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 la  Locul  de Muncă  

Lector Dr.  Mihaela Stoia 

Profesor Dr. Dorin Iosif Bardac     

        Dacă paşii vă poartă cumva 

prin Sibiu, veţi simţi cum cei 800 de 

ani de istorie vă amprentează retina 

şi memoria afectivă, revenind acasă 

cu amintiri de neuitat. Atestată 

documentar încă din secolul al XII-

lea sub numele de Cibinium, aşeza-

rea a devenit Hermannstadt sub 

colonizarea saşilor (1366), iar nu-

mele actual a fost dat în 1918 de 

către populaţia românească. 

        S-ar putea spune foarte multe 

lucruri despre breslele de meşteşu- 

gari, despre Biserica Evanghelică, 

Pasajul Scărilor, Turnul Sfatului, 

Palatul şi Muzeul Naţional Bruken-

thal (construit cu 2 ani înainte de 

Louvre), Muzeul de Istorie Naturală, 

Complexul Naţional Muzeal AS-

TRA, Biblioteca ASTRA. 

        Au concertat la Sibiu Haydn, 
Brahms şi Liszt, au activat savanţi 
precum Hermann Oberth,  umanişti 
precum Andrei Şaguna, Lucian 
Blaga, George Coşbuc, Octavian 
Goga, Constantin Noica şi Emil 
Cioran. Cea mai veche şcoală 
atestată are peste 600 de ani, iar 
Facultatea de Teologie are peste 200 
de ani. 
        Prezenţa fizică a filozofului 
Blaga în perioada celui de-al doilea 
război mondial a dat oraşului 
„Cercul literar de la Sibiu‖, un 
precursor al Universităţii de astăzi, 
care poartă numele geniului abia din 
anul 1995. Universitatea „Lucian 
Blaga‖ promovează excelenţa şi 

continua înnoire socială, este 
deschisă spre modernitate şi 
internaţionalizare, iar în spiritul 
c o n t i n u ă r i i  t r a d i ţ i e i 
educaţionale de nivel înalt se 
regăseşte şi organizarea 
Conferinţei Naţionale de 
Medicina Muncii cu participare 
internaţională, care se va 
desfăşura plenar în perioada 21
-24 septembrie 2011. Tematica 
conferinţei se axează pe o 
problematică modernă şi 
actuală a medicinii muncii, care 
sperăm că va contribui la 
apărarea şi promovarea stării 
de sănătate a lucrătorilor, 
urmărindu-se atât precizarea 
l imitelor fiziologice ale 
adaptării organismului uman la 
diferiţi factori din mediul de 
muncă, cât şi modificarea 
mediului de muncă în vederea 
menţinerii echilibrului intern şi 

extern al indivizilor activi pe 
plan ocupaţional. Toate 
subiectele propuse şi tratate au 
importanţa şi ineditul lor. De 
exemplu, vor fi comunicări pe 
tema stresului ocupaţional, a 
relaţiei sănătate–restructurare, 
e lec trohipersensibi l i tatea , 

aplicaţii pentru materiale textile 
biomedicale, populaţia activă în 
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Editorial  

managementul sănătăţi i 
angajaţilor, care este necesar 
pentru că: îmbunătăţeşte 
starea de sănătate a 
lucrătorilor; creşte satisfacţia 
profesională şi motivaţia 
angajaţilor; scade rata 
î m b o l n ă v i r i l o r  ş i  a 
absenteismului; ameliorează 
c l i ma tu l  pr of e s i o na l ; 
întăreşte coeziunea şi 
loialitatea angajaţilor; scade 
fluctuaţia de personal; 
îmbunătăţeşte calitatea 
produsului; îmbunătăţeşte 
cooperarea; creşte satisfacţia 
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etate, promovarea sănătăţii 
umane prin consumul de 
alimente bogate în antioxidanţi–
antociani, obstacole în utilizarea 
dosarului electronic de sănătate, 
cronobiologia în medicina 
m u n c i i ,  d e r m a t o z e l e 
profesionale, particularităţile 
răspunsului imun în triada om-
mediu de muncă-sănătate, 
precipitinele serice la crescătorii 
români de animale (marker de 
expunere la fân mucegăit), 
necesitatea schimbării modului, 
nivelului şi calităţii colaborării 
între specialiştii implicaţi în 
activitatea de promovare şi 
menţinere a sănătăţii  şi 
securităţii în muncă, etc. Totuşi, 
dorim să subliniem, ca şi 
tendinţe ale orientării actuale a 
m e d i c i n i i  p r e v e n t i v e , 
„promovarea sănătăţii la locul 
de muncă‖ şi, de ce nu, „relaţia 
medicinii muncii cu alte 
discipline‖.  Actualmente , 
medicina muncii în România se 
practică preponderent în 
dimensiu nea preventiv ă , 
sprijinită fiind de un suport 
legislativ armonizat cu cel 
european, iar această tendinţă 
este reflectată şi în scăderea 
m o r b i d i t ă ţ i i  p r i n  b o l i 
profesionale. Scopul acestei 
specialităţi trebuie să vizeze 

cl ienţi lor; îmbunătăţeşte 
flexibilitatea şi inovaţia; 
îmbunătăţeşte cercetarea şi 
productivitatea; ajută la 
formarea / întărirea culturii 
organizaţionale; îmbunătăţeşte 
imaginea firmei. 
        Pe parcursul celor trei 
zile de conferinţă (21-24 
septembrie) ne propunem o 
abordare holistică, 
interdisciplinară, iar mesajul pe 
care dorim să îl transmitem 
este acela că medicina muncii, 

dincolo de ştiinţă, are o 
importantă dimensiune socială, 
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        Pentru voi, cititorii fideli 

subiectului de medicina muncii, 

am reuşit să aflăm detalii unice 

din culisele conferinţei din 21-

24 septembrie 2011. Ce-am 

aflat ... vedeţi din interviul cu dl 

Prof. Dr. Dorin Iosif Bardac. 

 

1. Ştim că anul acesta avem 

onoarea să beneficiem de 

experienţa dumneavoastră în 

calitate de organizator al 

conferinţei de medicina 

muncii. Ne puteţi spune în 

câteva cuvinte care sunt 

aşteptările dvs. ca şi 

organizator al acestui 

eveniment? 

