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NEWSLETTER nr.6 

pentru perioada luna 31- luna 36 

STADIUL IMPLEMENTĂRII 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 

 

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Muncii - I.N.C.D.P.M. 

”Alexandru Darabont” București, în calitate de Beneficiar, implementează, pe o perioadă de 

5 ani,  proiectul ”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 este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin 

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.  

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de 

Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, și cu 

Ministerul Cercetării și Inovării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul 

Operațional Competitivitate 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 13.150.000 lei, din 

care valoarea confinanțării UE este de 9.863.262,5 lei. Durata de implementare a proiectului este 

de 60 luni, începând cu data de 21 mai 2018 până la data de 30 aprilie 2023. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea de legături și sinergii între 

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

și 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  
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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. 

Dupa implementarea primelor 6 luni  in cadrul celui de-al 2-lea an de implementare a proiectului, 

s-au realizat următoarele activități: 

A.Stimularea transferului de cunoștințe - Cercetare (Studiu) operațională în vederea 

transferului orientat de cunoștințe/ tehnologii” 

• Subactivitatea ”A.1 Identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate”, care 

s-a implementat în perioada luna 1 – luna 6, conform listei activităților și subactivităților 

din cererea de finanțare-finalizată 

1 raport operational de subactivitate – luna octombrie 2018 (L6) 

 

• Subactivitatea ”A.2. Asistență directă acordată întreprinderilor pentru identificarea 

din oferta de expertiză ce se potrivește cu nevoile și cerințele lor”  este în curs de 

implementat în perioada luna 1 – luna 60, conform listei activităților și subactivităților 

din cererea de finanțare - în implementare. 

Rezultate obținute:  

- verificarea documentelor anexe la contractul încheiat cu întreprinderea S.C. MEDINET HC 

SERVICES S.R.L., conform metodologiei de verificare, evaluare si selecție a propunerilor de 

proiecte depuse de întreprinderi în vederea realizării parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe 

prin realizarea de activități de cercetare de tip B și D, cazul ajutorului de stat, în vederea 

transmiterii spre aprobare la OI Cercetare a contractului, prin:  

 

a) verificarea existenței tuturor documentelor privind etapa de verificare a conformității 

administrative, precum și a termenelor de valabilitate a documentelor anexate  

b) verificarea existenței tuturor documentelor privind etapa de verificare a eligibilității 

solicitantului întreprindere și a propunerii de proiect   

 

- verificarea documentelor anexe la contractul încheiat cu întreprinderea SC BB Computer SRL, 

conform metodologiei de verificare, evaluare si selecție a propunerilor de proiecte depuse de 

întreprinderi în vederea realizării parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe prin realizarea de  
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activități de cercetare de tip B și D, cazul ajutorului de stat, în vederea transmiterii spre aprobare 

la OI Cercetare a contractului, prin:  

 

a) verificarea existenței tuturor documentelor privind etapa de verificare a conformității 

administrative, precum și a termenelor de valabilitate a documentelor anexate  

b) verificarea existenței tuturor documentelor privind etapa de verificare a eligibilității 

solicitantului întreprindere și a propunerii de proiect   

 

- realizarea unui chestionar de analiză orientat pe aspectele domeniului de activitate al S.C. 

MEDINET HC SERVICES S.R.L., ca punct de pornire al transferului de cunoștințe către această 

întreprindere și pentru a identifica oferta de CDI.  

 

Chestionarul face referire la: informații cu privire la activitățile şi serviciile curente disponibile 

în întreprinderea respondentă; tipul/categoriile de personal angajate în aceste activități, necesități 

informaționale generale cu privire la factori de risc specifici, serviciile de SSM. 

 

• Subactivitatea A.3 ”Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau 

organizarea de evenimente tematice. Definirea și dezvoltarea unei ontologii de 

necesități de cunoștințe SSM în funcție de factorii de risc- pe baza informațiilor 

comunicate de întreprinderi” care s-a implementat în perioada luna 1 – luna 60, 

conform listei activităților și subactivităților din cererea de finanțare - în implementare. 

Concepția și implementarea unui eveniment de tehnologic de interes cu titlul (generic) ”Tendințe 

în concepția și dezvoltarea sistemelor IT bazate pe cunoaștere pentru evaluarea și prevenirea 

riscurilor”. 

• Subactivitatea A.4 ”Instruirea personalului organizației de cercetare implicat în 

activitățile de tip A” care s-a implementat în perioada luna 4 – luna 5, conform listei 

activităților și subactivităților din cererea de finanțare - finalizată. 

• Subactivitatea A.5 „Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de 

cunoștințe. Dezvoltarea structurii logistice și a pilotului pentru centrul de transfer 

tehnologic în domeniul riscurilor ocupaționale și îmbunătățirii condițiilor de muncă 

CTT-ROICM” este în curs de implementat în perioada luna 1 – luna 60, conform listei 

activităților și subactivităților din cererea de finanțare – în implementare. 

D. CD în colaborare efectivă (un contract de colaborare se încheie cu o singură 

întreprindere, dar pot exista mai multe astfel de contracte) - Cercetări comune privind  

dezvoltarea de sisteme inteligente, adaptive de asistență a deciziei de tip RISC 

• Subactivitatea D.1. „Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă” este în 

curs de implementat în perioada luna 6 – luna 60 conform listei activităților și 

subactivităților din cererea de finanțare – în implementare. 
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Rezultate obținute:  

 

În cadrul Contractului subsidiar de cercetare nr. 1/08.02.2019 s-au desfășurat următoarele 

subactivitățí: 

 

- Subactivitatea 3: Concepția și proiectarea sistemului de decizie (sistem expert)  pe baza 

tehnologiilor specifice și a instrumentelor software achiziționate; Cercetări privind dezvoltarea 

unei structuri cadru și a unei soluții funcționale de prevenire/mitigare a riscurilor la care sunt 

expuse persoanele cu dizabilități de vedere încă din faza de concepție-proiectare (SCPM-PD) - 

3.1 Concepția și proiectarea sistemului de decizie (sistem expert)  pe baza tehnologiilor specifice 

și a instrumentelor software achiziționate, prin abordarea următoarelor tematici de cercetare 

științifică: 

 

1) elaborarea rezultatelor științifice ”Proiect logic și tehnic” și  ”Prototip sistem de decizie” cu 

următoarele teme de cercetare abordate: 

2) proiect logic și tehnic 

3) prototip sistem de decizie 

4) ghidul de descriere a soluției funcționale 

5) raportul de testare 

6) concluzii și direcții de continuare a cercetării 

7) elaborare „PROTOTIP SISTEM DECIZIE” - cu următoarele teme de cercetare abordate: 

• stratul de bază al sistemului este constituit dintr-un SISTEM TUTORIAL DE 

INFORMARE. Urmează apoi un strat intermediar, un SISTEM REFERENȚIAL- 

SISTEM EXPERT DE EVALUARE (a riscurilor ocupaționale în acest caz) pe baza 

căruia să fie adoptată decizia. Ultimul strat, stratul superior al sistemului este un 

STRAT PROCEDURAL care include proceduri de prevenire și control a riscurilor. 

