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Promovarea Sănătăţ i i  

 la  Locul  de Muncă  

Dr. Theodor Hărătău 

 
Tema principală a acestui articol o 

reprezintă Promovarea Sănătăţii la 
Locul de Muncă (PSLM), analizată 
din perspectiva disciplinelor şi a 
profesiilor implicate în derularea a 
două Proiecte în care Fundaţia 
Romtens este managerul de proiect, 
anume ―PSLM în Regiunea 
Centru‖ (ID: 22802) şi ―PSLM în 
Regiunea Vest‖ (ID: 23972). 

Din punct de vedere al definiţiilor 
agreate, PSLM reprezintă eforturile 
combinate ale angajaţilor, ale 

conducătorilor acestora şi ale 
societăţii pentru îmbunătăţirea stării 
de sănătate a oamenilor la locurile de 
muncă.  Acest lucru poate fi obţinut 
prin combinarea: 

 Îmbunătăţirii organizării muncii şi 
a mediului de la locul de muncă, 

 Promovării participării active, 

 Încurajării iniţiativei personale.  
Prin urmare, două sunt motivele 

pentru care proiectele de PSLM au 
nevoie de inputul unor echipe 
multidisciplinare, anume natura 
extrem de diferită a activităţilor 
derulate şi natura multipolară a 
Grupului Ţintă din asemenea 
proiecte (forţa de muncă aparţinând 

unor întreprinderi ce activează 
în diverse ramuri economice). 

Din perspectiva primului 
motiv, dacă analizăm 
principalele direcţii pe care 
iniţiativele de PSLM le 
urmează (iar proiectele 
menţionate nu constituie o 
excepţie în acest sens), 
observăm că, pentru atingerea 
obiectivelor unor asemenea 
proiecte, sunt folosite activităţi 
de natură foarte diferită. Astfel, 
într-un proiect de PSLM se pot 
derula în mod curent, uneori 
concomitent, următoarele 
activităţi: 

 Activităţi de Cercetare (cu 
organizarea de anchete 
sociologice, de focus grupuri şi 
interviuri în profunzime etc), 

 Activităţi de Formare 
Profesională (în care, în funcţie 
de specificul cursurilor, 
paletele profesiilor se 
diversifică încă şi mai mult), 

 Activităţi de Informare şi 
Comunicare (iarăşi, în funcţie 
de tema comunicării, profesiile 
implicate pot fi nenumărate),  

 și, nu în ultimul rând, 
Activităţi de Evaluare. 

Toate aceste activităţi bene-
ficiază de aportul unor special-
işti educaţi şi ulterior speciali-
zaţi în diverse discipline, care, 
fără a avea pretenţia de a urma 
riguros succesiunea de mai sus, 
sunt de tipul următor: 

 Pentru activităţi de Cercetare: 
specialişti de sociologie, asis-
tenţă comunitară, medicină-
sănătate publică, 

 Pentru activităţi de Formare 
Profesională şi de Informare şi 

Comunicare: specialişti de 
medicină - medicina muncii, 
medicina de familie, sănătate 
publică, economie, mediu, 
inginerie, 

 Pentru activităţi de Evaluare: 
specialişti de medicină-sănătate 
publică, management de 

proiect, evaluator ca atare etc. 
Fiecare dintre specialităţile 

de mai sus aduce în cadrul 
proiectului nu numai 
cunoştinţe formale aferente 
unui anumit domeniu abordat 
de proiect, ci şi un unghi de 
vedere diferit, original, asupra 
domeniului PSLM în general şi 
asupra activităţilor derulate în 
mod specific. Este important, 

pe de altă parte, să menţionăm 
că enumerarea de mai sus nu 
are pretenţia de a epuiza  
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întreprinderi, cu expuneri 
profesionale foarte diferite, cu 
organizări logistice şi ale 
operaţiunilor, dar şi cu culturi 
organizaţionale diferite, 
- personal foarte diferit. 

Toate acestea conduc la ne-
voia de a acoperi în cadrul ac-
tivităţilor de derulat în aceste 
întreprinderi din cadrul 
proiectului (au fost enumerate 
mai sus: analiză, formare şi 
informare) un spectru foarte 
larg de domenii şi subdomenii.  
De aici, şi nevoia de a beneficia 
de experţi ai unor domenii 
foarte diferite. 

Este necesar, în condiţiile 
unei atari heterogenităţi a 
proiectelor de PSLM, să 
menţionăm şi un numitor 
comun, iar acesta este evident 
nevoia de a avea o forţă de 
muncă sănătoasă, motivată şi 
calificată. 

Credem deci că toate argu-
mentele de mai sus sunt sufi-
ciente pentru a justifica asam-
blarea unor echipe interdiscipli-
nare în scopul derulării 
Proiecte de PSLM. 
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Pentru mai multe informaţii cu 

privire la Programele de Promovare 

a Sănătăţii derulate în regiunile 

Centru şi Vest, puteţi adresa 

întrebări la adresa de email:  

newsletter@romtens.ro  

Sursa:  www.dreamstime.com 

Imagine de la unul din cursurile de 

formare profesională a managerilor de 

Resurse Umane şi Sănătatea şi 

Securitatea Muncii, organizate în 

Timişoara 

Imagine de la întâlnirea echipei de implementare a proiectului VPSLM  

Imagine de la unul din cursurile de formare profesională a managerilor de 

Resurse Umane şi Sănătatea şi Securitatea Muncii, organizate în Reşiţa 

lista tuturor profesiilor/
disciplinelor implicate într-un 
proiect de PSLM. 

Este evident însă că un 
anume modul de curs sau de 
informare are nevoie de aportul 
de cunoştinţe specifice (şi 
deseori de natură tehnică 
riguros specifică, caracteristice 
acelui domeniu). În acest sens, 
exemple de module de 
formare / informare, precum 
„ridicarea corectă a greutăţilor‖ 
sau „dieta sănătosă‖ sau 
„managementul schimbării‖ au 
nevoie pe cale de consecinţă de 
cunoştinţe de medicina muncii, 
de nutriţie, de sănătatea şi 
securitatea muncii şi de 
managementul resurselor 
umane. Toate aceste informaţii 
sunt ulterior interpretate în 
cheia specifică proiectului, 
precum şi în funcţie de temele 
alese pentru diferitele tipuri de 
activităţi. 

Cel de-al doilea motiv pentru 
care proiectele PSLM 
beneficiază de regulă de 
contribuţia unor discipline 
diferite este caracterul eterogen 
al Grupului Tinta al proiectului, 
anume manageri de Resurse 
Umane şi de Sănătatea şi 
Securitatea Muncii, angajaţi şi 
manageri generali ai unor 
întrepridneri cu care se lucrează 
în proiect.  Caracterul de 
diversitate al acestora este dat 
de un mix de elemente, şi 
anume: 
- domeniile economice extrem 
de diferite în care aceste între-
prinderi sunt active, 
- caracterul eterogen al profe-
siilor de bază ale managerilor de 
RU, de SSM şi al managerilor 
generali, 
-  condi ţ i i l e  de  muncă 
n e u n i f o r m e  î n  a c e s t e 

Imagine de la una din sesiunile de informare şi educare a angajaţilor din 

întreprinderea Coficab Eastern Europe (Arad) 
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Prof.Univ.Dr. 