        D o r i m c a  a c e a s t ă 

conferinţă să contribuie la 

consolidarea şi sporirea 

renumelui facultăţii  de 

medicină sibiene în ţară şi în 

afara graniţelor ţării. Dorim să 

demonstrăm că, deşi suntem 

o facultate tânără, beneficiem 

de un corp didactic valoros şi 

foarte bine pregătit. Dorim să 

întărim colaborarea cu toate 

centrele universitare din ţară, 

precum şi cu participanţii din 

străinătate. Dorim să ne 

înscriem pe linia ascendentă a 

modernizării medicinii muncii 

abordând domeni i  de 

cercetare ce se impun ca 

prior ităţi  în contextu l 

e vo lu ţ i e i  fe nome ne l or 

e c o no mi c o s oc i a l e  d i n 

România de astăzi. Dorim să 

demonstrăm că medicina 

muncii este o specialitate 

puternică şi respectată. Dorim 

să promovăm noul model de 

sănătate ocupaţională în 

Uniunea Europeană, model 

care interesează diferite 

profesii din sănătate şi posibil 

şi alte specialităţi implicate în 

activitatea multidisciplinară de 

prevenire şi care este capabil 

să identifice şi să controleze 

r i scur i l e  ocu pa ţi ona le , 

nonocupaţionale şi pe cele 

legate de mediu. El cuprinde 

scopul medicinii ocupaţionale, 

relaţia ei cu profesiunile aliate 

şi disciplinele adiacente. 

Dorim să arătăm, fără 

echivoc, responsabil i lor 

politici că medicina muncii 

este indispensabilă şi să-i 

rugăm, cu respect, să-i acorde 

întregul sprijin necesar. Doresc 

să transmit un mesaj optimist, 

încărcat de încredere şi 

afecţiune tuturor colegilor 

sibieni şi din întreaga ţară şi să-

i rog să preia ştafeta cursei 

„viitor în medicina muncii‖. 

 

2. Pentru a intra mai bine în 

fibra lucrurilor, puteţi să ne 

dezvăluiţi câteva din 

experienţele dvs. de la 

evenimentele anterioare de 

sub egida Societăţi i 

Române de Medicina 

Muncii? 

        Manifestările ştiinţifice 

medicale  (s impozioane , 

consfă tu i r i ,  inst ruc ta je , 

congrese) se caracterizează 

prin unele particularităţi, astfel: 

sunt mai frecvente decât cele 

organizate în alte domenii, 

având în vedere şi multitudinea 

specialităţilor medicale; au 

întotdeauna un caracter elevat, 

iar programul este, în general, 

extrem de încărcat. După ce 

am participat la zeci de 

asemenea manifestări pot 

afirma că beneficiile pe care le 

aduc se referă cel puţin la două 

a s p e c t e ,  ş i  a n u m e : 

participantul receptează sub 

formă de „pastilă‖ concentrată 

principalele actualităţi din 

domeniul respectiv, iar pe de 

altă parte, este un prilej de a se 
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întâlni şi discuta cu colegi din 

diferite zone ale ţării. Aceste 

manifestări medicale prezintă şi 

unele momente relaxante: 

cocktail, masă colegială şi 

vizitarea unor expoziţii sau 

obiective de interes turistic. De 

regulă, Societatea Română de 

Medicina Muncii, cu fonduri 

limitate, a organizat consfătuiri 

ştiinţifice remarcabile. 

 

3. Ce-şi propune conferinţa 

care urmează? Care sunt 

principalele subiecte care vor 

fi dezbătute şi de ce au fost 

acestea alese? Vă rugăm, 

povestiţi-ne mai pe larg 

despre tematica conferinţei. 

        Consfătuirea va debuta cu 

o tematică de mare interes pe 

plan european şi naţional, şi 

anume „promovarea sănătăţii la 

locul de muncă‖. Suntem 

onoraţi că acest subiect va fi 

abordat de însuşi iniţiatorul 

acestu i  prog ram pentru 

România, şi anume de dl dr. 

Theodor Hărătău, preşedintele 

Fundaţiei Romtens. Urmează 

lucrări de medicina muncii ca 

disciplină ştiinţifică de interfaţă 

cu alte discipline. Afecţiunile 

profesionale sau legate de 

profesie la personalul medico-

sanitar constituie o altă temă de 

interes, întrucât acest domeniu a 

fost mai puţin explorat în ţara 

n o a s t r ă .  A f e c ţ i u n i l e 
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răspunsuri: a) care sunt 

priorităţile medicinii muncii, în 

etapa actuală, pe domenii?; b) 

Care sunt soluţiile concrete de 

rezolvare a aspectelor în 

prezent deficitare? Dacă 

catedrele şi disciplinele de 

medicina muncii din ţară vor 

găsi răspunsuri adecvate la 

aceste provocări, propunem 

elaborarea unui ghid de bune 

practici în medicina muncii. 

4. Ştim că este o conferinţă 

cu participare internaţională. 

Nu vrem să părem 

indiscreţi, dar ne puteţi 

divulga câteva dintre 

numele participanţilor 

străini? 

        Ş i - a u  a n u n ţ a t 

participarea personalităţi 

ştiinţifice de marcă din Belgia, 

Slovenia, Ungaria şi Republica 

Moldova.  Numele lor 

reprezintă una din surprizele 

Conferinţei, dar vă putem 

spune că sunt cadre didactice 

de la universităţi renumite. 

 

5. Ce pierdem dacă nu 

participăm la evenimentul 

din septembrie? Altfel spus: 

de ce ar trebui să venim la 

conferinţă ? 

        Ardelenii sunt ospitalieri. 

Suntem însă conştienţi că pot 

exista, în perioada considerată, 

şi alte priorităţi. Cred, cu toată 

convingerea, că participanţii 

vor găsi ceea ce caută. 

6. Ce speră dl Dorin Bardac 

să obţină în urma 

evenimentului de la Sibiu? 

         Dacă se vor găsi 

răspunsuri adecvate la 

provocările Conferinţei, iar 

participanţii vor beneficia de 

un sejur plăcut, voi fi extrem 

de mulţumit. Doresc ca 

această conferinţă să fie şi un 

prilej de strângere a relaţiilor 

de prietenie şi colaborare între 

centrele medicale universitare 

autohtone, şi, de ce nu, şi din 

străinătate, pe acest tărâm al 

făgăduinţei care reprezintă 

Sibiul medical şi cultural. 

 

Interviu realizat de Simona Tutilă, 

Fundaţia Romtens 
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cardiovasculare ,  ca bol i 

profesionale sau legate de 

profesie, reprezintă ultima temă 

a conferinţei. În colaborare cu 

Facultatea de Teologie din Sibiu 

s-a abordat o subtemă de o 

importanţă deosebită, care se 

referă la relaţia „religie – ştiinţă 

– medicină - medicina muncii‖. 

