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1. CUVINTE-CHEIE
Mentenanţǎ, securitate şi sǎnǎtate în muncǎ, accidente de muncǎ, arbore de evenimente, metode
neconvenţionale, evaluare riscuri, ANOVA, modelarea operaţiei de mentenanţǎ din perspectivǎ
securitarǎ.
2. ACTUALITATEA, IMPORTANŢA ŞI OBIECTIVELE TEMEI DE CERCETARE
Actualitatea temei de cercetare derivă direct din faptul că elementul central în
construirea unui sistem eficace de management al riscului de accidentare şi îmbolnăvire
profesională îl constituie identificarea riscurilor şi stabilirea strategiei adecvate din punct de
vedere al securităţii organizaţiei. Întrucât efectuează o gamă amplǎ de activităţi variate, lucrătorii
din mentenanţa industrialǎ pot fi expuși la acţiunea a numeroase forme concrete de manifestare
ale riscurilor ocupaţionale, care includ riscuri fizice (mecanice, zgomot, temperaturi excesive,
radiaţii, volum ridicat de solicitǎri fizice), riscuri asociate agenţilor chimici periculoşi (lucrul cu
azbestul, sudură, lucrul în spaţii restricţiuonate sau închise), agenţi biologici, riscuri psihosociale
etc.
Tema de cercetare abordată în cadrul tezei se înscrie în eforturile de îmbunătăţire a
siguranţei şi sănătăţii ocupaţionale, care constituie o componentă a politicii naţionale în
domeniul prevenirii accidentelor şi bolilor profesionale, răspunzând unei necesităţi reale şi de
mare actualitate, deoarece accidentele de muncă produse la operaţiile de mentenanţǎ, au un aport
ridicat la numărul total al accidentelor de muncă și se încadrează fie în categoria celor cu
consecinţe foarte grave sau cu efecte ireversibile asupra sănătăţii lucrătorilor, fie în categoria
accidentelor mortale.
Importanţa ştiinţificǎ şi gradul de noutate derivǎ din faptul cǎ tema propusǎ este de
interes major atât la nivel macroeconomic, cât şi la nivelul organizaţiilor industriale prin
implicaţiile multiple ale accidentelor survenite în mentenanţǎ. Luând în analizǎ multitudinea de
riscuri asociate operaţiilor de mentenanţǎ, se impune tot mai stringent includerea ei în sistemul
global de management al organizaţiei, din perspectivǎ securitarǎ. Aprecierea detaliată a riscurilor
care să includă toate etapele activităţii nu mai poate rǎmâne exclusiv o obligaţie legalǎ, având în
vedere faptul cǎ importanţa ştiinţificǎ a analizei şi evaluǎrii riscului a crescut aproape
exponenţial în ultimele decenii, dupǎ producerea unor accidente industriale umane şi materiale
cu consecinţe deosebit de grave. Tema de cercetare este complexǎ, interdisciplinarǎ şi presupune
o cunoaştere aprofundatǎ a fundamentelor teoretice care permit identificarea şi analiza riscurilor,
precum şi reducerea consecinţelor probabile ale acestora, într-un context legislativ, economic şi
cultural dat. Este o temǎ de cercetare cu un potenţial ştiinţific ridicat, dar care presupune o
experienţǎ semnificativǎ pentru a putea opera cu conceptele specifice acestui domeniu. Totodatǎ
trebuie sǎ se facǎ o distincţie clarǎ între abordarea ştiinţificǎ a riscului şi percepţia psihosocialǎ a
acestuia.
Obiectivele tezei sunt definite din perspectiva cercetărilor privind creșterea nivelului de
securitate a muncii la operațiile de mentenanță din sistemele industriale de producție, pornind de
la incidenţa ridicatǎ a evenimentelor nedorite care survin în practicǎ la efectuarea acestui tip de
activitate.
Obiectivul general îl reprezintă identificarea şi dezvoltarea de soluţii metodologice,
procedurale, organizatorice şi/sau tehnice de minimizare a riscurilor la care sunt expuşi lucrǎtorii
de mentenanţǎ.
