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Axa prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare tehnologica si Inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor 
Actiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunostinte 
Titlul proiectului: Parteneriat pentru transferul de cunoștințe și dezvoltarea de cercetări referitoare la evaluarea și prevenirea 
riscurilor ocupaționale care pot conduce la dezastre (PROC) 
ID/Cod SMIS 2014

+
: POC P_40_182/111954 

Nr. Contract: 1/AXA 1/1.2.3.G/21.05.2018 

 
 

EVENIMENT TEHNOLOGIC Regiunea București - Ilfov 
al proiectului ”Parteneriat pentru transferul de cunoștințe și dezvoltarea de cercetări 

referitoare la evaluarea și prevenirea riscurilor ocupaționale care pot conduce la dezastre 
(PROC)” 

 
ID: P_40_182/cod MySMIS 2014

+
 111954 

 

 

 
In data de 28 Ianuarie 2020, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Muncii - 
I.N.C.D.P.M. ”Alexandru Darabont” București, în calitate de Beneficiar/Lider de proiect, a organizat 
Evenimentul tehnologic nr.1 având tematica ”Tendințe în concepția și dezvoltarea sistemelor IT bazate 
pe cunoaștere pentru evaluarea și prevenirea riscurilor” în cadrul proiectului ”Parteneriat pentru 
transferul de cunoștințe și dezvoltarea de cercetări referitoare la evaluarea și prevenirea riscurilor 
ocupaționale care pot conduce la dezastre (PROC)” finanțat prin Programul Operațional 
COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare tehnologică si Inovare (CDI) în 
sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Actiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de 
cunostințe. Proiectul a demarat în luna mai 2018 și are o perioadă de implementare de 60 luni, până la data 
de 20 mai 2023. 

 

Cu o valoare totală a proiectului este de 13.150.000 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 9.863.262,5 

lei, proiectul P_40_182/cod MySMIS 2014
+
 111954 urmărește să asigure dezvoltarea de legături și sinergii 

între întreprinderi, în calitate de beneficiari, și I.N.C.D.P.M. ”Alexandru Darabont” București, precum și să 

garanteze creșterea și îmbunătățirea procesului de cercetare prin aceste legături și sinergii orientate, pe de 

o parte, către dezvoltarea activității institutului prin specializarea inteligentă și, pe de altă parte, către 

satisfacerea necesarului specific de cercetare al întreprinderilor în domeniul asigurării securității și sănătății în 

muncă astfel încât să fie evitate nu numai evenimentele neprevăzute care produc incidente și accidente, dar și 

cele care cauzează pierderi materiale semnificative.  

 

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt: realizarea unor cercetări inovative, de real 

interes, la cererea întreprinderilor beneficiare, respectiv dezvoltarea unui sistem inteligent de asistență a 

deciziei la proiectarea și dezvoltarea produselor pentru persoane cu deficit, în sensul materializării în acestea 

a elementelor de siguranță specifice pentru minimizarea riscurilor care pot degenera în dezastre. 

 
Cu ocazia desfășurării Evenimentului tehnologic în Regiunea București Ilfov s-au distribuit atât materialele 
informative de prezentare a proiectului, cât și cele dezvoltate de către experții I.N.C.D.P.M. ”Alexandru 
Darabont” București, în vederea diseminării de informații și cunoștințe, furnizării de asistență tehnologică, 
consiliere și expertiză, precum și diseminarea rezultatelor manifestării în cadrul Platformei Române pentru 
Securitate Industrială (RTPIS).  
 
Materialele informative dezvoltate de către experții I.N.C.D.P.M. ”Alexandru Darabont” București au constat din  
3 broșuri și 3 fișe informative, care tratează aspecte legate de riscurile profesionale chimice și biologice la care 
sunt expuși lucrătorii și factorii de risc psihosociali, precum și informații referitoare la managementul riscurilor  
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profesionale și vulnerabilitățile la nivelul întreprinderilor, atât sub aspectul riscurilor de natură chimică și 
biologică, cât și sub aspectul tendințelor actuale și de viitor cu privire la evaluarea și prevenirea riscurilor de 
natură psihosocială. 

 

În cadrul evenimentului au fost susținute prezentări referitoare la rolul Institutului Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Protecția Muncii în fundamentarea ştiinţifică a măsurilor de îmbunătăţire a activităţii de 

securitate şi sănătate în muncă în România și respectiv cu privire la activitățile implementate în cadrul 

proiectului și rezultatele la zi obținute în implementarea acestuia. 
 