Concluzia este că medicul 

tratează, dar Dumnezeu 

vindecă. Domnul dr. Emanoil 

Vlăduţ va prezenta aspecte de 

cronobiologie. Sunt două 

î n t re bă r i  c ar e  nec e si t ă 

Sursa: www.setuptm.ro 
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―Promovarea Sănătăţii la Locul de Muncă în Întreprinderile Mici şi Mijlocii din 
Regiunea Vest‖ (VPSLM) – o reuşită care „obligă‖ 

       Profesor Dr. Elena - 
Ana Păuncu 

 
        În cadrul strategiei 
Uniunii Europene pentru 
perioada 2007-2012 unul 
dintre principalele obiective ale 
planului global de acţiune la 
nivel  european pentru 
sănătatea lucrătorilor este 
„Protecţia şi promovarea 
sănătăţii la locul de muncă‖. 
        Acest deziderat a fost 
formulat în urma analizei 
rezultatelor obţinute şi a 
nereuşitelor în domeniu, 
pornind de la definiţia 
medicinei muncii, stabilită la 
prima sesiune comună a 
Comitetului de Sănătate în 
Mu ncă  a  Organi za ţ ie i 
Mondiale a Sănătăţii şi a 
Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii din 1950, revizuită la a 
12-a reuniune comună din 
1995 şi în conformitate cu 
Declaraţia de la Luxemburg, 
1997, în care promovarea 
sănătăţii la locul de muncă 
(PSLM) reprezintă eforturile 
reunite ale angajatorilor, 
angajaţilor şi societăţii de a 
îmbunătăţi ―starea de bine‖ şi 
de sănătate a oamenilor la 
locul de muncă. 
        Programul Operaţional 
Sectorial de Dezvoltare a 
Resurselor Umane a permis 
finanţarea şi derularea, în 
premieră în România, a unui 
p r o i e c t  r e g i o n a l  d e 
―Promovarea Sănătăţii la Locul 

de Muncă în Întreprinderi Mici 
şi Mijlocii din Reginea 
Vest‖ (VPSLM), ce s-a 
desfăşurat în judeţele Arad, 
Caraş-Severin, Hunedoara şi 
Timiş în perioada 1 septembrie 
2009 - 31 august 2011. 
Responsabil a fost Fundaţia 
Romtens, iar parteneri Centrul 
de Cercetari în domeniul 
Muncii (Work Research 
Centre) din Irlanda şi Spitalul 
Clinic Municipal de Urgenţă 
Timişoara - Clinica de 
Medicina Muncii. 
        Dacă la startul proiectului 
a existat mult entuziasm, dar şi 
nenumărate întrebări, teamă şi 
ezitări, ultimele au fost 
depăşite rând pe rând, în 
echipă. 
        Proiectul are marele merit 
de a fi pus în mişcare un 
minunat angrenaj format din 
specialişti în medicina muncii 
şi sănătate publică din zona 
Vest, managerii de resurse 
umane şi din serviciile de 
securitate şi sănătate în muncă 
din circa 120 de întreprinderi 
şi apoi un număr de 12.000 de 
lucrători care au participat la 
sesiunile de informare. 
        Moment oficial „final‖ al 
proiectului a fost conferinţa de 
informare cu privire la 
rezul tate le  obţinute ş i 
prezentarea unor întreprinderi 
A fost organizată în 30 august, 
la Timişoara. Deşi perioadă de 
concedii, subiectul de real 
interes a mobilizat aproape 

170 de persoane care au 
urmărit cu deosebită atenţie 
expunerile participanţilor la 
proiect şi a beneficiarilor 
acestuia. De remarcat faptul că 
rezultatele obţinute în fiecare 
judeţ şi în fiecare întreprindere 
sunt vii, vorbesc de la sine. 
Toţi participanţii s-au implicat 
activ, au prezentat, au întrebat, 
şi-au exprimat păreri le. 
Atmosfera conferinţei a fost 
calmă, deschisă, f iecare 
persoană din sală a avut de 
învăţat ori de împărtăşit câte 
ceva. 
        Concluzia finală unanimă 
a fost aceea că proiectul 
trebuie să continue, să dea mai 
mul te  roade în t imp. 
Rezultatele obţinute obligă şi 
încurajează la continuarea 
colaborării celor implicaţi şi la 
dezvoltarea împreună sau 
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individual a unor noi programe 
de PSLM. 

Opinia Specialistului 
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        Temă de actualitate - 
regionalizarea României îi 
surprinde pe specialiştii români 
care au atribuţii în crearea, 
dezvoltarea şi implementarea 
politicilor de sănătate publică 
fără experienţa necesară pentru 
a face faţă procesului de 
dezvoltare şi implementare a 
acestor politici la nivel regional.   
        C o n c e p u t  d i n t r - u n 
multiplu de idei, abordări şi 
apl icaţi i  remarcabile  în 
domeniul politicilor de sănătate 
publică, proiectul PHPRO vine 
în sprijinul acestora şi ţinteşte 
spre o pregătire multivalentă 
concretă a experţilor de 
sănă ta te  pu b l ic ă  ş i  a  
funcţionarilor publici care 
lucrează în Agenţiile de 
Dezvoltare Regională din 
România, astfel încât aceştia să 
cunoască şi să înţeleagă 
mecanismele prin care se 
creează, dezvoltă şi  se 
implementează politicile de 
sănătate publică la nivel 
naţional, regional şi local. 
        Proiectul este  finanţat cu 
sprijinul Comisiei Europene, 
prin programul ―Învăţare pe 
toată durata vieţii‖ şi este  
derulat de consorţiul format din 
F u n d a ţ i a  R o m t e n s , 
Universitatea din Perugia 
(Italia), Agenţia de Sănătate 
Publică din Barcelona (Spania) 
şi BKK - Asociaţia Caselor de 
Asigurări de Sănătate din 
Germania. Partenerii Fundaţiei 
Romtens nu sunt aleşi 
întâmplător, fiecare partener 

