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Annex 3 
AMIGO AMIGO AMIGO AMIGO ----    ttttrim. II 2007rim. II 2007rim. II 2007rim. II 2007    

 
 

MODULUL AD-HOC 
„SĂNĂTATEA ŞI SIGURANŢA LA LOCUL DE MUNCĂ” 

 
 

Precizări metodologice CIC 2007 
 
 
Modulul ad-hoc „Sănătatea şi siguranţa la locul de muncă”  este un modul ataşat anchetei forţei de 
muncă în gospodării (AMIGO), care se realizează numai în trimestrul II 2007 . 
 
Obiectivul principal al acestui modul este asigurarea informaţiilor referitoare la problemele de sănătate 
cauzate sau agravate de condiţiile existente la locul de muncă, factorii de risc ce apar în procesul 
desfăşurării activităţii economice, cazurile de îmbolnăviri profesionale, accidentele de muncă, numărul 
zilelor de incapacitate de muncă rezultate în urma acestora, efectele acestor evenimente asupra 
desfăşurării activităţii zilnice şi în relaţie cu piaţa muncii. 
 
Sfera de cuprindere: 
- Modulul ad-hoc „Sănătatea şi siguranţa la locul de muncă”  se adresează persoanelor în vârstă de    
15 ani şi peste, pentru care s-a completat chestionar CI-AMIGO şi care lucrează sau care au lucrat 
altădată, indiferent când (se exclud persoanele care nu au lucrat niciodată). 
- „Accidente la locul muncă”: sfera de cuprindere depăşeşte graniţele legislaţiei naţionale; se includ şi 
accidentele minore care au permis angajatului să-şi continue activitatea fără să lipsească deloc sau să 
lipsească o perioadă foarte scurtă de la locul de muncă. 
- „Probleme de sănătate în relaţie cu activitatea profesională”: sfera de cuprindere depăşeşte graniţele 
legislaţiei naţionale, referitoare la bolile profesionale; se includ şi bolile/afecţiunile declanşate/agravate la 
locul de muncă şi care nu fac parte din Nomenclatorul bolilor profesionale, conform H.G. 1425, prezentat 
în ANEXĂ. 
 
Perioada de referinţă: 

- săptămâna de referinţă, care este aceeaşi săptămână de referinţă cu cea din CI-AMIGO (săptămâna 
de luni până duminică inclusiv, dinaintea înregistrării); 

- ultimele 12 luni, care reprezintă orice perioadă din ultimele 12 luni premergătoare interviului 
(inclusiv săptămâna de referinţă); 

-  cu mai mult de 12 luni în urmă înseamnă altădată, indiferent când, exclusiv ultimele 12 luni. 
 
Completarea chestionarului: 
PERSOANELOR INTERVIEVATE LI SE VOR CITI TOATE VARIANTELE DE RĂSPUNS PENTRU 
FIECARE ÎNTREBARE, PENTRU A PUTEA ALEGE VARIANTA CORECTĂ. 
 
Colectarea informaţiilor se realizează prin chestionarul individual complementar CIC 2007 care 
conţine date de identificare, urmate de 21 de întrebări structurate în 3 părţi referitoare la: 
o accidente la locul de muncă; 
o probleme de sănătate în relaţie cu activitatea profesională; 
o factori de risc la locul de muncă actual. 

 
Prima parte a chestionarului asigură colectarea informaţiilor privind numărul accidentelor, tipul 
accidentului şi data celei mai recente accidentări, locul de muncă avut în momentul producerii 
accidentului, durata absenţei de la lucru/numărul de zile nelucrate după producerea accidentului. 
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ACCIDENTE LA LOCUL DE MUNC Ă 
În contextul acestui modul ad-hoc accidentele la locul de muncă includ: 
► accidentele de muncă; 
► accidentele uşoare; 
► orice eveniment care produce răni minore care nu necesită neapărat tratament medical sau îngrijire 

medicală şi antrenează sau nu incapacitate de muncă.  
 
ATENŢIE ! Pentru „Accidente la locul muncă” sfera de cuprindere a modulului 
depăşeşte graniţele legislaţiei naţionale; se includ şi accidentele minore care au 
permis angajatului să-şi continue activitatea fără să lipsească deloc sau să lipsească 
o perioadă foarte scurtă de la locul de muncă. 
 
Accident de muncă, conform Legii nr. 319/2006 reprezintă vătămarea violentă a organismului, precum şi 
intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor 
de serviciu, al deplasărilor în interesul serviciului, indiferent de natura juridică a contractului în baza 
căruia se desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile. 
 
Accident uşor, conform Legii nr. 319/2006 este evenimentul care are drept consecinţă leziuni 
superficiale, ce necesită numai acordarea primelor îngrijiri medicale şi antrenează incapacitatea temporară 
de muncă cu o durată mai mică de 3 zile. 
 
În funcţie de locul producerii sale, accidentul poate fi: 

→ petrecut la locul de muncă, în timpul procesului de muncă (explozia, avaria, incendiul, accidentul 
tehnic, emisiile majore de noxe care reprezintă disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui 
echipament de muncă), precum şi cel petrecut în timpul pauzelor (numai dacă persoana se află la 
locul său de muncă); 

→ suferit în timpul deplasărilor ocazionate de exercitarea sarcinilor de serviciu (rutier/în trafic, în 
parcări, în staţii, în mijloace de transport, în locurile publice, alt loc de muncă în afară de cel al 
persoanei accidentate); în acest caz, repondentul poate fi şofer, pasager, călător sau simplu pieton. 

 
Loc de muncă, conform Legii nr. 319/2006 reprezintă aria geografică destinată să cuprindă posturi de 
lucru, clădiri ale întreprinderilor şi/sau unităţilor, iar în cadrul acestora secţiile, atelierele sau birourile, 
inclusiv orice arie în care persoana are acces în cadrul desfăşurării activităţii profesionale. 
În cadrul locului de muncă se disting puncte de lucru. 
Punct de lucru este noţiunea care identifică natura obişnuită sau ocazională a locului/postului pe care îl 
deţine persoana la momentul producerii accidentului. 
Exemple (puncte de lucru): 
 – fixe (statice) - pentru un statistician este biroul din cadrul unităţii în care lucrează, pentru un vânzător 
este magazinul sau taraba unde vinde marfă, pentru un profesor este unitatea şcolară unde predă, pentru 
un constructor este şantierul, pentru un pădurar suprafaţa de pădure pe care o are în îngrijire; 
 – mobile (inevitabil, necesită deplasări) - pentru un şofer de camion este camionul, pentru un poliţist este 
locul unde îşi îndeplineşte misiunea, iar pentru un pompier locul unde stinge un incendiu. 
 
Din categoria accidentelor sunt excluse cele suferite în timpul deplasărilor de la serviciu acasă şi de 
acasă la serviciu, accidentele casnice sau cele petrecute în timpul liber şi accidentele produse în urma 
unor calamităţi naturale. 

F I L T R U - răspund la întrebările următoare (de la 1 la 7) numai persoanele care în săptămâna de referinţă au lucrat 
sau au avut un loc de muncă de la care au absentat temporar sau au lucrat oricând pe parcursul ultimelor 12 luni, adică: 

dacă în săptămâna de referinţă (aceeaşi din CI) persoana: atunci: 
a lucrat sau a avut un  loc de muncă de la care a absentat temporar                                        (a) continuă cu  

întrebările 1 - 7 nu a lucrat şi nu a avut un loc de 
muncă de la care a absentat 
temporar şi  

a lucrat oricând pe parcursul ultimelor 12 luni         (b) 

a încetat să lucreze cu mai mult de 12 luni în urmă   (c) salt la întrebarea 8 
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Încadrarea corectă a repondenţilor în categoriile (a), (b) sau (c) din FILTRU  se face ţinând cont de 
răspunsurile pe care aceştia le-au dat în chestionarul CI-AMIGO, la întrebările I1, I2, I55, I57 şi I59. 
 