În vederea atingerii obiectivului general stabilit anterior au fost formulate următoarele
obiective specifice:
 analiza provocǎrilor de securitate actuale în mentenanţa industrialǎ, pe plan mondial
şi naţional;
 identificarea abordǎrilor integrate de management a mentenanței și securității în
context managerial;
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delimitarea cadrului conceptual și metodologic al analizei riscurilor în mentenanța
industrială;
analiza critică a tehnicilor neconvenționale de cercetare a evenimentelor nedorite
aplicabile în mentenanța industrială, a caracteristicilor și fezabilitǎţii acestora, în
vederea selectǎrii eficace a celei mai adecvate metode aplicabile;
analiza statisticii, a tipologiei și cauzalității accidentelor de muncă în sistemele
operaționale de mentenanță;
dezvoltarea unei cercetări experimentale privind evaluarea riscurilor specifice
mentenanței industriale, cu realizarea de studii de caz privind cauzele - rǎdǎcinǎ ale
producerii accidentelor de muncă;
elaborarea și validarea unei metode de evaluare a riscurilor de accidentare la
operațiile de mentenanță;
decelarea seturilor de date primare care pot constitui un suport de calcul în vederea
adoptǎrii deciziilor manageriale care sǎ permitǎ organizarea şi desfǎşurarea
operaţiilor de mentenanţǎ în condiţii de securitate sporitǎ, prin dimensionarea
corespunzǎtoare a structurii şi mǎrimii echipelor de lucrǎtori implicaţi;
studiul timpilor de mentenanță pentru echipamente tehnice prestabilite dintr-o unitate
industrială din județul Arad folosind mijloace informatice de prelucrare statisticǎ a
datelor (ANOVA), în vederea dimensionǎrii raţoinale a echipelor de mentenanţǎ;
furnizarea unor soluții fezabile de creștere a securității muncii la operațiile de
mentenanță, în baza modelǎrii intervenţiilor de securitate la operaţiile de mentenanţǎ
şi a optimizǎrii evaluǎrii riscurilor ca punct nodal al minimizǎrii riscurilor asociate

3. SINTEZA TEZEI:
Partea 1-a este consacratǎ stadiului actual al abordărilor științifice
privind cercetarea
securității operaționale în mentenanța industrială
Având în vedere tendinţele actuale ale studiilor şi cercetărilor din domeniul optimizării
activităţilor de mentenanţă, în capitolul 1, intitulat ,,Fundamente teoretice ale mentenabilității
și mentenanței” s-a realizat o sintezǎ a elementelor conceptuale şi de fundamentare teoreticometodologicǎ cu referire la definirea, analiza şi sistematizarea conceptelor, mărimilor şi
factorilor de naturǎ tehnicǎ determinanţi pentru operaţiile de mentenanţă specifice sistemelor
industriale. Totodatǎ, s-a statuat faptul cǎ asemenea seturi de date primare pot constitui un suport
de calcul în vederea adoptǎrii deciziilor manageriale care sǎ permitǎ organizarea şi desfǎşurarea
operaţiilor de mentenanţǎ în condiţii de securitate sporitǎ, prin dimensionarea corespunzǎtoare a
structurii şi mǎrimii echipelor de lucrǎtori implicaţi.
Capitolul 2, având titlul ,,Abordarea integrată a managementului mentenanței și
securității în muncă” sintetizeazǎ rezultatele unui amplu studiu documentar efectuat din
literatura de specialitate, cu referire la provocările de securitate în mentenanța industrială,
dualitatea cauză efect în operațiile de mentenanță, scopul și obiectivele lucrărilor de mentenanță,
abordările integrate de managementul mentenaței și securității, analiza riscului, erorile umanetehnologice și geneza accidentelor, cercetarea și modelarea accidentelor de muncă.
Capitolul 3, „Cadrul conceptual și metodologic al analizei riscurilor în mentenanța
industrială”
este consacrat analizei principiilor pe care se fundamenteazǎ cercetarea
accidentelor de muncă, a criteriilor, obiectivelor şi a modului de derulare a procesului de
cercetare, pentru a crea premisele focalizǎrii către accidente care să ofere cele mai semnificative
oportunităţi de învăţare.
Partea a 2-a a tezei cuprinde rezultatele cercetărilor experimentale privind creșterea
nivelului de securitate a muncii în mentenanța industrială, urmând o succesiune logicǎ de
dezvoltare a studiilor întreprinse.