Prezentarile susținute de către experții I.N.C.D.P.M. ”Alexandru Darabont” București au abordat tematici cu 
impact, care au tratat aspectele legate de managementul riscurilor profesionale chimice și biologice, precum și 
aspecte referitoare la evaluarea  și prevenirea riscurilor profesionale psihosociale noi și emergente. 
 
În cadrul evenimentului firma SC SETKO IMPEX SRL din București, în calitate de întreprindere beneficiară a 
prezentat o serie de aspecte legate de oportunitățile privind transferul de cunoștințe și dezvoltarea de cercetări 
privind dezvoltarea unui sistem de asistență a deciziei pentru prevenirea riscurilor asociate dezastrelor. 
 
La eveniment au participat reprezentanți ai Inspecției Muncii, ARSSM, precum și specialiști și reprezentanți 
întreprinderilor, în calitate de beneficiari și/sau potențiali beneficiari și membrii ai echipei de proiect. 
 
In scopul organizării Evenimentului tehnologic nr.1 s-a dezvoltat un model care să includă și setul de resurse 
necesare cât și reperele temporale- model care va fi perfecționat pe parcursul proiectului cu feedback-ul primit 
 
Planul plan generic pentru eveniment (PGE)  a fost dezvoltat si va fi actualizat pentru fiecare din evenimentele 
tehnologice care se vor organiza ulterior - stabilind exact desfășurarea și reperele temoprale ale evenimentului. 

Elementele principale ale PGE sunt urmatoarele: 

A. Descrierea evenimentului va include date legate de elemente referitoare la tematica abordată, calendarul de 
timp, bugetul necesar, numar de participanți.  
 
B. Arhitectura evenimentului va contine planul de deafășrurare, amplasament, resurse umane și material 
necesare, aspecte legate de directiile tematice abordate atât la nivelul materialelor informative ce urmeaza sa 
fie diseminate participanților, cât și prezentările experților și dezbaterile din cadrul lucrărilor evenimentului, 
inclusiv follow-up. 
 
În scopul organizării și desfășurării  evenimentului tehnologic nr.1 în cadrul activității A.3 - Organizarea de 
întâlniri individuale cu întreprinderile sau organizarea de evenimente tematice acțiunile desfășurate în 
cadrul acestei subactivități în legătură cu informarea referitoare la proiectul PROC, cod POC_40_182: 
- realizare materiale de promovare/informare/promotionale proiect POC conform cerintelor de identitate vizuala 
stabilite prin MIV 2014-2020: CD, 3 brosuri informative, 3 fise informative, comunicat de presa, format 
prezentari PPT. 
- analiza versiuni si validare machete necesare realizarii DTP-urilor si editarii on line a materialelor  de 
promovare/informare/promotionale proiect PROC, cod POC_40_182 necesare organizării evenimentului 
tehnologic nr.1: agenda eveniment/program, invitatie, lista participanti; 

- dezvoltare design si editare in forma electronic a materialelor  de promovare/informare/ promotionale proiect 
PROC, cod POC_40_182 necesare organizării evenimentului tehnologic nr.1: agenda eveniment/program, 
invitatie, lista participanti, format prezentari PPT; 

Materialele de promovare a proiectului prezentate și susținute de experții PROC din INCDPM ”Alexandru 
Darabont” București și companiile beneficiare, in cadrul evenimentul tehnologic nr.1 organizat in cadrul 
proiectului  (6 prezentari) sunt următoarele:  
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 Rolul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii, în fundamentarea 
ştiinţifică a măsurilor de îmbunătăţire a activităţii de securitate şi sănătate în muncă în 
România- Dr.ing.Doru Costin DARABONT, Director General, INCDPM ”Alexandru Darabont” 
București; 

 Prezentarea proiectului ”Parteneriat pentru transferul de cunoștințe și dezvoltarea de cercetări 
referitoare la evaluarea și prevenirea riscurilor ocupaționale care pot conduce la dezastre 
(PROC)”- Dr.ing.Anca Elena Antonov, Manager riscuri/calitate/publicitate, INCDPM ”Alexandru 
Darabont” București, 

 Managementul riscurilor profesionale chimice si vulnerabilitatile la nivelul intreprinderilor - 

Dr.ing.Raluca Aurora Ștepa, expert proiect, Șef Laborator Riscuri Chimice și Biologice, INCDPM 
”Alexandru Darabont” București 

 Prezentarea pe scurt a oportunităților întreprinderilor beneficiare privind transferul de 
cunoștințe și dezvoltarea de cercetări privind dezvoltarea unui sistem de asistență a deciziei 
pentru prevenirea riscurilor asociate dezastrelor – Conf.univ.dr.Ion CORBU, Director, SC SETKO 
IMPEX SRL Bucuresti; 

 Managementul riscurilor profesionale biologice si vulnerabilitatile la nivelul intreprinderilor - 
Dr.ch.Maria Haiducu, expert proiect, INCDPM ”Alexandru Darabont” București; 

 Evaluarea si prevenirea riscurilor profesionale psihosociale noi si emergente   - tendinte 
actuale si de viitor, ținând cont de necesitatile intreprinderilor cu privire la SSM - Dr.psih.Raluca 
Maria Iordache, expert proiect, Șef Laborator Ergonomia Sistemelor de Muncă, INCDPM ”Alexandru 
Darabont” București. 