Dorin Iosif Bardac 

―Ai grijă de sănătatea ta! 

Nu mai amâna! Împreună 

pentru sănătatea la locul de 

muncă.‖ Aceasta este tema 

Conferinţei Regionale de 

Informare şi Comunicare care 

a avut loc la Sibiu, la data de 

25 martie 2011, cu participarea 

a peste 150 de persoane: 

manageri de întreprinderi, 

medici specialişti de medicina 

mu nc i i  ş i  me di c i  de 

întreprinderi, medici specialişti 

în promovarea sănătăţii şi 

psihologi, ingineri şi tehnicieni 

specialişti în tehnica securităţii 

muncii şi protecţia muncii din 

judeţele Sibiu, Alba, Mureş şi 

Covasna. 

Organizarea aparţine 

Fundaţiei Romtens care, în 

colaborare cu partenerii săi: 

Asociaţia Caselor de Asigurări 

de Sănătate din Germania, 

Universitatea „Lucian Blaga‖ 

din Sibiu şi Direcţia de 

Sănătate Publică Sibiu, a 

început, în aprilie 2009, 

implementarea proiectului: 

„Promovarea Sănătăţii la Locul 

de Muncă în Regiunea 

Centru‖. Conferinţa şi-a 

propus: dezvoltarea resurselor 

u m a n e  ş i  c r e ş t e r e a 

competitivităţii întreprinderilor 

prin promovarea sănătăţii la 

locul de muncă. 

Aceste domenii au fost 

abordate prin: cursuri de 

formare profesională pentru 

managerii de Resurse Umane 

şi de SSM ai întreprinderilor, 

prin sesiuni de educare şi 

informare pentru angajaţi şi 

prin sesiuni de consiliere 

p e n t r u  c o n d u c e r e a 

întreprinderilor. 

Obiectivele programului 

întreprins includ: definirea 

cadrului organizaţional pentru 

îmbunătăţirea forţei de muncă; 

informarea angajaţilor şi 

stabilirea de strategii de 

c omunica re ;  i mpl ic are a 

angajaţilor în procesul luării 

deciziilor; dezvoltarea unei 

culturi la locul de muncă 

baza tă pe  partener i at ; 

organizarea procesului de 

muncă fără a prejudicia 

sănătatea; implementarea de 

politici şi practici pentru 

facilitatea alegerilor sănătoase, 

cum ar fi: renunţarea la fumat, 

a l i m e n t a ţ i e  a d e c v a t ă , 

combaterea stresului şi 

promovarea mişcării. 

Există modalităţi diferite, 

dar convergente în definirea 

PSLM, astfel: 

1.   Parkinson şi colaboratorii, 

în 1982, definesc PSLM ca 

fiind o combinaţie de activităţi 

educaţionale, administrative şi 

de abordare a problemelor de 

mediu, concepută astfel încât 

să dezvolte comportamente 

care duc la ameliorarea 

sănătăţii angajaţilor şi a 

familiilor acestora. 

2.   Carta de la Ottawa a OMS, 

în 1986, precizează că 

promovarea sănătăţii este 

procesul care oferă oamenilor 

posibilitatea de a avea un 

control mai mare asupra 

propriei sănătăţi şi de a-şi 

îmbunătăţi sănătatea. 

Reţeaua Europeană de 

PSLM, în cadrul întâlnirii de la 

Luxemburg, din nov.1997, cu 

par t ic i pa rea  de le ga ţ i l or 

ministerelor Sănătăţii şi Muncii 

din cele 15 state ale UE, a 

stabilit că PSLM reprezintă 

eforturile combinate ale 

angajatorilor, angajaţilor şi 

societăţii de a ameliora starea 

de sănătate şi starea de bine a 

oamenilor la locul de muncă. 
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Această ţintă poate fi atinsă 

prin: îmbunătăţirea organizării 

muncii, îmbunătăţirea mediului 

de  muncă,  promovarea 

implicării active a angajaţilor în 

activităţi legate de sănătate, şi 

nu în ultimul rând prin 

î nc u ra j a re a  prog re su lu i 

personal. 

H . G .  n r . 3 5 5 /2 0 07 

privind supravegherea sănătăţii 

lucrătorilor, art. 26, arată că 

P S L M  r e p r e z i n t ă 

supravegherea activă a sănătăţii 

lucrătorilor în raport cu 

caracteristicile locului de muncă 

şi, în mod particular, cu factorii 

de risc profesional. 

În prezent, ca urmare a 

dezvoltării economico-sociale  

Proiectul “Promovarea Sănătăţii la Locul de Muncă în Regiunea Centru“ (CPSLM) ) (1) 

Sursa: www.enwhp.org 

Sursa: www.wellnessproposals.com 

Imagine de la Conferinţa  CPSLM, Sibiu, 25 martie 2011 
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şi a creşterii longevităţii 

populaţiei, se impun: 

1. Modificarea tipului de 

muncă şi a organizării muncii 

(schimbarea şi creşterea duratei 

turelor) 

2. „Flexibilitatea‖, adică 

necesitatea de a schimba cariera 

de două, trei sau de mai multe 

ori în decursul unei vieţi. 

Aceasta impune crearea unui 

sistem bazat pe 4 elemente: 

implicare, integrare, globalizare 

şi control. 

Conferinţa din Sibiu, prin 

materialele prezentate, a 

subliniat conceptul privind 

„continuumul sănătate-boală‖, 

care reprezintă o scară ce 

porneşte de la nivele înalte ale 

stării de bine, urmate de starea 

de bine, sănătate avansată, 

sănătate, boală, infirmitate şi 

deces. Există două abordări în 

acest domeniu: 

a) Abordarea patogenetică a lui 

Rene Dubos, a „glonţului 

magic‖, care înseamnă că, dacă 

declarăm război unor boli 

grave şi alocăm resursele 

necesare, vom fi sănătoşi pe 

veci. 

b) Abordarea sanogenetică a 

l u i  Antonovsky ,  c a re 

consideră că efortul necesar 

pentru a atinge nivele înalte de 

sănătate este permanent; 

presupune, pe de o parte, 

înlăturarea unor factori de 

risc, iar, pe de altă parte, a 

învăţa oamenii să militeze 

pentru apărarea propriei 

sănătăţi. 

Conferinţa a constituit şi 

un veritabil schimb de 

experienţă între diferitele 

categorii de participanţi. 

 S-a plecat de la 

descrierea proiectului CPSLM 

de către Dr. Theodor Hărătău, 

D i r e c t o r u l  F u n d a ţ i e i 

R o m t e ns ,  u r ma t ă  de 

prezentarea a două materiale 

de fond: unul cu privire la 

importanţa sănătăţii la locul 

de muncă şi integrarea ei în 

managementul calităţii totale, 

autorul fiind Dl Mihai Zerbeş, 

Universitatea „Lucian Blaga‖ 

din Sibiu şi altul care prezintă 

PSLM din perspectiva Caselor 

de Asigurări de Sănătate din 

Germania, autorul fiind Dl 

Carsten Gräf, reprezentant 

BKK, Team Gesundheit. Au 

urmat alte 8 materiale 

conţinând activităţi  de 

informare şi educare în 

întreprinderi din cele 4 judeţe 

p a r t i c i p a n t e .  D i n t r e 

întreprinderile participante 

menţionăm: SC Compa SA, 

jud. Sibiu, SC ROMAQUA 

Group SA, jud.Alba, SC 

Hirschmann SA, jud. Mureş, 

TBRCM Covasna, judeţul 

Covasna. 