urmări pas cu pas procesul 
complex al dezvoltării şi 
implementării politicilor de 
sănătate publică. Astfel, 
cursanţii vor asista la o 
―simulare‖ a construirii, 
dezvoltării şi implementării 
politicilor la nivel naţional, 
regional şi local, ―simularea‖ 
axându-se pe descompunerea 
procesului şi evidenţierea 
etapelor acestuia, anume: 
Iniţierea acestor politici, 
Formularea, Aprobarea, 
Dezvoltarea, Implementarea, 
Monitorizarea şi Evaluarea 
lor. 
        Dobândirea noi lor  
cunoştinţe, abilităţi şi 
aptitudini va fi susţinută activ 
de componenta practică a 
cursului, lectorii analizând 
extensiv, împreună cu cei 80 
de cursanţi, studii de caz cu 
exemple de politici de 
sănătate publică din Italia, 
Germania şi Spania şi 
e f e c t u â n d 
exerciţii practice. 
        În urma 
c u r s u r i l o r , 
datorită sporirii 
cunoştinţelor şi a 
transferului de 
know-how din 
ţările vestice cu 
t r a d i ţ i e  î n 
domeniu, specialiştii români  
vor avea o vedere de 
ansamblu  superioară şi de 
actualitate,  putând astfel 

având un rol cheie. 
Astfel, obiectivul 
p r i n c i p a l  a l 
proiectului este identificarea, şi 
analizarea mecanismelor prin 
care politicile de sănătate 
publică se elaborează, dezvoltă 
şi implementează la nivel 
naţional, regional şi local în 
ţările partenerilor, şi anume 
Germania, Italia şi Spania, şi 
transferul rezultatelor obţinute 
(cunoştinţe şi know-how) 
specialiştilor români. 
        Esenţa, ―coniacul‖ extras 
din analiza mecanismelor 
respective din cele trei ţări se 
concretizează în 8 sesiuni de 
pregătire în toate regiunile de 
dezvoltare ale României (o 
sesiune per regiune) şi în cea 
mai importantă resursă 
bibliografică a cursului, 
manualul de pregătire destinat 
grupului nostru ţintă. 
        Cele 8 cursuri se adresează 
unui număr de 80 (10 cursanţi 
per curs) de experţi din 
institute/direcţii de sănătate 
publică şi funcţionari publici 
din Agenţiile de Dezvoltare 
Regională şi beneficiază de 
prezenţa a minimum 7 lectori 
ce activează în domeniul 
sănătăţii publice - personalităţi 
naţionale şi internaţionale, ce au 
o experienţă vastă în acest 
domeniu şi care pot să  
împărtăşească specialiştilor 
români din cunoştinţele şi 
expertiza lor excepţională.  
         Agenda unui curs va 
cuprinde 8 sesiuni  în care se va 

Proiectul ―Politici de Sănătate Publică—Pregătirea personalului român în 

vederea dezvoltării de politici de sănătate publică la nivel regional‖ 

(PHPRO) 

contribui cu adevărat la 
scurtarea perioadei de tranziţie 
şi facilitarea procesului de 
regionalizare din România cu 
privire la politicile de sănătate 
publică. 
       Avem plăcerea de a 
anunţa perioada de desfăşurare 
a cursurilor, anume 14 
noiembrie 2011 — 20 ianuarie 
2012. Toate cele 8 regiuni de 
dezvoltare din România vor fi 
acoperite, echipa PHPRO 
urmând a fi prezentă, în 
perioada menţionată, în   
următoarele oraşe din ţară: 
Timişoara, Cluj, Iaşi, Brăila, 
Bucureşti, Sibiu, Călăraşi şi 

Craiova.  

 
Simona Tutilă, Fundaţia Romtens 

►8 cursuri de pregătire în domeniul politicilor de 

sănătate publică în cele 8 regiuni de dezvoltare 

din România 

Sursa: www.windchillguru.com 

                        Sursa: Arhivă Fundaţia Romtens 
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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 Întreprinderile Mici şi Mijlocii din Regiunea Vest― (VPSLM) 

        Organizată în Timişoara, 

pe data de 30 august 2011, 

conferinţa certif ică şi   

încununează efortur i le 

întreprinse de întreaga echipă 

coordonatoare a proiectului  

―Promovarea Sănătăţii la 

Locul  de  Muncă în 

Întreprinderile Mici şi Mijlocii 

d i n  R e g i u n e a 

Vest‖ (VPSLM). Echipa 

acestui proiect complex şi 

inovator îi strânge laolaltă pe: 

Fundaţia Romtens — liderul 

proiectului, Work Research 

Centre din Irlanda (Centrul 

de Cercetări în domeniul 

Muncii) şi Spitalul Clinic 

Municipal de Urgenţă  

Timişoara.  

      Evenimentul a reunit 

peste 140 de persoane din 

domeniul medicinei muncii, 

securităţii muncii, promovării 

sănătăţii, promovării sănătăţii 

l a  l oc u l  de  mu nc ă , 

m a n a g e m e n t u l u i  d e 

întreprinderi şi nu numai, din 

judeţele Arad, Caraş Severin, 

Timiş şi Hunedoara şi s-a 

bu c u ra t de  pre ze nţa 

autorităţilor locale reprezentate 

de  dna Adriana Toma (Director 

Executiv OIR POSDRU 

Regiunea Vest), dna Monica 

Elena Măriuţa (Expert Asistent 

Principal, Instituţia Prefectului 

Timiş), dna Cornelia Corescu 

(Inspector şef, ITM Timiş), dl 

Conf. Dr. Octavian Mazilu 

(Director SCMUT), dl Dr. 

Gheorghe Nodiţi (Preşedintele 

Comisiei de Sănătate, Consiliul 

Judeţean Timiş) şi dna Dr. 

Melania Arion (Şef Serviciu, 

DSP Timiş).  

        Agenda conferinţei a 

cuprins următoarele puncte 

tematice: importanţa Medicinei 

Muncii şi  relaţia ei cu 

Promovarea Sănătăţii la Locul 

de Muncă, prezentarea detaliată 

a proiectului VPSLM şi a 

rezultatelor sale, activităţile de 

informare şi educare în 

întreprinderile din judeţele: 

Arad, Caraş-Severin, Hunedoara 

şi Timiş şi prezentări le 

următoarelor societăţi: SC 

Coficab Eastern Europe SRL, 

SC Contitech Thermopol SRL 

(din judeţul Arad), SC UCM 

Reşi ţa SA, SC Elec tro 

Echipament Industrial SA, SC 

Aqua Caraş SA (din judeţul 

C a r a ş - S e v e r i n ) ,  S C 

Electrocentrale Deva SA, SC 

Succes Conf RO SRL, SC 

Comsid SRL (din judeţul 

Hunedoara), SC Deraton SRL, 

SC TRW Automotive Safety 

Systems SRL, SC Aquatim SA şi 

SC Zirtim Crom SRL (din 

judeţul Timiş). 

