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uvernele din întreaga lume au răspuns
cu o serie de măsuri pentru a combate
răspândirea COVID-19, inclusiv
restricționarea multor activități comerciale
și limitarea deplasării pentru sute de
milioane de oameni. Fără îndoială, însă,
consecințele economice ale acestor măsuri
au avut efecte pentru toți. În statele
dependente de petrol, situația economică
precară a fost exacerbată de impactul
combinat al prăbușirii prețului petrolului
și pandemiei COVID-19.
NECESITATEA UNUI PLAN
DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
ÎMPOTRIVA COVID-19
Pe măsură ce multe țări încep să își relaxeze,
cu precauție și treptat, măsurile restrictive
și să permită redeschiderea majorității
activităților comerciale și industriale,
sănătatea și siguranța vor trebui să
devină prioritățile oricărei strategii de
activitate, independent de profilul de risc
al organizației. Indiferent dacă o companie
are mii de angajați și operațiuni centrate
pe obiectul principal de activitate, cum
ar fi topirea metalelor la 800°C, sau este
o băcănie de familie cu doar doi angajați,
COVID-19 a impus o nouă realitate
care va obliga toate companiile
să își regândească din temelii
modul în care fac afaceri.
Orice alt mod de acțiune
nu doar că va pune în
pericol atât angajații, cât
și alte persoane externe,
dar poate chiar amenința
întreaga existență a unei
operațiuni destul de rapid.
Un incident COVID-19
poate
însemna
câteva săptămâni de
inactivitate și pierderea
potențialilor clienți, la
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care se adaugă prejudicii de imagine, adică
acele costuri nemonetare asociate în mod
tradițional cu accidentele de muncă. Pe
nota de plată se regăsesc însă și alte costuri
asociate cu un angajat infectat, cum ar fi
taxele de dezinfecție a unității, testarea
tuturor angajaților potențial expuși și
timpul de așteptare până la primirea
rezultatelor, iar acestea sunt doar câteva
exemple. Însumând toate aceste costuri
care sunt suportate de fiecare dată când
un angajat este infectat, ne putem face
rapid o părere cât de costisitoare poate
fi absența unui plan solid de prevenire și
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CO-FONDATOR
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PRINCIPAL SAFETY
ADVISOR PIXAERA
protecție împotriva COVID-19. Pentru a
face condițiile chiar și mai dificile, există
variabile externe asupra cărora o companie
poate exercita doar un control minim sau
niciun control. Astfel, deși companiile
pot instala tuneluri de igienizare și pot
impune verificarea temperaturii, reguli
de distanțare socială și purtarea măștilor
în toate spațiile companiei, conduita de
protecție a angajaților în afara locului de
muncă este foarte greu, dacă nu cumva
imposibil, de controlat. Acest lucru este în
mod aparte valabil dacă e să ne gândim la
modelul de cazare în comun a angajaților,
care predomină în multe părți ale lumii.
NOUA REALITATE
Deși repornirea activității companiilor
este o inițiativă binevenită pentru a
continuitatea economiilor naționale,
aceasta nu ar trebui să presupună și o
reîntoarcere la vechi metehne. Companiile
de toate tipurile și dimensiunile trebuie să
plaseze sănătatea și siguranța în centrul
preocupărilor lor, acum mai mult ca
niciodată. Indiferent dacă acest lucru
înseamnă transformarea posturilor pentru
a permite munca de acasă, ori de câte
ori este posibil, pentru a reduce la
minimum riscul, sau lansarea
unor programe serioase și
complexe de sănătate mintală
pentru ajuta personalul
să facă față stresului și
anxietății crescute pe care
le-a generat și va continua
să le genereze „noua
normalitate”, companiile
trebuie să redeschidă
cu un nou mod de
gândire, dacă doresc să
supraviețuiască și odată
ce criza COVID-19 va fi
trecut.
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ndiferent ce ar spune orice specialist din orice alt
domeniu în afară de cel al SSM, o companie care se
dorește a fi în siguranță trebuie să aibă cel puțin un
profesionist în acest domeniu.
Riscuri sunt peste tot, fără excepții. Iar lipsa unui
profesionist în domeniul SSM nu exceptează o
companie de la a-i fi supuși angajații la riscuri SSM.
Desigur, nici prezența unui astfel de specialist nu face
acest lucru, dar ajută la diminuarea gravității acestora.
În primul rând, pentru că știe ce și cum să urmărească,
având o altă viziune asupra locurilor de muncă față
de restul angajaților. Un profesionist în domeniul
SSM nu ar trebui să vadă un banc de lucru sau o
macara, ci o serie de evenimente care, dacă nu sunt
controlate corespunzător, pot duce la accidentarea
mai mult sau mai puțin gravă a lucrătorului. Cu atât
mai mult dacă este școlit în mod corespunzător pe
această ramură profesională.
Există situații în care lucrătorii, trecuți prin viață și
cu o experiență vastă în domeniul pe care îl activează,
sar peste normele SSM, doar pentru că „știu ei că
așa merge”, sau pentru că „e mai rapid așa”, dar
asta nu este altceva decât evitarea unei culturi de
siguranță care poate să ducă la accidente grave
sau chiar mortale.
În astfel de situații intervine rolul profesioniștilor
în domeniul SSM, tocmai pentru a schimba
cultura de siguranță care, în aceste situații, este
aproape de zero. Trebuie să ajungă în mintea
lucrătorilor deținători ai mentalității menționate
mai sus, pentru a-i conștientiza și a le expune
riscurile și pericolele la care se supune el însuși, la
care supune colegii, familia, prietenii și chiar
și compania în care activează. Trebuie să îl
facă să înțeleagă situația de fapt și că prin
respectarea regulilor poate să ajungă, în
fiecare zi, cu bine acasă.
Cultura de siguranță nu este un lucru
simplu, care să poată fi modificat de pe o
zi pe alta. Ea reprezintă un aspect al muncii
care necesită un grad mare de implicare,
atât din partea profesioniștilor în domeniul
SSM, al conducerii companiei implicate
și în special al lucrătorilor. Documentele

se pot schimba de pe o zi pe alta, dar mentalitatea
nu. De aceea, nu este de ajuns ca specialistul SSM să
meargă de la o echipă la alta și să îi pună să semneze
documente, dându-le o explicație sumară despre
riscurile care îi înconjoară. Trebuie să se implice activ
în tot ceea ce reprezintă SSM. Trebuie să atenționeze,
să inspecteze, să auditeze, să instruiască, să explice,
să dojenească, să premieze și, dacă se ajunge și nu
există altă posibilitate, să amendeze, această listă
nefiind exhuastivă, bineînțeles.
De asemenea, trebuie să insiste asupra conducerii
să păstreze un ochi activ pe acest domeniu, să fie
vigilenți, să înțeleagă la rândul lor riscurile, să nu
se culce pe o ureche privind SSM-ul. Să înțeleagă
că orice delăsare, fie ea și cât de mică, poate duce
la urmări greu de controlat, creșterea culturii de
siguranță fiind și în responsabilitatea lor.
Îmbunătățirea continuă a culturii de siguranță într-o
companie este întotdeauna binevenită, nu poate decât
să aducă plus-valoare companiei. Una e colaborarea
cu o companie care se prezintă bine atât în hârtii cât
și în activitățile pe care le prestează, altceva fiind
păstrarea unei legături cu o companie care încearcă
în permanență să păstreze o imagine bună, deși
statisticile spun altceva, nemaipunând la socoteală
activitatea din teren.
Pentru primul caz, calitatea imaginii se datorează
într-o bună măsură și datorită unui profesionist
în domeniul SSM care și-a luat rolul în serios și
a schimbat cultura de siguranță numai în bine,
îngrijindu-se ca toți angajații să fie educați în această
direcție, care a urmărit cu atenție ultimele modificări
legislative, atât naționale, cât și internaționale și mai
ales, care a împins compania către o viziune proactivă
în privința activităților prestate.
După cum și titlul îi spune, profesionistul în domeniul
SSM trebuie să aibă o oarecare experiență, să fie
bine școlit în această direcție și să aibă o atitudine
proactivă el însuși, de la bun început. O astfel
de persoană nu ar trebui să lipsească nici măcar
din pachetul de prezentare al unei companii, ea
reprezentând un domeniu integrat mai mult sau
mai puțin în activitatea unei companii.
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nul acesta, multe din preocupările noastre cotidiene
au fost marginalizate de situația mondială a stării
de sănătate. Nu vreau să nominalizez ca problemă
principală, pentru că nu este totul.
Anul acesta am realizat că, în lume, sănătatea e
amenințată de tot soiul de factori: accidentele de
mașină, munca în condiții precare, conducerea
mașinilor până la limita pericolului și peste, bolile
cronice fără leac și bolile transmisibile. Lista e
mult mai lungă.
Toate astea, ne-au făcut să înțelegem că sănătatea
și integritatea noastră, ca indivizi, sunt foarte
importante. Am învățat să ne protejăm, am învățat
să ne fie frică, am învățat să ne protejăm familia
înaintea oricui altcuiva, să muncim în condiții
diferite de ce știam. Am învățat că depresia cauzată
de însingurare și de lipsa comunicării, există și ne
poate afecta chiar și pe noi și persoanele apropiate.
Am învățat să nu mai râdem când cineva spune
că are o depresie. Ne găsim totuși dezarmați în
fața acestor amenințări. Nu știm cum să luptăm
cu depresia oricui ar fi. Nu știm cum să luptăm
cu frica de a ne pierde sănătatea.
Oamenii din jurul nostru s-au schimbat, mai
mult sau mai puțin, pentru că reacțiile noastre
la amenințări de orice fel, sunt diferite și diferite
de starea normală.
De aceea trebuie … SĂ NU UITĂM! de ce ne place
meseria noastră: pentru că ajutăm oamenii!

Ajutăm oamenii să se mențină sănătoși, îi ajutăm
să nu se accidenteze, îi ajutăm să păstreze planeta
curată, pentru ca și copiii noștri să îi poată admira
frumusețile.
Aș vrea să fac un apel la puterea de muncă a
tuturor. Toată activitatea specială de anul acesta,
legată de măști, mănuși, dezinfectanți, raportări
de cazuri, este un plus pe care nu l-a dorit nimeni.
Ar fi bine să nu uităm să ne gândim și la lucrurile
care fac munca noastră frumoasă:
să explicăm cu lux de amănunte de ce e bine
să purtăm casca de protecție și hamul, nu de ce
trebuie;
să aducem specialiști care să explice
mecanisme psihologice și să ne dea instrumente
pentru a contracara acest pericol;
să organizăm activități în sprijinul celor
mai în nevoie decât noi;
să organizăm activități sportive;
să organizăm activități de înfrumusețare a
unor locuri publice;
să facem cursuri de conducere defensivă;
să producem acea scânteie care să ne facă să
muncim din plăcere și nu numai de nevoie!
Pentru că, în final, aceasta este una din cele mai
importante meniri ale meseriei noastre! Să facem
astfel încât colegii noștri, prietenii noștri, familia
noastră, să muncească cu zâmbetul pe buze,
zâmbetul unui lucru făcut cu sens!
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ata mergea grăbită, cu grijă să ocolească bălțile.
Cu răsuflarea tăiată s-a oprit lângă mașina unde o
aștepta un bărbat. Acesta i-a făcut un semn scurt din
cap, iar ea s-a urcat la volanul mașinii. Pulsul i s-a
accelerat și a început să simtă cum un ușor tremurat
îi cuprinde mâinile și picioarele, iar pe frunte i-au
apărut broboane mici de sudoare.
A tras puternic aer în piept și a început procedura
exersată de multe ori până atunci: a reglat scaunul,
oglinzile, și-a pus centura, a lăsat frâna de mână, a
pornit semnalizarea. Încet, foarte încet, mașina de
școală s-a pus în mișcare. Fata urmărea cu încordare
și îngrijorare toate pericolele care o înconjurau:
comenzile mașinii, alte mașini din trafic, pietoni,
intersecții....
Douăzeci de ani mai târziu, trecând pe lângă acel
loc, femeia își amintește de emoțiile fetei. Zâmbește
și realizează că a învățat să controleze toate acele
riscuri care, la vremea aceea, i se păreau monștri.
Între timp au mai apărut și altele în plus, cum erau
cei doi copii care, când se jucau, când plângeau, când
se certau pe scaunele lor din spate, solicitându-i
constant atenția. Le-a luat rând pe rând.
Chiar și atunci când au apărut riscuri
noi, niciodată nu le-a uitat pe cele
care erau deja acolo... comenzile
mașinii, alte mașini din trafic,
pietoni, intersecții.
Această poveste simplă, cu
siguranță cunoscută multora,
mă face să mă gândesc la
modul în care gestionăm
riscurile în activitatea noastră
profesională. Avem un proces
nou, pe care îl evaluăm, îl învățăm
și dezvoltăm modalitățile prin care îl
realizăm în siguranță. Apoi apare un risc
suplimentar pentru proces. Și dacă ne raportăm la
contextul actual, îl voi numi risc de îmbolnăvire cu
Sars-Cov-2.
Încă din prima parte a anului, acest subiect a acaparat
atenția tuturor. Foarte multe resurse au fost alocate
pentru a-l controla. În mediul industrial, apariția lui
a făcut o legătură directă și extrem de vizibilă între
SSM și business, incluzând acțiuni care să garanteze
continuitatea activității. Vorbim, în special, despre
acțiuni îndreptate spre asigurarea și menținerea

sănătății angajaților, atât la locul de muncă, cât și în
viața privată - o altă componentă de integrare fără
precedent până în acest moment.
Nu voi vorbi despre ce fel de măsuri și acțiuni au fost
luate pentru a ne proteja, pentru că acest subiect a
fost întors pe toate părțile. Însă vreau să mă întorc
la analogia de la început: virusul este un alt risc
care vine pentru noi toți, suplimentar față de cele
deja existente. A gestiona într-un mod sustenabil
pericolele, înseamnă a ne adapta în permanență la
o viață care va include acest virus pentru o perioadă
nedeterminată de timp. Practic trebuie să conviețuim
cu virusul. Această adaptare presupune menținerea
atenției, ca și până acum, asupra tuturor măsurilor de
control existente și adoptarea unora noi, care, în mod
firesc, ar trebui să nu inducă riscuri suplimentare.
Probabil că mulți s-au lovit deja de aburirea
ochelarilor atunci când poartă mască. Ce facem în
această situație? Renunțăm la unul dintre articole sau
găsim o modalitate de a „împăca și capra și varza”?
Dar dacă ochelarii sunt de protecție? Înseamnă că
ar trebui purtați pentru a ne proteja ochii. Putem
alege care parte din noi ar trebui protejată
cu prioritate? Ochii sau plămânii?
Acestea sunt întrebările la care
noi toți - manageri, angajați,
specialiști, autorități - trebuie
să răspundem, aplicând cele
mai bune soluții pentru a
putea fi mai puternici și mai
pregătiți.
În Holcim România am
t r a n sfor m at „ s pr i nt u l ”
din primăvară împotriva
Covid-19 într-un „maraton”
din care suntem pregătiți să
ieșim învingători. Învingători în
competiția cu noi înșine, prin care învățăm să folosim
la maximum resurse valoroase: comunicare, spirit de
echipă, coeziune, colaborare, solidaritate, comunitate.
Întrebări precum cele de mai sus apar în mod frecvent
și căutăm în permanență, în echipă, cele mai bune
soluții. Pentru noi, virusul a devenit un risc pe care
îl integrăm alături de celelalte, într-un puzzle, astfel
încât imaginea finală să fie a unui loc de muncă
sigur, în care angajații și partenerii noștri să se simtă
protejați în orice moment.
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incolo de plaja de componente tehnice ale proceselor
de gestionare a siguranței și riscurilor de mediu, totul
se reduce până la urmă la oameni, nu-i așa?
Stabilirea de către Președintele Executiv a strategiei de
expansiune a afacerii; înțelegerea regulilor de la fața
locului de către contractant; un director care suferă de
probleme de sănătate mintală și are nevoie de ajutor;
un nou angajat care trebuie să treacă prin procesul
de inducție; selectarea unui amplasament pentru
o nouă construcție sunt doar câteva exemple unde
comunicarea în timp util și eficienţa informațiilor
sunt vitale.
Satisfacerea diferitelor nevoi, ale părților interesate,
prin stiluri de comunicare potrivite, reprezintă o
provocare dinamică, pe care profesionistul SSM
trebuie să o depășească.
Iată cinci arii care merită luate în considerare:
1. ADRESAȚI ÎNTREBĂRI DESCHISE
Întrebările deschise stimulează conversația. Ele
construiesc relații și consolidează încrederea, ceea
ce poate demonstra grijă. Spre exemplu: „Cum am
putea încuraja echipele noastre să poarte EPI, cum ar
fi mănuși?”. Răspunsurile pot include câteva sugestii,
dar pot aduce în atenție și faptul că mănușile sunt
incomode, nu se potrivesc sau pot agrava afecțiuni
existente ale pielii.
Întrebările închise invită la un răspuns binar da/nu
și OPRESC conversația. Pot crea cu ușurință frică și
neliniște. „Suntem în legalitate?”, „Ne conformăm?
și „Suntem în siguranță?”, sunt doar câteva exemple
comune. Pot fi percepute și ca întrebări cu răspuns
sugerat, la care de la interlocutor se așteaptă să
răspundă cu „Da”. Dacă Administratorul îl întreabă
pe Directorul de Sănătate și Siguranță „Suntem în
siguranță?”, iar răspunsul este „Nu”, ne-am putea
aștepta ca orice conversație ulterioară să se desfășoare
de pe poziții contradictorii. „De ce nu?... Ce faci TU
în acest sens?”.
2. COLABORAȚI ÎN MOD PROACTIV
Pentru a „proiecta” în mod eficient procesul de
management al riscurilor, trebuie să știți ce se
întâmplă în activitatea voastră și să aveți capacitatea
de a influența etapele conceptuale și de planificare. În
domeniul logisticii, nu este deloc neobișnuit ca, atunci
când se construiește un nou depozit, echipa SSM să
fie chemată în ultimul minut să realizeze evaluări ale
riscurilor. O astfel de abordare dă naștere la conflicte
între presiunile operaționale de a da în exploatare
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unitatea și introducerea unor sisteme eficiente de
gestionare a siguranței. Iar șansele de a ajunge la un
compromis care nu este satisfăcător pentru nimeni
cresc.
Colaborarea transfuncțională cu echipele de Resurse
Umane, Operațiuni, Inginerie, Administrarea
Proprietăților, IT și multe altele, în etapele incipiente,
poate ajuta la „proiectarea” unor soluții optime. În
această categorie intră și dezvoltarea capacității cu
privire la necunoscutele care pot să apară.
3. ASCULTAREA SOCIALĂ
La nivel personal, ascultarea activă și disponibilitatea
de a înțelege cealaltă persoană sunt nu doar o dovadă
de polițe, ci relevă și sentimente și semnificații. În
mod similar, ar trebui să căutăm activ în întreaga
organizație indicii sociale cu privire la modul în
care riscurile și intervențiile actuale și emergente
sunt percepute și transpuse în acțiune. Ce propuneri
ale altor departamente pot prezenta provocări sau
deschide oportunități? O strategie IT? Noul sistem de
management al învățării și dezvoltării? Schimbarea
furnizorului de servicii de curățenie? Promoții
de vânzări pentru noii furnizori pentru a începe
transportul mărfurilor periculoase?
Riscul este stabilit într-un context cultural, iar
specialistul SSM trebuie să se sincronizeze cu modul în
care funcționează afacerea... și să o influențeze pozitiv.
4. FIȚI CREATIVI
Ce inovații puteți aduce comunicării cu privire
la riscuri în întreaga companie, indiferent dacă
este vorba de un șantier sau un birou? Utilizarea
materialelor video pentru a împărtăși experiențe?
Includerea unui cod QR pe un poster ca modalitate
de a semnala un accident? Cum puteți pilota realitatea
virtuală (VR) sau inteligența artificială (AI)? Sunteți
curioși și deschideți calea către noi abordări?
5. LA DISPOZIȚIE, DEDICARE ȘI IMPLICARE
Într-o lume digitală, post-carantină, așteptările la
nivel de cultură a consumatorilor, sunt legate de
comunicări multi-media la cerere și personalizate,
sentimentul de conectare, capacitatea de interacțiune
și achizițiile de la mărci care au demonstrat (mai mult
decât au declarat) că respiră valori. Specialiștii SSM
care acționează cu agilitate și manifestă capacitate de
adaptare, pot debloca valoare adăugată prin utilizarea
proactivă și creativă a rețelelor de socializare în scopul
implicării!

JONATHAN
DEMPSEY
MBA CMCIEH
CENVH CMIOSH
FIIRSM
DIRECTOR
FONDATOR
RED LACES,
REDLACES.CO.UK
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1. Cum s-a schimbat abordarea în domeniu pentru asigurarea
și implementarea programelor în materie de sănătate
și siguranță în muncă în contextul Covid-19?

2. Care au fost schimbările implementate în organizația
dumneavoastră în evaluarea riscurilor legate de pandemie?

3. Care este rolul și responsabilitatea profesioniștilor din domeniul
protecției mediului, sănătății și securității în muncă pentru
gestionarea bolilor transmisibile precum Covid-19?