 

- Subacivitatea 4: Cercetări privind dezvoltarea optimizată a unui sistem dedicat pentru instruire- 

formare în cazul persoanelor cu deficiențe de vedere; Optimizarea și dezvoltarea sistemului astfel 

încât să poată fi utilizat de către persoanele cu deficiențe de vedere – 4.1 Cercetări privind 

dezvoltarea optimizată a unui sistem dedicat pentru instruire- formare în cazul persoanelor cu 

deficiențe de vedere, prin abordarea următoarelor tematici de cercetare științifică: 

 

1) învățarea informatizată – importanță, fundamente, perspective 

2) interacțiunea utilizatorului cu deficiență de vedere cu tehnologiile de acces și învățarea de tip 

e-learning 

3) E-lerning-ul - trasaturi si functionalitati 

4) descrierea instrumentului software 

5) caracteristici principale software Lectora 

6) instrumentul software Lectora - Functii principale 
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7) Proiect sistem educațional - tutorial de informare: 

- Concepte de proiectare eLearning 

- Tehnici fundamentale pentru proiectarea cursurilor de eLearning 

 

8) Proiect sistem educațional - sistem referențial 

      - Proiectarea eLearning 

      - Dezvoltarea cursului 

      - Implementarea cursului 

      - Faza de acceptare 

 

9) Proiect sistem educațional - sistem de testare 

 

10) Dezvoltat un model de învățare de tip e-learning personalizat bazat pe ontologii, adresat 

persoanelor nevăzătoare care ocupă un loc de muncă.  

 

Conținutul educațional oferit persoanelor din grupul țintă este adaptat profilului, nivelului de 

instruire, stilului de învățare, precum și cerințelor acestora.  

 

Acest contract subsidiar a avut ca ca rezultat realizarea unui sistem de decizie (SISTEM 

EXPERT) care se va baza pe o soluție tandem, în care un generator de e-knowledge (sistem e-

learning Lectora) va fi folosit împreună cu un shell de sistem expert (Xpert Rule). 
 

Activități implementate de întreprinderea beneficiara: 

  

- Subactivitatea 4: Cercetări privind dezvoltarea optimizată a unui sistem dedicat pentru 

instruire- formare în cazul persoanelor cu deficiențe de vedere; Optimizarea și dezvoltarea 

sistemului astfel încât să poată fi utilizat de către persoanele cu deficiențe de vedere – 4.2 

Optimizarea și dezvoltarea sistemului astfel încât să poată fi utilizat de către persoanele cu 

deficiențe de vedere  

 

- lista de necesități de cunoaștere. 

-  activități pentru elaborare raport optimizare si sistem dezvoltat. 

-  în cadrul acestei subactivități a fost realizat rezultatul de cercetare optimizarea și dezvoltarea 

sistemului, astfel încât să poată fi utilizat de către persoanele cu deficiențe de vedere.  

 

Subiectele de cercetare abordate au vizat: 

➢ Optimizarea sistemelor de instruire și formare - Optimizarea sistemul dedicat 

pentru instruirea și formarea persoanelor cu deficiențe de vedere astfel încât să 

poată fi utilizat în mod optim, atât de către nevăzători, cât și de către alte categorii 

de persoane cu deficiențe de vedere reprezintă o provocare.  

 

 



 
 
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020 

                                        

 

Acest lucru se datorează faptului că elementele de psihopedagogie specială 

specifice deficienților de vedere sunt mai puțin cunoscute și folosite în afara 

cadrului restrâns al învățământului special dedicat acestei categorii de deficiență. 

➢ Aspecte specifice la instruirea deficienților de vedere și a nevăzătorilor - 

Utilizarea tehnologiilor informaționale în educație a dus la o schimbare majoră a 

unor principii didactice și strategii de predare și învățare. Trebuie să subliniem 

faptul că profesorul nu poate fi substituit de computer, ci reprezintă un instrument 

facilitator între factori implicați în instruire - instructor/formator, grupa de 

cursanți sau un cursant individual. Tehnologia informațională nu își dorește să 

reprezinte o luptă între vechi și nou, ci reprezintă acele mecanisme prin care 

indivizii pot avea acces mai rapid și mai comod la informație. 

➢ Optimizarea sistemului dedicat prin aplicarea principiilor de psihopedagogie 

specială specifice nevăzătorilor - Psihopedagogia specială a apărut ca o necesitate 

socială de a sintetiza, dezvolta, nuanța și adapta experiența altor științe 

(psihologie, pedagogie, medicină, sociologie etc.) în vederea explicării dezvoltării 

persoanelor cu nevoi speciale (mai ales a celor cu dizabilități) pentru a se realiza 

adaptarea educațională, profesională și socială având ca reper permanent creșterea 

calității vieții tuturor membrilor societății 

➢ Materiale didactice tactile pentru sistemul dedicat pentru instruirea și formarea 

persoanelor cu deficiențe de vedere - Fiind vorba despre dezvoltarea a unui sistem 

dedicat pentru instruire-formare în cazul persoanelor cu deficiențe de vedere și 

optimizarea sistemului astfel încât acesta să poată fi utilizat de către persoanele cu 

deficiențe de vedere, materialele avute în vedere sunt indicatoarele tactile braille, 

inclusiv cu pictograme tactile și diagramele și hărțile tactile tactile folosite la 

orientarea într-un spațiu necunoscut. 