Conform filtrului, 
� (a) persoanele care în săptămâna de referinţă au lucrat sau au avut un loc de muncă de la care au 

absentat temporar vor răspunde la întrebările 1 ÷ 7 din CIC. 
� (b) persoanele care nu au lucrat şi nu au avut un loc de muncă de la care au absentat temporar şi au 

lucrat oricând pe parcursul ultimelor 12 luni vor răspunde la întrebările 1 ÷ 7 din CIC. 
� (c) persoanele care nu au lucrat şi nu au avut un loc de muncă de la care au absentat temporar şi au 

încetat lucrul cu mai mult de 12 luni în urmă vor răspunde la întrebarea 8 din CIC. 
Întrebările de la 1 la 7 se adresează numai persoanelor care în săptămâna de referinţă au lucrat sau au 
avut un loc de muncă de la care au absentat temporar sau au lucrat oricând pe parcursul ultimelor 12 luni. 
 

1. În ultimele 12 luni aţi avut vreun accident la locul de 
muncă (în activitatea principală sau secundară) ? 

2. Câte accidente de acest tip aţi avut ? 

DA  ................................................................................................1�  Unul  ................................................................1�  

NU  ................................................................................................2� ����8 Două sau mai multe  ................................2�  

ACM NACM  
 

Întrebarea 1 are rolul de a identifica persoanele care în ultimele 12 luni au suferit orice fel de accident la 
locul de muncă, inclusiv leziuni uşoare sau intoxicaţii, în timpul exercitării sarcinilor de serviciu. 
Exemple: 

- Dacă o persoană se află la birou, unde îşi desfăşoară activitatea, se împiedică pe scări în drum spre 
sala de mese, cade şi îşi rupe mâna, atunci se va bifa codul 1; dacă o persoană este implicată într-un 
accident rutier/în trafic în timp ce se deplasa în interesul serviciului se va bifa, de asemenea, codul 1; 
dacă o persoană se deplasează fiind în misiune sau îndeplinind sarcină de serviciu, timp în care se 
accidentează se va bifa tot codul 1. 

- Dacă o persoană în drumul de acasă la serviciu alunecă pe gheaţă şi îşi luxează un picior se va bifa 
codul 2. 

 

Întrebarea 2 colectează informaţii referitoare la numărul accidentelor suferite la locul de muncă. 
ATENŢIE ! Dacă în ultimile 12 luni repondentul a suferit două sau mai multe accidente, în 
continuare se va face referire numai la cel mai recent dintre acestea. 
 

3. Ce fel de accident aţi avut ? 4. Care a fost data accidentării ? 

• La locul de muncă  ................................................................1�   

• În timpul deplasărilor de serviciu:   ● luna  ................................................................|_|_| LUNACM  

- accident rutier/în trafic  ................................................................2�   

- alt tip de accident  ................................................................3� ● anul  ................................................................|_|_|_|_| ANACM  

TACM  
 

Pentru întrebarea 3 la codul 1 „La locul de muncă” se vor bifa ca accidente la locul de muncă cele 
petrecute în interiorul ariei geografice care reprezintă locul de muncă. 
Exemple (codul 1): 

- un constructor cade de pe schelă şi îşi rupe un picior; un miner aflat în mină se intoxică cu gaze, în 
urma unor explozii neprevăzute; un poliţist urmăreşte nişte infractori pe care îi prinde apoi într-o 
parcare unde au loc schimburi de focuri, în urma cărora poliţistul este rănit de un glonţ; un 
salvamontist îşi luxează o mână în timp ce salva un grup de turişti care s-au rătăcit; un pompier are 
arsuri uşoare în urma stingerii unui incediu; un asistent medical se taie cu bisturiul în timpul unei 
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operaţii etc. Se mai includ accidentele produse în cadrul locului de muncă, atât la punctul „fix” de 
lucru, cât şi la cel „mobil” (exclusiv cele care se pot încadra în categoria „accident rutier/în trafic” – 
cod 2). Tot la codul 1 se vor bifa şi accidentele petrecute în timpul pauzelor de masă, la locul de 
muncă. 

 

În cazul accidentelor derulate „În timpul deplasărilor de serviciu” se deosebesc două categorii de 
accidente: 

1. „accident rutier/în trafic” – înseamnă accidentul în care sunt implicate una sau mai multe 
persoane, unul sau mai multe autovehicule (autoturism, camion, basculantă, motocicletă, bicicletă, 
tramvai, troleibuz etc.) şi are loc pe un drum public (şosea, stradă, autostradă, bulevard, pod de 
trecere sau pasaj subteran rutier etc.); în acest caz persoana accidentată poate fi şofer, pasager sau 
pieton; 

2. „alt tip de accident” – cuprinde toate celelalte tipuri de accidente survenite în timpul deplasărilor 
pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu în locuri publice (porturi, aeroporturi, linii de metrou, 
gări, garaje, alt loc de muncă în afară de cel al persoanei accidentate), necuprinse în categoriile 
anterioare (la locul de muncă şi cele rutiere). Se va face distincţie între deplasările necesare 
punctului mobil de lucru, care sunt inevitabile şi fac parte din munca propriu-zisă (accidentele 
produse în acest caz sunt considerate „la locul de muncă”) şi alte deplasări necesare îndeplinirii 
sarcinilor de serviciu. 

Exemple (codul 2): 
-în drum spre un pacient, o ambulanţă în care se află şi medicul salvării se ciocneşte de un alt 
autovehicul, iar în urma accidentului medicul este rănit; în acest caz se va bifa codul 2; 

-un agent imobiliar se află cu un client într-un mijloc de transport în comun în drum spre un imobil 
care trebuia vizionat şi are loc o tamponare cu un alt mijloc de transport, iar în urma ciocnirii toţi 
călătorii sunt răniţi; operatorul de interviu va bifa codul 2. 

Exemple (codul 3): 
- un salariat aflat în metrou trimis de şeful său pentru colaborare la o altă instituţie, în urma unei pene 

de curent metroul este oprit brusc şi salariatul se accidentează lovindu-se; 
- un zidar este trimis să cumpere ciment de la o firmă distribuitoare de materiale de construcţii şi, acolo, 

în incinta firmei zidarul este accidentat (alt loc de muncă). 
Se pot bifa codurile 2 sau 3 şi pentru situaţiile în care persoanele se deplasează de acasă, dar nu la locul 
obişnuit de muncă, ci în altă parte numai pentru a îndeplini o sarcină de serviciu, iar în acel interval de 
timp survine accidentul. 
 
În cazul în care accidentul s-a produs cu maşinile/autovehiculele/utilajele unităţii /angajatorului (tir-uri, 
camioane, buldozere, betoniere, tractoare, maşini agricole, autoturisme etc.) se va solicita repondentului 
specificarea exactă a locului producerii accidentului, astfel: 

1.  dacă un astfel de utilaj folosit pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu se află în aria geografică a 
unităţii unde se produce accidentul, va fi considerat accident la locul de muncă – cod 1. 