Încă de la apariția primelor cazuri, prioritatea noastră a
fost să asigurăm siguranța sanitară a locurilor de muncă.
Am introdus regulile de distanțare socială, utilizarea
măștii sanitare, igiena corectă a mâinilor cu dezinfectanți
potriviți. Am întâmpinat o serie de dificultăți în a asigura
suficiente măști sanitare, a fost un efort destul de mare al
colegilor din zona de achiziții pentru a asigura materiale eficiente.
Echipa de management a companiei și-a asumat rolul de a pune
în aplicare măsurile de prevenire. Activitățile de la birou au fost
reorganizate, astfel încât o parte dintre angajați au început să
lucreze de acasă, reducând la minim interacțiunea în birourile
clasice. Pe perioada stării de urgență, echipa de resurse umane a
emis mai multe documente pentru a răspunde cerințelor legale,
de multe ori într-un interval de timp foarte scurt, determinat de
schimbările anunțate la nivel național. Echipa de la SSM a fost
pe platformă, conform activităților obișnuite, iar atenția pentru
respectarea regulilor Safety nu a dispărut, chiar dacă instruirile
au fost mutate în online. Vizitele specifice au continuat să fie
realizate cu respectarea regulilor de distanțare. Primele cazuri
din România au suprins platforma Azomureș în plină revizie
tehnică. Pe lângă angajați, alte peste 1000 de persoane s-au aflat
pe platformă în diferite faze ale reviziei, iar din acest punct de
vedere s-au luat câteva decizii rapide care să prevină apariția unor
cazuri în zonele noastre de producție. Am implementat imediat
măsurile sanitare recomandate de autorități și am elaborat planuri
interne pentru a reacționa în cazul apariției unor focare, sau a
unor cazuri în zonele pe care le considerăm esențiale în activitatea
noastră. Scenariile au fost elaborate în funcție de interdependența
instalațiilor de pe platformă, specificul activității noastre
obligându-ne să gândim în acest sens. Am intensificat comunicarea
internă cu angajații și contractorii, explicându-le acestora de ce
este important să respecte măsurile sanitare de siguranță. Cel
puțin în primele şase luni ale pandemiei, lucrurile au evoluat
destul de bine, numărul cazurilor fiind destul de redus.
Comunicarea este, în acest caz, cheia. În general, oamenii au
suspiciuni față de un pericol invizibil și realizează pericolul doar
atunci când sunt afectați de el. Mesajele transmise au fost simple,
am repetat mesajele esențiale și am folosit pictograme specifice.
Ne-am asumat, alături de colegii din alte departamente, rolul de
a urmări modul în care sunt implementate măsurile recomandate
de autorități, dar și cele luate de managementul companiei,
specifice pentru industria noastră. În acțiunile curente am introdus
activități de verificare și am propus soluții pentru îmbunătățirea
măsurilor, mai ales în zonele unde există nevoia ca mai mulți
angajați să lucreze în spații mici și în același timp. Am acționat
ca o echipă și ne-am alăturat celorlalți colegi care au gestionat
situația, fiind una fără precedent din punct de vedere sanitar.
CRISTINA MIHAELA MILU - AZOMUREȘ

16

Abordarea în domeniul securității și
sănătății în muncă cu privire la pandemia
de Covid-19 a schimbat radical viziunea în
cadrul companiei noastre privind măsurile
de siguranță. S-a efectuat o evaluare de risc
special pentru situația de pandemie, împreună
cu medicul de medicina muncii. Responsabilitățile
domeniului protecției mediului, sănătății și
securității în muncă pentru gestionarea bolilor
transmisibile sunt cele prevăzute de cerințele legale,
precum și cele impuse de managementul companiei.
MIHAI AUREL HORJEA BA GLASS ROMÂNIA

O sa încep prin a spune, chiar dacă a devenit
un stereotip: “Această pandemie Covid-19
ne-a schimbat viața!“. Am început din
martie 2020 cu oprirea producției, oameni
trimiși acasă, carantină. Am reluat apoi încet,
încet: cu declarații, obligativitatea purtării măștii
de protecție, măsuri de distanțare, teste. Împreună
cu specialiștii în medicina muncii și din cadrul DSP,
am participat la evaluarea riscurilor legate de
pandemie. Un lucru care nu a fost și nici nu este
simplu de făcut. Sunt lucruri noi de care până acum
șase luni nu țineam cont, dar trebuie să ne adaptăm
și să reacționăm pentru că în joc este sănătatea
oamenilor noștri. Desigur, pe lângă rolurile și
responsabilitățile SSM cu care eram obișnuiți, în
contextul pandemiei am intensificat partea de
informare și conștientizare a lucrătorilor. Analizăm
statistici, urmărim știri, hărți interactive. Toate
legate de coronavirus - cazuri pozitive, soluții de
prevenire a răspândirii. Văd reacțiile oamenilor:
unii au cunoștințe, prieteni, rude care au trecut prin
momente dificile, alții sunt sceptici și se cred de
neatins. Am încercat să răspundem prompt și
adecvat negativismului, când depindem atât de mult
unii de alții, este critic să respectăm regulile de
prevenire, indiferent de credințele individuale. Este
un efort continuu de responsabilizare a tuturor
lucrătorilor pentru a se proteja de virus, un pericol
invizibil de fapt.
IONUȚ NISIPEANU - BEKAERT SLATINA
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În contextul actual s-a pus accentul pe instruirea
angajaților online și asigurarea măsurilor de protecție
specifice în context Covid. Identificarea riscurilor
generate de “lucrul de acasă” poate fi uneori dificilă.
Schimbări implementate ar fi: proceduri de identificare
a contacților în context Covid-19 și măsuri de protecție
suplimentare, cum ar fi interzicerea deplasării cu mijloace de
trasport în comun, sau contractarea unor firme de taxi și de
transport care desfășoară activitatea preponderent pentru
firmă. Personalul din cadrul departamentului Safety este în
prima linie în identificarea și prevenirea îmbolnăvirilor cu
Sars-Cov-2, prin implementarea măsurilor impuse de legislație
și prin standardele interne. Supravegherea lucrătorilor și
sancționarea acestora în cazul nerespectării normelor impuse.

Consider că într-o organizație bine structurată și
bine organizată din punct de vedere HSE abordarea
în materie de sănătate și securitate în munca în
contextul Covid-19 nu este neapărat una specială.
Siguranța angajaților trebuie să fie întotdeauna pe primul
loc și asta nu doar în cazul unei situații cum este cea
determinată de Covid-19. Pentru reevaluarea riscurilor, dat
fiind contextul Covid-19, am parcurs o întreagă stivă de
“documente”. Experții în psihologie și analiza riscurilor spun
că, în timp ce procesul nostru de luare a deciziilor este același
ca înainte de pandemie, Covid-19 ne forțează totuși să evaluăm
lucrurile mult mai atent. În acest moment, singurul lucru
despre care se discuta este Covid-19, aparent și singurul risc.
În cadrul organizației, evaluările de risc se modifică, după
cum este și normal, la orice modificare apărută din punct de
vedere tehnologic a utilajelor existente, la introducerea
utilajelor sau uneltelor noi, la creare unor noi posturi de lucru
și prin urmare și în momentul apariției unui risc epidemiologic
- Covid-19. Modalitatea de abordare a evaluării de risc a fost
aceeași ca și în alte situații, abordare sistematică a tuturor
aspectelor muncii și stabilirea unor posibile cauze de apariție
a riscului, posibilități de limitare, pentru că în contextul
Covid nu putem discuta de o eliminare totală a riscului și
stabilirea măsurilor de protecție implementate. Profesioniștii
din domeniul HSE, din punctul meu de vedere, au un rol
foarte important în această perioadă, mai exact au
responsabilitatea de a concepe și aplica un plan de măsuri
care să se plieze pe domeniul unității sau unităților în care
își desfășoară activitatea, ba mai mult, profesioniștii HSE
trebuie să se asigure că aceste măsuri sunt și duse la îndeplinire.

Dorim să spunem că suntem o echipă responsabilă și
disciplinată - acestea nefiind doar obligații
fundamentale din fișa de post a responsabililor HSE
și a Directorului General, dar și pentru că facem parte
dintr-o companie europeană multinațională, care la
rândul ei a fost imediat racordată la cerințele de protejare,
știind că, de fiecare din noi, depinde să ne menținem sănătoși,
atât pentru familiile noastre, cât și pentru businessul din care
facem parte. După perioada de înțelegere a acestei situații noi,
cu care întreaga planetă s-a confruntat și încă se mai confruntă
(însăși responsabilii OMS au fost confuzi la început, datorită
noutăților și a necunoscutelor generate de acest virus și iată
că nici acum, cu toate eforturile specialiștilor, nu sunt finalizate
cercetările pentru imunizarea prin vaccinare), am pus în
aplicare reglementările decise la nivelul CNSU și CJSU Vâlcea
(mentionez că sunt membru al CJSU și particip la teleconferințele
organizate de Prefectura Vâlcea pentru discutarea și luarea
deciziilor necesare, pe plan local). În primul rând, conform
reglementărilor stabilite la nivel național (nu este cazul să le
mai reamintesc aici, deoarece toți cei care avem responsabilități
HSE le cunoaștem), am informat toți salariații despre acest
virus, am elaborat instrucțiuni proprii de securitatea muncii
pentru prevenirea răspândirii coronavirus Sars-Cov-2 și am
stabilit activitățile care pot fi continuate și/sau adaptate, în
funcție de specificul acestora și de resursele disponibile, precum
și implementarea măsurilor necesare pentru reluarea și/sau
menținerea activității, în condițiile respectării măsurilor de
prevenire a răspândirii Sars-Cov-2, inclusiv pentru
desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu. S-au
afișat la intrare și în cele mai vizibile locuri, regulile de conduită
obligatorie pentru lucrători și pentru toate persoanele care
intră în incinta societății. Am informat lucrătorii, prioritar
prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare
și de răspândire a virusului, cu privire la măsurile de protecţie
şi la regulile de distanţare fizică ce se aplică în cadrul societăţii.
Am asigurat echipamente individuale de protecţie specifice
(mască de protecţie, mănuşi, vizieră de protecție), triajul
observaţional al lucrătorilor, prin verificarea temperaturii
acestora la începerea programului de lucru şi ori de câte ori
este necesar pe parcursul programului. Noi am reacționat încă
de la început și am luat măsurile necesare, conform hotărârilor
emise de CNSU și CJSU. Și, pentru că am vrut să fim convinși
că tot ceea ce am implementat și asigurat pentru salariații
noștri este cât mai sigur, am vrut să parcurgem cerințele unui
audit de certificare, astfel că în luna iulie am obținut certificatul
nr. 1 din România, care atestă faptul că îndeplinim cerințele
pentru a preveni răspândirea bolilor contagioase, inclusiv
Covid-19, în rândul angajaților. Ca și înaintea apariției acestei
noi provocări, rolul și responsabilitățile sunt permanente, în
grija și în relația cu lucrătorii. În primul rând, responsabilii
SSM și reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, sunt cei care primesc
primii informațiile/hotărârile legale (reamintesc faptul că
toate deciziile adoptate la nivel local în CJSU, le comunic
imediat ce se votează/adoptă forma finală a hotărârilor,
deoarece ne confruntăm cu o dinamică imprevizibilă a
evenimentelor). De asemenea, având implementată procedura
amintită anterior, aceștia (împreună cu managerii, conducătorii
locurilor de muncă) se asigură că salariații respectă măsurile
ce trebuie respectate de fiecare, la locul de muncă (purtarea
măştilor de protecţie care să acopere nasul şi gura, verificarea
temperaturii la intrarea în societate, înştiinţarea imediată a
angajatorului dacă prezintă, la începutul sau în timpul
programului de lucru, simptome ale infectării cu virusul SarsCov-2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăţi respiratorii, febră,
stare generală alterată), dezinfectarea spaţiului de lucru şi a
obiectelor necesare activităţii proprii, spălarea şi dezinfectarea
mâinilor ori de câte ori este necesar).

ADRIANA TICAMUCA - CERSANIT ROMÂNIA

ANCA GOLGOJAN - CIECH SODA ROMÂNIA

CONSTANTIN HOLOTA - BETTY ICE SUCEAVA

Este limpede că igiena la locul de muncă și celalalte
măsuri specifice Covid-19 au fost și sunt printre cele
prioritare, încă de la început. Acest virus a apărut de
unde și când nu ne așteptam și a fost nevoie imediată
de implementare a măsurilor de prevenție regăsite în actele
normative și nu numai (ex. purtatul măștii de protecție,
distanțare socială, controlul temperaturii). Acest virus,
Covid-19, a fost încadrat ca un risc ce amenință sănătatea
lucrătorilor, cu toate că nu este generat din interiorul
companiei, din activitatea specifică unității. Este clar că un
rol important îl are departamentul HSE în răspândirea
mesajelor de conștientizare, în verificarea respectării regulilor
la locul de muncă privind pandemia actuală.
BOGDAN BETA - BILKA STEEL
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Ceea ce se întâmplă a fost şi pentru noi o provocare. A trebuit să ne
redefinim, de la o zi la alta, atât ca indivizi cât şi ca organizaţie. Parcă
tot ceea ce învăţasem până atunci, nu ne mai ajuta. Am fost nevoiţi
să intrăm într-un joc cu reguli neclare, de multe ori de neînţeles şi
a trebuit să pornim pe un drum despre care nu ştiam unde duce şi
nici cât de lung este. Am învăţat în acest timp să descoperim lucruri
mărunte care ne fac fericiţi…. Şi mai cred că am învăţat puţin să avem grijă
de noi, pentru a putea să avem grijă, dacă trebuie, şi de alţii. Noi, cei care
lucrăm în domeniul SSM, a trebuit să ne inventăm, să încercăm să înţelegem
ce se întâmplă, să învăţăm rapid unii de la alţii. Cred că acesta a fost lucrul
bun. Am fost uniţi şi am dăruit din mers şi celorlalţi ceea ce descopeream şi
ceea ce dădea rezultate. Acum, să revin la organizaţia din care fac eu parte,
o firmă micuţă de proiectare în domeniul petrol şi gaze. Suntem 50 de oameni,
nu am avut în ultima vreme fluctuaţii de personal şi parcă ne cunoaştem de
o viaţă. Şi chiar dacă plănuisem ca până la sfârşitul lunii martie toţi salariații
să lucreze în regim de telemuncă şi eram în plin proces de organizare a acestui
lucru, rapiditatea cu care se derulau evenimentele, ştirile care ne panicau,
ne-au obligat să facem acest pas “într-o zi”. Şi când spun într-o zi, acesta este
adevărul. Am plecat “într-o zi” de la sediul fimei cu toţii şi am reuşit să
funcționăm ca organizaţie, de a doua zi, chiar dacă nu mai eram împreună
şi chiar dacă nu ne-a învăţat nimeni cum să facem asta. A fost o provocare
şi asta mi-a dovedit încă o dată faptul că dacă noi, oamenii, suntem împreună
şi vrem, se poate! La noi s-a putut! Cred că rolul și responsabilitatea
profesioniștilor din domeniul protecției mediului, sănătății și securității în
muncă pentru gestionarea bolilor transmisibile precum Covid-19 este să ne
arate “calea”. Şi aici mă refer la profesioniştii care sunt acolo sus, la nivel înalt.
Din păcate, eu nu am simţit această implicare. Au fost şi sunt în continuare
multe necunoscute şi nici chiar acum, după opt luni de când am fost azvârliţi
în această pandemie nu ştim… mai nimic. Fiecare încearcă să facă cum crede
că e mai bine şi, din păcate, mergem înainte mai mult cu speranţa că la noi
nu se va întâmpla. Și dacă o să se întâmple, o să vedem!

RADU SIRETEANU - DSM NUTRITIONAL
PRODUCTS ROMÂNIA

Anul 2020 a schimbat complet abordarea companiei din punct de
vedere SSM, subiectul Covid-19 fiind în prim plan, a trebuit să ne
adaptăm din mers pentru a putea implementa cele mai bune programe
în materie de SSM. Conform ierarhiei de control a riscurilor, eliminarea
expunerii la riscuri a reprezentat principala preocupare, iar telemunca s-a
dovedit de real ajutor. Acolo unde nu am putut implementa telemunca și a
fost necesară prezența fizică, s-au luat măsuri pentru fiecare angajat în parte,
de la reorganizarea birourilor, a vestiarelor sau a cantinei, la măsuri de
prevenire aplicate mijloacelor de transport închiriate de companie, precum
și măsuri legate de măsurarea temperaturii sau punerea la dispoziția angajaților
a materialelor igienico-sanitare necesare. Responsabilitatea profesioniştilor
este una foarte mare, deoarece pe lângă implementarea măsurilor amintite
anterior și asigurarea tuturor materialelor de protecție, aceștia trebuie să-și
desfășoare și job-ul lor normal, acela de dinainte de pandemie, pentru că
toate celelalte riscuri legate de industria cimentului nu dispar, ele sunt aici și
trebuie tratate cu prioritate.

Odată cu apariția acestui fenomen, Covid-19, activitatea
departamentului HSE s-a intensificat și amplificat
prin implementarea de noi programe de urmărire,
monitorizare și ținerea sub control a virusului. Ședințele
și raportările privind schimbările zilnice de situație au
devenit o obișnuință iar echipa de management a devenit mai
implicată în ceea ce privește interesul pentru gestionarea cât
mai eficientă a cazurilor deosebite care ar putea pune în pericol
sănătatea lucrătorilor. Acest virus a fost de la început tratat de
societate ca o amenințare la bunul mers al activității și implicit
la siguranța sănătății angajaților și a locurilor de muncă a
acestora, prin posibilitatea pierderii de comenzi sau întârzieri
în ceea ce privește aprovizionarea. S-au mobilizat forțe
importante și colaborări strânse între departamentele implicate
direct (departamentul HSE, Achiziții, Controlling, Inginerie
etc.), în gestionarea problemelor nou apărute: aprovizionarea
cu materiale de dezinfecție, echipamente de protecție, aparate
de măsurat temperatura, materiale pentru marcaje etc.
Coordonarea acestor activități revine departamentului HSE,
fenomenul de pandemie fiind tratat ca o situație de urgență.
În această perioadă, în companie este o colaborare intensă cu
medicul de medicina muncii, care răspunde de sănătatea
angajaților prin programele implementate și acțiunile pe care
le coordonează în colaborarea cu departamentul HSE și
autoritățile din cadrul DSP. Toate persoanele posibil suspecte
prin contactele care le-au avut cu persoane depistate pozitiv,
sunt izolate, iar posibilii contacți ai acestora sunt monitorizați
permanent. Se urmărește și modul în care echipele din cadrul
companiilor care desfășoară activități de curățenie în societate
respectă procedurile de dezinfecție și curățare a spațiilor și
echipamentelor, conform planificării. Făcând parte dintr-un
concern, cu o politică de grup corect implementată, a fost de
mare ajutor sprijinul acordat de la acel nivel prin găsirea de
furnizori, fonduri și soluții comune pentru continuarea
activității în condiții de siguranță. În concluzie, în activitatea
de combatere a pandemiei, toate persoanele cu funcții de
răspundere din cadrul societății sunt implicate, de la director
până la șeful de echipă, iar operatorii au sarcina să respecte
toate măsurile stabilite la nivel de management.

GABRIEL CRISTEA - CRH CIMENT (ROMÂNIA)

DĂNUȚ POP - ELECTROLUX ROMÂNIA

SILVIA VIOLETA NANU - COMPROIECT

Pentru a asigura implementarea programelor în materie de SSM în
contextul Covid-19, programele au devenit mai flexibile în ceea ce
privește termenul de implementare, s-au desfășurat numai acțiunile
strict necesare, mediul de lucru s-a schimbat considerabil, iar evaluarea
riscurilor a trebuit adaptată la noile condiții, având în vedere planurile de
urgență pentru eventuale situații de criză, nou apărute. În evaluarea riscurilor
legate de pandemia Covid-19 principalele schimbări au fost cele legate de
sănătatea mintală a angajaților, asigurându-le controlul medical la psiholog.
Rolul profesioniștilor este de a educa, de a informa și de a fi un suport pentru
ceilalți colegi, astfel încât să se reducă la minim numărul îmbolnăvirilor.
CARMEN NISTOR - CONCELEX
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Cu siguranță Covid-19 are efecte însemnate și în acest
domeniu. Nu aș spune că s-a schimbat ceva în abordare.
Mai degrabă consider că în discuție intră aspecte
suplimentare, care necesită o gestionare corectă. Totul
ține de adaptarea măsurilor preventive Covid-19 la
activitățile normale. Aici pot fi menționate măsurile
general valabile de triaj epidemiologic, gestionarea relației cu
contractorii în vederea limitării și eliminării interacțiunii
dintre aceștia și angajații companiei, și altele. Printre cele mai
importante măsuri putem enumera: reducerea la maxim a
prezenței angajaților la sediu (telemunca), programul de lucru
modificat pentru a elimina interacțiunea între schimburi,
implementarea unui program aprofundat de curățenie și
implementarea unor reguli stricte privind prezența unui număr
redus de persoane în aceeași încăpere (ex. bucătărie, sala de
ședințe, vestiare etc.). Noi, ca profesioniști, cu siguranță avem
datoria de a ne adapta, înaintea tuturor, acestui val de schimbări,
dar în același timp consider că trebuie să tratăm cu multă grijă
situația. Angajații trebuie să resimtă cât mai puțin o presiune
suplimentară la locul de muncă. Doar așa un sprecialist din
domeniul nostru va reuși să gestioneze un element care pare
atât de firav în acest context: hazardul.
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Abordarea a rămas aproape aceeași, însă măsurile
de protecție s-au înmulțit. Au fost necesare
modificări ale documentației aplicabile, instruiri
și formulare specifice adiționale și măsuri
suplimentare, care au fost aduse la cunoștință
angajaților noștri. A fost necesară o reevaluare a
riscurilor care să includă și măsurile suplimentare de
protecție pentru angajați, aplicabile situației prezente. În
acest sens a fost necesară instruirea angajaților, verificarea
temperaturii acestora, obligativitatea purtării măștii și
dezinfectării mâinilor de câte ori este nevoie și multe altele
care sunt și vor rămâne până la finalul acestei stări.
Profesioniștii SSM trebuie să supravegheze în permanență
colegii și să se asigure de respectarea cerințelor, trebuie să
implementeze măsurile necesare protecției angajaților și să
aibă o abordare obiectivă în gestionarea situației pentru a
face față eventualelor complicații care pot să apară.

