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The issues concerning major risks management are very important at European level and 
they have been described in two EU directives, Seveso I and Seveso II. Romanian Integration 
in EU is conditioned by the implementation of these directives, especially Seveso II, in Roma-
nian economy. The directives are very complex, their management   and implementation re-
quiring qualified staff. The training of the employees requires adequate training systems, in-
cluding computer aided training systems. Such system must offer a framework made of legis-
lation issues (both Romanian and European) and also case studies that depict accidents in 
major risks field.  
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ceastă lucrare îşi propune prezentarea 
rezultatelor studiului cerinţelor unui sis-

tem tutorial de instruire în domeniul mana-
gementului riscurilor majore, studiu realizat 
în cadrul contractului de cercetare CNCSIS 
nr. 1071/2004. Pentru aceasta este prezentată 
succint problematica riscurilor majore în 
Uniunea Europeană şi în România iar în con-
tinuare, utilizând limbajul unificat de mode-
lare UML sunt reliefate şi reprezentate cerin-
ţele privind sistemul tutorial pentru manage-
mentul riscurilor majore. 
Problematica riscurilor majore în Uniunea 
Europeană şi în România 
Un accident major reprezintă un eveniment 
neprevăzut (cum ar fi o emisie majoră, un in-
cendiu sau o explozie) rezultat din dezvolta-
rea necontrolată a unui proces industrial,  
După producerea unor astfel de accidente, în 
anii 1970-1980 atât la nivelul Uniunii Europe-
ne şi SUA cât şi în ţări din lumea a treia, unde 
existau stabilimente şi instalaţii industriale 
aparţinând unor firme din UE şi SUA, în cadrul 
UE s-a căzut de acord asupra necesităţii abor-
dării unitare a problematicii accidentelor indus-
triale în general şi a accidentelor majore, în 
special. Aspectele normativ-legislative specifi-
ce Uniunii Europene sunt concretizate prin Di-
rectiva Seveso II. Această directivă defineşte 
noţiuni legate de domeniul riscurilor majore, 
precizează obiectivele şi fundamentele pe care 
se bazează, defineşte în cadrul articolelor obli-