2.  dacă un astfel de utilaj folosit pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu se află pe un drum public, 
deplasându-se în interesul serviciului şi este implicat într-un accident rutier/în trafic – cod 2; 

3.  dacă un astfel de utilaj folosit pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu se află într-un loc public, 
în momentul accidentului, va fi considerat alt tip de accident – cod 3.  

Se exclud, pe lângă accidentele produse în timpul deplasărilor de acasă la locul de muncă sau de la locul 
de muncă acasă şi accidentele casnice sau cele petrecute în timpul desfăşurării unor activităţi personale, 
chiar dacă persoanele au folosit unelte, aparate sau maşini ale întreprinderii/angajatorului. 
 
La întrebarea 4 se solicită ca persoana intervievată să furnizeze data exactă a producerii accidentului 
suferit oricând în timpul ultimelor 12 luni premergătoare interviului (inclusiv săptămâna de referinţă).  
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F I L T R U - dacă în săptămâna de referinţă (aceeaşi din CI) persoana: atunci: 

a lucrat sau a avut un loc de muncă de la care a absentat temporar                   (d) continuă cu întrebarea 5 

nu a lucrat şi nu a avut un loc de muncă de la care a absentat temporar                   (e) salt la întrebarea 6 
 

(d) Persoanele care în săptămâna de referinţă au lucrat sau au avut un loc de muncă de la care au 
absentat temporar vor răspunde la întrebarea 5 din CIC. 
(e) Persoanele care nu au lucrat şi nu au avut un loc de muncă de la care au absentat temporar vor 
răspunde la întrebarea 6 din CIC. 
 

5. Care era locul dvs. de muncă în momentul 
producerii accidentului ?  

6. Care era locul dvs. de muncă în momentul 
producerii accidentului ? 

•Cel actual din activitatea principală 
(indicat la întrebarea 15 din CI)  ................................

1� 
 

•Ultimul dinaintea încetării lucrului (indicat 

la întrebarea 62 din CI)  ................................................................1�  
•Cel actual din activitatea secundară 
(indicat la întrebarea 48 din CI)  ................................2�  

•Cel avut cu exact un an în urmă (indicat la 

întrebarea 95 din CI)  ................................................................2�  
•Cel avut cu exact un an în urmă (indicat la 

întrebarea 95 din CI)  ................................................................3� 
����7 

•Alt loc de muncă  ................................................................3�  
•Alt loc de muncă  ................................................................4�     

LOCMACO LOCMACI 
 
Întrebările 5 şi 6 se referă la locul de muncă avut de repondent în momentul accidentului. 
La întrebarea 5: 

-codul 1 va fi bifat în cazul în care locul de muncă în momentul producerii accidentului era acelaşi cu 
cel completat de repondent în CI-AMIGO, la întrebarea I15, adică locul de muncă din activitatea 
principală. 

-codul 2 va fi bifat în cazul în care locul de muncă în momentul producerii accidentului era acelaşi cu 
cel completat de repondent în CI-AMIGO, la întrebarea I48, adică locul de muncă din activitatea 
secundară. 

-codul 3 va fi bifat în cazul în care locul de muncă în momentul producerii accidentului era acelaşi cu 
cel completat de repondent în CI-AMIGO, la întrebarea I95, adică locul de muncă avut cu exact un an 
în urmă. 

-codul 4 se va bifa în cazul în care locul de muncă unde s-a produs accidentul nu este nici unul din cele 
specificat la codurile 1, 2 şi 3, ci un loc de muncă anterior, nespecificat în CI-AMIGO. 

 
Întrebarea 6 se adresează numai persoanelor care nu lucrează şi se corelează de asemenea cu răspunsurile 
din CI-AMIGO. 

Dacă locul de muncă în momentul producerii accidentului a fost ultimul loc de muncă înainte de 
încetarea lucrului, adică în CI-AMIGO a fost indicat la I62 se va bifa codul 1. 
Dacă este vorba despre locul de muncă avut cu exact un an în urmă, adică în CI-AMIGO a fost indicat 
la I95 se va bifa codul 2. 
În cazul unui loc de muncă anterior nespecificat în CI-AMIGO se va bifa codul 3. 

Pentru variantele de răspuns cu codul 1 şi 2 există un caz particular: este posibil ca ultimul loc de muncă 
avut înaintea încetării lucrului să coincidă cu locul de muncă avut cu exact un an în urmă; în această 
situaţie se va alege prima variantă de răspuns. 
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7. Cât timp aţi absentat de la lucru după producerea accidentului ?(Se trece numărul de zile calendaristice de la 

încetarea lucrului până la reluarea activităţii. Absenţele ulterioare reluării lucrului nu se includ)  
• deloc (am continuat activitatea în aceeaşi zi)  ................................1�  • 6 până la 9 luni  ................................................................10�  
• doar în ziua accidentului  ................................................................2�  • 9 luni sau mai mult  ................................11�  
• 1 zi (întreagă) ................................................................3�    

 

• 2 zile (întregi)  ................................................................4�  Nu am mai lucrat de atunci, dar starea  
• 3 zile (întregi)  ................................................................5�  sănătăţii îmi va permite să reîncep  
• 4 zile până la 2 săptămâni  ................................................................6�  lucrul la o dată ulterioară  ................................12� 
• 2 săptămâni până la 1 lună  ................................7�  Nu am mai lucrat de atunci şi nu cred  

 
• 1 până la 3 luni  ................................................................8�  că sănătatea îmi va permite să mai  
• 3 până la 6 luni  ................................................................9�  lucrez vreodată  ................................................................13� 

ABACM 
 
Întrebarea 7 este adresată atât persoanelor care au absentat cât şi celor care nu absentat de la lucru. 
Absenţă de la lucru este considerată şi perioada în care zilele nelucrate nu sunt zile de concediu medical, 
ci sunt recuperare sau din concediul de odihnă. Se vor avea în vedere toate zilele calendaristice de 
incapacitate de muncă, indiferent dacă au necesitat sau nu tratament medical sau îngrijire medicală. În 
cazul în care persoana, deşi s-a recuperat după accident nu a reînceput activitatea imediat, va trebui să 
indice zilele de absenţă/nelucrate strict din cauza accidentului. Nu se includ perioadele de absenţă/zile 
nelucrate ulterioare datei când persoana şi-a reluat pentru prima dată activitatea. 
Exemple:  
■ dacă persoana a suferit un accident uşor şi a lucrat chiar din ziua accidentării se va bifa codul 1; 
■ dacă persoana a absentat/nu a lucrat doar în ziua accidentului se va bifa codul 2; 
■ dacă persoana a reînceput lucrul după 5 zile de la accident, se va bifa codul 6 ca variantă de răspuns, 
adică „ între 4 zile (întregi) până la 2 săptămâni”; 
■ dacă persoana a reînceput lucrul după 21 zile calendaristice de la data accidentării se va bifa codul 7; 
■ dacă persoana nu a putut lucra 2 luni din cauza accidentului, iar datorită unor consecinţe fizice 
secundare apărute ulterior şi-a pierdut/părăsit locul său de muncă şi îşi găseşte un nou loc de muncă 
după 7 luni de la data accidentării, atunci se va bifa varianta de răspuns 8 „ între 1 până la 3 luni”; 
■ dacă persoana accidentată nu s-a restabilit complet după accidentul suferit şi nu a reînceput lucrul la 
momentul interviului, atunci are, la alegere, două posibilităţi de răspuns: 

o varianta de răspuns 12, în situaţia în care starea sănătaţii îi va permite repondentului să înceapă 
lucrul la o dată ulterioară, sau 
o varianta de răspuns 13, dacă starea sănătaţii repondentului nu-i va permite acestuia să îşi mai reia 
lucrul vreodată; 

■ pentru o persoană care nu a lucrat o perioadă precizată de timp, dar care în momentul interviului se 
reintegrează treptat în procesul muncii (a început să lucreze cu program parţial), se va alege varianta de 
răspuns cu codul corespunzător perioadei în care nu a lucrat deloc; 
■ atunci când persoana care a suferit un accident absentează aproape 3 luni de la data accidentării, 
revine la lucru 1 lună de zile iar apoi absentează 3 săptămâni, perioadele de absenţă nu se vor cumula 
(în cazul acesta nu se va bifa codul 9), ci se va considera absenţa de aproape de 3 luni (codul 8) de până 
la prima întoarcere la lucru (absenţele ulterioare după reluarea lucrului nu se însumează). 