 

În data de 04.03.2021 s-a finalizat implementarea contractului subsidiar nr. 1/08.02.2019, 

activități de tip D, în colaborare cu întreprinderea, SC BAUM Engineering SRL. Contractul s-a 

implementat în perioada 04.03.2019 – 04.03.2021.  

 

S-au realizat cercetări comune privind  dezvoltarea de sisteme inteligente, adaptive de asistență a 

deciziei de tip RISC-Expert, au fost prevăzute a se implementa activități în parteneriat direct cu 

întreprinderile beneficiare, cu care se va încheia un contract subsidiar. 

 

S-a  stabilit ca obiectiv final al cercetarii conceperea si dezvoltarea unui sistem de suport al 

deciziei având ca misiune facilitarea activității decidenților (personalului managerial dintr-o 

unitate economică), aflați pe diferite niveluri de conducere (de la supravegherea proceselor 

tehnologice până la top management), în sensul de a lua decizii mai bune (mai eficiente) și 

documentate.  
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Astfel de sisteme oferă aceluia care adoptă o decizie (legată de riscurile care conduc la dezastru) 

suficient suport pentru ca decizia respectivă să minimizeze – dacă nu să reducă - anumite riscuri 

care au fost identificate.   

 

Misiunea echipei proiectului, atât din partea organizației de cercetare, cât și din partea 

întreprinderii, a fost aceea de a realiza o cercetare care se va dezvolta în proiect și care va 

constitui o cercetare inovativă datorită faptului că va urmări realizarea unor sisteme asistente a 

procesului decizional într-un domeniu foarte specific - cel al SSM-ului. Rezumând, în cadrul 

proiectului s-a realizat transferul tehnologic propriu-zis. 

 

Acest contract subsidiar are ca rezultat realizarea unui sistem de decizie (SISTEM EXPERT) 

care se va baza pe o soluție tandem- în care un generator de e-knowledge (de exemplu Lectora) 

va fi folosit împreună cu un shell de sistem expert (Exysis sau Xpert Rule).  

 

Interfețele prietenoase cu utilizatorul prezentate în următoarele figuri sunt gândite într-un mod 

particularizat pentru beneficiar. 

 

Cercetarea realizată în cadrul proiectului propune un model de învăţare de tip e-learning 

personalizat bazat pe ontologii, adresat persoanelor nevăzătoare care ocupă un loc de muncă. 

Conţinutul educaţional oferit persoanelor din grupul ţintă este adaptat profilului, nivelului de 

instruire, stilului de învăţare, precum şi cerinţelor acestora. 

 

Sistemul de decizie (SISTEM EXPERT) a fost conceput ca un sistem deschis, cu realizare 

evolutivă, utilizând metoda prototipului (Rădulescu şi Gheorghiu, 1992).  

 

Prototipul este o primă variantă a sistemului preconizat, respectiv un nucleu al acestuia cu 

caracteristicile esențiale într-o formă incipientă.  

 

Pe parcursul realizării/dezvoltării, acesta a fost adaptat cerințelor de utilizare ale beneficiarului, 

SC BAUM Engineering SRL, conform concluziilor experimentărilor succesive-progresive 

specifice şi a fost extins cu noi funcțiuni. 

 

Sistemul expert de asistență a deciziei oferit firmei SC BAUM Engineering SRL face parte din 

familia sistemelor de asistență/suport a deciziilor manageriale în domeniul prevenirii și 

managementului riscurilor ocupaționale la care sunt expuse persoanele cu dizabilități de vedere.  
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Acest sistem de suport al deciziei este un sistem ce are ca misiune facilitarea activităţii 

decidenţilor (personalului managerial dintr-o unitate economică), aflaţi pe diferite niveluri de 

conducere (de la supravegherea proceselor tehnologice până la top management), în sensul de a 

lua decizii mai bune (mai eficiente) și documentate.  

 

Astfel de sisteme oferă aceluia care adoptă o decizie (legată de riscurile ocupaționale) suficient 

suport pentru ca decizia respectivă să minimizeze anumite riscuri care au fost identificate.  

 

Aceste sistem a fost gândit în arhitectură multi-strat, pentru a se plia pe necesitățile de suport ale 

decidenților.  

 

Stratul de bază al sistemului este constituit dintr-un SISTEM TUTORIAL DE INFORMARE.  

 

Urmează apoi un strat intermediar, un SISTEM REFERENȚIAL - sistem expert de evaluare (a 

riscurilor ocupaționale în acest caz) pe baza căruia să fie adoptată decizia.  

 

Ultimul strat, stratul superior al sistemului este un SISTEM PROCEDURAL care include 

proceduri de prevenire și măsuri de control a riscurilor. 

 

Sistemul de e-learning personalizat propus, bazat pe tehnologia web semantic vine în sprijinul 

necesităţii de instruire a lucrătorilor cu dizabilități de vedere, pentru care sunt necesare 

verificarea şi actualizarea cunoştinţelor cu noţiuni impuse de cerinţele poziţiei lor profesionale, 

corespunzător cu profilul, stilul de învăţare şi aşteptările acestora.  

 

Obiectivele acestui sistem sunt: învăţarea personalizată, material educaţional adaptat profilului 

student, reutilizarea resurselor educaţionale şi interoperabilitatea cu alte sisteme de e-learning. 

Scopul urmărit prin realizarea unui model de învăţare de tip e-learning constă în îmbunătăţirea 

performanţei, competenţei şi capacitaţii angajatorilor și a lucrătorilor cu dizabilități, de a evalua 

corect şi coordona riscurile ocupaționale la care sunt expuși. 

 

Ca o concluzie, în cadrul acestui proiect de cercetare au fost prezentate informații și concept cu 

privire la optimizarea sistemelor asistență și de formare, atât din punct de vedere al optimizării 

instruirii ca sistem cât și din perspectiva optimizării ergonomiei sistemelor de instruire și 

diferitele cerințe ale componentelor sistemului de instruire.  
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De asemenea, în cadrul proiectului s-au realizat o serie de indicatoare tactile braille și planuri 

tactile braille cu scopul de material didactic în cadrul sistemului dedicat pentru instruire formare 

a persoanelor cu deficiențe de vedere. Acestea reprezintă un livrabil care nu a fost prevăzut, dar 

care este util pentru optimizarea și dezvoltarea sistemului astfel încât acesta să poată fi utilizat de 

către persoanele cu deficiențe de vedere. 