gaţiile generale ale operatorilor, politica de 
prevenire a riscurilor, documentele implicate în 
sistemul informaţional generat de utilizarea di-
rectivei Seveso. 
Transpunerea acestei problematici în documen-
tele normativ-legislative specifice legislaţiei 
româneşti, constituie un imperativ de bază, în 
primul rând, pentru managementul eficient al 
riscurilor majore dar şi pentru implementarea 
aquis-ului comunitar în sistemul legislativ din 
ţara noastră. Implementarea legislaţiei şi moni-
torizarea respectării ei solicită personal cu o ca-
lificare deosebită. Formarea acestui personal 
necesită sisteme de instruire adecvate acestui 
domeniu, inclusiv sisteme de instruire asistată 
de calculator. 
Studiul cerinţelor unui sistem tutorial pen-
tru managementul riscurilor majore 
Sistemul software este destinat atât utilizatorilor 
care doresc să se informeze şi documenteze în 
domeniul problematicii analizei, prevenirii şi ra-
portării accidentelor care presupun riscuri majore, 
cât şi utilizatorilor care doresc să se instruiască în 
acest domeniu şi să obţină anumite calificative.  
Sistemul va putea fi utilizat atât off-line cât şi 
on-line şi va avea următoarele funcţionalităţi: 
• Obţinerea informaţiilor în mod facil, în mod 
grafic, textual şi multimedia, oferind utilizatoru-
lui posibilităţi multiple de selecţie, prin interme-
diul interfeţei grafice adecvate. 
• Evidenţa şi gestiunea cursanţilor, care va 
permite stocarea datelor personale ale acesto-
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ra, testele privind aspectele teoretice parcurse 
precum şi rezultatele obţinute, calificativele 
primite pentru simulările efectuate în cadrul 
modulului de studii de caz. 
• Instruirea propriu-zisă care va pune la 
dispoziţia utilizatorului informaţii generale re-
feritoare la problematica din domeniul gestiunii 
accidentelor cu riscuri majore, atât în România 
cât şi în cadrul ţărilor membre ale Uniunii Euro-
pene, aspecte legislative româneşti şi directi-
vele europene din domeniu, în special direc-
tiva Uniunii Europene SEVESO II, analiză 
de studii de caz în care vor fi prezentate dife-
rite evenimente care au dus la accidente ma-
jore, incluzând descrierea textuala şi multi-
media a evenimentelor, cauzele tehnice şi 
nonconformităţile manageriale care au dus la 
producerea lor precum şi masurile adoptate, 
direcţiile de acţiune care ar fi putut fi urmate 
pentru prevenirea producerii accidentelor sau 
pentru diminuarea efectelor acestora. 
• Testarea, care va permite cursanţilor testa-
rea şi evaluarea cunoştinţelor acumulate prin 
intermediul modulului de instruire, introduce-
rea si actualizarea conţinutului testelor.  
• Simularea de studii de caz în vederea 
identificării cauzelor şi a deciziilor pentru di-
verse accidente reale precum şi evaluarea de-
ciziilor luate de utilizator. 
În cadrul analizei sistemului au fost identifi-
cate cerinţele şi reprezentate prin diagramele 
de cazuri de utilizare la nivel de aplicaţie şi la 
nivel de funcţii. 
La nivel de aplicaţie, diagrama cazurilor de utili-
zare (figura 1) conţine următorii actori:  
• Administrator – persoană care întreţine apli-
caţia, acordă drepturi de acces, user şi parolă, 
managerului de curs şi cursanţilor 
• Manager curs – Persoană care introduce, 
administrează şi completează conţinutul cursului, 
introduce şi actualizează conţinutul şi punctajul 
testelor, validează  calificativul obţinut de cur-
sanţi la sfârşitul perioadei de pregătire 
• Utilizator oarecare – Persoana care utilizea-
ză aplicaţia cu scopul de a afla informaţii legate 
de problematica accidentelor cu riscuri majore, 
legislaţia româneasca din acest domeniu, precum 
şi legislaţia europeană, respectiv directiva 
SEVESO II a Uniunii Europene.  
• Cursant – Persoană care este înregistrată în 

sistem pe care îl utilizează în scopul instruirii şi 
evaluării cunoştinţelor acumulate. Cazurile de 
utilizare aferente diagramei din figura 1 sunt: 
• Logare/delogare – verificare drepturi de 
utilizare a aplicaţiei 
• Evidentă Cursanţi – înregistrare date de 
identificare cursanţi, user-ul şi parola fiecăru-
ia, testele parcurse, rezultatele intermediare şi 
finale obţinute, calificativul obţinut, perioada 
de pregătire etc. 
• Instruire - transmite utilizatorului, prin 
mijloace multimedia, elementele de instruire 
şi anume informaţii generale privind proble-
matica accidentelor cu riscuri majore, legisla-
ţia româneasca din acest domeniu, precum şi 
legislaţia europeană,  
• Informaţii Generale - oferă informaţii cu pri-
vire la problematica accidentelor cu riscuri majore 
• Prezentare Accidente Majore – prezentare 
de studii de caz conţinând diferite evenimente 
care au dus la accidente majore, incluzând des-
crierea textuala şi multimedia a evenimentelor, 
cauzele tehnice şi nonconformităţile manageri-
ale care au dus la producerea lor precum şi ma-
surile adoptate, direcţiile de acţiune care ar fi 
putut fi urmate pentru prevenirea producerii 
accidentelor sau pentru diminuarea efectelor 
acestora: 
• Legislaţie – oferă informaţii legislative 
din domeniu 
• Româneasca – oferă informaţii cu privire 
la legislaţia româneasca din domeniu 
• SEVESO II – oferă informaţii cu privire 
la legislaţia europeană,  
• Studii Caz – oferă diverse studii de caz în 
care utilizatorului îi este descris (textual şi/sau 
multimedia) evenimentul care a avut loc, ur-
mând ca acesta să identifice cauzele tehnice 
şi/sau nonconformităţile manageriale care au 
dus la producerea accidentului precum şi deci-
ziile care ar fi trebuit luate pentru prevenirea 
accidentului sau combaterea urmărilor. Răs-
punsurile date de utilizator sunt evaluate de sis-
tem, care îi acordă punctaje pentru fiecare răs-
puns, calificativul obţinut precum şi răspunsu-
rile corecte. 
• Testare cunoştinţe – sunt testate şi evaluate 
cunoştinţele teoretice referitoare la problemati-
ca riscurilor majore, la legislaţia românească 
din domeniu şi la directivele UE 
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Fig. 1. Diagrama cazurilor de utilizare la nivel de Aplicaţie 