 

PROBLEME DE SĂNĂTATE ÎN RELA ŢIE CU ACTIVITATEA 
PROFESIONALǍ (exclusiv cele provocate de accidentele menţionate la întrebările de la 1 la 7) 

 
Partea a doua a chestionarului se referă la problemele de sănătate/afecţiunile/bolile în relaţie cu activitatea 
profesională şi/sau locul de muncă şi este formată din întrebările 8 ÷ 17.  
Problemele de sănătate fizicǎ sau mentalǎ cauzate sau agravate de locul de muncă/activitatea 
profesională depusă sunt afecţiuni care se produc ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii 
cauzate de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă sau de suprasolicitarea 
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diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă precum şi boli cu determinare 
multifactorială, la care unii factori determinanţi sunt de natură profesională (boala legată de profesiune). 
Sunt incluse atât bolile profesionale (vezi ANEXA), cât şi situaţiile de invaliditate temporară/permanentă 
sau orice alte probleme de sănătate dacă repondentul consideră că au fost cauzate sau agravate de locul de 
muncă/activitatea profesională depusă, indiferent dacă necesită sau nu tratament medical, concediu 
medical sau absenţa de la lucru. 
Boala profesională este, conform Legii nr. 319/2006, afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării 
unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici sau biologici caracteristici locului de 
muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de 
muncă (vezi ANEXA). 
 

ATENŢIE ! 
Se includ şi bolile cronice, numai în măsura în care sunt cauzate sau agravate de 
situaţia de la locul de muncă sau de desfăşurarea activităţii profesionale. Unele 
dintre bolile cronice, prin natura lor se agravează din cauza înaintării în vârstă; se va 
lăsa la alegerea repondentului dacă boala s-a agravat din cauza situaţiei de la locul 
de muncă sau din cauza desfăşurarii activităţii profesionale şi nu din cauza vârstei. 

 
Sunt excluse vătămările, leziunile şi intoxicaţiile produse de accidentele menţionate în prima parte a 
chestionarului şi afecţiunile/bolile apărute în urma acestora. 
 
ATENŢIE ! Pentru „Probleme de sănătate în relaţie cu activitatea 
profesională” sfera de cuprindere depăşeşte graniţele legislaţiei naţionale, 
referitoare la bolile profesionale; se includ şi bolile/afecţiunile 
declanşate/agravate la locul de muncă şi care nu fac parte din Nomenclatorul 
bolilor profesionale, conform H.G. 1425, prezentat în ANEXĂ. 
 
8. Pe parcursul ultimelor 12 luni aţi avut probleme de sănătate cauzate sau agravate de locul de muncă 

(actual sau altul anterior) ? (exclusiv vătămările, leziunile, intoxicaţiile provocate de accidentele la lucru şi 

afecţiunile/bolile apărute în urma acestora) 
DA  .........................................................................................................................................................1�  
NU  .........................................................................................................................................................2� ����18  

BOLI 
 
Scopul acestei întrebări este de a cunoaşte numărul persoanelor care au suferit de anumite probleme de 
sănătate fizică sau mentală cauzate sau agravate de locul de muncă (actual sau altul anterior, avut altădată 
indiferent când), pe parcursul ultimelor 12 luni premergătoare interviului (inclusiv săptămâna de 
referinţă), chiar dacă nu au necesitat absenţa de la lucru pentru incapacitate de muncă. Se va lua în 
considerare şi cazul în care problema de sănătate a apărut cu 2 ani înaintea interviului dar, în ultimele 12 
luni, persoana declară că aceasta a existat în continuare.  
 
9. De câte astfel de afecţiuni  aţi suferit în ultimele 12 luni ? 

Una  ........................................................................................................................................................1�  
Două sau mai multe  ..............................................................................................................................2�  

NBOP 
 
Exemple: 
• în cazul în care persoana lucrează într-un mediu de unde contactează un virus şi se îmbolnăveşte de o 

boală infecţioasă, atunci se va bifa codul 1; 
• dacă persoana suferă de afecţiuni ale spatelui şi în colectivitatea unde îşi desfăşoară activitatea 

profesională a contactat o viroză, atunci se va bifa codul 2; 
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• persoana suferă de o afecţiune a ochilor (de ex. miopie) şi poartă ochelari de vedere, iar la locul său 
de muncă lucrează de mai mult timp cu calculatorul; numărul dioptriilor de la ochelari a crescut 
astfel, afecţiunea a fost agravată de situaţia de la locul de muncă – se va bifa codul 1; 

• dacă aceeaşi persoană menţionată mai sus are şi dureri de spate cauzate de poziţia în care lucrează, se 
va bifa codul 2. 

 

10. Ce tip de afecţiune aţi avut ? (pentru încadrarea corectă, vă rugăm să consultaţi precizările metodologice – pag. 8) 
•  afecţiuni ale oaselor, articulaţiilor sau musculaturii care afectează în principal:    

-  gâtul, umerii, braţele sau mâinile ............................................................................................. 1�  
-  şoldurile, picioarele sau tălpile  ................................................................................................ 2�  
-  spatele  ...................................................................................................................................... 3�  

•  afecţiuni ale căilor respiratorii sau ale plămânilor  .............................................................................. 4�  
•  afecţiuni dermatologice (ale pielii)  ................................................................................................ 5�  
•  afecţiuni ale aparatului auditiv  ............................................................................................................ 6�  
•  stres, depresie, anxietate sau surmenare  ............................................................................................. 7�  
•  dureri de cap şi/sau surmenarea ochilor  .............................................................................................. 8�  
•  boli de inimă, infarct sau alte probleme ale aparatului cardio-vascular  .............................................. 9�  
•  boli infecţioase (produse de virusuri, bacterii sau alte tipuri de agenţi infecţioşi)  .............................10�  
•  altă afecţiune ........................................................................................................................................ 11�  

Vă rugăm specificaţi denumirea şi codul bolii _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
(dacă boala nu figurează în nomenclatorul din ANEXA ataşată precizărilor treceţi codul 999) |_|_|_|  

TBOP 

 
Dacă în ultimele 12 luni au apărut mai multe afecţiuni, la întrebarea 10 se va marca codul aceleia care i 
se pare repondentului cea mai gravă, cea mai serioasă sau care îl afectează cel mai mult. 
Se vor citi repondentului toate variantele de răspuns. Codificarea afecţiunilor/bolilor se va face în 
concordanţă cu lista bolilor prezentată în ANEXA ataşată precizărilor metodologice.  
ANEXA conţine Nomenclatorul bolilor profesionale, conform H.G. 1425. Pentru a răspunde la 
întrebarea 10 se vor lua în considerare şi bolile/afecţiunile sau alte probleme de sănătate care nu sunt 
incluse în ANEXĂ. 
Pentru bolile sistemului musculo-scheletal care se pot localiza în diferite părţi ale corpului (respectiv, una 
dintre bolile codificate 101÷111 în ANEXĂ) este obligatoriu să se precizeze partea corpului (locaţia 
anatomică) unde este localizată boala şi, după caz, se va bifa codul 1, 2 sau 3. 
Exemple: 

-dacă persoana a suferit de bursită la nivelul braţelor, se va marca codul 1 din chestionar;  
-dacă boala este localizată la nivelul picioarelor se va bifa codul 2. 