 

În cadrul acestui contract a fost realizat un produs nou: sistem de decizie (SISTEM EXPERT) 

adaptat întreprinderii SC BAUM Engineering SRL. 

 

În cadrul Contractului subsidiar nr. 3/04.02.2020 SC Setko Impex SRL s-au desfășurat 

urmatoarele activități: 

 

Activități implementate de organizația de cercetare 

In cadrul Subactivității 1: Cercetări pentru fundamentarea teoretică și dezvoltarea metodologică 

și funcțională a sistemului de asistență a deciziei pentru prevenirea riscurilor asociate dezastrelor 

s-a început implementarea activității 1.1 Analiza state of the art privind riscurile care pot 

conduce la dezastre artificiale/industriale, respectiv naturale, în care s-au abordat următoarele 

tematici: 

- perspectiva riscurilor biologice 

- perspectiva riscurilor chimice 

- perspectiva riscurilor psiho-sociale 

 

S-a început implementarea activității 1.3. Elaborare proceduri privind identificarea și evaluarea 

riscurilor profesionale asociate dezastrelor in cadrul careia s-a realizat rezultatul științific prin 

dezvoltarea unui set de proceduri privind identificarea și evaluarea riscurilor profesionale 

asociate dezastrelor, cu următoarele tematici abordate: 

 

- procedura privind identificarea și evaluarea riscurilor biologice profesionale asociate 

dezastrelor 

- procedura privind identificarea și evaluarea riscurilor chimice profesionale asociate 

dezastrelor 

- procedura cadru privind identificarea și evaluarea riscurilor profesionale de natură 

psihosocială asociate dezastrelor. 

 

S-a început implementarea activității 1.5. Dezvoltare, documentare și proiectare a unui sistem 

pilot de asistență a deciziei privind reducerea riscurilor asociate dezastrelor: 

-  documentare inițială raport operațional 

- documentare raport operațional. decizia în managementul dezastrelor și răspunsul la dezastre 

- documentare raport operațional. criterii pentru selectarea instrumentelor de management al 

riscurilor și efectelor  

- documentare raport operațional. perspectiva riscurilor psihosociale. 
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- dezvoltare, documentare și proiectare a unui sistem pilot de asistență a deciziei privind 

reducerea riscurilor asociate dezastrelor, tematici abordate: 

a) gestionarea dezastrelor și avertizarea timpurie 

b) performanța umană 

c) caracteristici fizico-chimice și pericole ale clorului 

 

- documentare raport operațional – perspectiva riscurilor biologice 

• riscurile biologice legate de securitatea și sănătatea în muncă 

- documentare raport operațional – perspectiva riscurilor psihosociale. 

- documentare raport operațional - perspectiva riscurilor chimice.  

• pericole gaze inflamabile – exemplu pentru gaze naturale 

 

A fost realizat rezultatul științific Raport operațional. Sistem pilot de asistență a deciziei. 

Ontologie specifică.  

 

Au fost abordate următoarele tematici: 

- Sistemul pilot de asistență a deciziei - este un sistem de asistență computerizat, care este utilizat 

pentru a spori puterea decizională într-o organizație de afaceri.  

 

DSS este caracterizat drept „un cadru de date intuitiv, adaptabil și versatil bazat pe computer”, 

care este creat pentru a da un răspuns la problema administrării neorganizate.  

 

Aplicațiile software se împart în două categorii; analiza și sinteza.  

 

Aplicațiile de analiză sunt reprezentate de modelul tradițional de intrare / ieșire al procesării 

datelor prin care datele de intrare sunt procesate procedural pentru a genera datele de ieșire.  

 

Aplicațiile de sinteză implică procesul invers de derivare a datelor de intrare necesare pentru a 

genera anumite ieșiri dorite.  

 

Sistemul pilot s-a realizat pentru un studiu de caz ce a simulat un accident la sistemul de 

clorurare la o stație de tratare a apelor din localitatea Slobozia Bradului, județul Vrancea.  

 

Ca studii de caz pentru sistemul de asistență decizională (DSS) sunt luate în calcul următoarele:  

a) Riscurile sănătate și securitate în muncă (ssm) generate de capacitatea sistemului de 

alimentare cu apă/gaze naturale al unei localități, ca urmare creșterii, peste nivelul prognozat a 

populației, coroborat cu perioadele îndelungate de secetă în zonă.  

 

b) Analiza cost-beneficiu și elaborarea unor proceduri care să evalueze riscurile în cadrul 

activităților de proiectare și a unor modele de analiza cost-beneficiu pentru proiectele care se vor 

realiza în domeniul alimentării cu apă și alimentării cu gaze naturale a unor localități rurale.  
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- Ontologia specifică – Pentru construirea unei ontologii există trei abordări diferite: 

• abordarea pragmatică care presupune definirea construcțiilor de soluționare a problemelor; 

• abordarea teoretică care pune în evidență conceptualizarea teoriilor, 

• abordarea empirică se folosește la testarea teoriei ontologice și realizarea unor sisteme 

informatice performante. 

 

Fazele construirii unei ontologii includ: cunoașterea, specificațiile, conceptualizarea, 

implementarea, evaluarea și documentarea. 

 

Pentru primul studiu de caz, ontologia specifica de ssm include următoarele date de intrare:  

1. clase de identificarea riscurilor  

2. clase de analiză și evaluare a riscurilor identificate  

3. clase de soluții de protecție  

4. clase dispozitive de protecție  

5. clase de servicii de urgență  

 

Pentru cel de-al doilea studiu de caz, analiza cost-beneficiu se determină pe baza raportului 

dintre costurile estimate pentru realizarea proiectului și beneficiile după implementarea 

proiectului. 

 

- Subactivitatea 2: Testarea și implementarea sistemului de asistență a deciziei pentru prevenirea 

riscurilor asociate dezastrelor, pentru două studii de caz - 2.1.Cercetări de fundamentare a 

procedurilor aplicabile pentru situațiile din studiile de caz. Dezvoltarea sistemului de asistență a 

deciziei prin integrarea procedurilor specifice studiilor de caz. 