Participanţii au fost 

satisfăcuţi de informaţiile 

primite, de modul în care au 

fost prezentate, de rezultatele 

obţinute şi de dialogul purtat 

pe marginea proiectului. 

Proiectul a demonstrat 

modul în care motivarea 

personală, angajamentul şi 

aşteptările muncii într-o 

e c h i p ă  c o m p l e x ă , 

pluridisciplinară, pot influenţa 

succesul iniţiativelor PSLM.  

A reflectat în mod critic 

m o d a l i t ă ţ i l e  î n  c a r e 

organizaţiile pot afecta starea 

de bine a  angajaţilor şi cum 

poate fi aceasta influenţată 

prin folosirea aptitudinilor de 

comunicare.  Acest proiect a 

promovat si o nouă strategie 

de comunicare şi a integrat 

sintagmele PSLM cu sănătatea 

şi securitatea în muncă. De 

asemenea, a demonstrat 

necesi tatea desfăşurăr i i 

activităţilor PSLM în echipă 

complexă şi importanţa unei 

a t i tu d i n i  c oe re nte  ş i 

perseverente. 

Ca atare, impactul 

proiectului în Sibiu şi în 

celelalte judeţe la nivelul 

profesioniştilor de medicina 

munc ii şi  Promovarea 

sănătăţii, dar şi la nivel de 

î n t r e p r i n de r i ,  a  f os t 

indubitabil pozitiv. Acest fapt 

a fost reflectat, în mare 

măsură, şi de mass media. 

Consider că experienţa de la 

Sibiu trebuie extinsă şi în alte 

regiuni ale ţării cu unele 

schimbări şi îmbunătăţiri 

legate de comunicarea din 

perspectiva promovăr ii 

sănătăţii la locul de muncă. 
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Sursa: www.evstraining.ro 

Sursa: www.whp-raining.eu 

Sursa: www.wellnessproposals.com 



Ştiri 

►1. Politici de Sănătate 

P u b l i c ă — P r e g ă t i r e a 

personalului român în 

vederea dezvoltării de 

politici de sănătate publică 

la nivel regional (PHPRO) 

În România, Ministerul 

Sănătăţii Publice organizează, 

coordonează  şi îndrumă 

activităţile pentru asigurarea 

s ă n ă t ă ţ i i  p o p u l a ţ i e i .  

Dezvoltarea, diversificarea, 

implementarea şi evaluarea 

sistemului de sănătate publică 

este hotărâtă la nivel central de 

către autoritatea în materie, 

Ministerul Sănătăţii Publice. În 

situaţia actuală, în sistemul 

sanitar din România nu există 

nivelul regional, iar nivelul 

local are doar rolul de a aplica 

politicile de sănătate publică 

decise la nivel central. 

Pentru ca această tranziţie 

c ă t r e  r eg i ona l i z a r e  ş i 

descentralizare să-şi producă 

efectele într-un termen scurt 

este necesar ca personalul din 

diferitele instituţii  de 

specialitate care va prelua 

astfel de sarcini să cunoască şi 

să înţeleagă mecanismele prin 

c a re  p oa te  i de n t i f i c a 

problemele de sănătate la 

nivelul comunităţii şi să le 

translateze în politici de 

sănătate publică. 

Proiectul de faţă vine în 

sprijinul specialiştilor din 

domeniul sănătăţii publice, dar 

şi a funcţionarilor publici care 

lucrează în Agenţiile de 

Dezvoltare Regională prin 

facilitarea transferului de 

cunoştinţe şi a expertizei ce 

însoţeşte procesul creării, 

dezvoltării şi implementării 

politicilor de sănătate publică 

la nivel naţional, regional şi 

local folosind sistemele 

existente şi funcţionale din 

Germania, Italia şi Spania.  

Rezultatul analizării celor 

trei sisteme de elaborare, 

dezvoltare şi implementare a 

politicilor de sănătate publică 

va reprezenta baza de pornire 

în pregătirea specialiştilor din 

domeniul sănătăţii publice şi se 

va concretiza într-un manual 

de pregătire destinat acestora. 

Vor fi organizate 8 sesiuni de 

pregătire, câte una pentru 

fiecare regiune de dezvoltare. 

La aceste sesiuni de pregătire 

vor participa peste 100 de 

specialişti din domeniul 

sănătăţii publice alături de 

funcţionari publici din cadrul 

Agenţiilor de Dezvoltare 

Regionale.  

Rezultatele proiectului 

urmează a fi prezentate pe larg 

atât la nivel naţional prin 

organizarea unei conferinţe 

naţionale, cât şi la nivel 

european, urmând a fi folosite 

reţelele europene de 

promovarea sănătăţii publice. 

Camelia Păun, Fundaţia 

Romtens 

 

►2. 19 Târguri ale Sănătăţii 

Rurale în 19 comune ale 

Regiunilor – Sud-Muntenia, 

Centru şi Sud-Est prin 

intermediul unui proiect 

cofinanţat de FSE prin 

POSDRU  

În cadrul proiectului de tip 

s t r a t e g i c  i n t i t u l a t  – 

Dezvoltarea resurselor umane 

în comunități rurale, PSCR, 

cofinanțat de Fondul Social 

European prin Programul 

O p e r a ț i o n a l  S e c t o r i a l 

Dezvol tarea Resur se lor 

Umane 2007-2013, Investeşte 

în Oameni!, care propune o 

abordare inovatoare a 3 

c o n c e p t e :  D e z v o l t a r e 

Comunitară, Promovare a 

Sănătății la Locul de Muncă și 

Creare de Parteneriate pentru 

sănătate la nivel local – vor fi 

organizate în perioada 

septembrie-noiembrie 2011, în 

acord cu aceste concepte și cu 

obiectivele proiectului, 19 

Târguri ale Sănătății Rurale în 

cele 19 comune incluse în 

proiect, reprezentând judeţele 

a trei regiuni de dezvoltare, şi 

anume: Regiunea Centru, 

Regiunea Sud-Muntenia și 

Regiunea Sud-Est.  

A c e s te  e ve n i me n te , 

planificate a se desfăşura pe 

parcursul unei singure zile, 

reprezintă o metodă eficientă 

de promovare a sănătății. Cu 

ocazia organizării lor, se va 

disemina un volum foarte mare 

de informaţii despre sănătate 

unui număr considerabil de 

persoane, atât prin intermediul 

materialelor elaborate și 

distribuite (2000 de pachete 

promoționale), cât și prin 

intermediu l ac tiv i tăţ i lor 

desfăşurate în cadrul Târgurilor 

(teste și examinări gratuite, 

r e s p e c t i v  p r e z e n t ă r i 

corespunzătoare topicelor).  

Târgurile Sănătăţii Rurale 

vor avea două topice 

principale, şi anume: stilul de 

viaţă sănătos (efectele nocive 

ale fumatului și alcoolului) şi 

promovarea sănătăţii la locul 

de muncă. 