 

Materialele promovare/informare/ promotionale au fost diseminate pe suport CD, împreună cu alte materiale: 
mape, bloc-notes si pix-uri. In vederea promovarii actiunii s-au utilizat materialele de 
promovare/informare/promotionale proiect POC tiparite: roll-up, afișe. 
 
Prezentările susținute de experții PROC în cadrul evenimentului tehnologic nr.1 din cadrul activității A.3 - 
Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau organizarea de evenimente tematice” au 
abordat următoarele tematici: 
 
1.MANAGEMENTUL RISCURILOR PROFESIONALE BIOLOGICE ȘI VULNERABILITĂȚILE LA NIVELUL 
ÎNTREPRINDERILOR 
 
Prezentarea științifică a constat în prezentarea riscurilor biologice ce pot exista în întreprineri, a legislației aplicabile, 
precum și a măsurilor necesare pentru prevenirea riscurilor biologice la locul de muncă.   
 
Au fost enumerate, pe scurt, tipurile de agenți biologici ce pot fi prezenți în mediul de muncă precum și ocupațiile cu 
risc biologic.  
 
După prezentarea legislației naționale ce reglementează protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea 
la agenţi biologici în muncă, respectiv Hotărârea de Guvern nr. 1092 din 16/08/2006, au fost descrise o serie de 
măsuri de prevenire a riscurilor biologice care trebuie implementate la nivelul întreprinderilor, cum ar fi: 

- implementarea unor măsuri de igienă corectă pentru fiecare lucrător din întreprindere; 
- elaborarea unor instrucțiuni de securitate care să poată fi înțelese de toți lucrătorii, indiferent de nivelul de 

educație, vârstă sau naționalitate; 
- dotarea corespunzătoare atât cu echipamente de muncă performante cât și cu echipament individual de 

protecție corespunzător și adapat lucrătorului și locului de muncă; 
- instruirea lucrătorilor; 
- vaccinarea (acolo unde este disponibil). 

 
Prezentarea s-a încheiat cu o conluzie valabilă pentru orice tip de risc existent la locul de muncă, și anume că 
realizarea evaluării riscurilor constituie o condiţie prealabilă oricărui demers de prevenire! 
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Tematica aboordată a avut un feedback pozitiv, în special în contextul epidemiei noului coronavirus cu care China se 
confruntă în prezent și care a influențat multe domenii de activitate.  
 
Au fost prezentate aprecieri din partea domnului inspector Mihail Mândru de la Inspecția Muncii, care a subliniat 
importanța realizării unui set corect de măsuri de prevenire care trebuie să însoțească orice evaluare a riscurilor 
realizată la nivelul unei întreprinderi.  
 
De asemenea, au fost puse o serie de întrebări cu privire la posibilitatea extinderii epidemiei din China.  
 
Domnul conf.univ.dr. Ion Corbu, director, SC SETKO IMPEX SRL Bucuresti, cu care INCDPM va avea o colaborare în 
cadrului proiectului, a făcut propunerea ca cei doi parteneri să facă intervenții în mass-media pentru o prezentare 
corectă a riscurilor biologice.  
 
 
2.  MANAGEMENTUL RISCURILOR PROFESIONALE CHIMICE ȘI VULNERABILITĂȚILE LA NIVELUL 
ÎNTREPRINDERILOR 
 
Prezentarea științifică a avut în vedere  principalele tipuri de vulnerabilități ale întreprinderilor, care pot duce la 
accidente chimice și modul în care proiectul poate ajută la luarea deciziilor în caz de dezastru chimic. 
 
Una dintre vulnerabilitate menționate în prezentare este cea legată de informațiile necesare procesului 
decizional. Informațiile insuficiente sau inexacte, eventual contradictorii, despre procesul chimic și riscurile 
asociate acestuia subminează procesul decizional prin gradul mare de incertitudine pe care îl implică. Pe de 
altă parte, complexitatea proceselor chimice face ca datele necesare unei bune decizii să fie numeroase iar 
decizia să fie multicriterială. 
 