 

- Au fost realizate activități de cercetare în vederea dezvoltării sistemului de asistență a deciziei 

prin integrarea procedurilor specifice studiilor de caz: documentare proceduri model de sistem de 

asistență a deciziei  

 

Activități implementate de întreprindere  

- Subactivitatea 1 Cercetări pentru fundamentarea teoretică și dezvoltarea metodologică și 

funcțională a sistemului de asistență a deciziei pentru prevenirea riscurilor asociate dezastrelor 

 

S-a început implementarea activității 1.2. Studiu privind dezastrele, calamitățile, accidentele 

curente (de muncă, de circulație, casnice), a calamităților naturale. 

 - realizare rezultat Studiu operațional 

 - realizare 2 articole 

 

S-a început implementarea activității 1.4. Cercetări privind identificarea și evaluarea  riscurilor 

ocupaționale și a celorlalte tipuri de riscuri identificate. 

 - realizare rezultat raport operațional 
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S-a început implementarea activității 1.6. Cercetări privind fundamentarea unor studii de caz 

bazate pe riscuri provenite din calamități sau dezastre naturale și artificiale. 

 - începerea cercetărilor privind fundamentarea unor studii de caz bazate pe riscuri 

provenite din calamități sau dezastre naturale și artificiale 

 - continuarea cercetărilor privind evaluarea riscurilor în cadrul procedurii de eliberare 

medicamente și eventuale soluții de eliminare sau diminuare a acestora. 

 - realizarea unui rezultat științific Studiu operațional, 1 articol, cu următoarele tematici 

științifice abordate: 

 - realizarea unui articol denumit: Decizia, factor determinant în procesele manageriale și 

în activitatea de cercetare, publicat în Academia.edu, adresa URL: 

https://spiruharet.academia.edu/IonCorbu 

 -  studii de caz bazate pe riscuri provenite din calamități sau dezastre naturale și artificiale 

- în cadrul prezentului studiu, ca studiu de caz, s-a elaborat un model funcțional de analiză cost-

beneficiu utilizabil in studiile de fezabilitate pentru înființarea de sisteme de alimentare cu gaz 

pentru localități, in special, rurale din romania. modelul utilizează date reale ale unor localități. - 

cercetarea și selectarea resurselor bibliografice și webografice pornind de la cuvinte cheie pentru 

tematica dezastre și calamități (cărți, articole, platforme, site-uri; documente în format pdf, ppt; 

word, alte formate.) 

 

-Cercetarea și selectarea resurselor bibliografice și webografice pornind de la cuvinte cheie 

pentru tematica dezastre și calamități (cărți, articole, platforme, site-uri; documente în format 

pdf, ppt; word, alte formate.) 

- Consultare baze de date interne și internaționale (cărți, articole, platforme, site-uri; dovumente 

în format pdf, ppt; word, alte formate.) 

 

Elaborare parțială studiu, elaborare 2 articole (parțial), cercetarea și selectarea resurselor 

bibliografice și webografice pornind de la cuvinte cheie pentru tematica: dezastre și calamități, 

accidentele curente (de muncă, de circulație, casnice, calamităților naturale gestionarea 

manipularea și transportul produselor farmaceutice) (cărți, articole, platforme, site-uri; 

documente în format pdf, ppt; word, alte formate.).  

Conceperea și elaborarea capitolelor corespunzătoare din studiul care face obiectul activităților și 

subactivităților din această etapă.  

 

Conceperea planului lucrărilor științifice nr. 3 și 4 și elaborarea parțială a acestora.  

Continuarea cercetărilor privind riscurile ocupaționale și de sănătate generate de capacitatea 

sistemului de alimentare cu apă al localității Slobozia Bradului, jud. Vrancea, evaluare riscuri în 

tratarea apei care se captează și se distribuie în rețelele de alimentare cu apă ale comunei 

Slobozia Bradului. 

 

- Subactivitatea 2 Testarea și implementarea sistemului de asistență a deciziei pentru prevenirea 

riscurilor asociate dezastrelor, pentru două studii de caz - 2.2.Concepția unor  studii de caz 

bazate pe riscuri provenite din calamități sau dezastre naturale și artificiale. Cercetări privind 

analiza și posibilitățile de prevenire a unor dezastre  (inundații): 

• Conceperea planului  lucrărilor științifice nr. 3  și elaborarea parțială a acestuia. 

https://spiruharet.academia.edu/IonCorbu
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În cadrul acestui contract subsidiar a fost implementată prima etapă a proiectului, iar lucrarea a 

fost avizată din punct de vedere al conținutului științific Subactivitățile 1.5 și 1.6.  

 

Au fost abordate următoarele tematici de cercetare: 

- perspectiva riscurilor chimice, biologice și psihosociale 

- sistemul pilot de asistență a deciziei 

- ontologie specifică 

- studii de caz bazate pe riscuri provenite din calamități sau dezastre naturale și artificiale. 
 

În cadrul Contractului subsidiar nr. 4/17.02.2020 SC BB Computer SRL s-au desfășurat 

urmatoarele activități: 

 

Activități implementate de organizația de cercetare 

- Subactivitatea 2 Cercetare - dezvoltarea și documentarea unei structuri risc - cauze - consecințe 

- măsuri de prevenire - 2.1 Concepția, proiectarea și dezvoltarea unei structuri cauze-consecințe 

pentru riscurile identificate și 2.2 Realizarea unui draft de măsuri de prevenire-dezvoltarea unei 

ontologii specific, s-au obínut urmatoarele rezultate: 

 

a) elaborare rezultat științific ”Ontologie specifică”, cu următoarele tematici de cercetare 

abordate: 

              - dezvoltarea unei ontologii specifice - elemente fundamentale 

              - dezvoltarea unei ontologii specifice - Reprezentarea claselor 

b) elaborare rezultat științific ”Structură-risc-cauze-consecințe-draft măsuri de prevenire”, cu 

următoarele tematici de cercetare abordate: 

               - conceptia unei structuri cauze-consecinte pentru riscurile ocupaționale - consideratii 

generale 

               - lista de consecinţe posibile ale acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman 

               - scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc 

asupra organismului uman. 

