Năsăud şi Satu Mare pentru 
accidentele  de muncǎ soldate cu incapacitate temporarǎ de muncǎ, invaliditate şi respectiv cu cu 
deces. 

 În baza prelucrării primare a datelor statistice obţinute dupǎ centralizarea informaţiilor colectate 
prin observări statistice pe perioada unui deceniu, s-a efectuat analiza indicatorilor exprimaţi în 
mărimi relative, surprinzând mult mai fidel evoluţia în timp a fenomenului accidentării 
profesionale în cele 6 judeţe care au fost luate în studiu în faza incipientǎ a cercetǎrii doctorale. 



Cercetari privind minimizarea riscurilor accidentogene la operarea preselor industriale 

Aceşti indicatori, care reflectă corect îmbunătăţirea sau degradarea importanţei acordate asigurării 
securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor, au sugerat necesitatea concentrǎrii studiului la 
nivelul unui singur judeţ (Maramureş). 

 În baza unei analize cvasi-exhaustive efectuate cu privire la accidentele de muncǎ survenite în 
perioada 2005-2016 la utilizarea operaţionalǎ a maşinilor de tipul preselor industriale în 28 de 
companii/întreprinderi din judeţul Maramureş, s-a evidenţiat pe de o parte faptul cǎ toate 
evenimentele nedorite în care operatorii preselor au suferit diverse tipuri de vǎtǎmǎri sau afectǎri 
ale sǎnǎtǎţii au avut drept cauzǎ primarǎ (cauza rǎdǎcinǎ) ceea ce se desemneazǎ generic în 
literatura de specialitate drept „eroare umanǎ” şi, pe de altǎ parte, faptul cǎ 10 companii 
investigate au înregistrat 37 din totalul celor 55 de accidente de muncǎ. 

 Modelul SIET propus a fost validat prin proiectarea sistemelor de securitate intrinsecǎ ale unei 
linii tehnologice automate care include 5 prese mecanice cu simplă acţiune, două cărucioare cu 
macara, o masă de preluare, şapte roboţi cu şase grade de libertate, o masă centrală pentru 
înclinare (răsturnare), un transportor şi zece matriţe, cu respectarea prevederilor standardelor de 
securitate.  

 Validarea metodologiei de evaluare şi minimizare a riscurilor accidentogene la operarea preselor 
industriale s-a realizat practic prin aplicarea sa la Cosma Group Romȃnia Baia Mare, companie 
industrialǎ de producţie la care pe parcursul ultimilor 10 ani s-aucercetat toate accidentele de 
muncǎ survenite, majoritatea survenite la presele din dotarea locurilor de muncă. 

 Testarea cu succes a aplicaţiei informatice „Metodǎ minimizare”, prin încărcarea cu datele 
obţinute în urma studiului de caz realizat, identifcarea soluţiilor de îmbunǎtǎţire şi implementarea 
a acestora; 

 Implementarea pânǎ în prezent a circa 30 % dintre recomandările de management şi soluţiile 
tehnico-organizatorice propuse la compania investigatǎ pentru prevenirea riscurilor şi protecţia 
operatorilor de prese. Totodatǎ circa 20% dintre mǎsurile propuse de doctorand sunt în curs de 
implementare, iar celelalte sunt în faza de analizǎ a fezabilitǎţii, inclusiv în baza unor analize 
cost-beneficiu. 

 
 

Drd. ing. Nicolae BǍNCILǍ - AFRIM 
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