În cazul în care vă aflaţi în 

perioada respectivă într-unul 

din județele – Alba, Sibiu, 

Mureș, Covasna, Harghita, 
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Brașov, Vrancea, Galaţi, Buzău, 

Brăila, Tulcea, Constanța, 

Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, 

Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, 

Prahova - şi doriţi să participaţi 

la un Târg al Sănătăţii Rurale, 

vă rugăm să ne contactaţi, 

pentru a vă comunica exact 

data şi locaţia desfăşurării 

acestuia, şi vă așteptăm să vă 

alăturaţi promotorilor unui stil 

de viaţă sănătos.  

S i m o n a  Ş t e f ă n e s c u , 

Fundaţia Romtens 

 

► 3  Î m b u n ă t ă ţ i r e a 

aptitudinilor şi know-how-

ului profesioniştilor din 

domeniul sănătăţii privind 

importanţa unei mai bune 

organizări a muncii în cadrul 

serviciilor de recuperare a 

s t ă r i l o r  v e g e t a t i v e 

(STAVEG) 

Deşi un domeniu abordat 

mai rar în sistemul nostru de 

sănătate, în ultimii 20 de ani, 

managementul pacienţilor în 

stare vegetativă a intrat în sfera  

noastră de interes. 

Astfel, Fundaţia Romtens a 

început în martie 2011 deru-

larea proiectului STAVEG, 

proiect cofinanţat din Fondul 

Social European prin Progra-

mul Operaţional Sectorial Dez-

voltarea Resurselor Umane 

Întâlnire de Lucru PSCR, 5-6 mai 2011, Sighişoara 
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Ştiri 

Sursa:  www.ziare.com 

2007-2013 Investeşte în 

Oameni! 

Proiectul se va desfăşura pe 

o durată de 24 de luni. 

STAVEG este un proiect 

original, cu valenţe deosebite, 

care ţinteşte spre îmbunătăţirea 

considerabilă a pregătirii re-

surselor umane din cadrul ser-

viciilor de recuperare a stărilor 

vegetative şi managementul 

integrat al pacienţilor aflaţi în 

stări vegetative.  Obiectivul 

proiectului, la nivel de indica-

tori, este îmbunătăţirea aptitu-

dinilor şi know-how-ului a 25 

de medici, 50 de asistenţi medi-

cali şi 25 de kinetoterapeuţi din 

spitalele din Bucureşti, care 

lucrează în acest domeniu deli-

cat. 

Prin STAVEG, dorim să 
preluăm şi să adaptăm         
corespunzător sisteme produc-
tive şi eficiente care se des-
făşoară cu succes în Uniunea 
Euuropeană. Există studii care 
evidenţiază o scădere a 
mortalităţii pentru cazurile în 
stare vegetativă, de la 80% la 
30%, atunci când sunt aplicate 
standarde adecvate, iar cazurile 
sunt îngrijite de personal special 
pregătit. Aşadar, actualizarea 
cunoştinţelor, îmbunătăţirea 
apt i tu d i n i l or  me d i c i l or , 
asi ste nţi l or  me dical i  ş i 
kinetoterapeuţilor, optimizarea 
organizării sarcinilor de lucru 
ale acestora sunt elemente 
cruciale pe care proiectul nostru 
le vizează. 

Ce considerăm că vom 
obţine în cei doi ani de proiect?! 

 Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi 
practicilor specialiştilor  români 
prin preluarea unor modele 

europene de organizare a 
activităţii în serviciile de 
recuperare şi îngrijire a 
pacienţilor în stare vegetativă, 
abordare conformă obiectivelor 
Strategiei Lisabona, 

 Îmbunătăţirea organizării 
muncii în cadrul serviciilor de 
îngrijire şi creşterea eficienţei 
a c e s t o r a ,  v e n i n d  î n 
întâmpinarea Strategiei de 
Reformă a Ministerului Sănătăţii 
Publice, 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă pentru personalul 
angajat în servici i le de 
recuperare, venind astfel în 
întâmpinarea obiectivelor 
POSDRU. 

Pe scurt: mobilizarea 
tuturor resurselor, pentru ca 
ei ... cei care arată ca şi cum ar 
dormi profund să revină printre 
noi, pentru ca personalul care îi 
are în grijă să ducă o viaţă 
îmbunătăţită calitativ şi pentru 
ca sistemul nostru de sănătate 
să înceapă el însuşi să se 
însănătoşească.  
Simona Tutilă, Fundaţia 
Romtens 
 
►4. Asistență tehnică spre 

i n t e r o p e r a b i l i t a t e  a 

furnizorilor de servicii 

medicina muncii pe baze 

standard de date (TOMRO) 

În cadrul liniei de asistenţă 

financiară provizorie, denumită 

“Facilitatea de tranziţie”, 

Comisia Europeană a acordat 

României sprijin în vederea 

dezvoltării şi întăririi capacităţii 

administrative de a pune în 

aplicare şi de a asigura 

r e s p e c t a r e a  l e g i s l a ţ i e i 

comunitare şi pentru a promova 

schimbul de bune practici între 

parteneri.  

Astfe l , în per ioada 15 

decembrie 2009 și 15 decembrie 

2010 a fost derulat de către un 

consorțiu compus din Prevent 

asbl, Institutul Finlandez de 

Sănătate Ocupațională, Fundația 

Romtens și Romair Consulting srl  

proiectul care a urmărit să 

o f e r e  s p r i j i n  p e n t r u 

d e z v o l t a r e a  r e ț e l e i 

interoperaționale de furnizori 

de servicii de sănătatea și 

securitatea în muncă, cu 

scopul de a reintegra angajații 

în circuitul populației active 

profesional. 

Au fost desfășurate 3 grupuri 

mari de activități cu titlurile: 

I. ‖Creșterea performanței în 

ceea ce privește transferul 

da te l or  pr i v i nd bol i l e 

profesionale și a bolilor legate 

de profesiune, între instituțiile 

r e s p o n s a b i l e ,  p r i n 

s t a n d a r d i z a r e a  s i 

informatizarea acestui proces‖ 

Principalul rezultat obținut în 

cadrul acestei activități a fost 

un sistem on-line de raportare 

a bolile profesionale și a 

bolilor legate de profesiune al 

cărui beneficiar este Direcția 

de Sănătate Publică București.  

Aplicația software se află în 

acest moment în testare 

urmând ca în măsura 

rezultatelor obținute să fie 

extinsă la nivel național. 

II. ‖Organizarea de cursuri de 

formare postuniversitara a 

specialistilor in medicina 

muncii/ocupationala si a 

specialistilor in recuperare 

medicala‖. 

În cadrul acestei activități au 

fost organizate cursuri de 

formare postuniversitara 

pentru specialiști în medicina 

muncii și specialiști în 

recuperare medicală.  Cursurile 

au avut titlul ‖Asigurarea 

liberei mișcări a lucrătorilor și 

interoperabilitatea indicatorilor 

de sănătate între statele 

membre UE‖. 