 

La nivelul funcţiei Evidenţă Cursanţi dia-
grama cazurilor de utilizare (figura 2) conţi-
ne: 
• Gestiune Cursanti - cuprinde funcţii de 
înregistrare, modificare şi ştergere a cursanţi-
lor, precum şi de editare a situaţiilor despre 
cursanţi 
• Inregistrare progres instruire - realizează 
înregistrarea unui eveniment referitor la proce-
sul de instruire a unui cursant (de exemplu par-
curgerea unei secţiuni / lecţii / studiu de caz). 
• Inregistreaza rezultate testare - realizea-
ză înregistrarea unui rezultat obţinut de un 
cursant în urma unei testări (directe sau pe 
studiu de caz). 

 
Fig. 2. Diagrama cazurilor de utilizare pentru 

“Evidenţă Cursanţi” 
 

Funcţia de Instruire este divizată în două 
componente şi anume componenta Instruire–

Tutorial care realizează prezentarea aspecte-
lor legislative şi componenta Instruire– Pre-
zentare accidente majore care prezintă diver-
se studii de caz. 
La nivelul funcţiei Instruire–Tutorial dia-
grama cazurilor de utilizare (figura 3) conţi-
ne: 
o Legislaţie – include cazurile de utilizare 
Românească şi SEVESO II, care oferă in-
formaţii din domeniile respective 
o Românească – oferă informaţii cu privire 
la legislaţia româneasca din domeniu 
o SEVESO II - oferă informaţii cu privire la 
legislaţia europeană, respectiv directiva 
SEVESO II a Uniunii Europene 
o Informaţii generale - oferă informaţii cu privire 
la problematica accidentelor cu riscuri majore 
o Selectare paragraf – permite căutarea 
anumitor informaţii după cuvinte cheie 
o Afişare detalii – afişare comentarii referi-
toare la informaţiile conţinute de tutorial 
La nivelul funcţiei Instruire–Prezentare ac-
cidente majore diagrama cazurilor de utiliza-
re (figura 4) conţine: 
• Selectare eveniment - utilizatorului îi este 
prezentată o listă cu evenimentele care au cauzat 
accidente majore dintre care el selectează eveni-
mentul a cărui descriere doreşte să o parcurgă 
• Descriere eveniment - prezentarea informaţii-
lor legate de evenimentul care prezintă interes 
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Fig. 3. Diagrama cazurilor de utilizare pentru “Instruire-Tutorial” 

 
• Identificare cauze tehnice - prezentare cauze 
care au condus la producerea accidentului 
• Identificare nonconformităţii manageriale - 
sunt prezentate deficienţele de natură manageria-
lă care au condus la producerea accidentului 
• Direcţii corective posibile - sunt prezentate 
măsurile care ar fi fost posibil şi util de adoptat 
fie pentru prevenirea accidentului fie pentru di-
minuarea cauzelor acestuia 
• Descriere textuală - descrierea evenimentului 
este realizată sub formă de text,  
• Descriere multimedia - descrierea evenimen-
tului este realizată sub formă multimedia, 