 

- Subactivitatea 3 Concepția, proiectarea și dezvoltarea procedurilor - 3.1 Concepție și proiectare 

proceduri și 3.2 Dezvoltare de proceduri, cu următoarele tematici de cercetare abordate: 

- proceduri – noțiuni de bază 

- proceduri – noțiuni introductive 

- procedurile - cadru conceptual 

- model procedura SSM - documente de referinţă aplicabile activităţii procedurate 

- model procedura SSM - descrierea procedurii privind securitatea și sănătatea în muncă 

- model procedura SSM – supravegherea sănătății lucrătorilor. 
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- proiectarea procedurilor de securitate și sănătate în muncă – procedura prin care se 

prezintă modul de efectuare (operare) și de control al unei activități/proces 

- concepția procedurilor de securitate și sănătate în muncă  

- dezvoltarea procedurilor de securitate și sănătate în muncă 

-  concepția și elaborarea Procedurii pentru dotarea cu echipament individual de protecție  

- tendințe în materie de echipamente de protecție individuală în contextul actual de 

COVID-19 – cuprinde cercetări privind importanța EIP, tipuri de echipamente 

individuale de protecție 

 

Activități implementate de întreprindere  

- Subactivitatea 1: Concepția și dezvoltarea unui studiu operațional incluzând problematica 

specifică echipamentelor electronice de calcul și telecomunicații - 1.1 Concepția și dezvoltarea 

unui studiu operațional incluzând problematica specifică echipamentelor electronice, din punct 

de vedere al agenților economici care îl implementează și utilizează și 1.2 Dezvoltarea și 

documentarea listei de riscuri specifice, in cadrul careia s-au realizat urmatoarele: 

 

a) realizarea rezultatului științific studiu operațional, cu următoarele tematici abordate: 

- echipamentul de calcul și procesare 

- afișaje electronice 

- imprimante 

- imprimante speciale 

- echipamente de rețea 

b) realizarea rezultatului științific lista de riscuri specifice, cu următoarele tematici abordate: 

- listă de riscuri aferente echipamentelor de calcul și procesare 

- listă de riscuri aferente afișajelor electronice 

- listă de riscuri aferente imprimantelor 

- listă de riscuri aferente imprimantelor speciale 

- listă de riscuri aferente echipamentelor de rețea. 

 

- Subactivitatea 4 : Validare proceduri - 4.1 Validare, implementare și testare proceduri 

• concepție și proiectare proceduri de validare, implementare și testare procedure 

• activități în vedrea realizării rezultatului științific concepție și proiectare proceduri 

de validare, implementare și testare. 

 

În cadrul Contractului subsidiar nr. 2/13.08.2020 SC ETA Automatizări Industriale SRL – 

REZILIAT DIN PROPRIE INIȚIATIVĂ A ÎNTREPRINDERII, ÎN DATA DE 22.03.2021, 

s-au desfășurat urmatoarele activități: 

 

Activități implementate de organizația de cercetare 

- Subactivitatea 2: Cercetare - dezvoltarea și documentarea unei structuri risc - cauze - consecințe 

- măsuri de prevenire - 2.1 Concepția, proiectarea și dezvoltarea unei structuri cauze-consecințe 

pentru riscurile identificate, s-au realizat urmatoarele: 
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a) documentare inițială studiu operațional al problematicii specifice domeniului alimentării 

electrice a mașinilor - structură risc, cauze – consecințe – draft măsuri de prevenire 

b) documentare studiu operațional al problematicii specifice domeniului alimentării electrice 

a mașinilor - Structură risc, cauze – consecințe. Perspectiva riscurilor biologice:  Managementul 

unei pandemii în organizație 

c) documentare studiu operațional al problematicii specifice domeniului alimentării electrice 

a mașinilor - Structură risc, cauze – consecințe. Documentare privind domeniul noului tip de 

mobilitate: vehicule electrice și statii de încărcare  

d) documentare studiu operațional al problematicii specifice domeniului alimentării electrice 

a mașinilor - Structură risc, cauze – consecințe. Perspectiva riscurilor psihosociale 

e) documentare studiu operațional al problematicii specifice domeniului alimentării electrice 

a mașinilor - Structură risc, cauze – consecințe. Perspectiva riscurilor electrice 

f) documentare studiu operațional al problematicii specifice domeniului alimentării electrice 

a mașinilor - Structură risc, cauze – consecințe. Moduri de încărcare a vehiculelor electrice 

g) documentare studiu operațional al problematicii specifice domeniului alimentării electrice 

a mașinilor - Structură risc, cauze – consecințe. Cadrul legislativ privind riscurile psihosociale 

h) concepția, proiectarea și dezvoltarea unei structuri cauze-consecințe pentru riscurile 

identificate – gestionarea și controlul riscului de contaminare cu COVID-19 la locul de muncă 

i) documentare studiu operațional al problematicii specifice domeniului alimentării electrice 

a mașinilor - Structură risc, cauze – consecințe. Aspecte privind aprecierea riscurilor electrice la 

sistemele de încărcare vehicule electrice 

j) documentare - studiu operațional al problematicii specifice domeniului alimentării 

electrice a mașinilor - structură risc, cauze – consecințe – draft măsuri de prevenire: 

- aspecte privind sistemele de încărcare pentru vehicule electrice. Cerințe minime 

de securitate specifice 

- evaluarea riscurilor biologice 

- perspectiva riscurilor psihosociale – stresul efect al riscurilor psihosociale 

- perspectiva riscurilor chimice – siguranța la incendiu a bateriilor Li-ion pentru 

vehicule electrice 

 

Au fost elaborate rezultatele de cercetare Structură risc – cauze –consecințe - draft măsuri de 

prevenire și Ontologie specifică, cu următoarele tematici de cercetare abordate: 

- Structură risc – cauze – consecințe - draft măsuri de prevenire – cuprinde cercetări efectuate 

prin prisma cerințelor minime de securitate și sănătate aplicabile stațiilor de încărcare, stabilite in 

baza analizei legislației și standardelor aplicabile. Riscurile electrice, chimice, biologice, 

psihosociale - cauzele - consecințele - măsurile de prevenire pentru stațiile de încărcare in curent,  

au fost identificate pentru echipamentele noi si pentru echipamentele aliate in utilizare ținând 

cont si de condițiile de instalare si utilizare. 