III. ‖Creșterea performanței 

furnizorilor de servicii de 

medicina muncii prin creșterea 

capacității operaționale a 

acestora pentru o mai bună 

acoperire a pieței cu servicii de 

calitate și ajustate nevoilor 

clientilor lor‖  În cadrul acestei 

activități au fost evaluate, 

analizate, raportate și propuse 

măsuri de îmbunătățire a 

activității de supraveghere a 

sănătății muncii derulată la 

nivelul Direcțiilor de Sănătate 

Publică, a pieței furnizorilor de 

servicii de medicina muncii și a 

mecanismelor de reglementare 

a acestora, de metodologii de 

evaluare, clasificare și 

promovare a furnizorilor de 

servicii de medicina muncii. 

Proiectul poate fi considerat 

un succes și a reprezentat o 

nouă treaptă adăugată 

integrării sistemului medical 

românesc in UE. 

Radu Silveanu, Fundaţia 
Romtens 

Imagine de la unul dintre cursurile de pregatire din cadrul TOMRO 
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      Organizată în Sibiu, pe 

data de 25 martie 2011, 

conferinţa vine ca o certificare, 

o confirmare a eforturilor 

întreprinse de întreaga echipă 

coordonatoare a proiectului  

―Promovarea Sănătăţii la Locul 

de Muncă în Regiunea 

Centru‖ (CPSLM). Echipa 

acestui proiect complex şi 

inovator îi strânge laolaltă pe: 

Fundaţia Romtens — liderul 

proiectului, Asociaţia Caselor 

de Asigurări de Sănătate din 

Germania (Bundesverband der 

Betriebskrankenkassen – BKK 

— cel de-al treilea cel mai mare 

asigurator de sănătate din 

Germania, cu peste 14 milioane 

de persoane asigurate) şi pe 

Universitatea ―Lucian Blaga‖ 

din Sibiu.  

      Evenimentul a reunit 

peste 130 de persoane din 

domeniul medicinei muncii, 

p r o m o v ă r i i  s ă n ă t ă ţ i i , 

promovării sănătăţii la locul de 

muncă, managementului de 

întreprinderi şi nu numai, din 

judeţele Sibiu, Alba, Mureş şi 

Covasna, şi s-a desfăşurat în 

prezenţa prefectului din judeţul 

Sibiu , domnul Dumitru 

Răcuciu. 

Agenda conferinţei a 

cuprins următoarele puncte 

tematice: prezentarea detaliată a 

proiectului CPSLM, importanţa 

reuniunii, am putut afla 

p u n c t e l e  f o r t e  a l e 

conferinţei din perspectiva 

acestora. S-au evidenţiat: 

tematica ş i va loarea 

prezentărilor (considerate a 

fi interesante, inspirate, 

bogate în informaţii clare, 

no i  ş i  f o l os i toa r e ) , 

prezentarea PSLM din 

perspectiva Caselor de 

Asigurări de Sănătate din 

Germania şi prestaţia 

moderatorilor. În ceea ce 

priveşte punctele slabe ale 

conferinţei, putem nota cu 

satisfacţie că majoritatea 

participanţilor au afirmat că 

nu au existat puncte slabe, 

iar  în cazul celor care au 

bifat ceva la acest punct,  

timpul foarte scurt a fost 

considerat o bilă neagră 

pentru organizatori. 

Datorită importanţei 

tematicii abordate în cadrul 

reuniunii, presa a luat în 

vizor conferinţa şi i-a 

dedicat câteva articole 

demne de luat în seamă. 

Rondul de Sibiu şi Tribuna au 

fost principalele publicaţii 

care au pus pe tapet 

problemele dezbătute în 

cadrul conferinţei. Din 

perspectiva lor,  proiectul 

CPSLM este unul util, ce are 

ca scop  final crearea unui 

mediu de muncă mai 

sănătăţii la locul de muncă şi 

integrarea ei în managementul 

calităţii totale, prezentarea 

promovării sănătăţii la locul de 

muncă din perspectiva Caselor 

de Asigurări de Sănătate din 

Germania, activităţile de 

informare şi educare în 

întreprinderile din judeţele: 

Sibiu, Alba, Mureş şi Covasna 

şi prezentările următoarelor 

societăţi: SC Compa SA din 

judeţul Sibiu, SC Romaqua 

Group SA din judeţul Alba, SC 

Hirschmann SA din judeţul 

Mureş şi SC TBRCM SA din 

judeţul Covasna. 

De mare atenţie s-a 

bucurat, în cadrul conferinţei, 

prezentarea dlui Carsten Gräf, 

reprezentantul partenerului 

străin — BKK. Subiectele 

abordate de dânsul au fost 

dintre cele mai interesante: 

programul actual al BKK, 

managementul sănătăţii ca 

proces, raportul asupra stării de 

sănătate, realizat de BKK 

pentru companii şi întreprinderi  

şi exemple concrete de proiecte 

de PSLM. 

Însă, nu doar prezentarea 

reprezentantului BKK a 

reprezentat un succes, ci şi 

restul prezentărilor, potrivit 

participanţilor. Astfel, în urma 

chestionarelor de evaluare a 

conferinţei, pe care participanţii 

le-au completat la finalul 

Conferinţa Regională: “Ai grijă de sănătatea ta! Nu mai amâna! Împreună 
pentru sănătatea la locul de muncă.“ din cadrul proiectului “Promovarea 
Sănătăţii la Locul de Muncă în Regiunea Centru“ (CPSLM) 

sănătos şi atractiv pentru 

angajaţii întreprinderilor din 

Regiunea Centru a ţării. 

Aspectul care i-a surprins cel 

mai mult pe jurnaliştii care au 

scris pe marginea subiectului 

de faţă a fost faptul că igiena 

personală şi a locului de muncă 

a fost cea mai aleasă temă (din 

10 teme) de către manageri 

pentru angajaţii lor, urmată 

fiind de zgomot, fumat şi 

alimentaţia sănătoasă.  

Subiectul a apărut şi în 

paginile web ale site-urilor:    

www.romedic.ro,www.rssmons

ter.ro, www.i-medic.ro, 

www.niuzer.ro şi a fost adus în 

discuţie de către posturile de 

radio: Radio România Actualităţi 

şi Vocea Evangheliei, dar şi de 

către postul de televiziune local 

– TV Sibiu. 

Ca o concluzie de final, 

putem afirma că am reuşit ceea 

ce ne-am propus: captarea 

atenţiei publicului larg şi 

începutul ușor (care prinde 

forţe asemenea unui bulgăre de 

zăpadă ce se rostogoleşte) al 

schimbării  atitudinii oamenilor 

vizavi de adoptarea unui stil de 

viaţă mai sănătos la locul de 

muncă. 

 

Simona Tutilă, Fundaţia 

Romtens 

 

Temele de Interes ale 

Conferinţei 
Conferinţa în viziunea Mass-

Mediei 

Feedback-ul Participanţilor 

Imagini: Conferinţa Națională a 

proiectului CPSLM, 25 martie 2011, 

Sibiu 
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Concluzii la final de proiecte 

CPSLM şi VPSLM, din perspectiva Crinei Slave - Asistent de Proiect (1) 

―Promovarea Sanătăţii la 

Locul de Muncă în Regiunea 

Centru― (CPSLM) şi 

―Promovarea Sanătăţii la 

Locul de Muncă în Regiunea 

Vest― (VPSLM) sunt două 

proiecte cu aport novator, cu 

o durată de doi ani, ce s-au 

desfăşurat în ţara noastră 

(VPSLM este încă în 

desfăşurare, finalizându-se în 

august 2011).  

