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Abstract: Subiectul articolului dat este cercetarea condiţiilor de muncă la Biblioteca UTM. Sunt elucidate 
normele sanitaro-igienice, ce trebuie respectate în scopul excluderii factorilor nocivi din sălile de lectură şi 
de împrumut. S-a atras atenţia la respectarea legislaţiei în vigoare privitor la securitatea muncii în 
biblioteci în Republica Moldova. 
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Omul este partea cea mai flexibilă, mai adaptabilă şi mai valoroasă din sistemul unei 
organizaţii dar şi cea mai vulnerabilă la condiţiile ce-i pot afecta performanţele.  Biblioteca poate 
dispune de cele mai bogate fonduri, de cea mai performantă reţea informaţională, dar figura 
principală în bibliotecă rămâne a fi bibliotecarul. Performanţele lui depind direct de condiţiile de 
muncă create. Cu toate că umanizarea muncii este o preocupare a conducerii, pericolele la locul de 
muncă persistă. Cu regret, problema dată este insuficient abordată în literatura de specialitate, iată 
de ce am luat ca subiect de cercetare nocivitatea condiţiilor de muncă a bibliotecarilor de la 
Biblioteca UTM, în speranţă să atragem atenţie asupra acestei probleme, astfel încât să se găsească 
soluţiile pentru ea. 

 

Munca zilnică, la prima vedere liniştită a bibliotecarului, ascunde în sine multiple condiţii de 
risc. El vine din partea diferitor factori nocivi, prezenţi în spaţiile bibliotecilor. La acestea se referă: 

 

1. Factorul fizic: 

- temperaturile scăzute în timpul răcoros; 

- temperaturile extrem de ridicate în sezonul de vară; 

- umiditatea, insuficienţă de oxigen şi lipsă de lumină. 

 



2. Substanţele toxice: 

- praful de carte, bacteriile, ciupercile; 

- anhidridă sulfuroasă; 

- bioxid de carbon, clor. 

 

3. Condiţiile de stres: 

- dificultăţile legate de procesul muncii; 

- neînţelegerile/ conflictele cu şefii, colegii, utilizatorii; 

- problemele personale. 

 

4. Utilizarea computatorului şi a tehnicii de multiplicare: 

- radiaţia electronică; 

- încordarea şi suprasolicitarea organului de văz; 

- inhalarea pulberii de vopsea (toner). 

 

Activând în asemenea condiţii, angajaţii bibliotecilor sunt expuşi contractării mai multor boli 
profesionale cum ar fi: cancerul de piele, boli respiratorii (astm, bronşită), boli alergice. Căile de 
îmbolnăvire sunt diverse:  

 

- Contactul cu documentele de bibliotecă; 
- Contactul cu publicul; 
- Manipularea mijloacelor tehnice. 
Cele expuse mai sus le vom argumenta prin analiza situaţiei în Biblioteca UTM. Foarte 

frecvente sunt bolile aparatului respirator căpătate în urma aflării în sălile reci şi umede a 
bibliotecilor. 

Efectuând o analiză a certificatelor de concediu medical ale angajaţilor bibliotecii UTM pe 
anii 2008 – 2009, am constatat că 80% din ele sunt obţinute pe caz de boală respiratorie în acutizare 
determinate de factorul de temperatură. La unii colaboratori aceste boli au devenit cronice în urma 
activităţii în bibliotecă pe parcursul a mai mult de 10 ani. 

Conform rezultatului sondajului efectuat, bibliotecarii din toate filialele manifestă 
nemulţumire pentru frigul insuportabil sau căldura excesivă. 



În unele servicii, cum ar fi „Colecţia literatură ştiinţifică”, „Oficiul beletristică”, „Filiala 
bibliotecii de inginerie şi management” pe acoperişul căreia sunt amplasate o mulţime de antene cu 
emitere parabolică, vara temperatura se ridică la 400 – 460 C. În general, temperatura aerului la locul 
de muncă din încăperi este peste mărimile admise în perioada  caldă sau rece a anului cu  40–80 C. 

Radiaţia de asemenea depăşeşte cu mult norma acceptabilă, încât provoacă ameţeli şi dureri de 
cap colaboratorilor bibliotecii. 

Umiditatea şi mucegaiul persistă în mai multe spaţii ale bibliotecii. Folosind psihometrul s-a 
depistat că umiditatea relativă a aerului este de 780 – 84 0 C, ceea ce depăşeşte cu mult norma (de 35 
– 55 %).  

În unele săli de lectură şi împrumut coşurile de ventilaţie lucrează prost sau lipsesc cu 
desăvîrşire. Nici într-o încăpere nu sunt instalaţii de climatizare a aerului. 