Poate exista situaţia în care boala este localizată la nivelul braţelor, dar şi al picioarelor; în acest caz, 
repondentul va alege partea corpului pe care o consideră cea mai afectată de boala respectivă (la nivelul 
braţelor sau al picioarelor). 

-codul 4 se va marca atunci când repondentul declară că a suferit de una din bolile codificate 201÷223 
(vezi ANEXA). 

Celorlalte boli profesionale şi afecţiuni/probleme de sănătate în relaţie cu activitatea profesională 
codificate în anexă de la 301 ÷ 307, 401 ÷ 402, 501 ÷ 505, 601 ÷ 611, 701 ÷ 704, 801 ÷ 806 le corespund 
afecţiunile codificate 5, 6, 7, 8, 9 şi, respectiv, 10. 
Dacă afecţiunea cea mai gravă de care a suferit repondentul în ultimele 12 luni nu se poate încadra la una 
din variantele de răspuns specificate (codurile 1÷10), atunci se va folosi codul 11 - „altă afecţiune” (de 
ex. ulcer perforat). Tot în această categorie de afecţiuni se vor încadra şi acelea care se referă la organele 
interne: ficatul, pancreasul, rinichii, intestinele sau organele genitale numai în situaţia în care nu sunt 



 9

provocate de virusuri, bacterii sau alte tipuri de agenţi infecţioşi, caz în care se va folosi codul 10 „boli 
infecţioase (produse de virusuri, bacterii sau alte tipuri de agenţi infecţioşi)”. 
Varianta de răspuns cu codul 11 – „altă afecţiune” va cuprinde şi cazurile de boli nervoase, mentale sau 
emoţionale, numai în cazul în care acestea nu se pot încadra la codul 7 – „stres, depresie, anxietate sau 
surmenare”. 
În cazul cancerului, repondentul va fi sfătuit să specifice locaţia anatomică a acestuia, pentru ca boala să 
poată fi încadrată la unul din codurile corespunzătoare. 
Exemple: 

- dacă persoana suferă de cancer (neoplasm) la plămâni – se va bifa codul 4 „afecţiuni ale căilor 
respiratorii sau ale plămânilor”; 

- dacă persoana suferă de cancer de piele – se va bifa codul 5 „afecţiuni dermatologice (ale pielii)”; 
- dacă persoana suferă de cancer al organelor intestinale – se va bifa codul 11 „altă afecţiune”. 

În cazul în care boala de care a suferit repondentul în ultimele 12 luni nu este specificată în lista de boli 
cuprinsă în ANEXĂ, atunci o veţi încadra la codul corespunzător în funcţie de locaţia anatomică a 
acesteia. 
Dacă nici astfel nu se poate încadra, în mod EXCEPŢIONAL, se va bifa varianta „altă afecţiune”. 
 
ATENŢIE ! După ce aţi bifat unul dintre codurile 1÷11, OBLIGATORIU veţi completa denumirea şi 
codul bolii conform ANEXEI. Chiar dacă boala nu se regăseşte în ANEXĂ veţi trece în clar denumirea 
bolii şi codul 999. 
 
11. Consideraţi că această afecţiune vă limitează capacitatea de a vă desfăşura în mod normal activitatea 

profesională sau personală de zi cu zi ? 

Deloc  ................................1� Într-o oarecare măsură  ................................2� Foarte mult ................................3� LBOP 
 

La întrebarea 11 se va bifa codul 1 dacă repondentul îşi poate desfăşura în mod normal activitatea 
profesională de zi cu zi, dar şi pe cea personală (inclusiv activităţile gospodăreşti). Operatorul de interviu 
va ajuta persoana intervievată prin întrebări suplimentare pentru a alege răspunsul corespunzător codului 
2 „Într-o oarecare măsură” sau codului 3 „Foarte mult”. 
Exemplu: 

- dacă o problemă a pielii contactată sau agravată la locul de muncă limitează activitatea unei persoane 
atât la locul de muncă, dar şi la domiciliu (în activităţile casnice), atunci se va bifa codul 3. 

 

F I L T R U -  răspund la întrebarea următoare numai persoanele care au încetat să lucreze cu mai mult de 12 luni  în 

urmă, adică: 

dacă în săptămâna de referinţă (aceeaşi din CI) persoana: atunci: 
a lucrat sau a avut un  loc de muncă de la care a absentat temporar                                    (f) salt la întrebarea 13 
nu a lucrat şi  nu a avut un loc 
de muncă de la care a absentat 
temporar şi  

a lucrat oricând pe parcursul ultimelor 12 luni        (g) salt la întrebarea 14 

a încetat să lucreze cu mai mult de 12 luni în urmă  (h)  continuă cu  
întrebarea 12 

 
Conform filtrului, 
� (f) persoanele care în săptămâna de referinţă au lucrat sau au avut un loc de muncă de la care au 

absentat temporar vor răspunde la întrebarea 13 din CIC. 
� (g) persoanele care în săptămâna de referinţă nu au lucrat şi nu au avut un loc de muncă de la care 

au absentat temporar şi au lucrat oricând pe parcursul ultimelor 12 luni vor răspunde la întrebarea 
14 din CIC. 
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� (h) persoanele care în săptămâna de referinţă nu au lucrat şi nu au avut un loc de muncă de la care 
au absentat temporar şi au încetat lucrul cu mai mult de 12 luni în urmă sau nu au lucrat niciodată 
vor continua cu întrebarea 12 din CIC. 

 

12. Din ce motiv(e) nu aţi lucrat deloc în ultimele 12 luni ? 
• Doar din cauza afecţiunii de care sufăr şi cred că starea sănătăţii:   

- îmi va permite să lucrez din nou  ................................................................................................1�  
- nu îmi va mai permite să lucrez vreodată  ......................................................................................2�  

• Atât din cauza afecţiunii de care sufăr, cât şi din alte motive (o parte din timp din cauza afecţiunii 

de care sufăr şi restul timpului până la 12 luni din alte motive):    
- între 1 şi 3 zile, iar restul perioadei nu am lucrat din alte motive ...................................................3�  
- 4 zile până la 2 săptămâni, iar restul perioadei nu am lucrat din alte motive ................................4� ����17 
- 2 săptămâni până la 1 lună, iar restul perioadei nu am lucrat din alte motive ................................5�  
- 1 până la 3 luni, iar restul perioadei nu am lucrat din alte motive ..................................................6�  
- 3 până la 6 luni, iar restul perioadei nu am lucrat din alte motive ..................................................7�  
- 6 până la 9 luni, iar restul perioadei nu am lucrat din alte motive ..................................................8�  
- 9 luni  sau mai mult, dar mai puţin decât 12 luni............................................................................9�  

• Doar din alte motive decât afecţiunea de care sufăr (pensionare de limită de vârstă, şomaj, 

responsabilităţi familiale, etc.)  ..................................................................................................................10�  
BOLI 

 

Întrebarea 12 se adresează numai persoanelor care în săptămâna de referinţă nu au lucrat, nu au avut un 
loc de muncă de la care au absentat temporar şi au încetat să lucreze cu mai mult de 12 luni în urmă. Se 
vor citi cu atenţie repondentului toate variantele de răspuns, pentru ca acesta să aleagă exact codul 
corespunzător motivului pentru care nu a lucrat în ultimele 12 luni, şi anume: 

- Dacă persoana nu a lucrat deloc în ultimele 12 luni din cauza afecţiunii şi crede că starea sănătăţii: 
1. îi va permite să îşi reia lucrul la o dată ulterioară – se va bifa codul 1; 
2. nu îi va permite să mai lucreze vreodată – se va bifa codul 2. 