Astfel, capitolul 4. „Analiza critică a tehnicilor neconvenționale de cercetare a
evenimentelor nedorite, aplicabile în mentenanța industrială. Caracteristici și fezabilitate”,
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vizeazǎ 15 tehnici neconvenţionale de cercetare a accidentelor de muncă, a modului de aplicare
în vederea aflării cauzelor producerii accidentelor. Tehnicile investigate nu au fost pânǎ în
prezent aplicate pe plan naţional.
Pentru caracterizarea și aprecierea evoluției în timp a modului de protejare a lucrătorilor
în cadrul activităților de mentenanță, în capitolul 5 „Analiza statisticii, tipologiei și cauzalității
accidentelor de muncă în operațiile de mentenanță” s-a utilizat indicatorul statistic absolut
,,numărul de accidente produse în perioada 01.01.2011 – 30.09.2016”, în organizații economice
din jud. Arad. Analiza și evaluarea postaccident a permis punerea în evidență a acțiunilor și
condițiilor periculoase care au condus la vătămare, sub raportul probabilității de apariție și
gravității vătămării, a tuturor datelor care pot conduce la stabilirea de măsuri de prevenire a
riscurilor de accidentare în timpul desfășurării activităților de mentenanță.
Capitolul 6. „Cercetări experimentale privind evaluarea riscurilor specifice mentenanței
industriale” este consacrat determinǎrii succesiunii cauzelor și efectelor care conduc la
generarea unui accident, ca element determinant în ecuația prevenirii. Se aplicǎ, pentru prima
datǎ pe plan naţional, metoda arborelui de evenimente pentru analiza a patru accidente de muncǎ,
evidenţiindu-se scenariile de derulare a secvenţelor accidentogene. Pe aceastǎ bazǎ s-a elaborat
şi aplicat o metodǎ de evaluare a riscurilor specificǎ activitǎţii de mentenanţǎ industrialǎ, care
permite identificarea, cuantificarea şi ierarhizarea ricurilor asociate. Cercetarea a fost completatǎ
prin studiul timpilor de mentenanță pentru echipamentele de lucru dintr-o unitate industrială din
județul Arad folosind mijloace informatice de prelucrare a datelor. Pentru echipamentele tehnice
„Robot sudură”, „Compresor industrial de aer”, „Mașină de debitat cu plasmǎ” şi „Mașină de
sablat orizontală” s-a centralizat cu ajutorul unui tabel pivot numărul de ore de mentenanță
pentru fiecare lună și an (2013 - 2016), s-a realizat un tabel pivot pentru centralizarea de reparații
pe ani și luni pentru o analiză sezonieră, s-au analizat orele de mentenanță ale utilajelor și suma
orelor lucrătorilor (mecanici și electricieni) şi corelația între seturile de date, calculând variația
setului de date cu funcția varP (pentru set considerat întreg) și varS (dacă setul este considerat
eșantion reprezentativ). Testul ANOVA, s-a confirmat a fi un instrument statistic şi informatic
puternic care folosit judicios sprijinǎ identificarea nevoilor de securitate ale lucrătorilor din
domeniul mentenanței.
Capitolul 7. „Soluții de creștere a securității muncii la operațiile de mentenanță” prezintǎ
modelarea intervenţiilor de securitate la operaţiile de mentenanţǎ, schema bloc a procesului de
analizǎ operaţionalǎ al genezei accidentelor de muncǎ survenite la operaţiile de mentenanţǎ pe
care îl propunem cǎ bazǎ de dezvoltare al modelul generic SECMEN al operaţiei de mentenanţǎ
din perspectivǎ securitarǎ. Din perspectiva optimizǎrii evaluǎrii riscurilor, ca punct nodal al
creşterii securitǎţii lucrǎtorilor de mentenanţǎ, s-a studiat interdependenţa dintre factorii
organizaţionali şi cei locali în crearea pre-condiţiilor accidentogene, identificându-se 7 grupe de
condiţii latente, ca precursori ai evenimentelor nedorite, specifice mentenanţei.