Amplasarea bibliotecilor la etajele de sus creează un disconfort pentru bibliotecari, aceştia 
fiind nevoiţi să care manual pachetele de publicaţii 5 – 6 etaje. Rafturile prea înalte, situate foarte 
aproape unul de altul, de asemenea creează incomodităţi şi generează pericole în muncă. Încăperile, 
ce adăpostesc 4 – 5 angajaţi cu 3 – 4 calculatoare nu întrunesc nicidecum norma de 5,5 m2 pentru un 
om.  

Problema  condiţiilor nocive de muncă nu este nouă şi necunoscută. Permanent, la diferite 
niveluri  se întreprind acţiuni de ameliorare a situaţiei. 

Pentru a asigura un nivel adecvat de protecţie a salariaţilor care lucrează în condiţii nocive, au 
fost elaborate şi promovate mai multe acte normative pertinente. 

Astfel, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului din 10 octombrie 2002 privind Regulamentul 
cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor 
ramurile de lucrători  pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în 
condiţii nefavorabile şi conform Convenţiei Colective (nivel naţional) din 3 februarie 2004, mărirea 
sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se stabileşte în funcţie de 
starea reală a condiţiilor existente.[2; 1] 

În lista lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii nocive anexată la Convenţia colectivă 
încheiată în ramura culturii, directorii de biblioteci, adjuncţii, şefii de servicii şi bibliotecarii care 
activează în deţinătoare de colecţii, lucrează la calculator sunt enumeraţi printre primii. Pentru 
munca cu documentele tipărite şi cea legată de relaţia cu publicul în sălile de lectură şi împrumut se 
atribuie sporuri la salariu în mările de 105, 90 sau 75 lei, în dependenţă de condiţiile de muncă 
concrete.[2,  41]  

De asemenea conform aceleaşi Convenţii Colective pentru nocivitatea muncii în sălile 
fondurilor de carte conform legii se acordă alimentaţie de protecţie. [1, 40-68] 

Întru asigurarea unor condiţii optime de muncă, inclusiv pentru bibliotecari, medicii igienişti 
de la Centrul Naţional Ştiinţifico–Practic de Medicină Preventivă au elaborat un şir de norme 
igienico – sanitare care se cer a fi respectate, dar acestea din diferite motive nu se aplică. 



Zilele sanitare lunare, curăţenia umedă zilnică  nu sunt măsuri suficiente pentru îmbunătăţirea 
situaţiei fizice a muncii. Se cer măsuri de protecţie mai eficiente.  

În bibliotecile din ţările înalt dezvoltate, cum ar fi în SUA, tendinţa securităţii şi protecţia 
muncii este de a lichida definitiv aspectele nocive ale serviciilor, nu de a le plăti angajaţilor spor la 
salariu pentru dauna sănătăţii.  

Sunt cunoscute experienţe ale bibliotecilor ce încearcă măsuri radicale cu un efect  benefic 
asupra bibliotecarilor. De exemplu, în sălile Bibliotecii ştiinţifice din Arhanghelsk, sunt instalate 
dispozitive de curăţare a aerului şi de măsurare a densităţii prafului şi umidităţii. Datele obţinute se 
înscriu într-un registru pentru a fi analizare. De asemenea, în aceste încăperi, sunt instalate aparate 
de ionizare a aerului.De două ori pe an se verifică toate coşurile de ventilare. Odată în an se 
inspectează fiecare loc de muncă, ca ulterior neajunsurile în protecţia muncii să fie înlăturate. La 
finele fiecărui an se convoacă adunarea generală a colectivului, unde se pun în discuţie condiţiile de 
muncă şi măsurile de protecţie a muncii. 

În legătură cu cele expuse considerăm că problemei  nocivităţii trebuie să i se atribuie o 
configuraţie practică şi ştiinţifică astfel, încât măsurile luate în aceasta privinţă să se bazeze pe 
argumente solide venite din teorii experienţe îndelungate .  

 

Pentru aceasta recomandăm: 

 

- Elaborarea Planului de măsuri privind protecţia şi securitatea  muncii în Bibliotecă UTM. 

- Includerea lucrătorilor Bibliotecii în componenţa Comisiei Universitare de verificare a condiţiilor 
de muncă. 

- Dispersarea încăperilor de împrumut de încăperile pentru depozitarea fondului. 

- Reflectarea în revistele de specialitate a experienţăei bibliotecilor în problema vizată. 

- Accelerarea procesului de numerizare a documentelor de bibliotecă pentru a limita, lucrul 
nemijlocit cu documentele pe suport material.. 

- Respectarea legislaţiei în vigoare privind securitatea muncii în bibliotecă. 
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