- Dacă persoana nu a lucrat, atât din cauza afecţiunii de care suferă, cât şi din alte motive – se va bifa 
unul din codurile 3÷9; pentru aceste variante de răspuns veţi solicita repondentului să evalueze 
numărul exact al zilelor de absenţă/nelucrate cauzate de problema de sănătate şi numărul de zile 
nelucrate din alte motive. În acest sens, „iar restul perioadei nu am lucrat din alte motive” reprezintă 
diferenţa dintre 12 luni şi perioada cât nu a lucrat din cauza problemei de sănătate. 

- Dacă persoana nu a lucrat în ultimele 12 luni, dar numai din alte motive decât afecţiunea de care 
suferă – se va bifa codul 10. 

În categoria „alte motive” pot fi incluse: pensionare pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, şomaj, 
responsabilităţi familiale, perfecţionare profesională sau continuarea studiilor. 
 

13. În ultimele 12 luni aţi avut cel puţin o zi nelucrată 
din cauza acestei afecţiuni ? 

14. În ultimele 12 luni aţi avut cel puţin o zi 
nelucrată din cauza acestei afecţiuni ? 

DA, şi după ultima perioadă nelucrată: DA, şi după ultima perioadă nelucrată: 
• am reluat lucrul ................................................................1�  • am reluat lucrul................................................................1�  
• încă nu am reluat lucrul, dar 

sănătatea mi-ar permite să o fac ................................2� 
����15 • nu am mai reluat lucrul, dar 

sănătatea mi-ar fi permis să o fac ................................2� 
 

• nu am reluat lucrul şi starea sănătăţii 
NU îmi permite să mai lucrez 
vreodată ................................................................3� ����16 

• nu am reluat lucrul şi starea sănătăţii 
NU îmi permite să mai lucrez 
vreodată ................................................................3� ����17 

NU  ................................................................4� ����16 NU  ................................................................4� ����17 
BOLI1 BOLI2 
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La întrebarea 13 răspund numai persoanele care în săptămâna de referinţă au lucrat sau au avut un loc de 
muncă de la care au absentat temporar, iar la întrebarea 14 răspund numai persoanele care au lucrat 
oricând pe parcursul ultimelor 12 luni. 
 
Pentru ambele întrebări:  

- codul 1 se va bifa pentru persoana care nu a lucrat cel puţin o zi din cauza afecţiunii, dar şi-a reluat 
activitatea; 

- codul 2 pentru persoana care nu şi-a reluat lucrul deşi starea sănătăţii ar fi permis munca; 
- codul 3 pentru persoana care nu şi-a reluat lucrul, iar starea sănătăţii nu îi permite să mai lucreze 
vreodată şi 

- codul 4 pentru persoana care nu a avut nici măcar o singură zi nelucrată din cauza afecţiunii. 
 

15. În ultimele 12 luni cât timp nu aţi lucrat din cauza acestei afecţiuni ? (Se vor însuma toate zilele calendaristice de 

absenţă cauzată de afecţiunea menţionată la întrebarea 10 de mai sus.) 

• între 1 şi 3 zile  ................................................................1�  • 3 până la 6 luni  ................................................................5�  
• 4 zile până la 2 săptămâni  ................................2�  • 6  până la 9 luni  ................................................................6�  
• 2 săptămâni până la 1 lună  ................................3�  • 9 luni sau mai mult ................................................................7�  
• 1 până la 3 luni  ................................................................4�     

ABOP 
 
Pentru întrebarea 15 se vor bifa codurile variantelor de răspuns corespunzătoare după ce se vor însuma 
toate zilele calendaristice de absenţă de la lucru din cauza afecţiunii, care nu trebuie neapărat să fie sub 
forma concediului medical. Se vor avea în vedere toate zilele de absenţă, indiferent dacă se împart în mai 
multe perioade, întrerupte de perioade de lucru. 
Exemple:  
- repondentul a absentat de la lucru un număr de zile calendaristice, iar apoi a reluat lucrul; 
- repondentul a absentat de la lucru un număr de zile calendaristice, după care s-a întors la lucru o 

perioadă de timp, pentru ca apoi să nu lucreze din nou un alt număr de zile calendaristice - în acest 
caz se vor însuma cele două perioade de zile calendaristice de absenţă/nelucrate. 

Pentru variantele de răspuns 2÷7 se vor revedea exemplele pentru variantele de răspuns 6÷11 de la 
întrebarea 7. 
 

F I L T R U - dacă în săptămâna de referinţă (aceeaşi din CI) persoana: atunci: 
a lucrat sau a avut un  loc de muncă de la care a absentat temporar                       (i) continuă cu întrebarea 16 
nu a lucrat şi  nu a avut un  loc de muncă de la care a absentat temporar                      (j) salt la întrebarea 17 

 
(i) Persoanele care în săptămâna de referinţă au lucrat sau au avut un loc de muncă de la care au 
absentat temporar vor răspunde la întrebarea 16 din CIC. 
(j) Persoanele care în săptămâna de referinţă nu au lucrat şi nu au avut un loc de muncă de la care au 
absentat temporar vor răspunde la întrebarea 17 din CIC. 
 

16. Care este locul de muncă din cauza căruia s-a 
declanşat/agravat afecţiunea ?  

17. Care este locul de muncă din cauza căruia s-a 
declanşat/agravat afecţiunea ? 

• Cel actual din activitatea principală (indicat la 

întrebarea 15 din CI)  ................................................................1� 
 • Ultimul dinaintea încetării lucrului 

(indicat la întrebarea 62 din CI)  ................................1� 
 

• Cel actual din activitatea secundară (indicat la 

întrebarea 48 din CI)  ................................................................2� ����18 
• Cel avut cu exact un an în urmă (indicat 

la întrebarea 95 din CI)  ................................2� ����22 
• Cel avut cu exact un an în urmă (indicat la 

întrebarea 95 din CI)  ................................................................3�  • Alt loc de muncă ................................................................3� 
 

• Alt loc de muncă  ................................................................4�     
LOCMABO LOCMABI 
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Întrebarea 16 se referă la locul de muncă din cauza căruia afecţiunea s-a declanşat/agravat: 

- codul 1 va fi bifat în cazul în care locul de muncă din cauza căruia s-a declanşat/agravat afecţiunea era 
acelaşi cu cel completat de repondent în CI-AMIGO, la întrebarea I15, adică locul de muncă din 
activitatea principală. 

- codul 2 va fi bifat în cazul în care locul de muncă din cauza căruia s-a declanşat/agravat afecţiunea era 
acelaşi cu cel completat de repondent în CI-AMIGO, la întrebarea I48, adică locul de muncă din 
activitatea secundară. 

- codul 3 va fi bifat în cazul în care locul de muncă din cauza căruia s-a declanşat/agravat afecţiunea era 
acelaşi cu cel completat de repondent în CI-AMIGO, la întrebarea I95, adică locul de muncă avut cu 
exact un an în urmă. 