Capitolul 8. „Concluzii şi contribuţii personale. Perspective de dezvoltare a cercetǎrii”
sintetizeazǎ principalele aspecte desprinse din studiul şi analiza conceptelor, fenomenelor,
metodelor, aplicaţiilor şi rezultatelor obţinute. Prezentarea contribuţiilor personale în domeniul
temei luate în studiu în cadrul tezei de doctorat este structurată pe cele 2 componente, contribuţii
teoretice, respectiv contribuţii practice, o atenţie deosebită fiind acordată modului în care acestea
pot fi implementate şi valorificate. Au fost identificate anumite limite ale studiului, precum şi
direcţiile principale de cercetare viitoare.
4. CONCLUZII,
CERCETĂRII

CONTRIBUȚII

ŞI

PERSPECTIVE

DE

DEZVOLTARE

A

Cercetǎrile din cadrul acestei teze de doctorat au utilizat o varietate de metode. Un scop
comun a fost de a determina tipurile de accidente și sursele accidentelor potențiale și a celor
materializate. Sursele accidentelor potențiale au fost explorate în companii prin intervievarea
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lucrătorilor, autorităților de supraveghere și a managementului. Riscurile au fost identificate prin
intermediul unor observații și evaluǎri/aprecieri ale riscului. Evaluarea riscului, interviurile și
observațiile s-au completat reciproc ca metode de cercetare. Mai mult decât atât, analiza tipurilor
de accidente și a surselor s-a bazat pe detaliile reale conținute în dosarele oficiale de cercetare ale
accidentelor de muncǎ.
Cercetarea efectuatǎ a confirmat aprecierile inițiale referitoare la faptul că
specificitatea activităților de mentenanţǎ industrialǎ impune o abordare aparte a
managementului securității și sănătății în muncă în acest sector de activitate
Mententanța industrială prezintă mai multe provocări pentru prevenirea accidentelor. În
plus față de riscurile obișnuite asociate cu orice mediu de lucru industrial, operațiunile de
mentenanță implică mai multe riscuri specifice acesteia. Dintre acestea ar fi lucrul în apropierea
unui proces în derulare, folosind uneori utilaje complexe și având impuse constrângeri de timp.
Prin importanţa pe care o au pentru fluxul productiv, prin consecinţele pe care le pot genera
asupra sănătăţii şi securităţii lucrǎtorilor ca şi prin valoarea financiară substanţială,
echipamentele industriale reprezintă unul din elementele de bază ale oricǎrui sistem de muncǎ.
Contribuţiile personale în domeniul menţionat includ atât aspecte teoretice, cât şi practice.
Contribuţiile teoretice semnificative cuprinse în teza de doctorat sunt următoarele:
1. Având în vedere tendinţele actuale ale studiilor şi cercetărilor din domeniul optimizării
activităţilor de mentenanţă, am realizat o sintezǎ a elementelor conceptuale şi de
fundamentare teoretico-metodologicǎ cu referire la identificarea,
analiza
şi
sistematizarea conceptelor, mărimilor şi factorilor de naturǎ tehnicǎ determinanţi pentru
operaţiile de mentenanţă specifice sistemelor industriale.
2. Am dezvoltat o analizǎ critică a 14 tehnici neconvenționale de cercetare a evenimentelor
nedorite şi analizǎ a riscurilor aplicabile în mentenanța industrială, a caracteristicilor și
fezabilitǎţii acestora, în vederea selectǎrii eficace a celei mai adecvate metode aplicabile.
3. Am decelat şi sistematizat argumentele necesitǎţii de aplicare a metodei arborelui de
evenimente (AAE) pentru a stabili, pornind de la un eveniment inițiator, a înlănțuirii
evenimentelor ce pot avea drept consecință un accident potențial. Metoda își găseste o
aplicabilitate deosebită pentru studiul arhitecturii mijloacelor de securitate (prevenire,
protecție, intervenție) existente sau aplicabile într-un sistem industrial.
4. Am evidenţiat punctele forte ale unei analize de tip analiza arborelui de evenimente, ale
cǎrei rezultate pot fi utilizate în procesul de învățare din accidente și de prevenire a
reapariției acestora. Avantajul principal al analizei arborelui evenimentelor este
materializat prin modelarea evenimentelor într-un mod care arată cauzele de bază,
factorii contribuitori la cauze și consecințe, precum și relația lor în cadrul lanțurilor de
evenimente care conduc la accidente
5. În plus față de considerarea lucrătorilor de la mentenanță și a dimensiunii tehnice
cauzatoare de accidente, originile și managementul surselor de accidentare sunt de
asemenea examinate în context organizațional, în special în ceea ce privește
monitorizarea și managementul securitǎţii. Acest subiect este abordat prin utilizarea
informațiilor cu privire la accidentele reale și explorarea potențialelor riscuri de
accidentare în companii.