 
Fig. 4. Diagrama cazurilor de utilizare pentru 

“Instruire-Prezentare accidente majore” 
 
La nivelul funcţiei Testare diagrama cazuri-

lor de utilizare (figura 5) conţine:  
o Rezolvare teste – permite afişarea testelor 
şi rezolvarea lor de către cursant 
o Validare răspunsurilor – permite prelua-
rea rezolvărilor testelor de către cursant, veri-
ficarea corectitudinii lor şi calcularea puncta-
jelor obţinute 
o Gestiune rezultate teste – permite înregis-
trarea/vizualizarea rezultatelor testelor afe-
rente fiecărui cursant, realizare situa-
ţii/statistici 
o Gestiune teste – permite managerului de 
curs crearea şi actualizarea conţinutului testelor 

 
Fig. 5. Diagrama cazurilor de utilizare pentru 

modulul “Testare” 
 
La nivelul funcţiei Instruire-Studii de caz di-
agrama cazurilor de utilizare (figura 6) conţi-
ne: 
o Transmitere descriere studiu de caz - uti-
lizatorului i se transmite descrierea acciden-
tului care face obiectul studiului de caz res-
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pectiv; 
o Selectare măsuri/efecte – permite utiliza-
torului să selecteze măsurile pe care le consi-
deră necesare pentru prevenirea sau diminua-
rea efectelor accidentelor precum şi efectele 
care ar rezulta în urma măsurilor selectate; 
o Interpretare decizii cursant – permite com-
pararea deciziilor selectate de către utilizator cu 
măsurile corecte în cazul situaţiilor prezentate în 
cadrul descrierii studiului de caz; 

o Stabilire punctaj – pe baza verificării 
răspunsurilor utilizatorului se stabileşte punc-
tajul obţinut de acesta; 
o Transmitere rezultate – utilizatorului îi 
sunt comunicate punctajul obţinut şi erorile 
de decizie, precum şi efectele acestora 
o Introducere/Actualizare conţinut studiu 
de caz – permite managerului de curs să in-
troducă şi să actualizeze conţinutului studii-
lor de caz 

 
Fig. 6. Diagrama cazurilor de utilizare pentru modulul “Instruire-Studii de caz” 

 
Concluzii 
Din analiza cerinţelor pentru sistemul tutorial 
destinat managementului riscurilor majore au 
rezultat următoarele aspecte: 
 Au fost precizaţi actorii care interacţionea-

ză cu viitorul sistem precum şi interacţiunea 
acestora cu sistemul software 
 Interacţiunea utilizator-sistem, precizată în 

lucrare, va constitui baza pentru proiectarea 
interfeţei utilizator a sistemului software, cu 
specificul indus de faptul că acesta face parte 
din categoria sistemelor tutoriale 
 În cadrul sistemului au fost identificate ca-

zurile de utilizare ce corespund principalelor 
funcţii de îndeplinit de către sistemul tutorial. 
Reprezentarea acestora folosind convenţiile 
UML permite reliefarea legăturilor dintre ac-
torii ce interacţionează cu aceste funcţii. 
 Funcţiile identificate în această etapă de 

analiză a cerinţelor vor constitui principalele 
module ale viitorului sistem. 

Bibliografie 
1. Ştefan Pece, Aurelia Dăscălescu-DEX Se-
curitate şi sănătate în muncă - Dicţionar explica-
tiv 
2. Council Directive 96/82/EC of 9 
December 1996 on the control of major-
accident hazards involving dangerous 
substances. 
3. Directiva SEVESO II a Uniunii Europene 

Stabilire punctaj
Transmitere rezultate

Cursant
Manager de curs

Transmitere descriere studiu de caz 

Interpretare decizii cursant

Introducere/Actualizare continut 
studiu de caz

Selectare masuri/efecte

<<communicate>>

<<communicate>>

<<communicate>>

<<communicate>>

<<extend>>


