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TITLUL PROIECTULUI:  

“Proceduri si instrumente pentru cresterea nivelulu i de securitate si 
protectie a sanatatii la locurile de munca prin eva luarea sistematica a 
conformarii cu legislatia de securitate si sanatate  in munca”  

 
 

Axa prioritara       3  

Domeniul major de interventie  3.2.  

Tipul proiectului      local  

Obiectivele orizontale ale POS DRU:  Egalitate de s anse  
                                                            Dezvoltare durabila  

                                                             Inovatie si TIC  

Durata proiectului :     20 luni 



 

 

 

OBIECTIVUL PROIECTULUI 
Obiectivul general - crearea unei solutii practice si durabile pentru im bunatatirea 
conditiilor de munca prin evaluarea proactiva si si stematica a conformarii cu 
legislatia nationala si europeana de securitate si sanatate in munca in cadrul 
sistemuli de management integrat. 
 
OBIECTIVE SPECIFICE 
� 1. Elaborarea unei metodologii constind  in procedu ri, instrumente flexibile si 
suport software, validate practicla nivelul societa tii, destinate evaluarii 
sistematice a conformarii cu legislatia de sanatate  si securitate in munca  
� 2. Formarea unui corp de auditori interni  care sa aplice metodologia la nivelul 
solicitantului  
� 3. Informarea si instruirea lucratorilor privind pa rticiparea activa la evaluarea 
conformarii  
� 4. Informare si publicitate privind rezultatele si experienta acumulata  



 

 

 

 
EFECTELE PE TERMEN LUNG 
 
�  imbunatatirea conditiilor de munca; 
�  cresterea nivelului de securitate si sanatate si a  sigurantei locurilor de 
munca; 
�  cresterea pregatirii organizatiei pentru aplicarea  reglementarilor europene in 
domeniul sanatatii si securitatii in munca; 
�  dezvoltarea culturii organizationale prin implicar ea activa a lucratorilor in 
imbunatatirea continua a conditiilor de munca ; 
�  intarirea capacitatii interne a societatii de a-si  dezvolta resursele umane 
proprii; 
 



 

 

 

 

 
GRUPURI TINTA 
 

�  grupul - top management         5  

�  grupul managerilor de nivel mediu        40  

�  grupul managerilor de nivel inferior  

      sefi de UEL si  reglori     100  

 
TOTAL            145 LUCRATORI 



 

 

 

ACTIVITATILE PROIECTULUI 
1. Managementul proiectului  
�  selectarea si subcontractarea serviciilor externe privind elaborarea 
procedurilor, instrumentelor si a suportului softwa re 
�  selectarea serviciilor privind  formarea si instru irea lucratorilor  
�  monitorizarea, coordonarea proiectului, analiza, s olutionarea 
problemelor strategice legate de proiect  
 

2. Informare si publicitate  
�  publicitate in mass-media privind derularea proiec tului  
�  articole de informare cu caracter periodic 
�  seminarii privind evolutia proiectului  
�  comunicare stiintifica  
�  informare permanenta la sediul societatii - vizita tori, furnizori, clienti  



 

 

 

 
3. Analiza stadiului actual al conformarii in domen iul SSM 
� studiul evaluarii conformarii pe plan european si i nternational 
� analiza solutiilor software pentru evaluarea intern a a conformarii  
� vizita de documentare  la o institutie sau firma cu  experienta in aria 
tematica a proiectului  

 
4. Elaborarea modelelor experimentale ale proceduri lor si instrumentelor de 
evaluare a conformarii si a produsului software 
� stabilirea cerintelor specifice de realizare a proc edurilor si 
instrumentelor de evaluare si a suportului software  
� elaborarea modelelor experimentale  

     



 

 

 

 
5. Definirea metodologiei de evaluare a conformarii   
� experimentarea modelelor de proceduri pentru evalua rea conformarii  
� experimentarea modelului de produs software 
� analiza rezultatelor experimentarii si definitivare a procedurilor si a 

suportului software 
 
6. Instruirea grupurilor tinta in domeniul manageme ntului securitatii si 
sanatatii in munca  
� pregatirea modulelor de curs 
� instruirea grupului de auditori interni  
� instruirea grupului de lucratori  