6. Pornind de la ipoteza validǎ privind faptul cǎ condițiile de pre-mentenanță pot afecta în
mod semnificativ securitatea, împreună cu evenimentele neprevăzute și condițiile
periculoase din timpul oricărei faze a operațiunii efective de mentenanță am stabilit
utilitatea şi necesitatea determinǎrii originii diferitelor surse ale accidentelor, cauzelor și
consecințele acestora, împreună cu factorii care contribuie la cauze și consecințe.
Evaluarea relației dintre diferitele surse de accidentare și factorii favorizanți/contribuitori
este de importanţă determinantǎ în analiza riscurilor asociate operaţiilor de mentenanţǎ;
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Contribuţiile practice şi aplicative constau din următoarele:
1. Analiza statisticii, tipologiei și cauzalității accidentelor de muncă în operaţiile de
mentenanţǎ din judeţul Arad pe o perioadǎ de 5 ani, în vederea stabilirii cu exactitate a
ponderii şi influenţei principalilor factori de influenţǎ (ramura de activitate, tipul de
mentenanţǎ, statutul profesional, apartenenţa de gen, ocupaţia şi nivelul de calificare,
vârsta, localizarea leziunii, luna/ziua/ora producerii accidentului).
2. Cele patru studii de caz al unor accidente de muncǎ, reanalizate sub forma unui arbore al
evenimentelor, pentru a modela lanțul cauzelor și al consecințelor (capitolul 6, paragr.
6.2) certificǎ utilitatea AAE ca tehnicǎ de a construi strategiile şi mǎsurile de prevenire
adecvate.
3. Cercetările experimentale privind evaluarea riscurilor specifice mentenanței industriale a
permis determinarea succesiunii cauzelor și efectelor care conduc la generarea unui
accident, ca element determinant în ecuația prevenirii. S-a aplicat, pentru prima datǎ pe
plan naţional, metoda arborelui de evenimente pentru analiza a patru accidente de muncǎ,
evidenţiindu-se scenariile de derulare a secvenţelor accidentogene.
4. Pe aceastǎ bazǎ s-a elaborat şi aplicat o metodǎ de evaluare a riscurilor specificǎ
activitǎţii de mentenanţǎ industrialǎ, care permite identificarea, cuantificarea şi
ierarhizarea ricurilor asociate.
5. Cercetarea a fost completatǎ prin studiul timpilor de mentenanță pentru echipamentele de
lucru dintr-o unitate industrială din județul Arad folosind mijloace statistice şi
informatice de prelucrare a datelor. Testul ANOVA, s-a confirmat a constitui un
instrument statistic şi informatic puternic care folosit judicios sprijinǎ identificarea
nevoilor de securitate ale lucrătorilor din domeniul mentenanței. Prin predictibilitatea pe
care o generează ANOVA, se poate anticipa când se vor defecta echipamentele de muncă
vizate, putându-se asftel asigura din timp amenajarea locurilor de muncă în vederea
eliminării/înlocuirii elementelor care pot genera riscuri de accidentare, elaborarea de
proceduri pentru fiecare etapă a mentenanței; instruirea suplimentară a lucrătorilor,
verificarea competențelor lucrătorilor în domeniul mentenanței.
6. Rezultatele au fost grupate în funcție de factorii organizaționali, condițiile locale de la
locul de muncă și actele nesigure. Această grupare oferă o viziune de ansamblu asupra
diferiților factori care afectează securitatea în mentenanța interfeței om-mașină şi susține,
de asemenea, punctul de vedere al teoriilor accidentelor, potrivit cărora accidentele sunt
suma totală a mai multor erori din cadrul unui sistem socio-tehnic, care include oameni
din diferite niveluri de organizare și tehnologia.