Covid-19 a schimbat modul de abordare a
programelor de sănătate și siguranță în muncă prin
modificarea programului de lucru sau implementarea
telemuncii. Obligativitatea respectării distanțării
fizice a dus la reducerea orelor de instruire sau oferirea
unor instrucțiuni fără posibilitatea demostrațiilor practice
(ex. curs pentru acordarea primului ajutor). Măsurile
implementate au fost legate de distanțarea fizică la posturile
de lucru, în cantină și în trasport, utilizarea echipamentelor
de protecție (masca), dezinfectarea frecventă, verificarea
temperaturii angajaților, instalarea de sisteme de informare
telefonică în caz de avarii/situații de urgență (incediu).
Fiecare persoană din companie trebuie să se implice proactiv
în respectarea măsurilor.

Contextul Covid-19 a adus domeniul protecției
mediului, sănătății și securității în muncă în lumina
reflectoarelor în fiecare organizație. A arătat întregii
companii importanța acestui domeniu, necesitatea
de a avea personal suficient și foarte bine pregătit în
această arie și importanța de a fi conectat direct cu
managementul de la cel mai înalt nivel. Contextul Covid-19
a arătat organizației că specialiștii în protecția mediului,
sănătății și securității în muncă sunt permanent pregătiți să
facă față oricărei situații de criză din domeniul lor de
activitate. Implementarea programelor în materie de sănătate
și siguranță în muncă în contextul Covid-19 s-a schimbat
din punct de vedere al modului de comunicare, care este
digitalizată și virtuală, acolo unde este posibil și când este
posibil. Discuțiile și implementările online au fost posibile
în virtutea relațiilor și legăturilor construite înaintea
contextului Covid-19, pe o bază deja construită anterior.
Programele ale căror activitate necesită prezența sunt acum
făcute în condițiile de prevenție Covid-19. Activitatea de
training a suferit modificări, au fost alese metode individuale
de reîmprospătare a cunoștințelor, variantă care poate genera
un minus pentru acea categorie de personal care nu este
auto-didactă. Partea practică a instruirilor a fost înlocuită
cu discuții de pregătire în grupuri mici, care însă prelungește
timpul alocat acestui domeniu de pregătire. Contextul
Covid-19 a fost unul nou și neprogramat. A necesitat
mobilizare imediată și prioritizare, într-un context în care
fiecare domeniu avea deja alte activități programate. Acest
lucru a dus la amânări ale activităților, care au putut fi
amânate, dar și la suprasolicitări la locul de muncă, pentru
a putea face față atât noii situații cât și urgențelor legislative
sau de sistem de management. Contextul Covid-19 a adus un
volum de muncă suplimentar specialiștilor în protecția
mediului, sănătății și securității în muncă, volum care se
menține la nivel ridicat, întrucât cercetările la nivel mondial
sunt într-o continuă evoluție, iar schimbările pot veni de la
o săptămână la alta. Schimbările implementate în organizație,
din punct de vedere al riscurilor legate de pandemie, sunt
cele implementate la nivel global. Toate locurile de muncă și
activitățile conexe au fost analizate din punct de vedere al
posibilităților de aplicare personalizată a măsurilor de
prevenție comunicate la nivel național și global. Printre
acestea, în afară de obligativitatea purtării măștii de protecție,
amintim: activarea unui comitet de criză care se întâlnește
periodic, munca la domiciliu pentru acea categorie de personal
care își poate efectua munca de acasă, asigurarea distanței
fizice acolo unde spațiul a permis, sau implementarea de
panouri de plexiglass, acolo unde spațiul sau procesul de
muncă a impus acest lucru, înlocuirea întâlnirilor de echipă
fizice cu cele virtuale, minimizarea numărului de persoane
în încăperi, igienizarea constantă a locurilor de muncă,
transportul angajaților respectând distanțarea fizică etc.
Printre rolurile și responsabilitățile profesioniștilor din
domeniul protecției mediului, sănătății și securității în
muncă, pentru gestionarea bolilor transmisibile precum
Covid-19, aș enumera: a fi la curent cu cerințele legislative
și modificările acesteia; a fi la curent cu tendințele și bunele
practici la nivel național și mondial în gestionarea bolilor
transmisibile; a comunica în organizație cerințele și tendințele
și a se asigura că acestea sunt corect înțelese de persoanele
care iau decizii în numele organizației; a defini măsuri de
prevenție și regulile de conduită; a organiza echipele de
implementare a măsurilor de prevenție necesare și
centralizarea rezultatelor; a concepe materiale de instruire
pentru o mai bună înțelegere a regulilor implementate; a se
asigura de materiale informative și de atenționare corecte și
suficiente; a verifica buna înțelegere și implementare a acestor
cerințe; a fi persoana de legătură între organizație și autorități.

ADRIAN NEGRILESCU - EXPERT HSEQ

ALINA-MARIA CRASNIANEC - EXPERT HSE

CLAUDIU DAVID - ELECTROMONTAJ BUCUREȘTI

Pandemia de Covid-19 este una dintre cele mai mari
provocări cu care s-au confruntat societățile și
întreprinderile. Vom putea depăși această provocare
numai dacă colaborăm pentru a opri răspândirea
acestei boli și pentru a asigura un mediu de lucru sigur și
sănătos atât pentru telelucrători, cât și pentru cei care revin
la locul de muncă obișnuit. Conform legii 55/2020, la locurile
de muncă unde lucrătorii pot fi expuși la un virus din
categoria agenților biologici, angajatorii trebuie să efectueze
o evaluare a riscurilor și să stabilească măsuri adecvate prin
evaluarea riscurilor, bazate pe informarea lucrătorilor asupra
măsurilor ce trebuie respectate la locul de muncă,
minimizarea expunerii la Covid-19, gestionarea lucrătorilor
ce își desfășoară activitatea de acasă (telemuncă), implicarea
lucrătorilor în respectarea măsurilor de distanțare și
respectare a măsurilor de igienă, dezinfectarea periodică a
locurilor de muncă, informarea lucrătorilor asupra măsurilor
ce trebuie respectate, măsurarea temperaturii, menajarea
persoanelor în vârstă prin program de telemuncă, cât și a
persoanelor ce prezintă riscuri din punct de vedere al
sănătății. Prin măsurile active luate împreună cu angajatorul,
responsabilii SSM au un rol activ în gestionarea bolilor
transmisibile și în crearea unui mediu cât mai sigur și sănătos
la locul de muncă, pentru ca lucrătorii să se simtă în siguranță,
atunci când își desfășoară activitatea în cadrul companiei.
CLAUDIU IONESCU-ȚENEA ELECTROMONTAJ BUCUREȘTI
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Covid-19 a schimbat multe, însă oamenii
devin mai atenți. Deci, eu aș spune că aceia
care au știut să profite de atenția obținută de
Covid-19, au reușit să facă mai mult decât
înainte. Bineînțeles, acolo unde totul se face
home office, acest lucru nu se mai aplică. Dar
acolo unde lucrul se continuă la serviciu, oamenii
sunt mult mai atenți. Dacă vorbim despre evaluarea
“clasică” a riscurilor, dacă cumva riscul nu a fost
introdus inițial, acesta a fost introdus acum. Însă în
ceea ce privește aplicarea propriu-zisă a metodelor
de mitigare, aici au survenit îmbunătățiri clare. Deci
nu teroria, ci practica a avut de câștigat. Responsabilii
SSM nu trebuie să își piardă focusul. Este un eveniment
care poate afecta mult organizația, deci ne bazăm pe
resurse de informare corecte, facem un plan coerent,
îl comunicăm și aplicăm. Dacă stăm să ne gândim
bine, de când cu Covid-19, sunt sigur că au fost mult
mai puține accidente de muncă. Vorbesc procentual,
din cei care practic au fost la muncă. Asta pentru că,
așa cum am spus mai sus, se investește mai mult timp.
CONSTANTIN POPA - EXPERT HSEQ

La fel ca în condiții normale de lucru,
identificarea și evaluarea riscurilor, atât în
mediile de lucru fizice, cât și în cele
psihosociale, reprezintă punctul de plecare
pentru gestionarea securității și sănătății în muncă
în contextul măsurilor de combatere a Covid-19.
Atunci când procesul de lucru se modifică, angajatorii
sunt obligați să își revizuiască modul de evaluare a
riscurilor și să aibă în vedere toate riscurile, inclusiv
pe cele care afectează sănătatea psihică. În cadrul
revizuirii procesului de evaluare a riscurilor trebuie
să se acorde atenție oricăror anomalii sau situații care
cauzează probleme, precum și modului în care acestea
pot ajuta organizația să devină mai rezilientă pe
termen lung. O importanță deosebită o are implicarea
lucrătorilor și a reprezentanților salariatilor. După
ce se actualizează evaluarea riscurilor, următorul pas
este acela de a realiza un plan de acțiune care să
cuprindă măsuri corespunzătoare. Rolul specialistului
SSM este de a întocmi instrucțiuni SSM cu privire
la limitarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, pe
baza indicațiilor primite de la specialiști: informarea
lucrătorilor și a altor participanți la procesul de
muncă, cu privire la respectarea instrucțiunilor
proprii SSM, verificarea modului de purtare corectă
a EIP pentru protecția împotriva noului coronavirus,
stabilirea, împreună cu medicii de medicina muncii,
a materialelor igenico-sanitare, verificarea
temperaturii angajaților, zilnic.

IOANA CARMINA NIȚU - SPECIALIST
ÎN DOMENIUL SSM

Covid-19 a readus H-ul pe primul loc în HSE. Din păcate,
doar în ceea ce privește bolile contagioase. Ca în orice
situație de urgență, celelalte aspecte ale HSE au trecut
într-un plan secundar. Acest lucru este acceptabil pe termen
scurt (situațiile de urgență sunt scurte prin definiție, dacă sunt
lungi, devin o nouă normalitate). Dar neglijarea altor aspecte
HSE are efecte periculoase pe termen lung: după o perioadă de
inerție, lucrurile se vor degrada. Aici văd principala provocare
pentru profesioniștii HSE, care trebuie să aibă rolul unor
consultanți interni: să readucă în atenția managementului,
necesitatea controlului tuturor riscurilor, prin integrarea riscurilor
legate de Covid-19 în imaginea de ansamblu și distribuirea
echilibrată a resurselor. Gestionarea unor astfel de situații
depășește atribuțiile unui consultant intern. Franțuzescul
“Gestionnaire” se traduce mai bine ca “Administrator” sau
“Manager”.
IULIAN GHERMAN - CONSULTANT HSEQ

Problema a fost că “peste noapte”, adică la
trecerea de la starea de urgență la starea de
alertă, a trebuit efectuată atât evaluarea de
riscuri pe Covid-19 cât și instruirea angajaților
cu o instrucțiune specifică în acest sens. Evaluarea
riscurilor am efectuat-o printr-o metodă specifică,
nu am efectuat o reevaluare prin metoda INCDPM.

Abordarea a fost una preventivă, organizaṭia în care lucrez
a analizat informaṭiile ce existau la momentul inițial, în
luna martie 2020, stabilind un plan pe termen scurt ṣi
mediu privind protecṭia salariaṭiilor. Prin strategia de
business s-a stabilit reducerea riscului de îmbolnăvire a
salariaṭiilor prin trecerea la telemuncă ṣi asigurarea continuităṭii
funcţionării organizaṭiei prin stabilirea unor alternative viabile.
Acestea au avut ca rezultat o îmbunătăṭire atât a relaṭiilor interne
în cadrul organizaṭiei, cât ṣi a celor externe cu furnizorii de
servicii ṣi contractorii, prin folosirea unor noi programe de
comunicare. O echipă complexă, formată din responsabili SSM,
Resurse Umane ṣi Administrativ, a efectuat un proces de HAZID
(identificare a pericolelor), stabilind o ierarhie a măsurilor de
control, pe care a prezentat-o conducerii spre analiză și aprobare.
Drept măsuri de control se pot exemplifica: instalarea unor
echipamente de condiṭionare a aerului dotate cu filtre HEPA,
montarea unor panouri de separare fizică, revizia unor proceduri
administrative, semnalizarea specifică a zonelor de risc ṣi în final
stabilirea unui standard pentru echipamentele de protecṭie
împotriva virusului Sars-Cov-2. O mare provocare pentru
profesioniṣtii din domeniul HSE a constat în modificarea
comunicării ṣi a modului de interacṭiune cu salariaṭii, prin trecerea
la telemuncă. Implementarea unor comunicări zilnice a avut ca
principal scop menṭinerea unei legături apropiate cu salariaṭii,
dar ṣi identificarea aspectelor critice ale activităṭiilor acestora,
în special în ceea ce privește aria de confort (wellbeing).

DOREL RADU CRIȘAN - MANAGER EH&S

VALTER STĂNCIULESCU GORAN - EXPERT QHSE

DIANA TEODORA MANTA - EXPERT HSE
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Abordare directă și larg cuprinzătoare, luând în
considerare orice risc potențial care ar putea duce la
îmbolnăvirea salariaților. Printre schimbările
implementate în cadrul companiei enumăr: asigurarea
transportului angajaților, pentru asigurarea distanțării
sociale, munca prin alternață, telemunca acolo unde aceasta
s-a putut aplica, asigurarea de personal pentru dezinfecția
vestiarelor, băilor și a spațiilor comune, asigurarea de materiale
de dezinfecție pentru fiecare lucrător în parte, plus rezervă pentru
fiecare, dotarea tuturor locațiilor cu dispensere de dezinfectare
a mâinilor și covorașe pentru dezinfectarea picioarelor,
monitorizarea și controlul temperaturii corporale la intrarea în
societate, asigurarea de măști de protecție, viziere și mănuși
chirurgicale, dar și asigurarea de teste de analiză Covid-19.
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Această perioadă dificilă din toate punctele de
vedere ne-a făcut să trecem tot mai mult din faza
în care principiul de bază era interacționarea
umană directă, într-un mod de interacționare
virtual. Schimbările implementate de către
organizație au fost oferirea de măști și dezinfectant
de mâini angajaților și lucrul de acasă acolo unde a putut
fi posibil acest lucru. Rolul Profesioniștilor SSM este de
a se asigura în permanență că se respectă regulile și
măsurile impuse pentru a preveni răspândirea Covid-19.
VLĂDUȚ STOICA - HS EXPERT SENIOR

Cred că în această perioadă am avut parte de o
abordare mai agresivă cu privire la implementarea
programelor și măsurilor de Securitate și Sănătate
în Muncă, atât din partea specialiștilor acestui
domeniu, cât și a angajatorilor și instituțiilor publice.
A fost momentul în care angajatorii au realizat că termenul
“lasă că merge și așa” nu poate funcționa în acest context.
Pandemia nu a adus nicio modificare în evaluarea riscurilor
în compania în care îmi desfășor activitatea. Încă de la
bun început evaluarea a cuprins și riscurile biologice. Ceea
ce s-a schimbat în această perioadă, este faptul că am pus
în practică măsurile de combatere a riscului reprezentat
de Covid-19. Specialiștii în Securitate și Sănătate în muncă
au ajuns principalii pioni în continuarea activității
companiilor. O criză sanitară într-o companie poate
îngenunchia definitiv situația financiară, deja precară în
multe industrii. Prin urmare, rolul specialiștilor a fost
unul critic, iar toate privirile au fost ațintite asupra
acestora, în așteptarea măsurilor impuse prin proceduri,
pentru împiedicarea răspândirii bolilor precum Covid-19
în interiorul spațiilor de lucru. Astfel că aceștia au reușit
să creeze, în cele mai multe cazuri, spații de lucru sigure
în care angajații și-au putut desfășura activitatea fără un
risc prea ridicat de infectare cu virusul Sars-Cov-2.
Bineînțeles, acest risc nu a putut fi eliminat definitiv.
MIHAI GRIGORE - EXPLEO ROMÂNIA

Nu a existat o schimbare în ceea ce privește
abordarea. Programele de prevenire Covid-19 au
fost create și implementate prin aplicarea planului
de continuitate a afacerii. Deși pandemia nu era
prezentă în evaluarea riscurilor, pentru astfel de situații
avem proceduri speciale de răspuns rapid. În felul acesta
am reușit, în cel mai scurt timp, să repornim procesul de
producție. Procesul de evaluare a riscurilor este, în
principiu, neschimbat. Cu toate acestea, dacă în mod
normal, coordonarea procesului era făcută tradițional de
specialiștii în securitate în muncă, în condițiile Covid-19,
rolul principal îl au medicii de medicina muncii.
Profesioniștii în securitate și sănătate în muncă au cu
siguranță o experiență vastă în dezvoltarea și
implementarea programelor de profil. Această experiență
este esențială pentru un răspuns rapid și prompt la riscurile
asociate pandemiei. Deși, cum spuneam mai devreme, nu
are rolul principal în evaluarea riscurilor asociate Covid-19
și implicit în stabilirea măsurilor de prevenire, un specialist
SSM poate oferi suport esențial cu privire la care sunt cele
mai bune mecanisme de implementare a programelor,
precum și de comunicare a acestora către lucrători.
ALEX BURADA - FORD ROMÂNIA

Plecând de la prevederile legale în domeniul prevenirii
răspândirii Covid-19 dar și de la necesitatea implementării
unitare a programelor în materie de SSM în contextul
Covid-19, s-a mers pe abordarea ce presupune asigurarea
măsurilor colective de prevenire a infectării cu Covid-19 și
apoi cu prioritate a meseriilor ce pot răspândi cu ușurință virusul
la ceilalți salariați. Toate evaluările de riscuri din societate sunt
făcute pe meserie/loc de muncă, și de aceea a fost nevoie de un volum
foarte mare de muncă pentru realizarea reviziei evaluărilor de riscuri
și introducerea de măsuri de prevenire specifice. Rolul profesioniștilor
din domeniul SSM și protecția mediului pentru gestionarea bolilor
transmisibile tip Covid-19 este, în primul rând, de conștientizare a
salariaților cu privire la existența și gravitatea acestui virus, iar apoi
de evaluare a acestui risc și de stabilire corectă a măsurilor de
prevenire, alături de ceilalți membrii din echipa de evaluare tehnologi, reprezentanți ai lucrătorilor, medic de medicina muncii.
EUGEN ȘTEFĂNESCU - HIDROCONSTRUCȚIA

După primele luni ale pandemiei de coronavirus, marcate
de multe necunoscute, în care activitatea s-a desfășurat
într-un mod adaptat la situația de criză, am trecut treptat la
integrarea riscului viral în indexul general al riscurilor SSM.
În prezent, evaluările de risc pentru activitățile desfășurate în
Holcim România cuprind măsurile de control specifice pentru acest
element. Echipele de management de la nivel central și local au alocat
resurse importante pentru a implementa cele mai bune măsuri și
procese de prevenire a îmbolnăvirii. Angajații sunt informați în mod
constant cu privire la deciziile și acțiunile de prevenție. Am analizat
diverse scenarii legate de epidemie pentru care am stabilit planuri
de răspuns, menite să asigure un mediu de lucru sigur în locațiile
noastre. În acest context, rolul profesioniștilor SSM este de a susține
activitatea cu informații și analize relevante, care să faciliteze procesul
de luare a deciziilor. De asemenea, este important modul în care se
realizează integrarea și corelarea măsurilor de protecție specifice
riscurilor virale cu celelalte măsuri de protecție existente, astfel încât
să nu fie generate riscuri suplimentare.
MĂDĂLINA GOGORICI - HOLCIM (ROMÂNIA)

Covid-19 presupune un risc biologic extins la nivelul întregii
planete și igiena la locul de muncă a fost un subiect exotic,
deși pe vremuri existau specialiști în acest domeniu. Altfel,
de voie de nevoie, departamentele/responsabilii SSM sunt
obligați să adreseze subiectul Covid-19, fiindcă este un risc biologic
și poate este un duș rece pentru angajatori, fiind un subiect care îți
poate închide afacerea dacă ești neglijent cu acesta.
SORIN CENUȘĂ - ISAFETY.RO

Întotdeauna a fost pus accent pe latura de SSM, dar odată cu
apariția Covid-19, toate normele implementate anterior au
suferit modificări substanțiale, generate de măsurile speciale
impuse în vederea evitării apariției cazurilor de îmbolnăviri.
Responsabilii pe departamentele incluse în EHS (mediu, situații
de urgență și SSM) sunt primii implicați în gestionarea procesului
de evitare/limitare în apariția cazurilor Covid-19, având informații
de la toate nivelurile, din toate zonele și urmărind cu strictețe
respectarea procedurilor operaționale, în special pe cea legată de
SARS.
NICOLAE BĂDIN - KASTAMONU ROMÂNIA
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Contextul adus de Covid-19 ne pune în faţa unor provocări
noi și unice. Cu toţii ne-am trezit păşind în necunoscut
şi am fost martorii unor schimbări de la o zi la alta, în
abordarea acestei probleme. Important este să găsim
modalități de a lucra în continuare în siguranţă și de a
interacționa cu echipele, în același timp având grijă de
sănătatea mintală a lucrătorilor. Este esenţial să se pună în aplicare
o serie de măsuri privind prevenirea riscului de contagiune şi un
plan de răspuns. Organizația trebuie să informeze și să instruiască
lucrătorii cu privire la toate măsurile de sănătate și siguranță care
trebuie adoptate la locul de muncă. Serviciile de prevenire trebuie
să evalueze dacă există lucrători care sunt în grupele de risc, să
stabilească natura unei astfel de sensibilități și măsurile de
prevenire necesare pentru aceştia. Totodată, recomandările
autorităţilor sau ale Organizaţiei Mondiale de Sănătate trebuie
urmărite permanent şi prelucrate.
DAN-ADRIAN DIDIŢEL - MAXAM ROMÂNIA