Dar ... nu dezvăluim mai 

mult, ci vă lăsăm pe 

dumneavoastră să aflaţi din 

interviul de mai jos ce 

informaţii am reuşit să 

obţinem de la unul dintre 

oamenii din spatele 

proiectelor, domnişoara Crina 

Slave, Asistent de Proiect. 

Simona Tutilă: Bună, Crina! 

În primul rând, vreau să vă felicit 

(pe tine şi pe echipele coordonatoare 

de proiect) pentru munca minunată 

pe care aţi depus-o de-a lungul 

derulării  proiectelor CPSLM şi 

VPSLM. În al doilea rând, ţin 

să-ţi mulţumesc pentru faptul că ai 

acceptat să-mi “ţii de urât” 

minutele care urmează şi să-mi 

răspunzi la întrebările pe care ţi le

-am pregătit.   

Crina Slave: (zâmbete) 

Bună, Simona! Nu ai pentru 

ce să-mi mulţumeşti, mă simt 

onorată pentru invitaţia ta la 

o discuţie despre cele două 

proiecte. O să-ţi ţin cu drag 

―de urât‖ minutele următoare 

(zâmbete). 

Ok, atunci pregăteşte-te! 

(zâmbete). Prima întrebare: 

 

 Ce a însemnat pentru tine să fii 

asistentă pe proiectele  despre care 

discutăm? 

Pentru mine, faptul de a fi 
asistent de proiect a însemnat 
în primul rând o  provocare, 

fiind primul meu job de acest 
fel. De asemenea, mă bucur 
enorm că am avut oportunitatea 
de a lucra alături de oameni 
profesionişti la organizarea 
acestor proiecte şi îi mulţumesc 
coordonatorului proiectelor 
pentru încrederea acordată.   
 
Tu ai luat parte la activităţile de 

instruire a Managerilor de Resurse 

Umane şi de Sănătatea şi Securitatea 

Muncii. Ce ne poţi spune în urma 

lor? Au fost interactive, dificile? Cum 

ţi s-au părut cursanţii? Care a fost 

feedback-ul lor? 

Într-adevăr, am fost prezentă la 
toate cursurile de formare 
profesională a managerilor.  
Structura cursului a fost 
concepută astfel încât să îmbine 
foarte bine noţiunile de sănătate 
şi securitate în muncă cu cele 
privind promovarea sănătăţii la 
locul de muncă. Acest curs a 
avut o parte teoretică, dar şi una 
practică. Orele de practică au 
oferit posibilitatea de a aplica şi 
consolida ce s-a învăţat, chiar în 
întreprindere. Dar şi orele de 
teorie au fost foarte interactive, 
au existat debate-uri, jocuri. Cel 
mai apreciat tip de exerciţiu a 
fost exerciţiul de înflorire pe 
care unii dintre manageri 
mărturisesc că îl repetă în 
continuare la birou, împreună 
cu colegii. 
De multe ori s-a afirmat faptul 
că managerii ocupă o poziţie 
ingrată, o poziţie de ―tampon‖ 
între angajaţi şi conducere, şi 
tocmai aceste cursuri i-au ajutat 
să găsească acele pârghii care  să 
ducă la un ţel comun, şi anume: 
“ a n g a j a ţ i  s ă n ă t o ş i  î n 
întreprinderi sănătoase‖.  
 
Ne poţi spune în două fraze 

concentrate concluziile voastre în urma 

evaluării nevoilor de formare 

profesională a managerilor şi a 

lucrătorilor din întreprinderile 

Regiunilor Centru şi Vest? 

În urma interviurilor şi a focus 
grupurilor s-a constatat faptul că 

există situaţii când angajaţii 
t r e bu i e  s ă  se  au t o -
perfec ţ ioneze .  Dator i tă 
faptului că, pe parcursul vieţii 
profesionale, apar diferite 
schimbări, managerii şi nu 
numai ei, trebuie să ţină pasul 
cu aceste schimbări, să se 
adapteze şi să găsească soluţii 
pentru sănătatea şi securitatea 
lucrătorilor în diferite situaţii 
(schimbarea echipamentelor 
de lucru, a utilajelor, a 
mediului, a produselor).  
Tot  pr i n  i n te rme d iu l 
interviurilor şi a focus 
grupurilor, s-au stabilit mai 
multe teme de interes pentru 
informarea şi educarea 
angajaţilor, teme ce au fost 
alese de managerii de SSM şi 
RU, împreună cu conducerea 
întrepr inder ilor .  Putem 
menţiona faptul că temele cele 
mai cerute au fost: controlul 
fumatului la locul de muncă, 
igiena individuală şi a locului 
de muncă, precum şi controlul 
stresului profesional.  
 
Am dori să aflăm mai multe 

lucruri despre campania de 

informare şi educare pentru 

angajaţii întreprinderilor din cele 

două regiuni. Cum ţi s-au părut 

angajaţii? Au fost aceştia receptivi 

la sesiunile pe care le-aţi organizat? S-

au arătat interesaţi de problemele pe 

care le-aţi abordat?  

Beneficiarii campaniilor de 
informare si educare au fost, in 
cazul proiectului CPSLM (şi vor 
fi in cazul proiectului VPSLM), 
toţi lucrătorii  din cadrul 
întreprinderilor implicate în 
proiect.  
S-a vrut o modalitate cât mai 
interactivă de prezentare, pentru 
a capta şi mai mult atenţia 
angajaţilor,  şi astfel materialele 
PowerPoint au fost însoţite de 
clipuri video, precum şi de 
broşuri, afişe şi alte materiale 
informative.   
Angajaţii au fost deschişi la 
problemele discutate şi cred că 
un merit destul de mare pentru 
acest lucru îl au experţii locali, 
care au susţinut aceste sesiuni. 
 
Ce crezi tu, acum că proiectul 

CPSLM s-a terminat: vor adopta 

companiile – vorbim la nivelul tuturor 

resurselor umane – un stil de viaţă 

mai sănătos la locul de muncă? 

Sunt absolut sigură că unele 
schimbări se vor produce în 
întreprinderi. 
Un exemplu este o firmă din 

judeţul Alba, a cărei conducere a  
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Concluzii la final de proiecte 

CPSLM şi VPSLM, din perspectiva Crinei Slave - Asistent de Proiect (2) 

înţeles importanţa creării 

unui mediu de muncă 

sănătos şi a cumpărat 

biciclete angajaţilor, pentru 

ca aceştia să facă cât mai 

multă activitate fizică. 

Bineînţeles că  nu toate  

întreprinderile vor dispune 

de resursele necesare pentru  

a implementa  astfel de idei, 

dar există multe alte 

modalităţi  de a crea un stil 

de viaţă sănătos la locul de 

muncă, care să nu implice un 

mare efort. În aceste condiţii,  

consider că participarea 

întreprinderilor  la acest 

proiect a constituit în mod 

cert doar primul pas.  

 

Ce ne poţi spune despre rezultatele 

finale ale proiectului CPSLM? 

Când crezi că se vor observa 

primele efecte ale proiectului la 

nivelul populaţiei? 