7. S-au identificat şi sistematizat factorii contributori şi variabilele determinante în
securitatea mentenanţei industriale, elaborându-se schema bloc a procesului de analizǎ
operaţionalǎ al genezei accidentelor de muncǎ survenite la operaţiile de mentenanţǎ pe
care îl propunem cǎ bazǎ de dezvoltare a modelul generic SECMEN al operaţiei de
mentenanţǎ din perspectivǎ securitarǎ.
8. S-a propus o abordare preventivǎ bazatǎ pe modelul SECMEN al operației de mentenanță
industrială. Pentru a integra cu succes funcțiile de fiabilitate și de management al
securității, un rol important va fi deţinut de utilizarea datelor interne și externe cu privire
la accidente în dezvoltarea funcțiilor de mentenanță, care pot fi utilizate împreună, pentru
a creşte securitatea muncii, eficienţa managementului și fiabilitatea sistemului.
8.3. Perspective de dezvoltare ulterioară a cercetării
Principalele limite ale cercetǎrii prezentate în cadrul tezei de doctorat pot fi sintetizate
dupǎ cum urmeazǎ:
a) Trebuie sǎ ţinem cont de faptul cǎ dosarele de cercetare descriu episodul accidentului cu
detalii limitate privind informațiile și factorii contribuitori. În plus față de textul descriptiv, lanțul
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de evenimente cu informațiile de bază este modelat secvențial. Utilizarea unor astfel de rapoarte
ca surse pentru materialele de cercetare are atât avantaje, cât și dezavantaje.
b) Cu toate că experimentele cu privire la aceste cazurile de aplicare ale instrumentelor statistice
de prelucrare a datelor sunt încurajatoare din perspectiva abordǎrii integrate SSM-mentenanţǎ,
acest scenariu necesită o examinare și validare suplimentară în cadrul companiilor.
c) Securitatea intrinsecă în mentenanță este deosebit de importantă în cazurile în care
operațiunea de mentenanță trebuie să fie executată în timp ce sistemul este activ și/sau sistemele
de securitate trebuie să fie înlocuite. Cu toate că securitatea intrinsecă a sistemului nu poate
crește siguranța în operațiunile de mentenanță, aceasta poate reduce riscurile de securitate şi
sǎnǎtate în muncǎ în mod indirect, prin reducerea nevoii de mentenanță neplanificate (fiabilitatea
sistemului) și prin creșterea mentenabilității sistemului.
Ca urmare a aprofundării cunoştinţelor în domeniul de cercetare abordat în cadrul tezei
de doctorat şi a contribuţiilor personale aduse, pot fi propuse următoarele direcţii principale de
cercetare viitoare spre care să fie canalizate eforturile:
a) Reanalizarea accidentelor survenite în activitǎţile de mentenanţǎ industrialǎ este rezultatul
unor serii de interpretări, care pot să apară în diferite faze după producerea accidentului real.
Astfel, interpretarea a ceea ce s-a întâmplat poate să difere de ceea ce s-a întâmplat. Cu
toate acestea, investigarea și dosarele de cercetare au fost realizate de către experți, care oferă o
viziune obiectivă a lanțului de evenimente. Mai mult decât atât, această teză se bazează pe studii
care au aplicat o varietate de metode și materiale. Astfel, se poate admite că rezultatele obținute
furnizează o expunere realistă a surselor accidentelor materializate și potențiale.
Direcţia de dezvoltare a cercetǎrii din aceastǎ perspectivǎ, implicǎ o extindere a recurgerii
la metode a posteriori de analizǎ a riscurilor.
b) Aprofundarea şi diversificarea instrumentelor statistico-matematice utilizate în cercetarea
corelaţiilor dintre factorii direcţi şi factorii favorizanţi generatori ai evenimentelor nedorite
(accidente/incidente) survenite la operaţiile de mentenanţǎ.
c) În etapa de concepţie/proiectare a sistemului industrial și/sau în timpul planificării
mentenanței, diferite condiții de defectare ar putea fi evaluate cu ajutorul metodelor SCAT,
STEP, OTO sau MORT (analizate în capitolul 4 al prezentei teze), care acordă o atenție
deosebită riscurilor asociate erorilor umane, pentru a identifica posibilele riscuri, originile lor și
corelațiile dintre ele, precum și scenariile accidentogene potenţiale.
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