- codul 4 se va bifa în cazul în care locul de muncă din cauza căruia s-a declanşat/agravat afecţiunea nu 
este  nici  unul  din  cele specificate la codurile 1, 2 şi 3, ci un loc de muncă anterior, nespecificat în 
CI-AMIGO. 

 
Întrebarea 17 are următoarele variante de răspuns:  
-dacă locul de muncă în momentul producerii accidentului a fost ultimul loc de muncă înainte de 
încetarea lucrului, adică în CI-AMIGO a fost indicat la I62 se va bifa codul 1 (corespondenţa cu CI-
AMIGO se poate face numai pentru persoanele care au lucrat în ultimii 8 ani); 

-dacă este vorba despre locul de muncă avut cu exact un an în urmă, adică în CI-AMIGO a fost indicat la 
I95 se va bifa codul 2; 

-dacă locul de muncă nu este nici unul dintre cele specificate la codurile 1 şi 2, ci un loc de muncă 
anterior, nespecificat în CI-AMIGO se va bifa codul 3. 

Pentru variantele de răspuns cu codul 1 şi 2 există un caz particular: este posibil ca ultimul loc de muncă 
avut înaintea încetării lucrului să coincidă cu locul de muncă avut cu exact un an în urmă; în această 
situaţie se va bifa codul 1. 
 

FACTORI DE RISC LA L OCUL DE MUNCǍ ACTUAL  
 
Este ultima parte a modulului ad-hoc şi conţine întrebările de la 18 la 21 care se referă la factorii de risc 
la care este expusă persoana intervievată la locul de muncă actual şi care îi pot afecta sănătatea mentală şi 
fizică. 
Pericol grav şi iminent de accidentare, conform Legii nr. 319/2006 este situaţia concretă, reală şi 
actuală căreia îi lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice moment. 
Expunerea la anumiţi factori de risc menţionaţi înseamnă apariţia acestora cu o anumită frecvenţă la locul 
de muncă şi nu în mod excepţional sau ceea ce se cunoaşte în mod obişnuit. Aşadar, frecvenţa şi/sau 
intensitatea ridicată a expunerilor la factorii de risc pot afecta sănătatea mentală şi fizică a unei persoane. 
Întrebările se adresează doar persoanelor care în săptămâna de referinţă au avut un loc de muncă 
(persoane ocupate) şi se corelează cu răspunsul la I15 din CI-AMIGO. 
Factorii de risc la care persoana poate fi expusă la locul de muncă actual, în contextul acestui modul se 
clasifică în două mari categorii: 

a) Factori de risc care pot afecta sănătatea mentală şi 
b) Factori de risc care pot afecta sănătatea fizică. 

 

18. La care dintre următorii factori, care vă pot afecta sănătatea mentală, consideraţi că sunteţi expus la 
locul de muncă actual ?  

•  hărţuire sau violenţă psihică ................................................................1�  NICI UNUL dintre factorii enumeraţi ................................4� ����20 
•  violenţă fizică sau ameninţarea cu violenţa fizică ................................2�  

NU ESTE CAZUL, persoana nu a 
lucrat şi nu a avut un loc de muncă  ................................5� ����22 

•  presiune (termene scurte de predare) şi 
supraîncărcare (sarcini multiple/activităţi simultane) ................................3�  

PRISM 
 

M 
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Întrebarea 18 acceptă răspuns multiplu; se referă numai la anumiţi factori de risc - menţionaţi în 
variantele de răspuns multiplu 1÷3 – care, în contextul acestui chestionar, pot afecta sănătatea mentală 
şi/sau comportamentul psihic normal a/al persoanei expuse, la locul său de muncă. Precizăm că este vorba 
nu numai de locul de muncă efectiv, ci se includ şi alte locuri de muncă pe care persoana le are pentru 
exercitarea activităţii profesionale. În acest sens, sunt incluse şi persoanele care desfăşoară (nu numai) 
muncă de teren, au relaţii cu publicul sau au contacte cu terţi clienţi (persoane fizice sau juridice). De 
exemplu: poliţişti, doctori, profesori, comis voiajori, agenţi imobiliari, asistenţi sociali, casieri, vânzători, 
avocaţi, judecători etc. 
 
Factorii de risc care pot afecta sănătatea mentală, specificaţi în mod explicit la întrebarea 18 sunt:  
- „hărţuire sau violenţă psihică” – varianta de răspuns cu codul 1 – include folosirea intenţionată a 

puterii, în mod abuziv, pe care o are o persoană sau un grup pentru a trasa sarcini, a domina sau a se 
impune în faţa altei persoane sau grup, acestea având ca rezultat terorizarea sau violentarea psihică, 
afectarea psihologică, mentală, spirituală, morală, a promovării sociale a persoanelor expuse; 

- „violenţă fizică sau ameninţarea cu violenţa fizică” - varianta de răspuns cu codul 2 – include 
violenţa, agresiunea fizică sau ameninţarea folosită împotriva unei persoane sau a unui grup ce are ca 
efecte rănirea fizică, sexuală; 

- „presiune (termene scurte de predare) şi supraîncărcare (sarcini multiple/activităţi simultane)” – 
varianta de răspuns cu codul 3 – include cereri de îndeplinire a unor sarcini de serviciu într-un timp 
record sau foarte scurt (insuficient chiar), munca în condiţii tensionate, supraîncărcarea cu sarcini, 
inclusiv cele care depăşesc pregătirea profesională sau celelate abilităţi ale repondentului), rezolvarea 
mai multor sarcini deodată, dar şi cereri suplimentare, neprevăzute la angajare (fişa postului). 

 
 

19. Vă rugăm indicaţi factorul principal din punct de vedere al efectelor pe care le poate avea asupra 
sănătăţii dvs. mentale. (Dacă la întrebarea 18 s-a bifat un singur răspuns de la 1 la 3, exact acelaşi răspuns se va 

repeta şi pentru întrebarea 19). 

• hărţuire sau violenţă psihică  ................................................................1� • presiune (termene scurte de predare) şi 
supraîncărcare (sarcini multiple/activităţi 

simultane)  ................................................................3� • violenţă fizică sau ameninţarea cu violenţa fizică  ................................2� 
PRISMP 

 
În cazul în care la întrebarea 18 există răspuns multiplu, la întrebarea 19 se va bifa răspunsul care se 
referă la factorul de risc pe care persoana îl consideră principal  (cel mai important, cu intensitatea cea 
mai ridicată), care îi afectează în cea mai mare măsură sănătatea mentală. 
Dacă la întrebarea 18 s-a bifat o singură variantă de răspuns, respectiv un singur cod 1÷3, atunci acelaşi 
cod (aceeaşi variantă de răspuns) se va bifa şi la întrebarea 19. 
 

20. La care dintre următorii factori, care vă pot afecta sănătatea fizică, credeţi că sunteţi expus la locul de 
muncă actual ?  

•  substanţe chimice, pulberi, fum, aburi, gaze  ................................1� •  risc de accidentare ................................4�  
•  zgomot sau vibraţii ................................................................2�    
•  poziţii incomode în timpul lucrului, lucrul în 

mişcare, manipularea de greutăţi  ................................3� 
NICI UNUL dintre factorii 
enumeraţi ................................................................5� ����22 

PRISF 
 
Întrebarea 20 acceptă răspuns multiplu şi se referă (similar cu întrebarea 18) numai la anumiţi factori de 
risc - menţionaţi în variantele de răspuns multiplu 1÷4 – dar care pot afecta sănătatea fizică, factori la care 
persoana este expusă în mod frecvent şi cu intensitate ridicată.  
 