Schimbarea adusă de pandemie a fost vizibilă, mai ales
la nivel de mentalitate, cred că a fost momentul în care
managementul la cel mai înalt nivel a conștientizat ce
înseamnă ca siguranța angajaților să fie pe primul loc și
ce consecințe pot să apară în cazul în care dăm greș în a ne
proteja angajații, atât în interiorul fabricii, dar și acasă. Provocarea
cea mai mare a fost să explicăm angajaților, că acum, mai mult ca
niciodată, contează foarte mult ce model comportamental adoptă
în exteriorul locului de muncă (în mijlocul de transport, acasă,
la cumpărături etc). Evaluarea de risc a fost o provocare pentru
că am fost nevoiți să reanalizăm toată activitatea desfășurată în
fabrică și să identificăm toate interacțiunile între angajat-angajat
și angajat-mașină. Munca nu a fost simplă, dar în momentul în
care am finalizat evaluarea de risc, cu ajutorul reprezentanților
salariaților, lucrurile au fost simple, măsurile de prevenire au fost
stabilite ușor. Provocarea este și va rămâne, pentru că evoluția
este imprevizibilă și virusul cu care ne confruntăm este ceva nou
și încă necunoscut pentru noi. Planul de Răspuns în caz de
Pandemie nu a făcut față situației generate de Covid-19. În timp
ce aproape toată lumea lucra de acasă, departamentul HSE și
medicul de medicina muncii erau la muncă și munceam mai mult
decât înainte de pandemie, am înroșit telefoanele vorbind cu
omologi din alte fabrici, în acele momente orice idee merita
analizată. Instruirea salariaților în domeniul SSM a devenit o
provocare. Deși au un rol important în astfel de situații,
profesioniștii SSM nu au fost ajutați să comunice cu populația.
Comitetele locale pentru situații de urgență nu au solicitat sprijin
pentru stabilirea măsurilor de protecție și am văzut că în unele
zone s-au făcut și greșeli.
ANA-MARIA MARCU - MMM AUTOPARTS

Nu mai este o noutate faptul că, în contextul Covid-19,
viața noastră, atât cea profesională cât și cea personală,
s-a schimbat peste noapte. În materie de securitate și
sănătate în muncă, încă de la începutul pandemiei, am
evaluat riscurile și am identificat și implementat măsurile de
protecție necesare. Specialiștii SSM din cadrul companiei,
împreună cu serviciile externe contractate, au colaborat intens
cu medicul de medicina muncii și au evaluat riscurile generate
de virusul Sars-Cov-2. Cele mai importante schimbări
implementate în companie, ca urmare a evaluării riscurilor, au
fost: continuarea activităților zilnice de acasă, în regim “home
office” și defalcarea programului pentru anumite categorii de
angajați, organizarea ergonomică a locurilor de muncă - unde a
fost cazul, achiziția și acordarea materialelor igienico-sanitare și
a echipamentelor de protecție la Covid-19 (măști și mănuși de
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protecție/medicale, dezinfectanți pentru mâini și suprafețe)
și organizarea ședințelor de instruire și de comunicare cu
angajații, folosind avantajele oferite de mediului virtual.
Rolul profesioniștilor în domeniul securității și sănătății în
muncă și al protecției mediului este acela de a identifica și
implementa măsuri menite să protejeze securitatea și
sănătatea lucrătorilor, în toate aspectele legate de muncă. În
strânsă colaborare cu medicul de medicina muncii, am
transmis și instruit angajații în contextul Covid-19.
OVIDIU CRISTUREAN - MOL
ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS

Criza Covid-19 exercită presiune pe angajatori și
lucrători, lucru care s-a resimțit și în cazul nostru,
fiind nevoiți să punem în aplicare noi proceduri,
practici și decizii, într-o perioadă foarte scurtă, fără
să știm care va fi traseul și cu atât mai mult finalul acestuia.
Măsurile de securitate și sănătate în muncă ne-au oferit
sprijin practic pentru reîntoarcerea la lucru după perioada
de suspendare a activității, dar și mai importantă este
menținerea acestor măsuri de prevenție pe toată durata
desfășurării activității, pentru a nu fi nevoiți să intrăm în
imposibilitatea de a nu ne onora angajamentul față de angajații
noștri, pentru de a le asigura un mediu de muncă sigur și
sănătos dar și pentru clienții noștrii care așteaptă livrarea
produselor. E clar că, mai mult ca oricând, în această perioadă
am avut nevoie de o abordare practică și creativă pentru a
avea un control asupra lucrurilor, un rol zic eu, destul de
dificil pentru responsabilul HSE. Presiunea resimțită ca și
responsbil SSM este una imensă, știind că o abordare eronată
asupra situației poate avea consecințe cu impact negativ, aș
putea spune și consecințe severe, atât asupra sănătății
angajaților cât și a performanțelor companiei.
LIVIU IONUȚ OPREA - MW ROMÂNIA

Încă de la debutul pandemiei, ne-am concentrat
eforturile în direcția protejării sănătății angajaților
noștri, a familiilor lor și a comunităților în care
activăm. Totodată, continuarea în siguranță a
producției și distribuției produselor Nestlé a fost o
prioritate pentru noi. Într-un astfel de moment, misiunea
noastră de a contribui la un viitor mai sănătos pentru toate
categoriile de vârstă este mai importantă ca oricând. În
februarie am început să implementăm, deja, primele măsuri
de siguranță în toate locațiile noastre, pentru protejarea
angajaților din prima linie, din fabricile și centrele noastre
de distribuție. Am restricționat călătoriile de business, am
adoptat metode de curățenie suplimentare în toate locațiile
și am pus la dispoziția angajaților noștri instrumentele
necesare pentru a facilita lucrul de la domiciliu. Prioritatea
noastră este să ne asigurăm că ei își pot desfășura activitatea
în siguranță și că vor putea face față cu bine pandemiei,
inclusiv din punct de vedere financiar. Așadar, pentru
echipele din fabricile și centrele noastre de distribuție, precum
și pentru cele de pe teren, am pus la dispoziție toate
echipamentele de protecție necesare - măști, mănuși, viziere,
soluții dezinfectante. Din luna martie, angajații noștri își
defășoară activitatea de acasă, online, conform unui program
de lucru flexibil, cu ajutorul unor soluții digitale multiple
prin care pot păstra legătura cu colegii, partenerii sau
consumatorii Nestlé. Angajații din vânzări, care sunt nevoiți
să facă deplasări, au fost dotați cu echipament specific de
protecție (măști, mănuși, viziere, soluții dezinfectante) și au
primit instrucțiuni foarte clare cu privire la tipul de
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comportament care trebuie adoptat în relația cu alte
persoane și instituții. Departamentul SSM are
responsabilitatea de a avea pregătit un plan de acțiune
pentru astfel de situații, însă până acum nu ne-am
confruntat cu o pandemie de proporții mondiale și
departamentul nostru a trebuit să adapteze măsurile de
securitate la această nouă realitate. De asemenea,
departamentul informează colegii privind utilizarea
corectă a echipamentului individual de protecție și modul
de comportament, atât în timpul programului de lucru,
cât și în afara acestuia, astfel încât să controlăm și să
minimizăm la maximum efectele negative ale crizei
asupra Nestlé și asupra colaboratorilor noștri.
CRISTIAN GEORGESCU - NESTLÉ ROMÂNIA

Compartimentul HSE a avut „cel mai mult de
suferit” din cauza pandemiei generate de noul
coronavirus (Sars-Cov-2). Într-o primă fază și
în aproape orice organizație, toate modificările
legislative au căzut (în foarte mare măsură) în sarcina
compartimentului HSE, acesta având drept primă sarcină
să identifice ce anume trebuie schimbat în cadrul
organizației pentru ca aceasta să se poată alinia noilor
cerințe. O consecință imediată a fost că aproape toate
activitățile de rutină specifice SSM au trecut în subsidiar,
toate eforturile și resursele fiind direcționate către
combaterea pandemiei. Pentru a mai aplana șocul,
stabilirea unei echipe multidisciplinare care să conducă
organizația în noul context pandemic este necesară pentru
a face față tuturor schimbărilor. Din această echipă trebuie
să facă parte și profesioniști HSE care trebuie să se asigure
că: sunt furnizate materiale de protecție specifice; se
efectuează dezinfecția periodică a spațiilor; se realizează
triajul epidemiologic (măsurarea temperaturii corporale,
identificarea și izolarea persoanelor cu simptome); sunt
asigurate teste RT-PCR pentru persoanele suspecte; sunt
identificate și izolate de restul lucrătorilor toate persoanele
infectate, precum și contacții direcți ai acestora.
RĂZVAN VASILE CIOMÂRTAN
- OȚELINOX, TÂRGOVIȘTE

Pandemia cu noul Coronavirus ne-a pus pe toți
în dificultate la locul de muncă, dar mai ales pe
cei din serviciul/departamentul HSE. Noi suntem
cei care trebuie să evaluăm riscurile, împreună cu
medicul de medicina muncii, cei care stabilim măsurile
și modul de implementare a acestora, dar și “gardienii”
respectării acestor măsuri, în condițiile în care nimeni
nu are mai multe informații decât cele prezentate în mass
media. Suntem în aceeași situație ca profesorii - învățăm
să facem instruire online, oricum metoda arhaică cu
cititul materialului trebuia depășită de mult timp.
Dificultatea apare atunci când pandemia te prinde
nepregătit din punctul de vedere al resurselor tehnice.
Altfel, nimic neobișnuit: evaluare de risc la fel ca oricare
alta, măsuri de prevenire și protecție similare cu cele
luate de către guvern etc. Și mergem înainte, cu zâmbetul
pe buze - chiar dacă nu se vede sub mască, încercând să
“lead by example” și să interacționăm cu toți lucrătorii,
mai ales cu cei care nu cred în existența acestui virus.
MIHAELA SERGIANA
LOPĂTARU - POLICOLOR

Declarația Organizației Internaționale a Muncii din
iunie 2019 (Declarația Centenarului pentru viitorul
muncii), a statuat că „locurile de muncă sigure și
sănătoase sunt fundamentale pentru o muncă
decentă”. Acest lucru este și mai semnificativ astăzi,
când asigurarea securității și sănătății la locul de muncă
este indispensabilă în gestionarea pandemiei și capacitatea
procesului normal al muncii. O pandemie impune măsuri
imediate de sănătate. Măsurile urgente aplicate în pandemie
au, de asemenea, un impact direct pe piețe - producția de
bunuri și servicii și implicit în procesul atât de divers al
locurilor de muncă. Pentru a face față noilor provocări, toate
organizațiile s-au adaptat din mers și au implementat planuri
specifice, în funcție de natura activității, elaborate ca răspuns
la evaluarea riscurilor. Închiderile temporare, diversele
disfuncționalități ale lanțurilor de aprovizionare, restricțiile
de călătorie, închiderea școlilor și alte măsuri de izolare au
avut efecte bruște și drastice asupra lucrătorilor și
organizațiilor. Acest lucru a impus organizației să
implementeze planuri urgente de prevenire și protecție, în
urma determinării naturii și nivelului de risc pentru orice
activitate susceptibilă să prezinte un risc de expunere la
Covid-19, precum și pentru asigurarea continuării activității
în situația în care un număr semnificativ de lucrători nu ar
putea să își desfășoare activitatea la locul lor de muncă.
Locurile de muncă sunt cele mai eficiente platforme de
comunicare, în care atât angajatorii cât și lucrătorii, împreună,
pot disemina informații și sensibiliza cu privire la aspectele
securității și sănătății în muncă, inclusiv pentru aplicarea
măsurilor de prevenire și protecție necesar a fi luate în scopul
împiedicării răspândirii bolilor infecțioase care se pot
manifesta, la un moment dat, într-o colectivitate (gripa
comună, hepatita tip A, TBC etc.). Mai mult ca oricând,
profesioniștii în domeniul securității și sănătății în muncă,
în strânsă colaborare cu serviciul de medicina muncii, trebuie
să își extindă cunoștințele pentru a ține cont de igiena
industrială. Pandemia de coronavirus și gestionarea acesteia
reprezintă provocări considerabile pentru angajatori, pentru
profesioniștii în domeniul securității și sănătății în muncă
și cei din domeniul medicinei muncii, provocări care trebuie
gestionate cu grijă. Ținând cont de situația creată la nivel
global și posibilitatea apariției unor noi valuri de infecție,
angajatorii și profesioniștii în domeniul securității și sănătății
în muncă vor trebui să ia în considerare planurile de
continuitate ale activității pe termen lung. Aceștia trebuie
să se concentreze atât asupra planificării și prevenirii
continue pentru păstrarea locurilor de muncă sigure și
sănătoase, cât și asupra consolidării flexibilității, cu scopul
declarat de a face față unui mediu de muncă dinamic, aflat
într-o continuă schimbare.
MARIUS BERECHET - PREH ROMÂNIA

Paradoxal, pandemia ne-a ajutat să implementăm
politici safety mai ușor, deși am fi dorit să o facem
într-un context de normalitate. Evident, această
abordare, în orice realitate, pleacă de la evaluarea
riscurilor. Anul acesta, am avut parte cu toții de această
mare provocare: pandemia de coronavirus. Cu temeri firești,
cu necunoscute, cu stare de urgență și ordonanțe militare,
care după cum știți, nu au fost deloc puține, aducând noi
semne de întrebare în rândul tuturor! Dat fiind contextul
actual, absolut nou și total imprevizibil, plecând de la riscurile
induse de pandemia de Covid-19, a fost întocmit încă din
luna martie un „Plan de Contingență” dedicat pe o revizie
generală estimată la 45 zile. Când fenomenul Covid-19 este
global, credeți-mă, iți este greu să construiești un document
viabil! Forma finală ascunde multe încercări/rectificări/
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completări, pentru că realitatea arată clar - frica lucrează
în detrimentul logicii, a rațiunii și ca atare trebuie
cântărit fiecare cuvânt din document, astfel încât să ai
convingerea că funcționează și va funcționa, în caz de
necesitate. Acest document cuprinde o serie de măsuri
și reguli de organizare și conduită, gândite pe trei scenarii,
astfel încât impactul în materie de sănătate și siguranță
în muncă, atât pentru angajați, cât și pentru contractorii
prezenți in site, să fie minimalizat. Planul de continuitate
a reprezentat o altă provocare pe timp de revizie! Ce faci
dacă astăzi trebuie să spui „stop revizie”? Ce faci dacă se
dă „stop-joc” de la autoritatea competentă? Ce faci dacă…
și scenariile de tip „what if ” au crescut exponențial, până
s-a creionat documentul final. În egală măsură, riscul
de contaminare cu virusul Sars-Cov-2 a fost evaluat și
inclus în Planul de prevenire și protecție, fiind precizate
explicit măsurile tehnice, organizatorice și igienicosanitare prevăzute pentru mitigarea acestuia. Datorită
faptului că într-un astfel de context comunicarea este
vitală, au fost gândite și elaborate scheme de comunicare
pentru fiecare situație identificată în care s-ar putea afla
un angajat/contractor, atât în timpul orelor de serviciu,
cât și în afara acestora. Schemele au fost incluse într-o
procedură de comunicare și gestionare a situației de
criză. Provocarea a fost cu atât mai mare cu cât nu știam
foarte bine cu cine ne luptăm, dar ceea ce am știut de la
bun început, a fost că inamicul nostru, unul invizibil,
era unul puternic. Într-atât încât a fost nevoie de măsuri
atipice pentru a-l combate, atât la nivelul companiei
noastre, cât și la nivelul contractorilor și subcontractorilor
noștri. Noi am avut ocazia să experimentăm o revizie
generală în plină pandemie, care a lăsat în urma sa un
succes extrem de important, dar și numeroase povești
despre încredere, hotărâre, pasiune și muncă în echipă.
Prin definiție o revizie este atipică! Este aproape imposibil
ca un astfel de proiect să nu aibă și acel element de noutate,
neașteptat, iar acesta nu este întotdeauna unul binevenit.
Asta pentru că, de multe ori, vorbim despre piedici care
ne pun la încercare, care ne forțează să reconsiderăm
întreaga abordare și care, până la urmă, ne fac să depășim
orice limite și să fim mai buni. Dar revizia din acest an
a fost cu adevărat o provocare pentru că am lucrat, mai
mult ca oricând, ca o echipă, fără acele limite formale beneficiar/antreprenor general/contractor. Am pescuit
în ape tulburi, dar am reușit! În spatele cifrelor
impresionante există o mare echipă, de oameni minunați
- zi de zi ne-am luptat cu această provocare imensă avută
pe umeri și în suflet. Asta pentru că nu ai cum să nu te
gândești la cei de acasă atunci când vin restricții, statistici,
evoluții ascendente ale cazurilor Covid-19 în țară. Și
pentru că a fost un război emoțional, am empatizat cât
s-a putut de mult cu cei care au dus greul. Putem spune
că a fost un dans al emoțiilor, astfel încât să păstrăm în
permanență și un nivel ridicat de siguranță al lucrărilor!
Nu a fost ușor și aici este contribuția colegilor inspectori
safety/mediu din teren care au dus greul, din spatele
scenei! S-a muncit enorm, s-au găsit soluții în momente
de cumpănă, dar mai presus de orice, am fost împreună,
ca o mare familie, de-a lungul unei călătorii provocatoare,
dar cu final fericit! Rolul esențial al colegilor noștri este,
pe lângă documentarea și comunicarea tuturor regulilor
și măsurilor stabilite, acela de a monitoriza în permanență
modul în care sunt implementate, respectate și rezolvate
acestea, dar și de a comunica periodic managementului
organizației statusul acestora, astfel încât, atunci când
este necesar, să fie asigurate resurse suplimentare care
să susțină eforturile, în vederea desfășurării activităților
în siguranță.
FELICIA ANDREI - ROMPETROL RAFINARE
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Noile schimbări au forțat modificarea, la scară mică, dar
într-un ritm accelerat, a comportamentului angajaților în
direcția în care HSE dorește să creeze o cultură de safety.
Astfel, modificări majore am identificat începând de la
timpul de reacție a mangementului, până la zona șantierelor
(domeniu în care ne desfășurăm 40% din activitate), prin
comportamentul direcționat către siguranță al angajaţilor. A fost
realizată o nouă evaluare de riscuri, specifică pentru noile riscuri
identificate și au fost tratate direcționat pe tipurile de activități și
expunerea personalului. Astfel, în zonele cu risc (ex: spitale), angajații
au primit echipament de protecție la Covid-19 cu o clasă de protecție
superioară (FFP2/FFP3), pe lângă combinezon, googles, mănuși,
materiale dezinfectante, instrucțiuni de utilizare, practici de
intervenție la echipamente modificate etc. Zonele cu risc redus
(birouri) au primit o echipare standard și informări înainte de intrarea
în sediu, preșuri la intrarea în clădire și pe fiecare palier, dezinfectant,
măști la intrarea în spații, mănuși, limitarea numărului de persoane
în zona de servire a mesei, distanțarea fizică a birourilor pentru a
respecta o distanță de minim doi metri între angajați, limitarea
numărului de angajați în spațiile de birou cu suprafață mică, panou
de plexiglas la recepție etc. În funcție de dimensiunile și numărul
personalului din organizație, responsabilului HSE i se pot dimensiona
diferit responsabilitățile. Fără îndoială, orice responsabil HSE este
responsabil cu reprezentarea în evaluarea riscurilor și propunerea
planului de măsuri, identificarea și elaborarea afișelor specifice și
procurarea echipamentului de protecție. Responsabilitățile pot merge
mai departe până la evidența cazurilor din organizație, realizarea
de comunicări relevante, implementarea de măsuri speciale sau
complementare, distribuirea echipamentului specific etc.
MIRCEA DEACONU - SCHINDLER ROMÂNIA

Noua realitate în care trăim, ne-a forțat să ajustăm abordarea
legată de aspectele de SSM și am reușit să întărim încrederea
între membrii echipelor. Chiar dacă acum nu mai putem
avea întâlniri cu mulți participanți, pe care le credeam
esențiale în împărtășirea experienţelor, evenimentelor și
conștientizarea riscurilor, noul contex ne-a apropiat mai mult de
colegii din operațiuni, chiar dacă s-a păstrat întotdeuna distanța de
siguranță. Rutinele de comunicare în grupuri mici, în aer liber, cu
focus pe subiectele legate de sănătate, siguranță și protecția mediului,
au fost apreciate de către colegii din operațiuni în această perioadă.
Pe lângă măsurile impuse de reglementările legale și protocolul intern
la nivelul grupului, am colaborat cu medicul de medicina muncii,
pentru analiza corectă a riscului biologic și contramăsurile corecte
pentru reducerea riscului de răspândire. Echipa SSM a fost „prima
linie” în această perioadă, asigurându-ne că avem resursele necesare,
implementăm corect planurile stabilite și inspectăm în teren
conformarea. Echipa SSM a avut un rol important în această perioadă,
iar acela a fost de a comunica transparent și documentat și de a
clarifica dubiile colegilor legate de diverse aspecte ale noilor provocări.
ANCA SĂLĂJAN - TENARISSILCOTUB

Am luat o serie de măsuri în vederea păstrării distanțării
sociale (segregare fluxuri intrare/ieșire, reconfigurare layout
spații comune, mărire capacitate transport, screening zilnic
temperatură, acordare EIP adecvat, nebulizare săptămânală,
soluții dezinfectante). Rolul principal al profesioniștilor HSE este
acela de a implementa noile măsuri și de a gestiona aplicarea și
respectarea acestora precum și de a conștientiza angajații de riscurile
existente.
CRISTINA CĂLIN - TRICO WIPERS PLOIEȘTI
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ASIGURAREA UNEI
COMUNICĂRI EFICIENTE
PRIVIND SECURITATEA ÎN MUNCĂ
ROLUL COMUNICĂRII ÎN
EVOLUȚIA UMANĂ.
Comunicarea este un proces întâlnit în tot regnul
animal și are rol de a transmite cunoștințe și informații
din generație în generație, de la indivizi la indivizi
sau de la indivizi la grupuri, depre informații vitale
supraviețuirii speciei și nu numai.
De la sunete (la diferite frecvenţe), la mișcări ale
corpului și producerea de chimicale, până la povești
complexe cu o multitudine de protagoniști și
evenimente ce au loc în timp și spațiu, comunicarea
are forme variate, ce pot fi înțelese ușor de o “audiență”
largă ,sau pot rămâne un mister.
Omul a comunicat de-a lungul istoriei prin diferite
metode, folosindu-se mai întâi de abilitățile sale
kinetice, apoi de picturi, limbaj rudimentar, scrieri
(în diferite forme și limbaje), până la tehnici moderne
care folosesc tehnologii video avansate.
Am comunicat și continuăm să o facem pentru a
transmite un mesaj, pentru a motiva, pentru crea
și împărtăși o viziune, pentru a fabula despre viitor
sau trecut.
Folosim unelte diferite pentru a transmite emoție,
date sau informații pe diferite canale și comunicăm
acum mai mult decât în oricare altă perioadă a istoriei
omenirii.
Comunicarea stă la baza noastră ca entități și odată cu
dezvoltarea societăților în care trăim, a fost folosită
pentru a atinge scopuri și rezultate cât mai variate.
Pornind de la nevoia de a supravieţui, comunicarea
a evoluat și acum este folosită pentru a transmite, la
diferite nivele, valori, decizii, planuri, rezultate și
schimbări.
IOSH spune următoarele: “Comunicarea este un

element-cheie în succesul oricărei viziuni la locul
de muncă, politică sau program. Este un proces
interactiv de schimb de idei și informaţii. Este pulsul
unei organizații și stă la baza proceselor, cum ar fi
planificarea, organizarea, conducerea, gestionarea,
personalul, evaluarea și controlul.
Comunicarea eficientă menține organizația în viață.”
CE COMUNICĂM ÎN SSM?
De la primul contact al angajatului cu compania,
este de preferat să prezentăm valorile de SSM ale
compaiei sub forma unor acțiuni ușor de înțeles:
“grija” să se transforme în “analizare”, “sănătatea” în
“monitorizare” și “îmbunătățire”, iar “siguranța” în
“conștientizare”.
Putem să continuăm cu modul în care cele mai
importante pericole sunt eliminate sau controlate,
care sunt standardele de SSM ale companiei, care
sunt metodele de raportare a evenimentelor sau a
ideilor de îmbunătățire a proceselor și ce așteptări
avem de la angajați, care este rolul tuturor celor din
organizație privind siguranța în muncă și cui să ne
adresăm în cazul în care considerăm că obiecțiile sau
ideile noastre nu sunt ascultate.
Comunicăm implementarea de politici și proceduri,
adăugiri și modificări în cadrul legislației, schimbări
ale măsurilor de control, schimbări organizaționale,
schimbări ale rutelor pietonale și de transport,
locația și natura pericolelor, riscurile și gravitatea
consecințelor, rezultatele auditurilor și ale inspecțiilor,
îmbunătățiri necesare și comportamente benefice
sau negative, bune practice sau evenimente negative
care au avut loc în organizația noastră sau în alte
organizații.