- Ontologie specifică - cuprinde cercetări ce au obiectiv dezvoltarea unei ontologii specifice 

domeniului securității si sănătății in muncă privind alimentarea electrică a mașinilor 

electrice/vehicule rutiere electrice, cu aplicare pe stațiile de încărcare vehicule electrice.  
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La elaborarea cercetărilor s-a avut în vedere următoarele: legislația europeana si națională 

aplicabilă, condiții tehnice si cerințe de securitate si sănătate in muncă, verificări de 

conformitate, atestarea conformității și certificarea echipamentului de muncă/stației de încărcare 

vehicule electrice, - informații (documente tehnice de proiectare și fabricare, documente tehnice 

privind utilizarea) privind echipamentul de muncă/stația de încărcare vehicule electrice, 

documente procedurale privind proiectarea si fabricarea echipamentului de muncă/stației de 

încărcare vehicule electrice, dezvoltate de producător, documente privind punerea pe piața a 

echipamentului de muncă/stației de încărcare vehicule electrice (declarație de conformitate, carte 

tehnică, certificat de garanție). 

 

Activități implementate de întreprindere  

 

- Subactivitate 1: Concepția și dezvoltarea unui studiu operațional incluzând problematica 

specifică a domeniului și validarea procedurilor  

- listă de necesități de cunoaștere 

- elaborarea raportului științific - 1.1 Concepția și dezvoltarea unui studiu operațional 

incluzând problematica specifică a domeniului, din punct de vedere al unității economice 

care îl utilizează; 1.2 Dezvoltarea și documentarea unui draft al listei de riscuri; 1.3 

Validarea proceduri. 

• Studiu operațional - cuprinde cercetări privind problematica din punct de vedere al 

unității economice, problematica specifică, tipuri de autovehicule 

• Draft listă de riscuri - cuprinde cercetări cu privire la principalele riscuri asociate și 

măsuri de siguranță specifice vehiculelor electrice. 

• Raport validare - cuprinde cercetări privind aspecte introductive privind validarea 

procedurilor, tipuri de validare, validarea procedurilor specifice de securitatea muncii. 

 

În data de 22.03.2021, întreprinderea, din proprie inițiativă a reziliat contractul subsidiar, astfel s-

a finalizat implementarea contractului subsidiar nr. 2/13.08.2020, activități de tip D, în 

colaborare cu întreprinderea, SC ETA Automatizări Industriale SRL.  

 

Contractul s-a implementat în perioada 21.09.2020 – 22.03.2021.  

 

A fost implementată prima etapă a contractului subsidiar cuprinzând Subactivitățile 1 și 2 ce au 

contribuit la atingerea obiectivului nr. 1: Studiul operațional al problematicii specifice 

domeniului alimentării electrice a mașinilor, identificarea principalelor probleme, identificarea 

riscurilor și consecințelor care pot rezulta în urma producerii unui eveniment neprevăzut care se 

transformă în accident și au fost realizate rezultatele planificate și au realizate cercetări în 

colaborare cu privire la: 

- Structură risc – cauze –consecințe - draft măsuri de prevenire 

- Ontologie specifică 

- Studiu operațional 
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- Draft listă de riscuri 

- Raport validare. 

 

În faza I a contractului subsidiar nr. 2/13.08.2020, derulată în perioada 21.09.2020 - 21.03.2021, 

au fost identificate principalele riscuri asociate pentru industria vehiculelor electrice (VE).  

 

Au fost identificate riscurile electrice specifice domeniului, cât și riscuri chimice, biologice sau 

psihosociale.  

 

Pe baza factorilor de risc identificați au fost definite o serie de măsuri de prevenire specifice, în 

concordanță cu legislația europeană și națională din domeniul securității și sănătății în muncă și 

standardele și normativele aplicabile sistemelor de încărcare vehicule electrice.   

 

Pe baza documentație transmisă de S.C. ETA AUTOMATIZĂRI INDUSTRIALE S.R.L. pentru 

stația de încărcare LEKTRI.CO JOY 2.0 si stația de încărcare LEKTRI.CO AVA 2, au fost 

identificate riscurile electrice – consecințele maxime care pot rezulta în urma producerii unui 

eveniment neprevăzut care se transformă în accident și au fost propuse o serie de măsuri de 

prevenire specifice.  

 

Au fost identificați și factorii de risc chimic: atât factori ce țin de stațiile de încărcare electrice 

cât și factori de risc ce țin de bateriile litiu–ion (LIB) și au fost definite o serie de măsuri de 

siguranță cum ar fi: siguranța intrinsecă la incendiu a bateriilor Li-ion, siguranța la încărcarea 

bateriilor VE, măsuri în caz de incendiu. În ceea ce privește riscul biologic, deși nu este un risc 

specific industriei auto, totuși pandemia actuală cauzată de virusul SARS-CoV-2 a demonstrat că 

riscul biologic, deși nu este un risc specific domeniului auto, poate afecta inclusiv lucrătorii din 

acest domeniu.  

 

De aceea, au fost definite o serie de măsuri pentru protecția lucrătorilor la locul de muncă 

împotriva riscului biologic, inclusiv gestionarea și controlul riscului de contaminare cu COVID-

19 la locul de muncă. 

 

In ceea ce privește riscurile psihosociale, a fost identificată o serie de indicatori ce pot caracteriza 

existența riscurilor psihosociale și pot contribui la managementul riscurilor psihosociale și 

stresului la nivel de organizație. Pe baza riscurilor identificate, s-a elaborat o structură risc-

cauze-consecințe-măsuri de prevenire și ontologia specifică. 

 

Draftul de măsuri de prevenire rezultate în faza I a contractului subsidiar nr. 2/13.08.2020 

dezvoltate pe baza riscurilor, cauzelor și consecințelor identificate vor putea fi utilizate de 

întreprindere pentru evaluarea riscurilor conform cerințelor legale și pentru dezvoltarea unor 

proceduri specifice pentru prevenirea riscurilor ocupaționale. 
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E. Management de proiect (inclusiv informare şi publicitate privind proiectul) 

S-au realizat activități care au constat în: management operațional, management resurse și  

informare și publicitate privind proiectul. 

Managementul resurselor a constat în gestiunea și alocarea corespunzătoare a resurselor umane și 

financiare, iar activitatea de Informare și publicitate privind proiectul a constat în realizarea 

activităților de informare, conform Manualului de identitate vizuală și prevederile contractului de 

finanțare. 

Managementul calității s-a materializat prin elaborare proceduri operationale necesare 

implementarii si analizei calitatii activitatilor din proiect. 