 

 

 

 
7. Formarea corpului de auditori care vor aplica me todologia  
� pregatirea modulelor de curs 
� cursuri de formare pentru 40 de auditori interni - 2 serii de 5 zile  

 
8. Informarea si instruirea a 100 de lucratori priv ind  participarea activa la 
aplicarea metodologiei de evaluare a conformarii  
� pregatirea modulelor de curs 
� instruirea grupului de lucratori - 5 serii de 3 zil e  

 
9. Achizitii  
� consumabile  
� servicii de multiplicare  
� echipamente de calcul  



 

 

 

REZULTATE ASTEPTATE  – indicatori  
Indicatori - output  
� numarul de cursanti in management                                            45 
� numarul cursantilor pentru  imbunatatirea competent elor   100 
 
Indicatori - result  
� ponderea cursantilor certificati in managementul                        4 
 
Indicatori aditionali - output  
� nr.proceduri si instrumenta de evaluare                                         1 
� nr.aplicatii software                                                                           1 
� nr. articole publicate                                                                         8 
� nr. seminarii                                                                                       3 
� nr. comunicari stiintifice                                                                   1 



 

 

 

Indicatori aditionali - result   
� ponderea lucratorilor cu nivel de instruire in dome niul SSM peste 
prevederile legale               6      

 
CONTEXTUL PROIECTULUI 
� se asigura securitatea si sanatatea salariatilor co nform Legii 319/2006 si a 
Directivei 89/391/CEE 
� optimizarea procesului decizional pentru cresterea eficientei eforturilor 
pentru imbunatatirea conditiilor de munca  
� diseminarea cunostintelor privind imbunatatirea sec uritatii  si sanatatii in 
munca  
� cresterea nivelului de constientizare privind respo nsabilitatea sociala  
� cresterea nivelului de informare si instruire in do meniul securitatii si 
sanatatii  
� imbunatatirea adaptabilitatii lucratorilor si flexi bilizarea fortei de munca 



 

 

 

 
 
NECESITATEA IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

 
70% - 90% din accidentele de munca au drept cauza e roarea umana  
principalele cauze ale accidentelor sunt:  
� erorile lucratorilor,  
� deficientele echipamentelor  
�  erorile in conceperea sarcinilor de munca  

 
60% - 70% din factorii de risc sunt atribuiti execu tantului  
 

 
 



 

 

 

 
 
� rezultatele proiectului sunt benefice pentru lucrat orii societatii, 
indiferent de nivelul ierarhic  
�  metodologia destinata evaluarii conformarii conduc e la indeplinirea  
� atributiilor si raspunderilor privind securitatea s i sanatatea in munca  
�  furnizeaza competente si cunostinte necesare lucra torilor  
�  sprijina consolidarea sistemului de management al securitatii si 
sanatatii in munca pe baza standardului OHSAS 18001  
�  creste capacitatea interna a firmei de dezvoltare a personalului si 
dezvolta cultura de securitate  

 
 



 

 

 

RESURSELE ALOCATE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
�  acces la calculatoare si si conexiunie intranet si  internet 
�  echipa de management cu competentele necesare real izarii activitatii 
proiectului  
�  spatiu alocat pentru desfasurarea activitatilor de  coordonare si 
monitorizare  
�  2 sali de curs dedicate instruirilor, cu dotarile corespunzatoare achizitii 
previzionate: 

      2 laptopuri  
      4 calculatoare  
      2 multifunctionale  
      1 videoproiector  
     1 flipchart 
     1 aparat laminare documente  



 

 

 

 
METODOLOGIA DE IMPLEMENTARE 
 
� completarea echipei de implementare a proiectului c u experti, prin 
subcontractarea unor activitati  
�  monitorizarea permanenta  si analize lunare privin d  desfasurarea 
proiectului  
�  efectuarea achizitiilor conform legislatiei specif ice in vigoare   
�  asigurarea inregistrarilor contabile si a transpar entei proiectului    
�  stabilirea responsabilitatilor pentru activitatile  de publicitate, informare  
si comunicare intilniri periodice cu expertii pe pr obleme tehnice aparute    



 

 

 