Who?

Says what?

In which
channel?

To whom?

With what
effect?

Communicator

Message

Message

Receiver

Effect

Figura 1: Modelul lui Lasswell de comunicare
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Encoder
Interpreter
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Figura 2:
Modelul lui Schramm
de comunicare

Decoder
Interpreter
Encoder

ALEXANDRU
MOGA
CONSULTANT
SSM
PB SAFETY
CONSULTANCY
LTD

Message

Includem pe lista de comunicări
și premii, realizări sau acțiuni ale
angajaților ce depășesc nivelul
standardelor companiei și sugestii
venite de la forța de muncă.
“Comunicarea eficientă este o condiție
prealabilă pentru o bună cultură de
securitate și sănătate în muncă.
Este esențial pentru publicul țintă să
fie:
informat - pentru a se asigura că
„obține mesajul”
implicat - pentru a încuraja
oportunități de feedback
ascultat - pentru a consolida
moralul.”
SUCCESUL COMUNICĂRII.
Comunicarea trebuie să aibă minim un
comunicator, un canal de comunicare,
un receptor sau mai mulți, minim
un efect și o modalitate de a măsura
eficiența efectului.
Există diferite modele de comunicare
ce pot fi urmate atunci când vrem să
transmitem un mesaj:
Figurile 1, 2 si 3

Aceste modele oferă o structură la ceva
ce poate fi văzut ca un proces liber și ce
nu poate fi îngrădit de o tehnică. Dar
pentru a ne asigura că mesajul își atinge
scopul, este benefic să urmăm o serie
de pași ce ne pot maximiza eficiența.
Comunicarea într-o organizație
funcționează cel mai eficient atunci
când angajații sunt informați și
încurajați să participe la discuții, mai
degrabă decât să fie în mod repetat

instruiți.
Pentru a atrage atenția, trebuie, de
asemenea, să captezi imaginația
audienței. Atunci este mai ușor să
realizezi schimbările comportamentale
necesare la introducerea de noi măsuri
de siguranță și a bunelor practicile de
sănătate. O strategie de comunicare
care utilizează conținut ce atrage
atenția imediată a audienței ,este
probabil să fie mai eficientă. Pentru
a convinge, trebuie să apelați atât la
emoție, cât și la logică. Creează un
„cârlig” pentru focusarea atenției. Acest
lucru poate să fie serios, plin de umor
sau dramatic, dar trebuie să capteze
atenția. Fiți pozitivi, expliciți și preciși
în alegerea cuvintelor dumneavoastră.
Structura mesajului este importantă
și este completată de modul în care
mesajul este construit.
Un mesaj bine construit trebuie să fie:
Complet, să includă informații despre
cine, ce, cum, unde, când, de ce.
Concis, cu informații relevante, fără
ambinguități, focusat pe mesajul cheie.
Clar, fără jargon, cu un limbajul
specific audienței.
Corect, cu informații exacte.
Concret, cu cifre și informații precise.
Considerat (Grijuliu), informațiile
trebuie să empatizeze cu audiența, să
prezinte mai degrabă ce e posibil și nu
ce e imposibil.
Politicos, transmis de un mesager
politicos, sincer și entuziast.
Prin crearea de canalele de comunicare
deschise, angajator-angajat dar și

angajat-angajator, atât conducerea și
angajatul pot să înțeleagă mai bine și
să abordeze probleme importante și
directive.
Alegerea modului de comunicare a
informațiilor pentru SSM se face în
funcție de tipul mesajului, audiență,
frecvența comunicării, importanța
mesajului, canalul ales, tehnologia
disponibilă, locul unde o să fie
comunicat etc.
Există două moduri prin care
comunicarea se poate face:
1. COMUNICARE NONVERBALĂ ÎN SSM
Indicatoarele (de interzicere, de
avertizare, de obligativitate, de prim
ajutor și salvare) se pot folosi în locații
fixe, pe bariere, la intrări și ieșiri, de-a
lungul rutelor pietonale, la întâlnirile
dintre vehicule și pietoni, în anumite
zone de lucru (zgomot, radiații, zone
cu acces limitat).
Alarmele (sonore sau luminoase)
se găsesc în general pe utilaje sau
echipamente și au rolul de a atrage
atenția asupra faptului că echipamentul
sau un anumit proces sunt în funcţiune
sau desfășurare.
Posterele pot conține mesaje, imagini
sau o combinație dintre cele două și
transmit informații despre potențiale
pericole prin descrierea lor sau a
consecinţelor acestora.
Marcajele pietonale și semnalele
luminoase sunt folosite pentru a marca
un traseu sau o cale de deplasare și a
delimita accesul fie al pietonilor sau
al vehiculelor și pentru a fluidiza
sau permite accesul într-un moment
specific.
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Figura 3: Modelul simplificat de comunicare
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2. COMUNICARE VERBALĂ ÎN SSM
Ședințele sunt organizate, în general, la nivel de
management, dar pot avea loc și între management
și forța de munca și pot avea rol decizional, consultativ,
de analiză, de planificare sau informațional, cu o
durată specifică, frecvență determinată sau în urma
unor incidente și (de cele mai multe ori) au un subiect
și un rezultat specific.
Prezentările au în principal un scop educativ, de
informare și conțin informații despre o situație
specifică. Ele se pot integra în cadrul ședințelor dar
pot fi și de sine stătătoare.
Trainingul sau instruirea sunt reglementate de un
cadru legal și pot fi un mix de comunicare scrisă,
verbală sau cu suport audio-video, ce are un scop precis,
acela de a ridica nivelul de pregătire și competență al
angajaților cu privire la cerințele SSM.
Email, video și audio. Folosirea de astfel de medii vine
cu avantaje cum ar fi ușurința în folosire, comunicarea
la distanță, folosirea unui format lung, în unele cazuri
mai detaliat, sunt versatile și foarte customizabile.
Comunicarea evenimetelor, deciziilor sau a
schimbărilor se poate face în oricare dintre
modalitățile de mai sus și trebuie să aibă ca efect
reducerea situațiilor ce pot pune în pericol sănătatea
și siguranţa celor afectați de activitățile desfășurate.
O comunicare eficientă contribuie la scăderea
numărului de accidente, reducerea costurilor,
îmbunătățirea culturii de SSM a companiilor,
implemetarea de proceduri și politici și la înlesnirea
raportării evenimentelor, dar și la transmiterea ideilor
și modalităților de îmbunătățire, venite din partea
angajaților.
Toate aceste forme de comunicare vin la pachet cu
limitări: limba folosită, structură, formă, aplicare,
înțelegere, timp, resurse, acces, cost, supravegere,
experiența comunicatorului, design, feedback etc.
ÎNȚELEGEREA COMUNICĂRII
Până și cea mai bună formă de comunicare este, însă,
supusă unui factor greu de controlat: acceptarea
informațiilor de către audienţă. Egoul colectiv sau
individual poate anula orice formă de comunicare,
până și pe cea făcută în cazuri de pericol iminent.
Mai presus de felul în care primim informația, este
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acceptul pe care noi îl dăm și conștientizarea că aceste
informații ne pot îmbunătăți, schimba și chiar salva
viața. Ele pot veni de la colegii noștri, de la managerii
noștri, de la angajați sau de la membrii publicului.
Ce putem să facem este să acordăm șansa celorlați
de a ne prezenta informaţiile pe care le dețin, să le
analizăm, să decidem dacă sunt aplicabile și de ce nu,
dacă contextul o permite, atunci când cei care dețin
informația greșită își dau și ei acordul, să îi educăm în
speranța că noi vom fi cei ce vor îmbunătăți, schimba
sau salva viața cuiva.
CONCLUZII
Comunicarea reprezintă o unealtă folosită de
umanitate și nu numai, pentru a-și desfășura viața
în mediile naturale sau artificiale din care face parte.
Ea nu este nici pozitivă și nici negativă și poate fi
folosită pentru a aduce beneficii în cadrul companiilor,
grupurilor și organizațiilor din care facem parte. Pe
lângă caracterul informativ, comunicarea are și o
latură personală care ajută la creșterea stimei de sine,
ridicând nivelul de încredere, atât personal cât și de
brand, formarea și întărirea relațiilor, dezvoltarea
și rezolvarea de probleme, creșterea motivației și
înțelegerea de concepte noi, benefice atât pentru noi
,cât și pentru generaţiile viitoare; este abilitatea ce ne
permite să transmitem ce simțim, ce ne dorim, la ce fel
de viitor visăm și care poate să facă diferența dintre
a salva, a proteja și a îmbunătăți viața unui angajat,
manager, trecător, prieten, părinte sau copil.
Și pentru că alții o spun mai bine decât mine, aceste
citate vin să completeze cele prezentate mai sus:
“Importanța încurajării comunicării deschise nu poate
fi subliniată suficient, (ea) permite angajaților să adopte
filozofia de afaceri a organizației și chiar sugerează
îmbunătățirea serviciilor sau procedurilor.” (IOSH)
“… investiția în educația oamenilor este cea mai
ieftină, eficientă, flexibilă și rentabilă în timp, putând
compensa pe larg slăbiciunile noastre din domeniul
măsurilor constructive și tehnice.” (ARH. Horia Mihai
Nicolescu)
“Promovarea culturii HSE în organizație nu se
întâmplă doar în primele zile de training, este o acțiune
continuă, un proces recurent de antrenare a angajaților
în a gândi într-o manieră sigură, pentru ei și pentru
cei din jur.” (Florin Matlak)
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VIGILENȚA

ÎN TIMPUL LUCRULUI
CUM NE PUTEM ASIGURA CĂ
ANGAJAȚII SUNT VIGILENȚI
ȘI CAPABILI SĂ ACȚIONEZE
ÎN SIGURANȚĂ?
Lumea excelenței privind siguranța
s-a îndreptat mult spre o perspectivă
proactivă în ultimii ani, pe măsură ce
tehnologia a avansat.
Pe parcurs, de exemplu, am încurajat
respectarea unor reguli simple,
proactive: să se presupună în
permanență că toți oamenii sunt niște
idioți beți, să se aloce suficient timp
pentru a gestiona nu doar greșelile
proprii, ci și pe cele ale respectivilor
idioți beți și, în final, să se acționeze
numai în moduri despre care se știe că
sunt sigure și nu doar cele despre care
se crede că sunt probabil sigure. Orice
manevră „probabil sigură” este o loterie,
iar mai devreme sau mai târziu se va
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produce un dezastru.
Nu este o listă complicată pentru
un om pe jumătate vigilent. Așa că
fiți vigilenți, pentru că de asta este
nevoie. În mod tradițional, siguranța
era abordată îndemnând oamenii să se
asigure că sunt în permanență atenți.
Până la urmă, aproape toate incidentele
și accidentele pot fi evitate dacă oamenii
se concentrează, nu mai pierd timp cu
activități ineficiente și sunt atenți.
Ultimele descoperiri în domeniul
factorilor umani au dus la o abordare
mai constructivă a vigilenței, iar ultima
mea carte, „A Handbook of Organised
Wellbeing”, descrie un model holistic al
factorilor umani, care a fost deja adoptat
de mai multe companii internaționale.
Aceasta descrie modul în care o
vigilență permanentă reprezintă un
element al mai multor factori asociați

și suprapuși, majoritatea dintre cei mai
importanți fiind în mare parte, dacă nu
chiar complet, în mâinile angajatorului,
în moduri pe care mulți angajatori nu le
apreciază pe deplin. În mod important,
pentru că nu apreciază complet acest
aspect, adesea nu acționează nici
proactiv, și nici chiar reactiv.
Se spune că o „cultură se hrănește cu
strategie, tactici și instruire” și că aceste
culturi corporative pot fi oricum, de la
mobilizatoare, până la toxice, iar munca
într-o cultură toxică este incredibil de
stresantă și obositoare.
NIVELUL DE AUTONOMIE
Cu toate acestea, zi de zi, cele mai
bune companii se asigură, de exemplu,
că angajații au un nivel corect de
autonomie (suficient, dar nu excesiv
pentru persoana în cauză), știu cum se
încadrează în perspectiva mai amplă

EXPERTS PLATFORM

Romania

activitățile lor (deoarece tracțiunea stimulează) și au
ocazia să se dezvolte și să crească în siguranță, știind
că eforturile le vor fi răsplătite în mod echitabil.
Pe scurt, este vorba despre un efort de a asigura
consecvența, folosind un dialog de calitate, care să
permită adaptarea și ajustarea rolului unei persoane.
Ușor de zis, dar acest lucru necesită mari eforturi
concrete și de gândire.
Studiile bazate pe modelul foarte important „Just
Culture” al lui James Reason arată că, atunci
când este analizat obiectiv, aproximativ 90% din
comportamentul „deficitar” la locul de muncă este
cauzat de cultura organizației, sau de modul în care
activitatea sau resursele sunt organizate.
De aceea, o abordare „Just Culture” este vitală
pentru obiectivitate, transparență, consecvență și
încredere. Organizațiile care adoptă în mod proactiv o
perspectivă de „investigație pre-accident” au mult mai
puține investigații post-accident de care să se ocupe.
În mod mai specific, companiile știu că problema
de bază este ceea ce este cunoscut în manuale drept
schimburile dintre șefi și subordonați, sau, la cantină,
„cât de nasol e șeful”.
În Marea Britanie, nu suntem foarte buni la asta,
având în vedere că nivelul nostru de implicare și
productivitate este cu 20% mai mic decât media
G7 (și în scădere), iar acest aspect reflectă aproape
perfect cifrele cu privire la lipsa noastră de investiții în
instruire pentru competențe de interacționare, cum ar
fi furnizarea de feedback, interviurile motivaționale,
alte tehnici de formare, competențele de impunere
și ascultare.
Desigur, e absolut evident că avem o situație win-win
care așteaptă să profităm de ea.
INTERFEȚE CHEIE
Viața privată nu este un aspect în care organizația
trebuie să se implice direct. Nici nu trebuie să fie.
Cu toate acestea, cele mai bune programe pentru
asistarea angajaților sunt deschise și membrilor
familiilor acestora, iar consilierea este necesară mult
mai rar în familiile unde un părinte nu vine acasă
epuizat, frustrat, supărat sau traumatizat. Aici putem
discuta, în mod conceptual, despre cercuri virtuoase
și vicioase, sau putem să ne amintim că „de la cap
se-mpute peștele”.
Abordând una dintre interfețele cheie dintre muncă,
viața privată și starea de spirit, studiile arată că oamenii
se îngrijorează cu privire la bani numai atunci când
nu au destui, iar îngrijorarea cauzează atât oboseală,
cât și distragerea atenției, mai ales în timpul unei
activități în mare parte automate, cum ar fi condusul
sau operarea unor mașini cu care suntem obișnuiți.
Multe organizații au început să țină workshop-uri
de educație financiară și raportează două concluzii

constante: se prezintă mai mulți oameni decât s-ar fi
așteptat și mai mulți participanți decât s-ar fi așteptat
le consideră utile.
În ceea ce privește obiceiurile legate de sănătatea
personală, asigurarea fructelor gratuite la recepție
și abonamentele subvenționate la sală, cu siguranță
nu strică, însă studiile realizate de Vitality și alții
arată că un comportament sănătos nu este antrenat
de cunoașterea obiceiurilor sănătoase (cu toții
le cunoaștem deja), ci de facilitarea posibilității
schimbării obiceiurilor.
Oamenii folosesc o sală sau un curs de meditație în
locație și merg cu bicicleta la serviciu, atunci când
există un loc sigur și uscat unde să o lase. Dacă se oferă
gratuit FitBits și donații către organizații caritabile,
echipei sau departamentului care face cei mai mulți
pași, oamenii tind să meargă mai mult. Chiar mai
important, conform studiilor, numărul de angajați
care se alătură inițiativei, reprezintă un instrument
de măsură pe care conducerea îl ia în serios. Mereu
a fost așa.
Cele mai bune workshop-uri privind calitatea
somnului, de exemplu, folosesc date și ilustrații pentru
a marca momentele educaționale („Chiar așa?... atât
de rău? la naiba!”). Dar apoi, evident, se discută cu
oamenii metode practice de a dormi bine. Apoi, trebuie
să se ia în considerare sistemele de schimburi, unde
analiza, fiziologia și nevoile afacerii se ciocnesc cu
adevărat. Din nou, e nevoie de concentrare pe o
strategie clară, holistică, coordonată, de win-win.
Am avut odată o discuție foarte interesantă cu
angajatorii unei flote bine-cunoscute, care avusese
o serie de accidente asociate schimburilor de tură.
„Dar noi am respectat normele UE”, au protestat ei...
iar apoi am avut o conversație foarte interesantă
despre punctul în care s-au ciocnit liniile directoare
UE cu milioane de ani de fiziologie evolutivă. Apoi,
am trecut la atitudinea lor remarcabil de relaxată față
de slujbele secundare pe care și le luaseră majoritatea
șoferilor, pentru a-și completa salariile abia suficiente.
Erau momente în care cu adevărat le lipseau oamenii
vigilenți.
Lecția de bază din studiul privind factorii umani
este aceea că, de obicei, problemele sunt cauzate în
proporție de 10% de persoană și 90% de mediu, iar
angajatorii controlează părți uriașe din respectivul
mediu. Să identificăm locurile în care fiziologia este
împinsă prea departe și în care se realizează economii
false sau să descoperim cum putem face mici schimbări
care să ajute cu adevărat, necesită analiză obiectivă,
date inteligente și dialog. Dacă aceste inovații sunt
suficient de bune pentru angajații Google, atunci sunt
suficient de bune și pentru angajații dumneavoastră.
Vigilența individuală la locul de muncă este un efort
de echipă complex, multi-fațetat, interconectat.