        Prezentările din cadrul 

conferinţei au reprezentat un 

real succes, iar asta nu o 

spunem noi, organizatorii, ci 

participanţii. Astfel, în urma 

chestionarelor de evaluare a 

conferinţei, pe care aceştia le-

au completat la finalul 

reuniunii, am putut afla 

punctele forte ale conferinţei 

din perspectiva acestora. S-au 

evidenţiat: tematica şi valoarea 

prezentărilor (considerate a fi 

interesante, inspirate, clare şi  

bogate  în informaţi i ) , 

coeziunea, coordonarea şi  

colaborarea între participanţii 

la proiect, dar 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 

f o a r t e  s c u r t  a l o c a t 

prezentărilor întreprinderilor, 

dar şi durata lungă a 

conferinţei (pe de-a-ntregul) 

au fost considerate bile negre 

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. 

Agenda şi Radio Reşiţa au fost 

principalele instituţii media care 

au pus pe tapet problemele 

dezbătute în cadrul conferinţei. 

Din perspectiva lor,  proiectul 

VPSLM este unul care îşi  

dovedeşte utilitatea, având ca 

scop  final crearea unui mediu de 

muncă mai sănătos şi atractiv 

pentru angajaţii întreprinderilor 

din Regiunea Vest a ţării, printr-

o înţelegere mai bună a 

impactului pe care atât locul de 

muncă, cât şi comportamentul 

individual îl au asupra sănătăţii. 

Informaţiile prezentate de aceştia  

sunt cu atât mai interesante şi 

reale, cu cât reprezentanţi din 

partea Fundaţiei Romtens şi ai 

Spitalului Clinic Municipal de 

Urgenţă Timişoara au fost 

intervievaţi. 

Subiectul a apărut şi în 

paginile web ale site-urilor:    

www.timişoreni.ro,www.tion.ro, 

w w w . n i u z e r . r o , 

www.ziuadevest.ro. 

Ca o concluzie de final, 

putem afirma că am reuşit ceea 

ce ne-am propus: captarea 

atenţiei publicului larg din 

Regiunea Vest 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. 
Imaginile sunt de la Conferinţa Regională 
Simona Tutilă, Fundaţia Romtens 

 

Temele de Interes ale 

Conferinţei 

Feedback-ul Participanţilor 

Conferinţa în viziunea Mass-

Mediei 
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PSLM în România -  o perspectivă din vestul Europei 

 

Dr. Richard Wynne,  

Work Research Centre,  

Dublin, Irlanda  

 

        Pe parcursul a două 

săptămâni, în lunile iunie şi 

iulie, am efectuat două vizite 

în România pentru a vizita 

unele dintre companiile care 

sunt implicate în proiectul 

VPSLM. Situate în judeţele 

Timiş, Arad, Hunedoara şi 

Caraş-Severin, zone care nu 

sunt bine cunoscute de 

străini, companiile sunt din 

sectorul public şi privat şi îşi 

desfăşoară activitatea în 

foarte multe domenii. Ele îşi 

au originile în utilităţile 

publice actuale şi  în 

companiile care, în trecut, au 

fost proprietate de stat; 

provin atât din sectorul 

multinaţional, cât şi din 

sectorul privat românesc. 

Includ câteva industrii lo-

tech şi hi-tech şi sunt 

companii care se expandează 

ca dimensiune, dar şi 

companii care sunt fixe.  

        La o primă vedere, ne-

am putea aştepta ca 

întreprinderile cu capital 

străin (cum sunt filialele 

multinaţionalelor) să fie mai 

active şi cu un nivel de 

informare mai ridicat decât 

cele româneşti, iar cele 

private să fie mai active şi cu 

un nivel de informare mai 

ridicat decât cele din sistemul 

de stat. Totuşi, aceste ipoteze nu 

au fost confirmate. 

        În cele mai multe companii 

am putut observa că PSLM este 

un fenomen relativ nou, acestea 

prezentând multe dintre semnele 

specifice companiilor care se află 

în proces de învăţare a 

conceptelor şi practicilor PSLM 

– accentul pus de proiect pe 

ridicarea nivelului de informare 

fiind foarte adecvat în acest caz. 

Pentru alte companii însă, 

conceptele erau destul de 

familiare – aceste companii fiind 

î n  g e n e r a l  f i l i a l e  d e 

multinaţionale, care păreau a 

cunoaşte mai bine scopurile 

Promovării Sănătăţii şi direcţiile 

pe care au dorit să le urmeze cu 

privire la aceasta. 

       În orice caz, viziunea şi 

obiectivele companiilor cu 

privire la PSLM nu se regăsesc 

doar în sectorul de întreprinderi 

deţinute de străini – unele dintre 

cele mai ambiţioase planuri şi cel 

mai ridicat nivel de înţelegere al 

oportunităţilor pe care PSLM le 

poate oferi le-am regăsit în 

sectorul de stat. 

        Deşi există modele de bună 

practică în PSLM, nu există un 

standard, un punct de referinţă 

obiectiv pe care să-l putem folosi 

pentru a compara practica PSLM 

dintre ţări. În general, există 

diferenţe în practica PSLM dintre 

ţări care depind de factori cum ar 

fi resursele aplicate problematicii 

respective, nivelul de dezvoltare 

al politicii şi structura sistemului 

de asigurări sociale. Deşi trebuie 

să ţinem 

seama de 

faptul că 

e x i s t ă 

diferenţe între România şi 

alte state în ceea ce 

priveşte factorii de mai 

sus, este evident însă 

faptul că intenţi i le 

companiilor vizitate de a 

practica PSLM diferă 

foarte puţin de cele ale 

companiilor din restul 

Europei. Şi totuşi, trebuie 

să admitem că practica 

PSLM este relativ nouă în 

România, iar fundamentele sale 

în termeni de experienţă 

a c u mu l a t ă  a nte r i o r  ş i 

aranjamente inter-instituţionale 

nu sunt încă pe deplin 

dezvoltate.  

        Companiile româneşti se 

confruntă cu o serie de bariere 

importante în calea punerii în 

aplicare a PSLM, bariere cu 

care se confruntă şi companiile 

din restul Europei, dar şi 

bariere care sunt specifice 

contextului românesc. Unele 

dintre aceste bariere se regăsesc 

în condiţiile economice din 

România -  rată mare a 

şomajului, ceea ce înseamnă că 

angajatorii sunt mai puţin 

dispuşi să investească în 

personal, şi că există mai puţine 

resurse disponibile pentru 

PSLM - companiile aflate în 

stadiul de supravieţuire rareori 

au timp sau resurse pentru 

PSLM. Dincolo de efectele 

crizei economice, există şi alte 

bariere ce au legătură cu 

înţelegerea pe deplin a 

strategiilor de PSLM şi a 

oportunităţilor pe care aceasta 

le oferă, precum şi cu o lipsă de 

leadership instituţional. Cine 

este responsabil pentru PSLM 

în România?  