Prezentarea a arătat exemple de surse de informare privind riscurile chimice cu comentarii asupra limitelor 
privind utilizarea lor în procesul decizional. Printre exemple a fost inclus și un raport  francez al BARPI ( Biroul 
de Analiza a Riscurilor Industriale si a Poluarii, 2018), care poate fi luat ca model de cercetare a accidentelor, 
prin nivelul de detaliere a investigațiilor.   
 
Prezentarea a inclus și modalitățile în care proiectul poate veni în ajutorul factorilor decizionali din întreprinderi. 
Identificarea principalelor tipuri de pericole asociate procesului de producție trebuie corealate cu date specifice 
amplasamentului și pericolelor pe care acesta poate să îl prezinte. Au fost prezentate exemple de instrumente 
disponibile pentru caracterizarea riscurilor diferitelor amplasamente.  
 
La finalul prezentării a fost discutată schemă de evaluare a riscurilor și de management al vulnerabilităților 
dezvoltată în cadrul proiectului. Această schemă generala se bazează pe un proces iterativ, în care măsurile 
de prevenire și protecție sunt periodic îmbunătățite pe măsură ce noi informații devin disponibile și pe măsură 
ce organizația acumulează experiență în managementul riscurilor.  
 
În sesiunea de întrebări s-au pus o serie de întrebări expertului cu privire la ”dacă definiția dezastrelor, utilizată 
în prezentare, include accidentele de muncă”. Într-adevăr, definiția invocată – cea a  Centrului de Cercetări 
pentru Epidemiologii și Dezastre -CRED - are ca unul dintre criterii de declarare a dezastrului existența a 10 
sau mai multe decese, respectiv a 100 sau mai multe persoane afectate. Dacă  100 este un număr prea pentru 
un accident de muncă ( rareori sunt prezenți un număr așa mare în zona accidentului), este posibil ca un 
accident să producă 10 victime la locul de muncă ( accident colectiv de muncă).  
 
Expertul PROC a reamintit că definită respectivă este dată de CRED, un organism asociat din 1980 
Organizației Mondiale a Sănătății, organizație care la rândul sau are o vastă experiență în domeniul dezastrelor 
de toate tipurile, ce au avut loc sau ce pot avea loc oriunde în lume. 
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Întrebat cum va funcționa sistemul decizional dezvoltat de proiect, expertul PROC a comunicat că aplicația IT 
va ajută la colectarea datelor, cu stabilirea câmpurilor de date și a legăturilor structurale între acestea. 
Popularea cu date concerete a câmpurilor respective se va face împreună cu beneficiarii, în funcție de 
specificul procesului de producție avut în vedere. 
 
La întrebarea privind includerea eventualelor efecte aspura vecinătăților în aplicația/ aplicațiile ce vor fi 
dezvoltate în cadrul proiectului, expertul PROC a răspuns că acest aspect face parte din abordarea curentă a 
riscurilor , existând în acest sens și prevederi legale (de exemplu HG 300/2006 -  în domeniul sănătății și 
securității în muncă, precum și prevederi ale legislației de protecția mediului). Proiectul va viza procesul 
decizional la nivelul întreprinderii  nu și al  autorităților care intervin în situații de urgență. 
 
 
3. MANAGEMENTUL RISCURILOR PSIHOSOCIALE 
 
Prezentarea științifică dedicată riscurilor de natură psihosocială a pornit de la paradigma necesității unor 
transferuri tehnologice din zona cercetării, în scopul conceperii unor strategii şi politici adecvate la nivel de 
organizație, a adoptării unor decizii competente în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, care să permită 
organizației / companiei implementarea unor măsuri de reducere/eliminare a riscurilor profesionale de natură 
psihosocială, de protejare a personalului faţă de acţiunea acestora. Asemenea demersuri presupun integrarea 
Managementului Riscurilor Psihosociale și al Stresului Profesional în cel general al Securităţii şi Sănătăţii în 
Muncă al organizației. 
 
S-a prezentat contextul dat de schimbările apărute în lumea muncii, în secolul XXI. Astfel, locul de muncă este 
un mediu cu un ritm rapid, dinamic, înalt stimulator, care aduce un număr mare de beneficii şi oportunităţii celor 
care muncesc în el. Dar, în acelaşi timp, cerinţele în continuă schimbare ale lumii muncii, ale locurilor de 
muncă creează o serie de riscuri noi și emergente, de natură psihosocială, care pot creşte nivelul de stres 
professional, care poate avea, în anumite condiţii şi într-un anumit context, consecinţe nedorite atât pentru 
sănătatea şi securitatea personalului, cât şi pentru securitatea şi „sănătatea” întreprinderilor. 
 