TIM MARSH
DIRECTOR
GENERAL LA
ANKER & MARSH

O versiune a acestei lucrări a fost publicată inițial în revista Safer Highways
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MANAGEMENTUL
CONTRACTORILOR
DE CE ESTE IMPORTANT?
Activitățile desfășurate de contractori au, la nivel
global, un nivel de risc crescut în comparație cu
activitățile standard de producție sau din alte industrii.
Există, în general, o tendință de creștere a incidentelor
și accidentelor în care sunt implicați contractorii,
totodată, acestea fiind și dintre cele mai grave, în
special accidentele care se înregistrează în domeniul
construcțiilor și montaj utilaje. De asemenea, nu numai
lucrătorii contractorilor pot fi expuși la riscuri, ci și
personalul propriu. Aceste riscuri pot fi cele generate
de lucrările în sine (praf, zgomot, întreruperi sau
perturbări ale activităților normale), dar și riscuri
ce își vor face simțită prezența mai târziu: riscuri
ergonomice, materiale sau produse cu conținut de
substanțe periculoase (plumb, asbest) etc.
CAUZELE PRINCIPALE ALE ACCIDENTELOR
Domeniul construcțiilor în general, dar nu numai, este
caracterizat de o volatilitate crescută a personalului.
Asta face ca deseori lucrătorii folosiți de firmele
contractoare să fie slab pregătiți sau, în unele cazuri,
chiar necalificați pentru activitatea desfășurată.
Pregătirea slabă, un pachet redus de cunoștințe în
domeniu și lacune în noțiunile tehnice și de securitate
de bază, sunt rețeta perfectă pentru un risc crescut de
accidentare.
Alți factori care pot influența negativ nivelul de
securitate sunt planificarea și evaluarea superficială
a riscurilor, supraveghere/management deficitar
sau insuficient în timpul lucrărilor, precum și un
management defectuos al subcontractorilor (în general
nivel trei și mai mare).
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STANDARDE PENTRU MANAGEMENTUL
CONTRACTORILOR
Primul pas în prevenirea accidentelor legate de contractori
îl constituie definirea unui standard pentru managementul
contractorilor.
Acesta este recomandat să cuprindă, ca un minim,
următoarele elemente:
un proces de selecție a contractorilor și clauze de
securitate care să se atașeze la orice contract;
un plan cadru de prevenire și protecție care să
poată fi adaptat mai apoi în funcție de specificul
lucrărilor;
măsuri specifice de prevenire pentru contractorii
de servicii (curățenie, pază, logistică etc.);
un proces care să asigure nominalizarea
responsabililor de proiect din partea companiei, cu
roluri și responsabilități bine definite (ex. manager de
proiect, coordonatori SSM, diriginți de șantier etc.);
un proces de auditare/control în mai multe etape
ale proiectului: la începerea lucrărilor, periodice, la
terminarea lucrărilor și evaluarea post-activitate a
performanțelor.
SELECTAREA CONTRACTORILOR
Clauzele și cerințele companiei privind securitatea și
sănătatea în muncă trebuie incluse de fiecare dată în caietul
de sarcini sau în cererea de ofertă, pentru orice lucrare.
Verificarea îndeplinirii acestora de către antreprenor,
ne permite să ne asigurăm că acesta este pregătit să
adreseze cerințele noastre de securitate, ce vor fi incluse
mai târziu în planul de SSM. Antreprenorul va dovedi
că are procese interne pentru a asigura doar personal și
subcontractori calificați și instruiți la lucrare, că ia în
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considerare costurile aferente măsurilor de securitate, are
resurse interne sau externe de consultanță în materie de
SSM, a luat în considerare aspectele legale ale activității
(certificări, acreditări etc.), sau că are referințe bune
pentru lucrări similare efectuate.
MANAGEMENTUL ȘI MONITORIZAREA
ACTIVITĂȚILOR
După ce am selectat contractorul sau contractorii pentru
efectuarea activității, este important să asigurăm un bun
management și supervizare a activităților desfășurate. De
la caz la caz, este posibil ca această activitate să fie pusă
în atribuțiile unui antreprenor general. Există modele
tipice de supervizare/monitorizare a activităților ce se pot
aplica, dar ca regulă generală, este nevoie de supervizare
suficientă ținând cont de nivelul de dificultate al lucrării
și aptitudinile lucrătorilor.
Este necesar, de multe ori, să se asigure personal specializat
în securitate și sănătate în muncă pentru auditarea
periodică, dar confirmarea permanentă a proceselor
(metode de lucru, planuri proprii SSM etc.) și observarea
activităților, trebuie să rămână în responsabilitatea
managementului/supervizorilor din aria de lucru sau
șantier.
Atunci când lucrările contractorilor se desfășoară în zone
de producție, în paralel cu alte activități, sau există mai
mulți contractori ce execută lucrări suprapuse, trebuie
să existe o coordonare bine pusă la punct a activităților,
pentru o succesiune optimă a operațiilor și reducerea
la minim a riscurilor. Putem asigura lucrul acesta prin
stabilirea clară pentru fiecare entitate implicată a rolurilor
și responsabilităților, prin ședințe periodice de coordonare
și comunicare. În practică, pentru o zonă anume, lucrurile
funcționează cel mai bine atunci când există o singură
entitate ce coordonează toate activitățile.
ECHIPAMENTELE DE MUNCĂ
Echipamentele de muncă sunt o importantă sursă de
pericole. Pentru o activitate sigură și lipsită de evenimente,
există câteva condiții pe care echipamentele trebuie să
le îndeplinească. În primul rând, trebuie să se folosească
doar echipamente certificate și care sunt în bune condiții.
Ele trebuie verificate în conformitate cu cerințele
producătorului și cele legislative, atât periodic de către
o persoană sau entitate competentă, cât și zilnic sau
înainte de fiecare folosire, de către operator. De asemenea,
echipamentele trebuie folosite pentru activitatea pentru
care au fost proiectate: nu cum întâlnim de multe ori,
în șantierele de construcții în general, improvizații și
“adaptări ad-hoc” ale echipamentelor pentru cu totul
alte scopuri (ex. folosirea nacelelor în loc de macara sau
dispozitive de ridicat materiale).
Nu în ultimul rând, este esențial ca operatorii să fie
calificați și, în special instruiți în folosirea echipamentelor.
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PROCESUL DE OPRIRE A ACTIVITĂȚII
În cadrul unor activități complexe, în special în
construcții, montaj de mașini și echipamente,
dar nu numai, condițiile se pot schimba de la oră
la oră, ceea ce poate schimba în mod nefavorabil
și pericolele asociate lucrărilor. Astfel, este
necesar ca persoanele direct implicate în
activitate să aibă la îndemână un proces de
oprire a activității și reevaluare, atunci când
apar probleme ce pot periclita securitatea
sau sănătatea lucrătorilor. Toți participanții
la procesul de muncă trebuie conștientizați
asupra acestei practici și familiarizați cu
metode de identificare a riscurilor. Persoanele
care efectuează lucrarea trebuie să posede
autoritatea de a opri lucrul atunci când
situația o cere. Supervizorii sau alte persoane
competente, prezente în zona de lucru, trebuie
să posede cunoștințele și autoritatea necesară
pentru a actualiza documentația și procesele,
ori de câte ori este necesar.

ALEX BURADA
RISK MANAGER,
FORD ROMÂNIA

EVALUAREA PERFORMANȚELOR
POST-ACTIVITATE
Chiar și din greșeli se poate învăța și cu atât
mai mult din lucruri care au mers bine. De
aceea, este util să definim un proces de evaluare
a performanțelor contractorului în legătură
cu securitatea în muncă și nu numai. Acest
proces ne va ajuta în decizia de a folosi sau
nu, în continuare, un contractor, în funcție
de performanțele acestuia. Evaluarea nu
trebuie făcută doar prin prisma numărului de
evenimente înregistrate pe parcursul lucrării,
ci mai mult prin modul în care contractorul
și-a îndeplinit sarcinile asumate prin contract
sau comanda de lucru: a livrat la timp lucrarea,
a comunicat suficient cu beneficiarul și
coordonatorii, a furnizat personal calificat și
instruit, a folosit doar echipamente, materiale
și instalații bune etc. Putem folosi o astfel de
evaluare a contractorului pentru posibile
selecții viitoare.
COMUNICARE ȘI COOPERARE
În esență, toți lucrătorii au obligația să aibă
grijă de persoana lor și de toate persoanele
ce lucrează, vizitează sau accesează zona lor
de lucru. Toate entitățile implicate într-un
proiect au un rol de jucat în asigurarea unui loc
de muncă sigur și sănătos pentru desfășurarea
activităților. Cheia este o coordonare adecvată a
lucrărilor, menținută printr-o bună comunicare
și cooperare a tuturor persoanelor implicate.
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ASPECTE CHEIE PENTRU
SIGURANȚA LA LOCUL
DE MUNCĂ ÎN ROMÂNIA
CE SE POATE FACE PENTRU A SPORI
SECURITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ

Î

n contextul noilor provocări aduse de
pandemia cu noul Coronavirus SarsCov2, a apărut un nou risc la adresa
securității la locul de muncă și anume
de transmitere și îmbolnăvire cu acest
virus. Având în vedere că angajatorului,
conform Legii 319/2006, art. 6, al. 1,
prin care ”are obligația de a asigura
securitatea și sănătatea lucrătorilor în
toate aspectele legate de muncă”, îi revine
implicit și această obligație de prevenire
și protecție împotriva răspândirii
virusului, iar de partea cealaltă lucrătorii
au obligația să își desfășoare activitatea
în conformitate cu instrucțiunile primite
din partea angajatorului, astfel încât să nu
se expună la pericol de infecție cu noul
Coronavirus (Sars-Cov2) și să prevină
expunerea altor persoane care ar putea
fi afectate de acțiunile/omisiunile lor.
De aici reiese o întreagă dezbatere cu
privire la faptul că dacă eu, ca angajator,
iau toate măsurile de prevenire, protejez
lucrătorii și implicit afacerea mea de noul
risc apărut la nivel global.
Marea majoritatea a companiilor au
implementat, cu costuri destul de mari,
o serie de măsuri de prevenire, cum ar fi:
acordarea de dezinfectant tuturor
lucrătorilor;
acordarea de măști de protecție
facială și mănuși de protecție;
termoscanarea angajaților la
intrarea în unitate;
intensificarea acțiunilor de
curățenie și dezinfecție;
suplimentarea materialelor de
curățenie și dezinfecție.
Întrebarea care se pune acum este:
dacă societatea a luat toate măsurile de
prevenire și protecție, sunt protejați
lucrătorii împotriva infectării și
transmiterii virusului? Răspunsul
este, din păcate, NU, din următoarele
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considerente: angajatorul are control
doar în timpul programului de lucru al
lucrătorilor, nu și asupra timpului pe care
aceștia îl petrec în afara programului.
Nerespectând în afara programului
nicio regulă de distanțare și nepurtând
masca de protecție, pot deveni oricând
purtători simptomatici sau asimptomatici.
Dacă cei simptomatici sunt obligați să
rămână în izolare, pe cei asimptomatici
nu îi poți depista la intrarea în unitate.
De aceea se impune, imperios necesar,
conștientizarea lucrătorilor cu privire la
cele trei măsuri primordiale de prevenire
și anume: distanțare, dezinfectare,
purtare mască și în afara programului
de lucru. Consider că în aceste vremuri
complicate trebuie făcută o campanie de
informare și comunicare care să ajungă la
un număr cât mai mare de persoane care
să conștientizeze pericolul ce ne pândește.
Când mă refer la pericol nu mă refer
strict la sănătatea fizică a persoanelor.
Consider ca pericol și existența unui focar
de infecție, care poate duce la sistarea
activității cu toate consecințele ce derivă
de aici: pierderi economice, imagine
negativă în piață a companiei, pierderi
salariale, lucrători etc.
Totodată, trebuie reamintit tuturor
persoanelor, că este prevăzută în
Codul Penal la art. 352 infracțiunea de
zădărnicire a combaterii bolilor. Dacă
în cazul desfășurării unei anchete
epidemiologice se demonstrează că
acea persoană nu a respectat regulile
de prevenire și protecție, sau a avut
contact cu o persoană pozitivă, iar după
aceea a transmis mai departe infecția,
voluntar sau involuntar, este pasibilă de
deschiderea unui dosar penal. De aceea,
în cadrul instruirilor pe care le facem în
această perioadă, pe lângă prezentarea
tuturor măsurilor, trebuie să ne asigurăm

CORNEL
ISACOV
EXPERT HSE

ca angajator, că vom fi imediat anunțați
dacă o persoană este suspectă, bolnavă
sau contact al unei persoane care este
confirmată pozitiv.
CE FACEM DACĂ AVEM O
PERSOANĂ CONFIRMATĂ POZITIV?
În primul rând este imperios necesar să
facem o anchetă epidemiologică internă și
să izolăm, în primă fază, toate persoanele
care au avut contact prelungit cu acea
persoană (în cadrul aceluiași birou,
de exemplu). Persoanelor izolate li se
recomandă efectuarea unui test și au
obligația de a sta izolate la domiciliu.
Se face o dezinfecție mai accentuată a
tuturor spațiilor comune la care a avut
acces lucrătorul, precum și a spațiului de
lucru personal. După terminarea tuturor
acestor operațiuni, se face o informare
către Direcția de Sănătate Publică din
județul respectiv.
Pe lângă toate aceste măsuri, trebuie
încurajată munca la domiciliu, evitarea
activităților colective, evitarea formării
zonelor aglomerate în procesele de muncă,
lucrul în ture acolo unde este posibil.
În contextul în care tot mai multe companii
optează ca o mare parte a personalului să
lucreze de acasă, ar fi bine ca și autoritățile
statului să fie mai flexibile și să simplifice
anumite proceduri, cum ar fi, de exemplu,
dovada instruirii electronice și obținerea
semnăturii electronice calificate să nu
implice anumite costuri pentru companii.
Astfel, printr-un efort comun conjugat,
al tuturor factorilor implicați, acum
când e nevoie mai mult ca oricând de o
colaborare și o legătură cât mai strânsă
între lucrător-angajator-autorități, am
speranța că o să putem trece peste aceste
vremuri tulburi și o să putem răzbi spre o
normalitate în care să ne putem desfășura
activitatea fără anumite constrângeri.
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DIGITALIZAREA MUNCII
ÎN DOMENIUL HSE

P

erformanța unei companii este strâns
legată de atitudinea pe care aceasta o
are spre a îmbrățișa acțiuni care conduc
către o societate sustenabilă. Totodată,
managementul conformării legale devine
crucial atunci când cei responsabili doresc
să standardizeze toate departamentele
companiei și astfel să obțină performanțe
de business. Acest tip de performanțe
are capacitatea de a situa organizațiile în
topul bunelor exemple, atunci când luăm
în considerare responsabilitatea socială.
Câți dintre dumneavoastră ați fost de multe
ori supraîncărcați cu controlul din mediul
de producție și nu ați reușit să faceți față
cunoașterii noilor legi sau norme de HSE
apărute? Responsabilitatea echipei suport
HSE este foarte mare. Ei sunt aceia care
pun la dispoziție noile cerințe celor din
producție și îi ajută să găsească drumul
spre conformare. Integrarea și comunicarea
cerințelor de conformare este esențială în
toate domeniile, dar mai ales în mediul
direct productiv, unde există foarte multe
riscuri.
În România apar lunar foarte multe norme
noi, sau actualizări, care trebuie cunoscute
și implementate în mediul operațional. Și
asta vă pune de multe ori în dificultate.
Suntem în era digitalizării și este momentul
să uităm de fișierele Excel care nu pot
integra toate abordările dumneavoastră.
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O soluție software de management
legislativ vă poate aduce acea
integrare de care aveți atâta nevoie.
denkstatt a reușit să anticipeze nevoia unui
instrument de conformare legală, cu mare
impact, atât în cadrul intern al organizației,
dar și în cel extern acesteia.
denxpert LEGAL devine astfel, un ajutor
foarte important pentru organizațiile
care cred în valorile și beneficiile aduse
pe termen scurt, dar mai ales pe termen
lung, de un instrument IT inteligent și
ușor de folosit. Managerii și responsabilii
din domeniul HSE vor avea la îndemână
întreaga legislație relevantă, clasificată întrun mod ordonat și coerent, iar conformarea
legală se va transforma într-un proces lin
și firesc.
Care sunt beneficiile pe care denxpert
LEGAL le aduce, la prima vedere?
Te ține la curent cu toată legislația
relevantă domeniului de activitate;
Permite monitorizarea obligațiilor
legale, a actualizărilor și modificărilor;
Este un instrument flexibil prin care
puteți monitoriza gradul de conformare
legală al organizației;
Facilitează creșterea conformării
legale prin sumarizarea cerințelor
specifice și generarea de întrebări
relevante;

Reduce resursele folosite prin
implementarea managementului
sarcinilor;
Informează managementul
companiei sau alte părți interesate asupra
statusului de conformare;
Generează rapoarte de audit și
planuri de acțiune;
Se conformează standardelor ISO
14001, ISO 18001 și ISO 50001 prin
listarea unei baze de date specifică HSE.
Resursele economisite prin folosirea unui
astfel de instrument IT sunt multiple și
valoroase, însă poate cea mai importantă
resursă salvată, având în vedere mediul de
muncă aglomerat al unei corporații, este
timpul. Acest lucru va ajuta foarte mult
responsabilii din domeniu, să se focuseze
pe întreaga paletă de responsabilități dată
de această funcție, dar mai ales îi va ajuta
să țină sub control întregul proces de
conformare legală.
Departamentele de management din
cadrul organizațiilor nu sunt exonerate
de beneficiile aduse de denxpert LEGAL.
Aplicația asigură trasabilitatea, raportarea și
sisteme de control în ceea ce privește gradul
de conformare legală. Toate aceste aspecte
atât de importante pentru o companie
vor contribui esențial la competitivitatea
afacerii și la alinierea acesteia cu standarde
europene imbatabile.
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CUM SĂ
COMUNICĂM
ȘI SĂ OBȚINEM
FEEDBACK?

C

CARMEN
NISTOR
QHSE MANAGER
CONCELEX

um faci când ai de transmis un mesaj mai puțin plăcut
și este necesar să critici?
Care este modalitatea cea mai bună prin care să ajungi
la om și să primești feedback?
Răspunsul este simplu: folosirea laudei.
Nu doar îi oprești de la a comite o greșeală, dar îi
oprești pe oameni și când fac ceva bine și întărești
acest lucru cu ajutorul laudelor.
Dacă vei întreba oamenii dacă au fost lăudați suficient,
vei vedea că răspund cu o grimasă.
Lauda este un instrument foarte puternic pentru
schimbarea comportamentală, mult mai puternic
decât critica.
Oprește-te și laudă comportamentele sigure.
Găsește și motive de a lăuda chiar și atunci când
oprești pe cineva și vrei să îl critici.
Unii sunt de părere că un amestec de laudă cu critică
nu este prea fericit.
Există o tehnică mai bună: în loc să mergi la cineva și
după o listă de lucruri pozitive să lași în aer un “dar...”,
mai bine le dai o imagine de ansamblu a mesajului, un
rezumat cu părțile bune și cele mai puțin bune după
care te poți întoarce și te poți concentra pe tot mesajul.
Păstrați-vă obiectivitatea și bazați-vă pe com
portamente.
Nu personalizați și nu generalizati.
Dacă aveți o atitudine superioară de “eu știu mai
bine”, aceasta le va inhiba dezvoltarea și creșterea,
va împiedica dezvoltarea abilităților de ascultare
și comunicare.

O cultură puternică se bazează pe ascultare și
învățare.
Un comportament duce la același tip de
comportament.
Răspunsurile agresive generează agresivitate sau
o proastă dispoziție.
Răspunsurile plăcute, obiective, generează reacții
similare.
1) Luați-vă timp pentru a observa în mod
activ colegii și membrii echipelor.
2) Opriți-i atunci când observați un lucru
incorect sau corect.
3) Făceți-i să se simtă în largul lor, discutați
ca de la adult la adult.
4) Lăudați-i și recunoașteți-le meritele, sau
dacă trebuie să fiți negativi, încercați să găsiți
un lucru pozitiv pentru care pot fi recunoscuți.
Dacă dumneavoastră sunteți persoana care este
criticată pentru un lucru negativ, nu o luați
personal, ci să o percepeți în mod pozitiv, ca
un semn că îi pasă cuiva de dumneavoastră,
dar și ca o oportunitate de a învăța.
5) Dacă ați fost martorul unei acțiuni
nesigure, puneți mai întâi întrebarea ”de ce?”
pentru a înțelege cauzele posibile. Porniți
de la premisa că au ceva interesant de spus și
ascultați răspunsurile în mod activ.
6) Dacă nu ați observant nimic incorect,
puneți întrebări care diminuează impactul
advers (întrebați despre viteză, confort etc.).
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DEZVOLTAREA, IMPLEMENTAREA
ȘI ÎNVĂȚAREA CULTURII HSE
ÎN ORGANIZAȚII

N

icio organizație nu își dorește evenimente
neplăcute la locul de muncă. Toți au o
dorință reală de a avea o companie sigură,
unde nimeni să nu fie rănit.
Cultura organizațională în ceea ce privește
sănătatea și siguranța la locul de muncă,
gestionarea proactivă a sănătății și securității
și performanța în materie de sănătate și
siguranță, sunt interconectate. Construirea
unei culturi puternice HSE va avea un
impact pozitiv asupra lucrătorilor unității
respective, dar va și îmbunătăți imaginea
acesteia pe piața locurilor de muncă.
Cultura organizațională începe cu o
implementare corectă a unor proceduri
practice și pe înțelesul tuturor, se bazează
pe atitudini și percepții ale întregii structuri
organizaționale, iar în final ajunge să
influențeze comportamente.
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Într-o organizație cu o mentalitate pozitivă
în materie de HSE, managerii, coordonatorii
și lucrătorii împărtășesc valori comune, care
fac din sănătatea și siguranța lucrătorilor o
prioritate.
Multe companii consideră că au luat și pus
în aplicare toate măsurile corecte și necesare
pentru a avea un program HSE structurat
la nivel de unitate. Nu abordează însă,
problema sănătății mintale a angajaților,
automatizarea și schimbările tehnologice.
De asemenea, trebuie luate în calcul starea
actuală și impactul acesteia asupra angajaților,
globalizarea, diversitatea, fluctuația acută de
personal, pierderea angajaților cu experiență,
lucrul în regim home office sau telemuncă.
Nimeni nu a spus că este ușor să construiești
sau să menții o cultură organizațională HSE,
dar avem câțiva factori cheie după care ne
putem ghida:

ADRIANA
TICAMUCA
SPECIALIST SSM,
CERSANIT
ROMÂNIA
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meseriei, petrec mai mult de 80% din timpul
programului de lucru pe teren. Practic ar fi, ca acest
timp să nu îl dedicăm doar “supravegherii” forței
de muncă, ci să îl dedicăm comunicării cu oamenii.
Putem face evaluări ad hoc la locul de muncă,
apelând la ajutorul operatorilor. Nu de multe
„Contrar credinței
ori am fost surprinsă să primesc tot felul
populare, crearea unei
de idei practice din partea angajaților, care
culturi organizaționale nu este o
au dus la o îmbunătăţire a condițiilor de
abilitate care să necesite „finețe”
lucru.
… Necesită o mână de fier, întrucât
În crearea unei culturi organizaționale și
este elementul fundamental al
în menținerea acesteia, trebuie câștigată
organizațiilor de înaltă performanță.”
încrederea angajaților, în caz contrar,
chiar și cele mai bine intenționate
Stephen M. R. Covey
inițiative de gestionare a anumitor situații,
vor fi subminate.
Unul dintre cele mai dificile lucruri, este să construiești,
în permanență, încrederea dintre angajați, indiferent
de nivelul la care sunt situați aceștia. Trebuie stabilită
o cale comună de comunicare între lucrători și
management pentru a construi o relație productivă
și durabilă:
- Managementul trebuie să fie deschis și să comunice
problemele în clar. Trebuie să existe noțiunea de
transparență, unul dintre cele mai nocive lucruri din
cadrul unei organizații este lipsa acesteia. Transparența
la locul de muncă are un efect enorm asupra moralului
general al mediului și asupra modului în care angajații
se raportează la companie. Vrei angajați fericiți și
loiali? Trebuie să muncim la construirea relațiilor cu
ei dincolo de dinamica standard șef-angajat. Trebuie
stabilite ședințe, cu o frecvență agreată, pentru
discutarea punctelor slabe HSE și nu numai;
1) ÎNCREDERE - prioritizarea siguranței și
- Managementul trebuie să se implice în gestionarea
bunăstării pentru a demonstra angajaților că
problemelor aduse la cunoștință de către angajați și
problemele lor în ceea ce privește siguranța și
să ajute la implementarea de proiecte care au ca scop
mediul de lucru sunt întotdeauna pe primul loc, iar
îmbunătățirea condițiilor de lucru;
organizația are ca prim obiectiv soluționarea rapidă
- Efectuarea de training-uri pe diverse domenii
și eficientă a acestora.
(SSM, Mediu, PSI, cursuri prim ajutor). De exemplu
2) COMUNICARE - promovează cooperarea
organizarea structurată a unor cursuri pe parte de
între angajați, dar conferă și un sprijin pentru
EIP. Acestea pot fi efectuate și online prin intermediul
promovarea interacțiunilor de calitate între
variilor aplicații existente. Se poate alege un grup de
manageri și lucrători.
lucrători care să participe activ în alegerea EIP și chiar
3) TASK-uri HSE - de exemplu: un formular
să discute direct cu furnizorul. Un al doilea exemplu,
sub forma unui check list pe care angajații să îl
unul foarte interesant, este “rotația cadrelor”. Este
completeze ori de câte ori sesizează în zona de lucru
cea mai bună metodă de implicare a colegilor dar
situații care ar putea duce la evenimente neplăcute.
și de soluționare a anumitor probleme. Prin această
Angajații pot fi determinați să recunoască factorii
metodă se oferă oportunitatea de a “explora” lumea,
care ar putea genera un eventual risc și astfel să
problemele colegilor din alte departamente, dar și de
ajute la eliminarea acestuia. Sunt lucruri care pot
a observa riscurile la care aceștia sunt expuși;
fi schimbate la orice nivel, fiecare angajat ar avea
- Comunicarea către angajați și discuții deschise
astfel posibilitatea să participe activ și să ajute
despre standardele de performanță pe care vrem să
practic la îmbunătățirea condițiilor de lucru.
le atingem, ce așteptări avem de la ei și o rezoluție în
4) LEADERSHIP - profesioniștii HSE, prin natura
urma îndeplinirii treptate a tuturor etapelor propuse.
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CULTURA DE SECURITATE ȘI

PROFESIONISTUL SSM
C

ultura de Securitate la locul de muncă este
formată din cunoștințele și informațiile
referitoare la valorile SSM. Bineînțeles
că aceste valori vor suferi modificări
continue, odată cu schimbările aduse în
cadrul mediilor de muncă, dar asta înseamnă
dezvoltare.
Introducerea principiilor și obiectivelor
de Securitate și Sănătate în Muncă în
valorile unei entități este punctul de start
în formarea culturii SSM. Mai important
este să reușim să introducem aceste principii
și obiective în acțiunile și în deciziile de
zi cu zi.
Cine este responsabil de crearea, modificarea
și updatarea culturii de Securitate la locul
de muncă? Noi suntem. Cu toții. Dar rolul
principal îi este atribuit specialistului
SSM. El este cel care deține cele mai multe
informații din domeniu. El este cel pe care
se bazează atât angajatorul cât și lucrătorii și
colaboratorii, că va face tot ce îi stă în putință
ca locul în care ei își desfășoară activitatea să
fie un loc sigur, fără riscuri de accidentare,
sau îmbolnăvire profesională.
De câte ori credeți că s-a întâmplat ca unii
dintre profesioniștii în domeniul SSM să
ajungă într-o companie în care SSM-ul
există doar pe hârtie? Vă răspund eu. De
foarte multe ori. Iar aici am intervenit noi.
Aici ne-am jucat rolul. Și nu putem discuta
doar de schimbarea culturii securității la
locul de muncă, pentru că în foarte multe
cazuri, aceasta lipsea cu desăvârșire. În
principiu, implementarea unei culturi de
securitate se poate realiza mult mai ușor
decât schimbarea acesteia. Imaginați-vă cât
de complicat este să convingi un fumător
înrăit să renunțe la fumat și cât de ușor
poate fi să educi o persoană care nu a fumat
niciodată că fumatul dăunează atât lui cât și
celor din jurul acestuia. Pe același principiu
funcționează și securitatea și sănătatea la
locul de muncă. Trebuie să fim conștienți
de faptul că, de cele mai multe ori, prin
nerespectarea unor măsuri de protecție,
nu ne punem doar pe noi în pericol ci și pe
cei din jurul nostru.
Suntem cu toții conștienți că obișnuința
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este un factor decizional în viața de zi cu
zi. Suntem obișnuiți să traversăm prin
locuri nepermise, deci o vom face. Suntem
obișnuiți să sudăm fără mască, pentru că
așa ne este mai ușor, deci vom alege să
sudăm fără mască ori de câte ori vom avea
ocazia. Iar exemplele pot continua. Ne-am
obișnuit să respectăm regulile doar atunci
când știm că suntem urmăriți și am putea
fi sancționați. Însă cultura de securitate și
sănătate în muncă are rolul de a schimba
această mentalitate și de-ai face pe toți
conștienți de faptul că sănătatea lor și a celor
din jur este prioritară.
Profesioniștii din domeniul SSM au rolul de
lider în crearea și implementarea structurii
de Securitate la locul de muncă. În același
timp, ei sunt și cei ce vor putea schimba
cultura de SSM prin implicarea lor directă
și prin utilizarea cunoștințelor în domeniu.
Specialiștii SSM trebuie să se axeze la început
pe cea mai importantă funcție din cadrul
unei companii și anume administratorul
sau directorul general. Aceștia vor fi primii
cărora li se va implementa, în conștiință,
necesitatea unei culturi în domeniul SSM,
pentru ca mai apoi, puterea exemplului să
devină cheia dezvoltării culturii în cadrul
companiei.
Pentru schimbarea culturii de securitate la
locul de muncă, profesioniștii SSM trebuie
să devină activi. Să fie prezenți și să fie
alături de lucrători. Să îi sfătuiască, să îi
sprijine și să intervină ori de câte ori este
nevoie de ei. Nu în ultimul rând, ei trebuie să
construiască o cultură de securitate care să
coincidă principiilor de securitate și sănătate
ocupațională.
Profesioniștii SSM trebuie să promoveze
cultura de securitate la locul de muncă
utilizând toate metodele posibile. Prin
utilizarea mijloacelor de instruire, prin
participarea la ședințe, prin dezbateri, prin
sesiuni de comunicare etc. Supravegherea
proactivă mai poate reprezenta un
angajament vizibil când discutăm de
prioritatea securității în cadrul companiei.
Respectarea cu strictețe de către specialiștii
SSM a măsurilor și regulilor impuse

MIHAI
GRIGORE
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AND SECURITY
MANAGER,
EXPLEO
ROMÂNIA
de aceștia este și ea foarte importantă.
Exemplul personal are cu siguranță un
impact puternic în cadrul societății.
Rolul profesioniștilor în domeniul SSM
este complex atunci când discutăm despre
cultura de Securitate la locul de muncă și
s-ar putea scrie despre el pe pagini întinse,
însă aș vrea să închei prin amintirea unor
reguli cheie în desfășurarea activității
acestora, reguli ce pot fi aplicate inclusiv
în schimbarea culturii de securitate la locul
de muncă sau de ce nu, în implementarea
acesteia acolo unde până acum nu a fost
construită:
1. Să nu uităm că lucrăm cu oamenii. Îi
tratăm cu demnitate și respect și nu îi
epuizăm;
2. Îi ascultăm și vorbim cu ei ori de câte
ori avem ocazia;
3. Rezolvăm problemele cu promptitudine
și nu le lăsăm să se agraveze. Nu uităm
să informăm cu privire la progresele
făcute;
4. Ne asigurăm că documentația își
îndeplinește rolul. O păstrăm actualizată
și ne asigurăm că este relevantă;
5. Încurajăm oamenii să comunice cu
departamentele SSM ori de câte ori au
nevoie;
6. Suntem întotdeauna proactivi. Mai bine
prevenim decât să tratăm;
7. Suntem vizibili permanent.
Cultura de securitate la locul de muncă va fi
lăsată moștenire la fel ca orice altă cultură.
Într-un final, rolul profesioniștilor este acela
de a se asigura de faptul că această cultură
a fost construită și implementată corect
și reprezintă unul dintre cele mai de preț
bunuri al unei societăți.
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UN METRU PREA SUS
D

imineața rece de toamnă ne facea să ne
zgribulim, disconfortul era accentuat
și de vântul rece, binecunoscut aici, în
câmpia de vest a țării.
Nu era nimic ieșit din comun la
lucrarea aceasta, sau cel puțin așa
părea: de urcat, schimbat membrana
de protecție, apoi coborât. Poate doar
faptul că, zona fiind cu pericol de
explozie, urma să lăsăm la mașini tot
ce poate produce scântei, iar în locul
sculelor obișnuite, să folosim unele
din bronz, specifice lucrului în zona
ATEX.
Instructajul făcut de angajații
beneficiarului a fost mai lung decât
eram obișnuiți, fiind destul de multe
aspectele la care trebuia să avem o
grijă specială: pericolul exploziei,
accesul nu foarte facil în coardă,
vântul care poate opri lucrul de la
o anumită intensitate, umiditatea
mare din zona de acces și lista poate
continua. Însă, oricât de lung ar fi fost
instructajul, parcă nu ne grăbeam să
ieșim la lucru, vremea neprietenoasă
nefiind un imbold prea puternic să
părăsim biroul călduț. Dar am făcut-o.
Nu înainte să dublăm pantalonii cu
câte o pereche de colanți pe interior și
să tragem buf-ul mai adânc pe urechi.
Și am dat „contact motor”, cum
spune Mărgineanu în cântecul său
despre înălțimi. Fără prea mult elan.
Deși era puțin de la început, elanul
s-a împuținat în continuare, odată
cu fiecare obstacol suplimentar:
buloanele blocate păreau de-a dreptul
imposibil de deșurubat. Iar de tăiat,
era exclus. Unul câte unul au cedat,
odată cu ele și muschii mei. La cele
mai ambițioase, am apelat la varianta
de ajutor: cealaltă echipă.
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Dar nici colegii nu dispuneau de
resurse nelimitate și, după masa de
prânz, s-a văzut foarte clar că efortul
depus în prima parte a zilei va avea
urmări. Evident că am făcut lucrul
cel mai firesc și instinctual: am căutat
metode de a ne conserva energia.
Și am găsit: pe fiecare recipient de
zece metri înălțime era un singur
punct în care interveneam și, pentru
că punctul respectiv era la doar un
metru distanță de partea superioară a
recipientului, după înlocuirea piesei
se putea urca pe recipient pentru
desfacerea corzilor, fără a fi necesară
coborârea la nivelul solului în corzi și
apoi urcarea pe scara de zece metri.
Se economisea energie și timp atât
la pregătirea coborârii, în timpul
accesului, dar și la strângerea corzilor.
Și nu făceam rabat de la siguranță. Sau
cel puțin așa eram convinși.
Soarele se apropia de linia orizontului
în momentul în care priveam cu
încredere către finalizarea lucrării.
Părea că ne încadrăm destul de bine în
estimat, în ciuda dificultăților fizice
și a vremii nu foarte prietenoase.
Penultimul recipient ne aducea la doar
un pas distanță de momentul în care
puteam răsufla ușurați.
În teorie se spune că, prin aceeași
metodă de lucru, se obține același
rezultat. Practica o contrazice
câteodată. Pentru că, de data aceasta,
aceeași metodă de coborâre ne-a
pregătit un rezultat diferit. O surpriză.
O coardă răsucită pe după ocheți poate
induce în eroare foarte ușor.
Pregătirea a fost cea obișnuită, cu sute
și mii de repetări de-a lugul timpului:
primul, montat pe coarda de rezervă,
a fost dispozitivul de siguranță. Și de
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data aceasta și-a meritat numele „de siguranță”. A
urmat dispozitivul de coborâre, prins repede pe
coarda principală, în ciuda mâinilor înghețate.
Nici nu poate fi loc de ezitare, după atâtea
repetări. Și apoi lansarea în gol.
Jumătate de secundă mai târziu am realizat că ceva
nu este în regulă. Și, în același moment, instinctul
de conservare și dispozitivul de siguranță și-au
făcut treaba, simultan. Mâinile s-au încleștat pe
marginea rezervorului, în timp ce dispozitivul de
rezervă s-a blocat pe coardă. Însă legile fizicii își
spun cuvântul și șocul căderii de aproximativ un
metru își cere tributul. Cine crede că poate cădea
liber un metru sau mai mult fără vreun fel de
urmări, doar pentru că este legat regulamentar, să
încerce. În teorie îmi era cunoscut faptul că, orice
cădere produce accidentări minore, chiar dacă
persoana care cade este echipată regulamentar.
Amploarea accidentării este mult mai mică decât
urmările unei căderi fără echipament. Contuzii,
echimoze, fracturi de mică amploare, zgârieturi,
tăieturi. Și, în cazul meu, o ruptura musculară
acompaniată de stele verzi. În ciuda situației,
stelele verzi nu sunt chiar așa de urâte. Ruptura
musculară, da. Mai ales când este permanentă.

WEBSITE: EOLICATS.RO

O secundă mai târziu, colegul care mă asista,
era deja „în priză”. L-am liniștit, nu era nimic de
făcut. M-am relaxat, atât cât se poate relaxa cineva
într-o astfel de situație, și mi-am lăsat greutatea
în dispozitivul de rezervă, care se blocase
regulamentar, așa cum scrie în manual.
Mă întreb care au fost cauzele care au condus la
eroare: frigul, epuizarea, dorința de a finaliza
mai repede, lipsa atenției sau o combinație între
ele? Aș spune că ultima. Oricum, este foarte
puțin important acum. Ce este importantă este
experiența, din care am învățat. Am realizat că
vechimea în anumite practici poate fi o capcană,
atunci când consideri că stăpânești atât de bine
lucrurile și începi să te încrezi excedentar în
forțele proprii. Atunci începi să nu mai acorzi
atenția cuvenită detaliilor.
La mai bine de 5 ani de la experiență, mă întreb
ce s-ar fi întâmplat dacă nu aș fi avut conectat
dispozitivul de rezervă. Nu vreau să găsesc
răspuns. Dar vreau să îi asigur pe cei care citesc
acest articol că diferența dintre reusită și eșec a
fost foarte mică, de aproximativ 30 de secunde, cât
a durat să conectez dispozitivul care m-a asigurat.
Sau de un metru.

E-MAIL: CONTACT@EOLICATS.RO
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1. Sănătatea mintală a angajaților devine un subiect de
importanță majoră. Cum putem face o evaluare eficientă?

2. Sănătatea emoțională a angajaților face parte din
cultura siguranței la locul de muncă?

3. Ați implementat programe/măsuri specifice în compania
dumneavoastră pentru a măsura nivelul de stress și wellbeing?

Sănătatea mintală a angajaților poate fi evaluată
destul de ușor prin programe de Workshopuri și
Team Building. Dacă angajații se simt bine în
echipa din care fac parte, vor avea succes împreună
și vor simți că sunt parte integrantă din ceva în
care contează enorm aportul lor propriu și personal.
Toți conducătorii locurilor de muncă au fost încurajați să
comunice mai mult cu echipele pe care le coordonează.
Directorul general a transmis frecvent mesaje către
angajați, în care a subliniat importanța respectării
regulilor. Au fost organizate sesiuni online pentru
managerii care au fost nevoiți să își conducă echipele în
noul sistem. Aceștia au fost încurajați să comunice mai
mult cu subordonații lor, să fie un exemplu pentru oameni,
într-o perioadă în care frica de îmbolnăvire a înregistrat
cote destul de înalte. Și a fost firesc să existe sentimentul
de frică față de o situație medicală nemaiîntâlnită în
ultimele decenii. Colegii din departamentul de Resurse
Umane au elaborat mai multe programe interne chiar
înainte de pandemie. S-a luat în calcul mediul de lucru
din cadrul fiecărei secții și, acolo unde s-a considerat
necesar, au fost organizate cursuri pentru managementul
stresului. În timpul pandemiei, în special pentru angajații
care au lucrat de acasă, s-au organizat seminarii speciale
pentru a ușura tranziția către acest mod nou de lucru.
CRISTINA MIHAELA MILU - AZOMUREȘ
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În ultimii ani am început să ne îndreptăm atenția din ce
în ce mai mult în această direcție, acest concept trecând
ușor de la un “nice to have” și conturându-se drept o
necesitate. Am început cu pași mici, în principal cu sesiuni
de comunicare cu lucrătorii la care am invitat medicul
întreprinderii, precum și câțiva specialiști din zonă, pentru
a discuta deschis despre situațiile stresante ce pot fi întâmpinate,
atât la locul de muncă cât și în afara orelor de program și cum se
pot gestiona eficient astfel de situații. Au fost sesiuni apreciate de
unii angajați, interesați de subiectele prezentate, fapt demonstrat
prin întrebările adresate specialiștilor și prin atenția acordată pe
parcursul acestor întâlniri. Căutăm să integrăm partea de sănătate
emoțională a angajaților în cultura siguranței la locul de muncă.
Anul acesta, în contextul pandemiei, tema aleasă pentru săptămâna
HSE a fost referitoare la wellbeing: condiție fizică - vitalitate,
rezistență mentală, echilibru emoțional și scop personal - cele
patru elemente care, împreună, conturează starea de bine la locul
de muncă. Totuși nu am putea spune că este chiar ușor să realizăm
o evaluare eficientă a progresului, conceptul fiind destul de complex
și noi încă la început. Colectăm date periodic, prin chestionare de
satisfacție a angajaților, în cadrul programului “Vocea ta contează!”.
Totodată, urmărim cu atenție indicatori precum absenteismul,
fluctuația de personal, numărul plângerilor din partea angajaților,
acești KPI putând fi infuentați de stresul ocupațional.
IONUȚ NISIPEANU - BEKAERT SLATINA

Sănătatea mintală este o componentă foarte
importantă în cadrul companiei. Evaluarea s-a
făcut prin efectuarea unor teste psihologice, cu
ajutorul unui medic psiholog, iar aceasta a cuprins
și componente privind nivelul de stres, istoricul
lucrătorului legat de sănătatea mintală în familie etc. Da,
această componentă a sănătății angajaților, sănătatea
emoțională, este o parte importantă a culturii de siguranță
în muncă în cadrul companiei. Nu am implementat in
companie programe/măsuri specifice pentru a măsura
nivelul de stress și wellbeing.

Cu sprijinul cabinetului de medicina muncii și a
psihologului unității, sunt desfășurate întâlniri cu
lucrătorii, care sunt informați și sfătuiți cum să acționeze
în anumite situații: contacți, contaminat etc. Panica apare
numai dacă lucrătorii nu înteleg cum să aplice corect informațiile
primite, atât la locul de muncă cât și acasă. Sănătatea emoțională
a angajaților este pusă pe primul plan, angajatorul acordând zile
suplimentare de concediu, iar la apariția oricărui mic simptom,
lucrătorul va lucra de acasă timp de 14 zile. În cadrul companiei
sunt date diferite teste de psihologul unității, pentru a monitoriza
nivelul de stres, acestea fiind cumulate cu diferite facilități privind
testarea angajaților în context Covid-19.