Rezul tatele  finale  a le 
proiectului au constat într-un 
număr de 111 manageri de 
SSM şi RU instruiţi care vor 
putea să implementeze 
propriile lor campanii de 
informare şi educare pentru 
angajaţ i  în domeniu l 
Promovării Sănătăţii la Locul 
d e  M u n c ă ,  6 0  d e 
întreprinderi în cadrul cărora 
s-au derulat campanii de 
informare şi educare pentru 
12.000 de angajaţi şi 12.000 
de pachete informative care 
conţin informaţii referitoare 
la factorii de risc asociaţi 
locului de muncă, influenţa 
acestora asupra sănătăţii şi 
sfaturi pentru adoptatea unui 
stil de viaţă sănătos.   
Implementarea acestor pro-
grame generează schimbări 
de atitudine faţă de angajator 
şi faţă de munca efectuată, o 
atitudine pozitivă faţă de 
locul de muncă şi faţă de 

angajator, iar un moral bun al 
angajaţilor conduce la o produc-
tivitate crescută a muncii. 
Potrivit acestui raţionament, cred 
că efectele nu vor întârzia să 
apară.  
 
Care ţi s-au părut a fi diferenţele 

dintre Centru şi Vest. Care dintre cele 

două regiuni au receptat cel mai bine 

conceptele şi activităţile proiectelor 

CPSLM şi VPSLM sau consideri că 

ambele zone au fost deschise şi 

receptive? 

Ambele regiuni au fost deschise 
şi receptive la aceste programe, 
nu pot spune că au existat 
diferenţe între cele două regiuni, 
însă au existat diferenţe între 
întreprinderile implicate, pe care 
numai o persoană din “culise‖  le 
poate sesiza. Aceste deosebiri au 
constat în gradul de implicare a 
întreprinderilor în organizarea 
sesiunilor de informare şi 
educare pentru angajati. Aceste 
diferenţe, eu cred că s-au datorat 
diferitelor domenii de activitate 
ale întreprinderilor,  pentru că în 
unele cazuri s-au întâmpinat 
dificultăţi în găsirea timpului 
optim pentru sesiuni, deoarece se 
lucra cu normă, şi timpul era 
foarte preţios.   
 
Ai ceva de reproşat ţie, dar şi echipelor 

(Fundaţia Romtens, BKK, 

Universitatea „Lucian Blaga” – 

pentru CPSLM şi Fundaţia 

Romtens, Work Research Centre şi 

Spitalul Clinic Municipal Timişoara 

– pentru VPSLM) care s-au ocupat 

de cele două proiecte? 

Eu propun sa nu încheiem cu 
reproşuri, ci mai bine cu 
mulţumiri, pentru că numai  
acest cuvânt  îl pot adresa 
echipelor implicate în aceste 
d ou a  p ro i e c te .  A şad a r , 
Mulţumesc! 
 
Dar ce ne poţi spune despre tine, 

Crina? Care e impactul proiectului 

asupra propriei tale vieţi? Mănânci 

mai sănătos, te stresezi mai puţin, 

respecţi cele 30 de minute de 

exerciţii fizice pe zi, îţi organizezi 

mai bine timpul? 

Îţi mărturisesc că  exact aceşti 
3 itemi sunt în capul listei mele 
de ―must do‖. Încă mai lucrez 
la ei.  În schimb, am reuşit să 
îmi planific mai bine timpul şi 
este interesant  de observat 
câte probleme se pot rezolva 
doar prin aplicarea unor reguli 
cheie, simple, pentru un 
management al timpului 
eficient.  
 
A fost dificil să fii Asistent de 

Proiect sau greutăţile pe care aceste 

două proiecte le-au implicat par 

infime şi pălesc în compararaţie cu 

roadele şi satisfacţiile de care tu şi 

întreaga echipă coordonatoare a 

proiectelor v-aţi bucurat? 

Ai spus foarte bine!  Cred că 

orice lucru sau activitate ţi se 

pare dificilă  la început; este 

etapa în care te opreşti şi 

începi să îţi pui întrebări de 

genul :  ―Oare  mă  voi 

descurca?‖, Oare am facut 

bine?‖, ―Oare ce va urma?‖. 

Dar, indiferent câte întrebări şi 

temeri ai în trecut, în 

momentul în care rezultatele 

apar, totul se uită şi eşti 

pregătit pentru ceva nou.  

Mă bucur să aud asemenea lucruri. 

Acestea au fost toate întrebările 

mele. Îţi mulţumesc încă o dată, 

Crina, pentru interviul acordat! 

Conversaţia noastră s-a dovedit a fi 

extrem de agreabilă, dar şi 

productivă. Cu siguranţă, cititorii 

noştri vor fi plăcut impresionaţi de 

temele pe care le-am abordat! Îţi 

doresc mult succes în continuare şi cât 

mai multe proiecte ca CPSLM/

VPSLM! 

Mulţumesc frumos! Mă bucur 

că am putut să vă fiu de ajutor 

şi sper să vă fiu şi pe viitor, cu 

alte proiecte similare celor 

două, la fel de extraordinare şi 

―benefice‖ pentru sănătatea 

noastră, a tuturor (zâmbete).  
Interviu realizat de Simona Tutilă, 

Fundaţia Romtens 



►1 .A IX -a  Conf e rin ţă 

Internaţională privind stresul 

şi sănătatea în muncă, cu titlul 

―Munca, Stresul şi Sănătatea 

în 2011: Munca şi Starea de 

Bine în Context Economic‖, 19 

- 22 Mai 2011, Orlando, Florida 

Conferinţa, organizată de 

Asoc i a ţ i a  Ame ri c ană de 

Psihologie, Institutul Naţional 

pentru Sănătatea şi Securitatea în 

Muncă şi Societatea pentru 

Psihologia Sănătăţii în Muncă, are 

în prim-plan natura schimbătoare 

a locului de muncă şi efectele 

acesteia asupra sănătăţi i , 

securităţii şi bunăstării angajaţilor. 

h t tp ://www.apa .org/ws h/

index.aspx  

 

►2. Simpozionul Internaţional  

cu tema ―Sănătatea, Starea de 

bine şi Securitatea la Locul de 

Muncă: Noi exigenţe la nivelul 

Europei‖, 25 Mai 2011, 

Bruxelles, Belgia 

Ideea acestei reuniuni la nivel 

înalt a pornit de la cercetările 

Eurostat, care au reliefat 

faptul că, în Europa, mai 

mult de 5.500 de oameni mor 

în fiecare an datorită 

accidentelor de muncă, iar 

27,23 de milioane de 

europeni au raportat o 

problemă de sănătate cauzată 

de factorii nocivi de la locul 

de muncă, într-un singur an. 

Simpozionul, organizat de 

Centrul pentru  Studi i 

Parlamentare, pune accentul 

pe provocările actuale din 

domeniul sănătăţii, securităţii 

şi stării de bine în muncă şi 

încearcă să vină cu soluţii noi, 

moderne  pentru un 

management mai bun a 

problemelor din această sferă 

de activitate. 

h t t p : / /

publicpolicyexchange.co.uk/

events/BE25-PPE2.php 

 

►3 Al XIX-lea Congres 

Mondial de Sănătate şi 

Securitate în Muncă: 

―Construind o Cultură 

Globală de Prevenire 

pentru un Viitor Sănătos şi 

Sigur‖, 11-15 Septembrie 

2011, Istanbul, Turcia 

Congresul Mondial de 

Sănătate şi Securitate în 

Muncă este unul dintre cele 

mai importante evenimente 

internaţionale din domeniul 

sănătăţii şi securităţii în 

muncă.  