Pe parcursul ultimelor decenii s-a conturat tot mai intens concluzia că stresul profesional poate avea, în 
anumite condiţii şi într-un anumit context, consecinţe nedorite atât pentru sănătatea şi securitatea personalului, 
cât şi pentru securitatea şi „sănătatea” întreprinderilor. 
 
Stresul în muncă este una dintre cele mai mari provocări referitoare la sănătate şi securitate cu care ne 
confruntăm în Europa. Stresul se află pe locul doi între cele mai frecvente probleme de sănătate, afectând 28% 
din lucrătorii din UE, iar numărul persoanelor care suferă de probleme ce au legătură cu stresul, cauzate sau  
înrăutăţite de muncă, este posibil să crească. 
 
Având în vedere faptul că, încă din 2007, Raportul Observatorului Riscurilor al Agenţiei Europene pentru 
Securitate şi Sănătate în Muncă – „Prognoza experţilor asupra riscurilor psihosociale emergente privind 
securitatea şi sănătatea în muncă” pornea de la constatarea că pe parcursul ultimelor decenii, universul muncii 
a trecut printr-o serie de schimbări semnificative, care au determinat noi provocări în raport cu securitatea şi 
sănătatea angajaţilor, iar aceste schimbări au adus – în afară de riscuri fizice, biologice şi chimice – şi o serie 
de riscuri psihosociale noi şi emergente, dependente de proiectarea sarcinii şi organizarea muncii, ca şi de 
contextul economic şi social al muncii în general, au fost discutate definițiile conceptelor nou utilizate în planul 
SSM, respective de ”risc nou și emergent” în raport cu riscurile psihosociale: 
 
a) prin risc „nou” se înţelegea, în definiția data de experți: 

• acel risc necunoscut până la un moment dat şi care este determinat de apariţia unor noi 
procese, tehnologii, tipuri de locuri de muncă sau de schimbări sociale şi organizaţionale; sau 

• un factor vechi care este considerat în prezent factor de risc, datorită schimbărilor apărute în 
percepţia socială; sau 

• un aspect profesional vechi care poate fi identificat ca risc datorită noilor cunoştinţe ştiinţifice. 
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b)un risc se considera ca fiind „în continuă creştere” dacă: 

• numărul pericolelor care duc la acel risc este în creştere; sau 
• probabilitatea expunerii la risc este în creştere (nivelul de expunere şi/sau numărul de persoane 

expuse la risc); sau 
• efectul asupra sănătăţii angajaţilor este mai grav (gravitatea efectului asupra sănătăţii şi/sau numărul 

de persoane afectate). 
 
Au fost evidențiate și Măsurile generale necesare la nivel de întreprindere: 
 
 - Identificarea şi evaluarea factorilor de risc psihosociali, parte componentă a evaluării riscurilor la nivelul 
angajatorului. 
 
S-a accentuat necesitatea caracterizării situaţiei prin căutarea şi găsirea indicatorilor adecvaţi situaţiei concrete 
analizate, care pot să confirme prezenţa riscurilor psihosociale. În situaţia în care aceste riscuri au o presupusă 
origine colectivă, este necesară iniţierea unui demers de prevenire. 
 
- Acţiuni de eliminare sau reducere a factorilor profesionali de risc 
 
- Acţiuni de formare a strategiilor de adaptare la stres şi de „prim ajutor psihologic” în caz de distress. 
 
FEED-BACK-ul participanților și discuțiile au vizat în special: 
 

 Faptul că demersul de prevenire a riscurilor psihosociale necesită o abordare complexă, 
pluridisciplinară şi participativă. 

 Categoriile de cunoştinţe care trebuie mobilizate (tehnice, medicale, psiho-sociologice, 
organizaționale, manageriale, legislative etc.): 

 Necesitatea existenței unui angajament puternic şi durabil al conducerii organizației, ca primă condiţie 
de succes a demersului de prevenire.  

 Conștientizarea şi formarea privind riscurile psihosociale, atât la nivel de angajator, cât și de angajat. 
 

Rezultatele obținute în cadrul evenimentului tehnologic nr.1 organizat în data de 28.01.2020 au fost evaluate 
atât prin feed-back-ului participanților rezumat prin chestionarul de evaluare a evenimentului pus la dispoziție, 
cât prin   discuțiile purtate în cadrul lucrărilor la sesiunra de ”Întrebări și răspunsuri” și ”Masă rotunda”, 
diseminate ulterior prin Comunicatul de presă din data de 05.02.2020 și prin Raportul de activitate elaborate de 
experții INCDPM ”Alexandru Darabont” București. 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional 
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