 

Managementul proiectului s-au realizat prin: 

a)  managementul operațional al proiectului:  

- urmărirea realizării etapelor proiectului în graficul stabilit în condițiile de calitate impuse de 

proiect și respectând alocarea resurselor;  

-monitorizarea realizărilor pe parcurs: monitorizarea progresului pentru a se lua măsuri corective 

când activităţile deviază de la planificare sau sunt depăşite costurile 

- alocarea sarcinilor pentru responsabilii implicați în proiect și stabilirea termenelor pentru 

fiecare activitate și subactivitate, conform cererii de finanțare 

- elaborarea rapoartelor tehnico-financiare aferente cererilor de rambursare și trimestriale 

- modificarea contractului de finanțare prin notificări și acte adiționale 

 

b) managementul resurselor constând în gestiunea și alocarea corespunzătoare a resurselor 

umane și financiare: 

- asigurarea cu resurse umane astfel încât să fie desfășurate activitățile planificate ale proiectului 

- planificarea, repartizarea, coordonarea și verificarea veniturilor si cheltuielilor 

- desfășurarea proceselor de executare a cheltuielilor, selectat pentru diferite grupuri: procesul de 

achiziție; procesul de remunerare a personalului 

 

c) managementul calității: 

- managementul calității  constând în dezvoltarea unui sistem de calitate în cadrul proiectului 

necesar evaluării calității activităților realizate în cadrul proiectului în raport cu indicatorii 

prevăzuți în cererea de finanțare (calitativi și cantitativi) 

- planificarea evaluării calității activităților desfășurate in cadrul proiectului 

 

Rezultate obținute:  

- s-a revizuit procedura privind raportarea și monitorizarea financiară în cadrul proiectului POC, 

cod P_40_182 - PO-02  (ed.1/rev.1-septembrie 2020) 
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Activitatile legate de informare si publicitate sunt incluse in cadrul managementului proiectului.  

 

Rezultate obținute:  

- Dezvoltarea conținutului website-ului proiectului: adresa URL: https://proc.inpm.ro/, în cadrul 

website-ului INCDPM “Alexandru Darabont” Bucuresti, adresa URL: 

http://www.inpm.ro/index.php?language=ro: actualizarea informațiilor pe website si activități 

suport necesare dezvoltării website-ului proiectului: analiza versiuni design website proiect, 

asigurarea mentenanței website-ului proiectului de către personalul din regie/administrativ 

contractat, publicare comunicate de presă, anunț cu privire la lansarea proiectului, invitații de 

participare la achiziții publice directe și notificări de atribuire; 

- Prezentări în toată documentația proiectului prin dezvoltarea identității vizuale în documentele 

de raportare lunară a echipei de de proiect, documentele de informare/publicitate (comunicate de 

presă) și achiziții, precum si documentele de monitorizare a activității la nivelul echipei de 

proiect (procese verbale ședințe echipa de management, ședințe echipa de experți, studii de piață 

necesare stabilirii bugetelor pentru achizițiile prevăzute în cererea de finanțare), în conformitate 

cu cerințele stabilite prin Manualul de Identitate Vizuala-MIV 2014-2020 și modelele de 

machete (adresa URL: http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare); 

S-a dezvoltat identitatea vizuala pentru materialele de promovare/informative/publicitate 

destinate Evenimentului tehnologic nr.1 organizat in cadrul subactivitatii A.3: CD, format 

prezentari PPT. 

 

S-a publicat - Newsletter 5 in cadrul proiectului PROC, cod P_40_182, cu privire la stadiul 

implementării proiectului pentru perioada luna 25 – luna 30 de proiect – 25.11.2020; Disponibil 

https://proc.inpm.ro/newsletter.html  

 

• Comunicate de presa publicate pe website-ul proiectului, la adresa URL: https://proc.inpm.ro/ 

1) Evenimentul tehnologic nr.1 având tematica referitoare la ”Tendințe în concepția și 

dezvoltarea sistemelor IT bazate pe cunoaștere pentru evaluarea și prevenirea riscurilor”, în 

cadrul activității A.3 - Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau organizarea 

de evenimente tematice,  organizat in cadrul proiectului-  

 

• actualizare continut website proiect; 

 

 

 

 

 

 

https://proc.inpm.ro/
http://www.inpm.ro/index.php?language=ro
http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare
https://proc.inpm.ro/
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O serie de acțiuni privind egalitatea de șanse au fost luate pe parcursul implementării 

proiectului: 

- eliminarea inegalităților de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, astfel încât în 

cadrul proiectului, pentru evitarea discriminării în selectarea personalului, sunt angajate femei în 

proporție mai mare decât bărbați iar femeile participă în mod egal la luarea deciziilor din cadrul 

proiectului; 

- accesul egal pentru femei și bărbați la oricare din componentele proiectului, de la echipa de 

management, la experții pe termen lung; 

- respectarea principiului pentru muncă egală, remunerație egală pentru femei și bărbați; 

- integrarea principiului egalităţii de şanse din perspectiva genului în managementul proiectului: 

echipele de management și implementare ale proiectelor au fost constituite pe criterii de 

competenţă profesională, performanţă, eficienţă, experienţă profesională, fără a lua în 

considerare nicio formă de discriminare; 

- integrarea principiului egalităţii de şanse în implementarea activităţilor proiectului: în cadrul 

activităţilor parcurse, experţii pe termen lung au fost selectaţi numai pe criterii de performanţă, 

evitându-se astfel orice discriminare; 

-integrarea principiului egalităţii de şanse în ceea ce privește participanții la activitățile 

proiectelor prin faptul că o categorie net majoritară a participanților în cadrul activitățile 

proiectului este reprezentată de femei.  

La procedurile de achiziţii s-a respectat principiul nediscriminării şi tratamentului egal în cadrul 

procesului de atribuire a contractului de achiziţie publică 

În cadrul proiectului se respectă prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la mediu. 

S-au întreprins o serie de acțiuni privind mediul:  

- la nivelul institutului este implementat un sistem de management de protecție a mediului, pe 

care îl îmbunătăţim continuu; 

- gestionarea deşeurilor, în scopul protecţiei mediului. 

Dr.ing.Anca Antonov 

Manager calitate/riscuri/publicitate 

 