        Există o serie de factori 

pozitivi importanţi în contextul 

românesc, care vor asigura o 

dezvoltare a PSLM în viitor. 

Printre aceştia se regăsesc: un 

număr tot mai mare de 

specialişti instruiţi să pună 

conceptul de PSLM în aplicare, 

creşterea nivelului de informare 

a mai multor companii cu 

privire la oportunităţile pe care 

P S L M  l e  o f e r ă  ş i 

d i s p o n i b i l i t a t e a  u n o r 

instrumente mai bune şi mai 

multe ca număr care sprijină 

punerea PSLM în aplicare.  

        Economia românească 

trece printr-o transformare 

evidentă - există un număr tot 

mai mare de întreprinderi noi şi 

variate, cu capital român, dar şi 

cu capital străin majoritar, care 

sunt situate în decorul variat şi 

frumos din cele patru judeţe, ce 

au fost vizitate de echipa 

VPSLM în cadrul proiectului. 

Personalul din aceste companii, 

în aceste decoruri, reflectă 

mediul lor, iar creşterea 

nivelului de informare şi a 

entuziasmului pentru PSLM şi 

pentru beneficiile pe care 

aceasta le poate aduce 

companiilor lor este de bun 

augur pentru viitor.  

Ce putem spune despre 

Promovarea Sănătăţii la 

Locul de Muncă în aceste 

companii? 

Care sunt diferenţele dintre 

aceste companii şi cele din 

străinătate? 

Care sunt barierele în calea 

aplicării PSLM?  

Ce rezervă viitorul PSLM-

ului în România?  

Imaginile sunt preluate de pe site-ul 

WRC 



 

MIERCURI, 21.09.2011 

12 :00-18 :00—Înre gi s t r ar e a 

participanţilor la secretariatul 

Conferinţei: lobby-ul hotelului 

Ramada Sibiu 

19:00—Cocktail de bun venit: 

Centrum Bar Hotel Ramada 

 

JOI, 22.09.2011 

08 :00-09 :00—Înre gi s t r ar e a 

participanţilor: sala „Aula Magna‖ 

a Facultăţii de Medicină „Victor 

Papilian‖ 

09:00-09:30—Ceremonia de 

deschidere 

09:30-10:00—Prof. dr. ing. 

Constantin Oprean, Rectorul 

Universităţii „Lucian Blaga‖ din 

Sibiu: „Aspecte referitoare la 

schimbarea de atitudine privind 

calitatea, în general‖ (prelegere) 

1 0 : 0 0 - 1 1 : 00 — C o m u n i c ă r i 

ştiinţifice: „Promovarea sănătăţii 

la locul de muncă‖ 

Moderatori: Prof. dr. Ion Toma, 

Dir. dr. Theodor Hărătău 

1. Prof. Marc de Greef (Belgia): 

titlu rezervat 

2. Prof. dr. Metoda Dodič Fikfak 

(Slovenia): Health in restructuring 

– inovative approaches and 

pol icy . Recommendations, 

implications on ocupational 

health servicies in Slovenia 

3. Prof. dr. Felszeghi Sara 

(Ungaria): Posibilităţile şi sarcinile 

medicinei ocupaţionale în cazul 

populaţiei active în etate 

4. Andronic Laurenţiu: 

Sănătate în restructurare 

(HIRES)  - răspunsuri 

naţionale în Europa 

11 :00-11 :30—Simpozion 

S A N O F I - A V E N T I S 

R O M A N I A :  G r i p a - o 

problemă de sănătate publică  

11:30-12:00—Pauză de cafea, 

vizionare postere 

12:00-13:00—Comunicări 

ştiinţifice: „Varia‖ 

Moderatori: Prof. dr. Eugenia 

Naghi, Prof. dr. Elena Ana 

Păuncu 

5. Prof. dr. Friptuleac 

Grigore (Rep. Moldova): 

Aspecte ale morbidităţii 

a n g a j a ţ i l o r  d e  l a 

întreprinderile de procesare a 

cărnii 

6. Prof. dr. Meşină Victor 

(Rep. Moldova): Estimarea 

morbidităţii profesionale a 

angajaţilor întreprinderilor 

industriale şi agricole din 

Republica Moldova 

7. Lector dr. Grigoriţă Iurie 

(Rep. Moldova): Aspecte ale 

m e d i c i n i i  m u nc i i  l a 

întreprinderile farmaceutice 

8. Prof. dr. Cocârlă Aristotel: 

Sindromul obstructiv în 

m e d i u l  i n d u s t r i a l . 

Secvenţialitatea mecanismelor 

şi detectarea precoce a 

perturbărilor funcţionale 

13:00-14:00—Pauză de masă 

1 4 :00 -15 :30 —C omu ni c ă r i 

ştiinţifice: „Promovarea sănătăţii 

la locul de muncă‖ 

Moderatori: Prof. dr. Aristotel 

Cocârlă, Conf. dr. Lucian Tefas 

9. Prof. dr. Păuncu Elena: 

Promovarea sănătăţii la locul de 

muncă – dificultăţi şi ―plusuri‖ 

în practica românească, Zona 

Vest 

10. Dr. Hărătău Theodor: 

Elaborarea, implementarea şi 

evaluarea de politici de sănătate 

publică la nivel regional – 

politica de PSLM în landurile 

germane 

11. Dr.  Râpaş Li l i ana: 

Promovarea sănătăţii la locul de 

muncă. Proiectul Agenţiei 

Europene pentru Securitate şi 

Sănătate în Muncă 

12. Lector dr. Stoia Mihaela: 

Program de promovare a 

sănătăţii la locul de muncă 

pentru încurajarea renunţării la 

fumat 

15:30-16:00—Pauză de cafea, 

vizionare postere 

16 :00—17:30—Comunicăr i 

ştiinţifice: „Medicina muncii şi 

corelaţia cu alte discipline‖; 

„Managementul riscului în 

sectorul sanitar‖ 

Moderatori: Conf. univ. dr. Emil 

Vancu, lector dr. Stelian 

Morariu 

13. Prof. dr. Păuncu Elena: 

Echipa multidisciplinară în 

medicina muncii din România şi 

colaborarea interdisciplinară 

14. Prof. dr. Păuncu Elena: 

Proiectul EMUTOM, modul 

european de învăţare a 

medicinii muncii pentru 

studenţi 

15. Dr. Râpaş Liliana: Model 

de interoperabilitate pentru 

profesioniştii dedicaţi sănătăţii 

în muncă 

16. Dr. Râpaş Liliana: 

Sănătatea lucrătorilor în 

procesul de restructurare al 

unei instituţii din sectorul 

„Sănătate‖. Studiu de caz  

17. Dr. Râpaş Liliana: Profilul 

sănătăţii ocupaţionale a 

sectorului „Sănătate‖ din 

România în perioada 2005-

2010 

18. Conf. dr. Tefas Lucian: 

Medicina muncii în România 

– o formă fără fond?  