Scopul principal al 

congresului este acela de a 

contribui la prevenirea 

accidentelor şi bolilor 

profesionale şi de a contribui la 

protejarea sănătăţii angajaţilor. 

Obiectivele generale ale 

organizatorilor evenimentului 

sunt: crearea unui forum şi a 

unei platforme pentru schimbul 

şi împărtăşirea de informaţii noi 

şi bune practici din aria 

promovării sănătăţii şi securităţii 

în muncă şi construirea şi 

întărirea reţelelor, alianţelor şi 

parteneriatelor din domeniu. 

h t t p : / /

www.safety2011turkey.org/ 

 

►4. Congresul A+A 2011, Al 

32-lea Congres Internaţional 

de Sănătate şi Securitate în 

Muncă: (A+A) Securitate, 

Sanătate, Ergonomie, 18-21 

Octombrie 2011, Düsseldorf, 

Germania 

Congresul este organizat de 

Asociaţia Federală Germană de 

Sănătate şi Securitate în Muncă 

(BASI), entitate compusă din 75 

de instituţii din domeniul SSM.  

Temele abordate din acest an 

sunt dintre cele mai interesante: 

promovarea sănătăţii la locul de 

muncă,  factorii de stres şi de 

risc prezenţi la locul de muncă, 

securitatea  la locul de muncă, 

dar şi metode de prevenire a 

riscurilor de la locul de muncă 

E ste  i n ter e sant  să 

precizăm că, în 2009, au 

participat aproximativ 5000 de 

oameni. Mai multe detalii la: 

 h t t p : / / w w w . a p l u s a -

o n l i n e . c o m / c g i - b i n /

md_aplusa/custom/pub/

c o n t e n t . c g i ?

lang=2&oid=10139&ticket=g

_u_e_s_ t&ca_page=e n%

2F2171.htm 

 

► 5 .  C o n f e r i n ţ a  

Internaţională de Sănătate 

2011 ,  organizată de 

Organizaţia Internaţională 

a Muncii, 18-21 Octombrie 

2011, Düsseldorf, Germania 

Conferinţa, ce coincide 

cu Congresul A+A, se axează 

pe punerea în aplicare a 

instrumentelor internaţionale 

privind abordarea strategică a 

SSM la nivel naţional, dar şi la 

nivel de întreprindere.  

Conferinţa oferă un 

forum deosebi t ,  unde 

participanţii vor putea să-şi 

împărtăşească experienţele şi 

să înveţe unii de la alţii cum să 

pună în practică cele mai noi 

tehnologii în domeniul SSM, 

atât la nivel naţional, cât şi la 

nivel de întreprindere. 

h t t p : / / w w w . a p l u s a -

online.com/cipp/md_aplusa/

c u s t o m / p u b /

content,oid,10134/lang,2/

t i c k e t , g _ u _ e _ s _ t / ~ /

ILO_Conference.html 

Evenimente 

Pag ină  10 
Promovarea  Sănătăţ i i  la  Locu l  de  Muncă  

Număru l  8  

Imaginile sunt preluate de site-urile 

oficiale ale conferinţelor/congreselor. 



p r e g ă t i t e  s ă  d e v i n ă 

companionii voştri : boli 

diareice, hepatita A, holeră, 

dizenterie, parazitoze, infecţii 

a l e  c ă i l or  re sp i r a tor i i 

superioare, gripă, pneumonie, 

furuncule, herpes, instalarea 

păduchilor, conjunctivite, 

infecţii ale tractului urinar  

 Şi riscaţi să fiţi ridiculizaţi sau 

evitaţi de cei din jurul vostru, 

pentru că, să fim sinceri, 

nimănui nu-i place să stea într-

o companie ―urât mirositoare‖ 

şi neîngrijită, în general. 

Ce puteţi face pentru a 

respecta nivelul minim de 

igienă personală şi la locul de 

muncă, astfel încât să nu 

puneţi în pericol sănătatea 

dumneavoastră și a celor din 

jur?  

Reguli de igienă personală: 

 Spălaţi-vă des pe mâini (cea 
mai eficientă cale de a preveni 

Surprinzător sau nu, din 

cele 10-12 teme puse la 

dispoziţia întreprinderilor din 

Regiunea Centru şi Vest din 

ţara noastră, igiena individuală 

şi a locului de muncă a fost cea 

mai cerută temă pentru 

sesiunile de informare şi 

educare a angajaţilor.  

Din acest motiv, îi dedicăm 

această secţiune, pentru a vă 

reaminti cât este de importantă 

igiena pentru sănătatea voastră 

şi a celor din jurul vostru, dar şi 

ce trebuie să faceţi pentru a vă 

feri de efectele negative ale 

igienei defectuoase. 

Igiena reprezintă un 

ansamblu de reguli  şi măsuri 

menite să vă apere sănătatea. 

Astfel, ştiaţi că, dacă nu le 

respectaţi,  

 Boli necruţătoare, ca cele 

enumerate mai sus, sunt 

și limita răspândirea 
germenilor), 

 Spălatul mâinilor trebuie 
efectuat:  înainte de: a mânca, 
a vă atinge faţa, gura, ochii, 
nasul și înainte de a lua 
medicamente; după ce: aţi 
fost la toaletă, aţi atins obiecte 
murdare, aţi strănutat sau aţi 
tuşit în palmă, aţi atins 
animale, aţi înotat în bazin sau 
într-o apă folosită de mai 
multe persoane; când: mâinile 
sunt murdare, aţi ajuns acasă 
sau la serviciu. 

 Spălaţi-vă frecvent părul, 
unghiile, urechile  etc., 

 Spălați-vă dinţii (igiena orală) 
măcar de două ori pe zi, dacă 
nu după fiecare masă, 

 Acoperiţi-vă gura cu o 
batistă / șerveţel de unică 
folosinţă în momentul în care 
tușiţi sau strănutaţi, 

 Folosiţi, când este cazul, 
metode de protecție (mănuşi, 
ochelari, căşti etc.),  

 Nu vă umeziţi degetele cu 

Igiena Individuală şi a Locului de Muncă, 

Cea mai cerută temă de întreprinderile din Regiunile Centru şi Vest 
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limba pentru numărarea banilor 
sau răsfoire, în general. 
Reguli de igienă pentru locul 
de muncă: 

 Folosiţi practici de curăţenie 
care vor îndepărta şi distruge şi 
microrganismele, 

 Îndepărtaţi gunoiul în mod 
regulat şi eficient, 

 Păstraţi substanţele 
periculoase în afara locului 
unde se mănâncă sau unde se 
manipulează alimentele, 

 Utilizaţi geluri de curăţare a 
mâinilor şi/sau săpun - în sălile 
de şedinţe, sălile de curs, sălile 
de baie, arii de recepţie sau alte 
arii cu trafic de persoane 
intens, 

 Rămâneţi acasă când vă 
îmbolnăviţi, riscaţi să le daţi şi 
colegilor boala. 

Simona Tutilă, Fundaţia 
Romtens 
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