Factorii de risc care pot afecta sănătatea fizică, specificaţi în mod explicit la întrebarea 20 sunt:  
- „substanţe chimice, pulberi, fum, aburi, gaze” – varianta de răspuns cu codul 1. 

M
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Câteva exemple generale:  
• un chimist, un biolog sau un laborant lucrează frecvent cu substanţe chimice,  
• un constructor, un muncitor de la drumuri şi poduri lucrează, în general, într-un mediu plin de 

pulberi, 
• un pompier este expus frecvent fumului în stingerea incendiilor, 
• un metalurgist lucrează într-un mediu cu aburi şi vapori iritanţi, 
• un muncitor care lucrează într-o unitate de umplere a buteliilor este expus mirosului de gaze. 

- „zgomot sau vibraţii ” - varianta de răspuns cu codul 2. 
Exemple des întâlnite: 

• persoanele care lucrează cu sau în apropierea utilajelor cu motoare mari şi grele (buldozere, 
betoniere) prin folosirea cărora se produce zgomot; 

• persoanele care lucrează în studiouri de înregistrări, în televiziune sau în cinematografie, în 
medii de lucru cu zgomot sau vibraţii. 

- „poziţii incomode în timpul lucrului, lucrul în mişcare, manipularea de greutăţi” – varianta de 
răspuns cu codul 3. 

• se pot include: lucrul cu macaraua, la înălţime/adâncime, descărcarea navelor în porturi, 
manevrarea bagajelor în aeroporturi sau gări, mişcări/poziţii forţate, neadecvate, nepotrivite, 
repetitive etc. 

- „ risc de accidentare” – varianta de răspuns cu codul 4. 
• include riscuri de explozii, incendii, avarii, accidente tehnice, emisiile majore de noxe care 

reprezintă disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de muncă. Riscul de 
accidentare apare frecvent în cazul activităţilor care necesită orice fel de deplasări: pe şosele, 
autostrăzi, pe mare, terestre sau aeriene unde se folosesc mijloace de transport dar şi pe acelea 
care utilizează unelte/obiecte ascuţite, utilaje de gabarit mare sau cu viteză mare de lucru, cu 
substanţe periculoase (revedeţi partea despre ACCIDENTELE LA LOCUL DE MUNCĂ). Se 
vor lua în considerare şi alte locuri de muncă, dacă acestea sunt frecventate des în procesul 
desfăşurării activităţii profesionale şi prezintă riscuri de accidentare pentru repondent. 

 

21. Vă rugăm indicaţi factorul principal din punct de vedere al efectelor pe care le poate avea asupra 
sănătăţii dvs. fizice. (Dacă la întrebarea 20 s-a bifat un singur răspuns de la 1 la 4, exact acelaşi răspuns se va repeta 

şi pentru întrebarea 21) 

• substanţe chimice, pulberi, fum, aburi, gaze  ................................1� 
• poziţii incomode în timpul lucrului, lucrul în 

mişcare, manipularea de greutăţi  ................................3� 
• zgomot sau vibraţii ................................................................2� • risc de accidentare  ................................................................4� 

PRISFP 
 
În cazul în care, la întrebarea 20 există răspuns multiplu (similar cu întrebarea 18), la întrebarea 21 se 
va bifa răspunsul care se referă la factorul de risc pe care repondentul îl consideră principal  (cel mai 
riscant, important, cu probabilitate cea mai ridicată de producere), care îi afectează în cea mai mare 
măsură sănătatea fizică. 
Dacă la întrebarea 20 s-a bifat o singură variantă de răspuns, respectiv un singur cod 1÷4, atunci acelaşi 
cod (aceeaşi variantă de răspuns) se va bifa şi la întrebarea 21 (similitudine cu întrebarea 19). 
 
Urmează întrebările 22 „Cine a răspuns la întrebări  ?” şi 23 „Data completării ” după a căror completare 
s-a ajuns la sfârşitul chestionarului: „SĂNĂTATEA ŞI SIGURANŢA LA LOCUL DE MUNCĂ”. 
 
V ă  mulţumim ! 
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ANEXĂ 
 

Nomenclatorul bolilor profesionale, 
conform H.G. 1425 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor 
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006. 

 
Cod Denumire 
100 Bolile sistemului musculo-scheletal 
101 Bursite 
102 Epicondilite 
103 Sinovite 
104 Tendinite 
105 Tenosinovite 
106 Leziuni de menisc 
107 Artroze 
108 Periartrite 
109 Deformări ale coloanei vertebrale 
110 Discopateii, inclusiv hernia de disc 
111 Fracturi osoase 

  
200 Bolile aparatului respirator 
201 Silicoza 
202 Silicotuberculoza 
203 Azbestoza 
204 Pneumoconioza minerului la cărbune 
205 Aluminoza pulmonară 
206 Berilioza 
207 Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice 
208 Fibroza pulmonară 
209 Afecţiuni pulmonare benigne 
210 Bisinoza 
211 Pneumonia prin hipersensibilizare 
212 Sindromul toxic al pulberilor organice 
213 Rinite 
214 Ulcer nazal 
215 Laringita 
216 Noduli ai corzilor vocale 
217 Iritaţia şi inflamaţia acută şi cronică a căilor aeriene superioare 
218 Astm bronşic 
219 Bronşita acută şi cronică 
220 Pneumopatia cauzată de aer condiţionat şi de umidifiere a aerului 
221 Pneumonia chimică 
222 Edem pulmonar 
223 Emfizem pulmonar 
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ANEXĂ- urmare 
Cod Denumire 
300 Bolile pielii şi ţesutului subcutanat 
301 Dermatita alergică de contact 
302 Dermatita ortoergică de contact 
303 Dermatita de contact mixtă 
304 Urticarie, angioedem, şoc anafilactic 
305 Radiodermita 
306 Acnee profesională 
307 Porfirie cutanată tardivă 
308 Neoplasme ale pielii 

  
400 Bolile aparatului auditiv 
401 Hipoacuzie 
402 Surditate 

  
500 Bolile sistemului nervos 
501 Parkinsonism secundar 
502 Afecţiuni extrapiramidale şi tulburări de motilitate 
503 Mononeuropatia membrelor superioare, sindrom de tunel carpian, leziuni ale nervului ulnar, 

leziuni ale nervului radial 
504 Polineuropatie cauzată de agenţi toxici 
504 Polineuropatie 
505 Encefalopatia toxică 

  
600 Bolile analizatorului vizual 
601 Conjunctivite 
602 Cheratite 
603 Cataracta 
604 Nistagmus 
605 Astenopie acomodativă 
606 Nevrita optică 
607 Ambliopie 
608 Diplopie 
609 Amauroza 
610 Uveita 
611 Endoftalmie 

  
700 Bolile aparatului cardio-vascular 
701 Sindromul Raynaud 
702 Varice ale membrelor inferioare complicate cu tulburări trofice sau cu tromboflebite 
703 Tromboflebita de efort ale membrelor inferioare 
704 Tromboflebita profundă a membrelor inferioare 

  
800 Bolile infecţioase şi parazitare 
801 Tuberculoza 
802 Hepatita A, B, C, E 
803 Leptospiroza 
804 Bruceloza 
805 Tetanos 
806 Boli infecţioase şi parazitare, inclusiv bolile tropicale, pentru care riscul de infectare a fost 

evaluat 
  

 