20:00—Cina festivă: Sala 

Atlass Hotel Ramada 

 

VINERI, 23.09.2011  

08:00-09:30—Deplasarea cu 

autocare din parcarea 

hotelului Ramada spre 

A c a d e m i a  S â m b ă t a , 

Mănăstirea „Brâncoveanu‖ 

09:30-09:45—IPS Prof. Dr. 

Laurenţiu Streza, Mitropolitul 

Ardealu lu i :  Cuvânt ş i 

Binecuvântare 

09 :45-11 :30—Comunicăr i 

ştiinţifice: „Medicina muncii şi 

corelaţia cu alte discipline‖ 

Programul Conferinţei Naţionale de Medicina Muncii cu Participare Inter-
naţională, Sibiu, 21-24 septembrie 2011  (1) 
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Moderatori: Prof. dr. Dorin Iosif 

Bardac, Conf. dr. Adriana Todea 

1. Pr. Conf. univ. Marga Irimie: 

Biserica şi medicina la români 

2. Pr. Conf. univ. Necula 

Constantin: titlu rezervat 

3. Pr. Berca Cristian: Aspecte ale 

medicinii  muncii oglindite în 

paginile Sfintei Scripturi şi ale 

Sfinţilor Părinţi 

4.  Dr.  Vlăduţ Emanoil : 

Cronobiologia în medicina 

muncii 

5. Dr. Marcu Iulia-Rahela: 

Opţiuni terapeutice la pacienţii cu 

arteriopatii obstructive cronice 

periferice  

11:30-12:00—Pauză de cafea 

1 2 : 0 0 - 1 4 : 00 — C o m u n i c ă r i 

ştiinţifice: „Bolile cardiovasculare 

ca problemă de sănătate publică‖; 

„Varia‖ 

Moderatori: Prof. dr. Friptuleac 

Grigore, lector dr. Mihaela Stoia 

6. Cercet. pr. dr. Herman Hilda: 

Munca cu expunere la zgomot şi 

hipertensiunea arterială 

7. Cercet. pr. dr. Surcel Didi: 

Riscuri noi şi emergenţe, 

provocarea majoră în  relansarea  

politicii de sănătate şi securitate  

în  muncă 

8. Cercet. pr. dr. Surcel Didi: 

Medicina muncii în tandem cu 

sistemul imun, interfaţa  între self 

şi  nonself. Particularităţile 

răspunsului imun în triada  om - 

mediu de muncă – sănătate 

9. Dr. Giurgiu Doina: Conduita 

nutriţională în mediul profesional 

medical – factor de influenţă 

a l  dezvol tăr i i  bol i lor 

cardiovasculare 

10. Dr. Popescu Felicia: 

Se mnal area  canceru lu i 

profesi onal  indus de 

expunerea la radiaţii ionizante 

– o problemă actuală în 

practica de medicina muncii 

11. Lector dr. Morariu 

Stelian: Sideroza - boală cu 

evoluţie lent progresivă? 

14:00-15:30—Prânz, vizitare 

complex mănăstiresc 

15:30-17:30—Masă rotundă: 

„Noutăţi legislative în 

medicina muncii‖ 

17:30-19:00—Program socio-

cultural Pensiunea „Miruna‖  

19 :00-20 :00—Deplasarea 

spre Sibiu (Hotel Ramada) 

 

SÂMBĂTĂ, 24.09.2011  

09:00-10:30—Comunicări 

ş t i i n ţ i f i c e :  „ V a r i a ‖ ; 

„Promovarea sănătăţii la locul 

de muncă‖ 

Moderatori: Dr. Emanoil 

Vlăduţ, dr. Doina Giurgiu 

1. Lector dr. Râjnoveanu 

A r m a n d :  N i v e l u l 

precipitinelor serice, ca 

marker de expunere la fân 

m u c e gă i t ,  î n  r â n du l 

crescătorilor români de 

animale 

2. Dr. Dăbală Dana: Bazele 

b i o l o g i c e  a l e 

electrohipersensibilităţii 

3. Dr. Triff Dorin: Percepţii ale 

medicilor de medicina muncii 

legate de obstacolele în 

utlizarea dosarului electronic de 

sănătate 

4. Dr. Ciumaşu-Râmbu Mălina: 

Orarul prelungit, munca în 

schimburi alternante şi stresul 

ocupaţional dintr-o perspectivă 

militară 

5 . Dr. Ionovici Nina: 

Osteoporoza masculină – 

aspecte clinice şi microscopice 

6. Conf. biochim. Oancea 

Simona: Perspective privind 

promovarea sănătăţii umane 

prin consumul de alimente 

bogate în compuşi antioxidanţi 

– antociani 

10:30-11:00—Pauză de cafea, 

vizionare postere 

11 :00-12 :00—Comunică r i 

ştiinţifice: „Varia‖ 

Moderatori: Dr. Simona 

Berariu, dr. Bălan Anca 

7. Dr. Buşneag Carmen: 

Contribuţii la aprecierea 

intensităţii suprasolicitării 

ne u rops i hose nzor i a l e  a 

lucrătorilor de televiziune 

8. Dr. Crăciun Niculina: 

Managementul riscului în 

sectorul sanitar 

9. Dr. Giurgiu Doina: Bolile 

cardiovasculare şi problematica 

stării de sănătate a personalului 

medical 

10. Conf. dr. Resiga Elena: 

Alimentaţia de  protecţie în 

unităţile industriale 

11: Lector dr. Stoia Mihaela: 

Rolul modelului toxicocinetic 

al plumbului în managementul 

expunerii ocupaţionale pe 

termen lung 

12. Dr. Şanta Carmen: Echipa 

de intervenţie ocupaţională - 

ne c e s i t a t e a  sc h i m băr i i 

modului, nivelului şi calităţii 

colaborării între specialiştii 

implicaţi în activitatea de 

promovare şi menţinere a 

sănătăţii  şi securităţii în 

muncă 

1 2 : 0 0 - 1 2 : 3 0 — A s p e c t e 

organizatorice, instructaj 

Ministerul Sănătăţii 

Concluziile şi închiderea 

lucrărilor Conferinţei 

12:30-13:30—Pauză de masă 

1 3 : 3 0 - 1 5 : 3 0 — C u r s 

postconferinţă: „Prevenirea 

riscului profesional şi general 

în expunerea la agenţi 

b i o l og i c i  î n u n i t ă ţ i l e 

medicale‖, prof. univ. dr. 