 
SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
� metodologia rezultata din proiect devine parte comp onenta a sistemului 
de management al sanatatii si securitatii in munca,  conform standardului 
OHSAS 18001; 
�  utilizarea metodologiei conduce la indeplinirea ce rintei 4.5.2. ’’evaluarea 
conformarii’’ din standardul OHSAS 18001 
�  conduce la mentinerea si recertificarea sistemului  de management 
integrat si nemijlocit la mentinerea si consolidare a pozitiei pe piata; 
�  utilizeaza date de intrare in procesul decizional privind sanatatea si 
securitatea in munca  
�  contribuie la instruirea lucratorilor si asigura s caderea rezistentei la 
schimbare  
�  experienta acumulata va fi diseminata partenerilor  in cadrul unor intilniri 
de lucru cu participarea ITM 



 

 

 

 
EGALITATEA DE SANSE 

 
� distributia uniforma pe nivele ierarhice si la nive lul compartimentelor 
asigurindu-se o reprezentare echilibrata; 
�   compania respecta prevederile legii 202/2002 priv ind egalitatea de sanse 
intre barbati si femei; 
�  in regulamentul intern si contractul colectiv de m unca este  reglementat 
tratamentul egal intre toti angajatii si interzicer ea discriminarilor ; 
�  echipa de management va asigura  respectarea princ ipiului de egalitate 
de sanse si  tratament in toate activitatile proiec tului; 
�  se asigura protectia femeilor.si a tinerilor confo rm Legii nr.319/2006,OUG 
nr.96/2003,HG nr. 600/2007 



 

 

 

 
ALTE OBIECTIVE ORIZONTALE 

Egalitatea de sanse  
 - se dezvolta cultura’’ egalitatii de gen’’;  
 - se asigura o componenta pozitiva ce face obiectu l transferabilitatii. 
Dezvoltarea durabila  
 - caracterul proactiv al metodologiei de lucru; 
 - imbunatatirea conditiilor de munca; 
 - identificarea, prevenirea si eliminarea neconfor mitatilor care pot 

conduce la accidente de munca si imbolnaviri profes ionale; 
Inovare si TIC 
 - caracterul de noutate a metodologiei,la nivel na tional pentru domeniul 

productiei de componente auto; 
 - integrarea aplicatiei informatice in sistemul in formatic al companiei  



 

 

 

 
COMPLEMENTARITATEA CU ALTE STRATEGII 

 
� experienta companiei prin implementarea sistemului de management 

integrat; 
�  creste nivelul de securitate si sanatate a lucrato rilor ;  
�  transforma forta de rezistenta a lucratorilor la s chimbare intr-o forta 

motrice; 
� posibilitatea extinderii rezultatelor proiectului p entru realizarea unei 

metodologii similare  pentru evaluarea conformarii cu legislatia in 
domeniul mediului 



 

 

 

 
PACHETUL DE FINANTARE 
� cheltuieli cu salariile si contributiile sociale al e echipei de management; 
�  cheltuieli cu salariile si contributiile sociale a le participantilor la instruire; 
�  achizitii de tip FEDR 
�  costuri cu activitati subcontractate; 
�  taxe pentru conferinte si seminarii; 
�  cheltuieli de multiplicare  
�  cheltuieli de publicitate si informare; 
� cheltuieli de natura obiectelor de inventar; 
� cheltuieli administrative; 
�  cheltuieli neeligibile  
 
Valoarea totala a proiectului 600000 lei 



 

 

 

ALTE INFORMATII RELEVANTE 
� proiectul este viabil si in concordanta cu necesita tile solicitantului; 
�  riscurile privind succesul proiectului privesc urm atoarele aspecte: 
�  respectarea graficului de activitati; 
�  obtinerea rezultatelor la nivelul calitativ; 
�  rezistenta la implementarea noii metodologii; 
�  prevenirea efectelor nedorite ale acestor riscuri este urmarita prin: 
�  activitatea de monitorizare a stadiului proiectulu i; 
�  informarea si instruirea unui grup de lucratori in  vederea participarii 
active la implementarea proiectului; 
�  masurile de sustenabilitate avute in vedere dupa i ncheierea 
proiectului; 
�  nivelul de experienta al echipei si a expertilor  
 