Dorin Bardac  

15:30-15:45—Pauză de cafea 

1 5 : 4 5 - 1 7 : 4 5 — C u r s 

postconferinţă: „Prevenirea 

riscului profesional şi general 

în expunerea la agenţi 

b i o l og i c i  î n u n i t ă ţ i l e 

medicale‖, prof. univ. dr. 

Dorin Bardac  

Programul Conferinţei Naţionale de Medicina Muncii cu Participare Inter-
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profesională. 
         Aşa cum a fost 
menţionat anterior, campania 
de informare este o activitate 
strâns corelată cu etapa 
următoare, ce presupune 
furnizarea de servicii de 
consiliere şi de dezvoltare 
personală a populaţiei din 
mediul rural, şi vizează, din 
perspectiva grupului ţintă, 
urmatoarele categorii de 
persoane: persoane în căutarea 
unui loc de muncă, persoane 
ocupate în agricultura de 
subzistenţă, şomeri, dar şi 
angajaţi şi angajatori.  
        Întâlnirile publice vor fi 
corelate cu cele 3 caravane 
regionale, potrivit celor 3 
regiuni de dezvoltare ale 
proiectului (Centru, Sud-
Muntenia şi Sud-Est), iar 
scopul lor va fi acela de a 
informa populaţia din cele 19 
comune incluse în proiect, cu 
privire la activităţile de 

 
Dr. Mihaela Hărătău 

         
        În cadrul proiectului – 
Dezvoltarea resurselor umane 
în comunităţi rurale – au fost şi 
continuă să fie organizate mai 
mul te  ac ţ iu ni  de dica te 
resurselor umane din comunele 
incluse în proiect.  
        Astfel, dacă în lunile 
septembrie -noiembrie  în 
comunele participante în 
proiect au loc Târguri ale 
Sănătăţii Rurale, începând cu 
luna noiembrie vor fi 
organizate întâlniri publice şi 
caravane regionale, ambele în 
scopul atragerii managerilor şi a 
angajaţilor din mediul rural 
pentru a participa la programele 
de formare profesională care 
vor fi organizate pe parcursul 
proiectului, dar şi în scopul 
mobilizarii grupului ţintă pentru 
participarea la sesiunile de 
c ons i l i e re  ş i  or ie nta re 

consi l i e re  ş i  or ientare 
profesională, care se vor 
desfăşura începând cu luna 
noiembrie a acestui an în 
fiecare comună.   
        În cadrul întâlnirilor, 
participanţii vor afla care au 
fost activităţile desfăşurate în 
primul an de proiect, se vor 
i d e n t i f i c a  p o t e n ţ i a l i i 
participanţi la sesiunile de 
consiliere şi vor fi invitaţi să 
par t ic i pe  l a 
a c e s t e a  î n 
propriul lor 
beneficiu. Un 
lucru demn de 
menţionat este 
acela că se oferă 
c o n s i l i e r e 
g ra tu i t ă ,  î n 
cadrul sesiunilor 
a n u n ţ a t e 
p a r t i c i p a n ţ i i 
a v â n d 
posibilitatea de a-şi crea 
propriul profil, de a stabili un 

Campanie de informare şi motivare pe tema adaptării  
şi integrării pe piaţa muncii 
Proiect – Dezvoltarea resurselor umane în comunităţi rurale - PSCR 
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proiect de dezvoltare personală 
şi de a se pregăti corespunzător 
în vederea susţinerii de 
interviuri pentru obţinerea unui 
loc de muncă.  
        Odată lansate aceste 
activităţi, vom reveni cu detalii 
asupra modului în care acestea 
s-au desfăşurat şi asupra 
rezultatelor obţinute.  

FORMULAR DE FEEDBACK 

Trimiteţi prin fax la: +4 021 637 30 84 sau prin e-mail la: pslm@romtens.ro 

Nume: ......................................................................        Organizaţie: ..............................................     E-mail.................................................. 

Număr buletin “Promovarea Sănătăţii la Locul de Muncă”: .............. 
 

1. Pe ansamblu, cum aţi nota acest număr al buletinului “Promovarea Sanatatii la Locul de Munca”? (pe o scară de la 1 la 4 - 4 find 

cea mai mare notă):  1    2    3    4 

2. Ce subiecte aţi dori să includem în numerele viitoare?............................................................................................................................... 

3. Aţi fi interesat să contribuiţi la realizarea unui număr viitor (editorial, bune practici, rapoarte, ştiri, evenimente, ghid practic, etc)?  

Daca da, la care rubrică? 

............................................................................................................................................................................................ 

4. Aţi recomanda pe cineva pentru a primi aceasta publicaţie?  

Nume: ......................................................................       Organizaţie: ................................................    E-mail: ................................................ 
5. Primele 10 persoane care ne trimit formularul de feedback completat vor primi un set generos de broşuri cu tema— 

promovarea sănătăţii la locul de muncă  
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Promovarea Sănătăţii la Locul de Muncă; ISSN 1843 – 584X  

Director Executiv: Dr. Theodor Hărătău 

Redactor-şef: Dr. Mihaela Hărătău 

Comitet de Redacţie: Prof. Dr. Dorin Bardac, Dr. Mihaela Hărătău, Lector Dr. Mihaela Stoia, Prof. Dr. Elena-Ana Păuncu, Dr. 

Richard Wynne, Dr. Theodor Hărătău, Crina Slave, Simona Ştefănescu, Simona Tutilă  

Coordonator tehnic: Radu Silveanu 

FUNDAŢIA ROMTENS Str. Alexandru Donici, Nr.11, Sector2, Bucureşti, ROMÂNIA, 020476  
Telefon: +40 21 637 30 02; Fax: +40 21 637 30 84; Mobil: +40 723 194 098; E -mail: office@romtens.ro,  www.romtens.ro 

Imagine de la Târgul de Sănătate din 

comuna  Chiojdu, 8 septembrie 2011 