MIHAI AUREL HORJEA - BA GLASS ROMÂNIA

CONSTANTIN HOLOTA - BETTY ICE SUCEAVA
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Fără doar și poate, sănătatea emoțională și mintală a
angajaților face și ar trebui să facă parte din cultura SSM
la locurile de muncă. Din punctul meu de vedere ar
trebui să existe o bună și permanentă comunicare cu
angajații, fie că vorbim de cei care conduc direct locurile
de muncă, fie că vorbim de persoane din departamente suport
(SSM, HR). Este important să înțelegem nevoile celuilalt și mai
mult decât atât, să le oferim îndrumarea corectă și sprijinul nostru
într-un mod dedicat. De asemenea, în măsura în care lucrătorii
doresc să se deschidă și să comunice cu angajatorul, atât în
aspectele profesionale, cât și în cele personale, benefic este ca
unitatea să empatizeze cu ei. Ignoranța sau nepăsarea pot duce
la lucruri negative, pot afecta serios randamentul la locul de
muncă sau pot conduce la accidente de muncă.
BOGDAN BETA - BILKA STEEL

Pe măsură ce angajatorii se luptă cu planificarea
continuității activității în timpul Covid-19, aceștia
trebuie să vină în sprijinul angajaților în această perioadă,
altfel se pot confrunta cu un impact dramatic asupra
sănătății și productivității angajaților. Stresul poate avea un
efect profund asupra angajaților. Asocierile sale frecvente cu
insomnie, depresie, și anxietate sunt acum mai vizibile decât
oricând. Pentru o evaluare a stării mentale a angajaților în această
perioadă, din punctul meu de vedere, cea mai la îndemână metodă
este cea a discuțiilor 1:1 avute pe platforma de lucru cu operatori/
coordonatori zone/manageri. În timpul acestor discuții, oamenii
tind să aibă mai multă încredere în a-și exprima opiniile despre
măsurile luate la nivel de unitate, ce anume îi deranjează, ba mai
mult… vin cu idei proprii, mare parte dintre ele extrem de practice.
ADRIANA TICAMUCA - CERSANIT ROMÂNIA

Acesta da, este un subiect nou, sensibil! Încă nu ne-am
confruntat cu aceste situații în colectivul nostru. Însă,
dacă observăm modificări de comportament, imediat
este anunțat medicul de medicina muncii, el fiind singurul
care poate aprecia situația. Este posibil ca în viitor să luăm în
considerare și acest aspect, nu ne-am confruntat cu reacții
emoționale, poate pentru că și specificul activității noastre a
format salariații ca să fie mai puternici și responsabili. Nu, nu a
fost cazul, nu au fost schimbări de comportament, medicul de
medicina muncii nu ne-a semnalat aceste aspecte.
ANCA GOLGOJAN - CIECH SODA ROMÂNIA

Din păcate, această pandemie ne afectează pe toți. Nu la
fel, nu din aceleași motive. Și suntem puși în situația să
ne ajutăm unii pe alții. Cred că noi, cu toții, trebuie să
facem eforturi să învăţăm, fiecare singur, să trăim în noile
condiții. Și, ca în orice domeniu, unii vor deveni specialiști,
alții vor porni cu avânt și se vor pierde pe drum, iar alții vor claca
încă de la început. Timpul ne va arăta ce am devenit fiecare dintre
noi. Referindu-mă acum strict la telesalariaţi (cazul organizației
din care fac parte), rezolvarea vine din confortul și liniștea pe
care salariatul o are în familie. Cred că asupra acestui nou mediu
de lucru ar trebui să lucrăm. Din păcate, fiecare trebuie să lucreze
la pătrăţica lui. Pentru că, dacă acolo sunt probleme, rezolvarea
nu mai vine (ca înainte de pandemie) prin evadarea la serviciu.

Astfel, acum în telemuncă, salariatul devine captiv în propriile
probleme, atât în timpul programului de lucru, cât și în afara
lui. Și, din păcate, aceste probleme nu le poate rezolva societatea
la care acesta e angajat. Noi, cei de la serviciu, îi putem fi alături,
dar el este sigurul care și le poate pune în ordine.
SILVIA VIOLETA NANU - COMPROIECT

Evaluarea eficientă privind sănătatea mintală a
angajaților poate fi efectuată de un psiholog dar și de
medicul de medicina muncii. Putem lua în considerare
instituirea unui sistem de sprijin pentru colegii care
suferă de anxietate sau stres. Șefii îi întreabă mai des pe
subalterni cum se simt, sunt încurajate prieteniile, se creează
un cadru destins pentru discuții și comunicare. Da, sănătatea
emoțională a angajaților este importantă pentru societatea
noastră. Da, prin completarea unor chestionare și nu atât pentru
măsurare, cât pentru diminuarea stresului, am recurs la servicii
de masaj la locul de muncă. De asemenea, pentru diminuarea
stresului avem în vedere implementarea unor exerciții de
Qigong.
CARMEN NISTOR - CONCELEX

În cadrul companiei am facilitat accesul angajaților la
un psiholog care să stea de vorbă cu ei, mai ales acum
în contextul Covid-19, când acestora le este teamă de
consecințele pe care le poate avea boala asupra propriei
sănătăți. Da, sănătatea emoțională a angajaților ar trebui să
facă parte din cultura siguranței la locul de muncă. Nu am
implementat măsuri de măsurare dar am implementat programe
în zona de wellbeing: asigurare medicală a angajaților, masaj,
coșulețul zilnic cu fructe etc.
GABRIEL CRISTEA - CRH CIMENT (ROMÂNIA)

Sănătatea mintală a angajaților este foarte importantă
de-a lungul timpului și joacă un rol major în eficiența
muncii. Fiecare persoană este unică în felul ei. Nu
putem fi la fel. Fiecare trece prin perioade de stres
datorate mai multor cauze. Important este ca acest stres să
poată fi gestionat. De multe ori acest stres este indus si de
adăugarea gestionării deficitare a unor emoții, a unor frici
generate de factori din trecut sau frici de viitor. Omul este
vulnerabil dar totodată și puternic. Unii oameni își
înmagazinează puterea singuri prin forțe proprii, alții au nevoie
de aport social. Și o mare parte dintre noi avem nevoie de acest
aport, de comunicare cu semenii noștri. Ca manager, am o
responsabilitate mare în a identifica din timp punctele critice
care pot conduce la un nivel de stres mare în mediul angajaților.
Pentru compania noastră, angajații sunt cel mai de preț activ,
așadar, implicăm multe resurse în a satisface nevoile lor și în a
crea un mediu de lucru propice și echilibrat. Evaluăm satisfacția
și starea de bine tot la doi ani, iar managementul ia în considerare
orice feedback lansat de angajați implicându-se activ în a găsi
soluții mai bune care să crească nivelul de satisfacție și bine.
Compania a reușit să creeze o cultură internă bazată pe valori
călăuzitoare solide, acestea fiind identificate împreună cu
angajații și managementul organizației. Am să amintesc câteva
dintre acestea, care aduc în fiecare zi o abordare decentă și
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frumoasă a vieții de consultant: “Abordarea holistică”,
“Excelența”, “Învățarea”, “Inovarea”, “Respectul - Stima”,
“Bucuria”. Cred că bucuria lucrului bine făcut, respectul și
aprecierea față de angajat sunt printre acele valori care ne fac
mai rezistenți ca oameni și organizație, chiar și în fața stresului.
GABRIELA FISTIȘ - DENKSTATT ROMÂNIA

Este un subiect care poate fi în același timp sensibil
dar și ușor de gestionat. Cultura siguranței la locul
de muncă trebuie să includă și programe/măsuri
specifice pentru a gestiona corect aspectele legate de
sănătatea emoțională. Dar această abordare trebuie să existe
într-un mediu de lucru și în condiții normale, nu numai în
contextul Covid-19. De aceea consider că sănătatea mintală a
angajaților devine un subiect de importanță majoră doar atunci
când realizezi că oamenii cheie din companie nu dau dovadă
de leadership. Atunci când managementul deține controlul
asupra cunoștințelor de leadership, angajații se vor adapta
foarte ușor oricărei schimbări. Pentru simplul motiv că nivelul
de încredere și comunicare dintre ei este ridicat.
RADU SIRETEANU - DSM NUTRITIONAL
PRODUCTS ROMÂNIA

Un lucru pozitiv în această perioadă este faptul că a
crescut numărul comenzilor, iar pentru a face față
cererii, se fac angajări de personal. Încă de la angajare,
personalul este evaluat și din punct de vedere al sănătății
mintale prin testarea psihologică. Medicul de medicina
muncii cu care colaborăm este un cadru medical bine pregătit,
are o experiență vastă în domeniu și monitorizează cu atenție
atât noii angajați cât și evoluția celor vechi din punct de vedere
psihologic, informând departamentele HR și HSE privind
starea de sănătate a angajaților și intervenind, unde este cazul,
cu măsuri în avantajul ambelor părți. Cazurile cu probleme
de sănătate sunt evaluate și monitorizate la locul de muncă,
iar șefii acestora sunt informați asupra stării lucrătorilor, luând
măsurile care se impun. Suntem încă la început de drum în
acest sector, dar vedem în fiecare zi că stresul la locul de muncă
a devenit un fenomen care trebuie evaluat și tratat cu multă
seriozitate. La nivel de grup, se lucrează de ceva timp la o
procedură care urmează a fi implemetată în toate fabricile
concernului, referitor la tratarea stresului la locul de muncă,
pentru reducerea acestuia și a efectelor provocate.
DĂNUȚ POP - ELECTROLUX ROMÂNIA

Consider că sănătatea mintală a angajaților poate fi
evaluată eficient prin urmărirea activității
profesionale. Acuratețea și rapiditatea completării
task-urilor reprezintă două repere de bază în funcție
de care se poate face o evaluare. Bineînțeles, orice tip de
hărțuire care afectează sănătatea emoțională, reprezintă un
risc direct al sănătății și securității angajaților și trebuie tratată
ca atare. Aderarea la standardul de Responsabilitate Socială
SA8000:2014 a companiei noastre, a adus cu sine o serie de
îmbunătățiri și măsuri specifice pentru controlul nivelurilor
de stres și wellbeing.
CLAUDIU DAVID - ELECTROMONTAJ BUCUREȘTI
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În perioade dificile din punct de vedere economic,
este important să ne amintim că securitatea
neadecvată și sănătatea precară la locul de muncă
presupun cheltuieli. Mai mult, studiile de caz relevă
faptul că buna gestionare a SSM într-o companie
este corelată cu o îmbunătățire a performanței și a
rentabilităţii. Toată lumea are de pierdut dacă este neglijat
domeniul SSM: de la lucrătorii individuali, companii, până
la sistemele naționale de sănătate. Însă aceasta înseamnă și
că toată lumea poate beneficia de îmbunătățirea politicilor
și a practicilor. O strategie solidă la nivel de companie aduce
numeroase beneficii, cum ar fi: creșterea productivității
prin reducerea absenteismului pe motiv de boală; reducerea
costurilor cu asistența medicală; menținerea în activitate a
lucrătorilor în vârstă; stimularea unor metode și tehnologii
de lucru mai eficiente; micșorarea numărului de persoane
care sunt nevoite să își reducă programul de lucru. Prin
implementarea unor sisteme de auditare (IQ NET-SA 8000)
a companiei privind satisfacția lucrătorilor, angajatorul a
primit informații importante privind starea emoțională a
lucrătorilor, a nemulțumirilor privind organizarea muncii
și a nivelului de stres pe categorii de personal (meserii,
personal muncitor, TESA).
CLAUDIU IONESCU-ȚENEA ELECTROMONTAJ BUCUREȘTI

Sănătatea mintală nu este încă un subiect de
importanță majoră. Accentul este pus pe integritatea
angajatului din punct de vedere fizic. O persoană
care se simte ,,OK’’ la locul de muncă este mai
productivă și mai apropiată de colegi, aducând astfel un
plus de valoare în rezolvarea problemelor apărute și păstrează
o atitudine pozitivă față de locul de muncă. Acest lucru se
poate vedea în reducerea orelor de absenteism și
productivitate ridicată. În mediul privat există programe
de relaxare în timpul programului de muncă. Angajatorul
îi permite angajatului să își modifice spațiul de lucru pentru
a fi mai confortabil. Un proiect de sănătate emoțională poate
fi reducerea volumului și ritmului de muncă prin gestionarea
și organizarea proceselor de muncă, promovarea dezvoltării
carierei, implementarea unei politici de promovare a
sănătății la locul de muncă și alocarea de timp și buget pentru
gestionarea sănătății mintale la locul de muncă.
ADRIAN NEGRILESCU - EXPERT HSEQ

Pentru a evalua eficient sănătatea mintală a
angajaților trebuie să devenim mai conștienți de
stările prin care trec aceștia atunci când se îndreaptă
spre muncă, atunci când ajung la locul de muncă, pe
parcursul desfășurării activităților și la plecarea de la
locul de muncă. Dacă nivelul de oboseală fizică este mai
ridicat la sfârșitul programului decât la începutul lui, dar
starea mintală este mai bună decât cea inițială, suntem pe
drumul cel bun. Dacă la sfârșitul programului suntem storși
de energie mintală și avem mai multe frustrări decât la
începutul acestuia, trebuie să analizăm modul în care
activitățile se desfășoară. Starea emoțională a angajatului
și starea de sănătate fizică sunt în strânsă legătură și trebuie
să facă parte din orice evaluare a riscurilor. Un program de
stres management este în proces de dezvoltare.
ALEXANDRU MOGA - CONSULTANT SSM
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La nivelul societății unde lucrez s-a inițiat un chestionar
electronic de măsurare a nivelului de sănătate
emoțională a angajaților aflați în muncă la domiciliu,
de la începutul pandemiei. În plus, fiecare conducător
al locului de muncă este în permanentă legătură cu echipa
de care răspunde. Pentru categoriile de personal pentru care
este posibilă munca la domiciliu, există flexibilitate de muncă
la domiciliu/muncă la birou între 0-100%, în funcție de confortul
psihic și psihologic al fiecăruia. Acolo unde munca la birou este
aleasă în detrimentul muncii la domiciliu, au fost luate măsuri
de prevenție în ceea ce privește transportul și prevenția la locul
de muncă.
ALINA-MARIA CRASNIANEC - EXPERT HSE

Mărim nivelul de atenție, ascultăm și comunicăm
empatic. Cazurile cu adevărat grave necesită terapie
psihologică, serviciu care ar trebui să fie disponibil și
oferit gratuit, cu păstrarea anonimatului. Sănătatea
emoțională face parte din cultura oricărei companii care se
respectă. Din momentul în care compania își dă seama că
oamenii nu sunt unelte, află și că oamenii au emoții. La nivelul
companiei noastre au fost implementate măsuri și programe
specifice pentru a măsura nivelul de stress și wellbeing, însă nu
cerute de legislația locală, ci de bunele practici la nivel de grup.
CONSTANTIN POPA - EXPERT HSEQ

O evaluare eficientă a sănătății mintale a angajaților se
poate face pe bază de întrebări și chestionare, în
colaborare cu medicul de medicina muncii. În cadrul
companiei pentru care lucrez, sănătatea emoțională a
angajaților face parte din cultura siguranței la locul de muncă.
Nivelul de stress și wellbeing se măsoară prin chestionare de
măsurare a nivelului de stress.
CORNEL ISACOV - EXPERT HSE

Testarea anuală a lucrătorilor, din punct de vedere
psihologic, trebuie să fie obligatorie, nu numai pentru
cei care desfășoară activități în condiții speciale de
muncă (conducători auto, funcții de conducere etc.). În
ultimul timp a crescut considerabil interesul faţă de rolul
emoţiilor la locul de muncă. Studiul emoţiilor în procesul muncii,
în context organizaţional, este important, deoarece stresul este
considerat, în primul rând, o reacţie emoţională. În cadrul
companiei pentru care lucrez nu au fost implementate programe
sau măsuri specifice pentru a măsura nivelul de stress și
wellbeing.
DIANA TEODORA MANTA - EXPERT HSE

Evaluarea sănătății mintale a angajaților a fost și va
rămâne apanajul medicilor. Eficacitatea și eficiența
evaluării depind de competența medicilor și de calitatea
programelor de evaluare. Dar echlibrul emoțional, nivelul
de stres și starea de bine a angajaților, trebuie să fie o
preocupare constantă a angajatorului. Ele sunt parte a culturii
siguranței și influențează direct alte aspecte ale sănătății și

siguranței (multe probleme de sănătate și erori umane au drept
cauze emoțiile și stresul). Din păcate, lucrul de acasă și „distanțarea
socială” (eu aș fi preferat termenul „distanțare fizică”) au, pe termen
lung, efecte nefaste. Sondajele de opinie și interviurile privind
percepția angajaților pot furniza organizației date utile.
IULIAN GHERMAN - CONSULTANT HSEQ

O evaluare a stării de sănătate a salariaṭilor se poate face
printr-o implicarea mai activă în procesul de evaluare
a specialiṣtilor din domeniul medical, în special prin
includerea psihologilor ce vor analiza impactul noilor
provocări asupra angajaṭilor. De asemenea, o analiză de tip
360 grade (completă), prin cooptarea unor specialiṣti de coaching
pentru a antrena echipa de salariaṭi, poate să-i ajute să facă faṭă
posibilelor provocări generate de factorii externi organizaţiei.
Prin declaraṭia politică SSM a leadership-ului, solicitată ṣi de ISO,
sănătatea emoṭională face parte din cultura siguranṭei la locul de
muncă. Ea se regăseṣte în planurile anuale ṣi obiectivele specifice
ale organizaṭiei. Pentru anul următor sunt bugetate câteva
programe de analiză a nivelului de stres ce vor fi susţinute de
către organizaţia medicală cu care avem contract.
VALTER STĂNCIULESCU GORAN - EXPERT QHSE

Da, este adevărat. Sănătatea mintală a angajaților a început
să fie importantă. Există în acest moment foarte multe
chestionare elaborate de psihologi și specialiști în
domeniu care îți pot sugera dacă discutăm despre un angajat
sănătos mintal, sau nu. Depresia reprezintă, în această perioadă,
un risc imens pentru societate. Schimbările sociale din acest an
au dus la un număr foarte mare de oameni depresivi, iar din păcate
depresia nu duce niciodată într-o direcție bună pe nimeni. Sigur
că sănătatea emoțională face parte din cultura siguranței la locul
de muncă. O persoană care suferă din diverse motive (dragoste,
dispariția unei persoane dragi etc.), poate foarte ușor să comită
greșeli ce îi pot fi fatale. Atenția acestora nu mai este direcționată
către activitatea pe care o desfășoară, ci doar către problema
sentimentală de care aceștia suferă. Și să nu uităm că, din cauza
lipsei sănătății emoționale, pot exista cazuri în care oamenii își
pot face rău voit sau chiar să se ajungă la comiterea suicidului. În
cadrul companiei avem implementată o procedură prin care anual
este transmis un chestionar la care toți angajații ne răspund la
întrebări prin care se decide nivelul de stres și starea de bine a
lor. Subliniez faptul că numele angajatului care completează
chestionarul rămâne necunoscut.
MIHAI GRIGORE - EXPLEO ROMÂNIA

În mod tradițional, în România, astfel de riscuri sunt
deseori trecute cu vederea și omise din orice abordare
de sănătate în muncă, atât de către evaluatori, cât și de
către lucrători. În opinia mea, este momentul să ne
îndreptăm mai mult atenția asupra lucrurilor acestora și cel
mai indicat este să apelăm la profesioniștii în domeniu. Sănătatea
emoțională face parte din cultura și politica companiei dar, cum
spuneam mai devreme, nu face parte și din cultura tuturor
lucrătorilor: oamenii nu conștientizează în mod natural atunci
când se confruntă cu probleme emoționale. Am sesizat de multe
ori o teamă a oamenilor de a exterioriza ceea ce simt. E ca și cum
nu ar dori să dea semne de slăbiciune în fața colegilor sau șefilor.
Cele mai mari probleme cu care se confruntă în această perioadă
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cred că au de-a face cu siguranța locului de muncă, în primul rând
și mai apoi cu frica de a contracta virusul. Este nevoie de
comunicare suplimentară pe această temă, de conștientizare a
supervizorilor pentru a-i face mai receptivi la astfel de probleme
și acolo unde este necesar, trebuie chiar să apelăm la consiliere
personală. La nivelul companiei existau programe și măsuri de
acest gen încă de dinaine de pandemia Covid-19. Se fac în mod
regulat survey-uri pentru a identifica eventuale probleme și pentru
a găsi soluții în situația în care ele apar.
ALEX BURADA - FORD ROMÂNIA

care nimeni nu le-ar fi putut anticipa şi care au dat peste cap
aşteptările fiecăruia. Activităţile de relaxare, călătoriile, mersul
la teatru sau cinema, toate sunt acum greu de realizat în condiţii
normale, iar acest lucru pune o presiune pe fiecare dintre noi.
Locul de muncă nu mai este nici el la fel, socializarea s-a mutat
mai mult în mediul online, în zonele cu activităţi industriale avem
distanţarea fizică, iar toate acestea ne pot duce la epuizare pentru
că vin la pachet cu frica şi anxietatea legate de noul virus. În
organizaţia noastră am implementat anul acesta noul standard
ISO 45001, care ne-a ajutat să identificăm şi să îmbunătăţim
instrumentele necesare pentru monitorizarea şi evaluarea
factorilor de risc psihosociali.
DAN-ADRIAN DIDIŢEL - MAXAM ROMÂNIA

O evaluare eficientă a sănătății mintale a salariaților se
poate face cu ajutorul evaluărilor psihologice, cu
prioritate a celor la care este prevăzut acest lucru în HG
355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.
Cultura siguranței la locul de muncă este foarte importantă
pentru societatea noastră, salariații fiind încurajați și stimulați
să aibă o atitudine proactivă față de problemele de SSM. Până
acum societatea noastră nu a implementat programe/măsuri
specifice pentru a măsura nivelul de stress și wellbeing al
salariaților.
EUGEN ȘTEFĂNESCU - HIDROCONSTRUCȚIA

Limitarea contactului fizic între colegi, lucrul de acasă și
stresul suplimentar generat de incertitudine, cresc riscul
destabilizării emoționale. Din acest motiv, subiectul a
devenit una dintre prioritățile echipei noastre în această
perioadă. Pe lângă acțiunile deja aflate în derulare, au fost
dezvoltate programe suplimentare, cum ar fi deschiderea unei
platforme virtuale de dialog, în care angajații au avut posibilitatea
de a răspunde anonim unor întrebări legate de starea de bine și
experiența lor de lucru în această perioadă, precum și de a
transmite sugestii de îmbunătățire. De asemenea, au fost
organizate webinarii, ce au avut ca scop asigurarea echilibrului
emoțional al angajaților. Angajații noștri au acces nemijlocit la
servicii de consiliere psihologică, ceea ce crează un cadru sigur
de abordare a acestui subiect.
MĂDĂLINA GOGORICI - HOLCIM (ROMÂNIA)

Sănătatea mintală în România este o provocare imensă
la nivelul întregii societăți. Încă râdem de oameni și îi
stigmatizăm că sunt “nebuni”. Încă este o rușine mare să
ai o afecțiune mintală. Sunt mult prea puține abordări
pragmatice și mai degrabă observăm influența grupurilor mari
de a aborda într-un fel subiectul. Suntem buni la construit forme
fără fond și primul pas este să fim sinceri și să ne dorim cu adevărat
ca oamenii care lucrează cu noi să fie în siguranță fizică și siguranță
psihologică.
SORIN CENUȘĂ - ISAFETY.RO

Sănătatea mintală a angajaţilor a fost un subiect despre
care nu s-a vorbit suficient de mult încă, dar care trebuie
să reprezinte o prioritate în rândul angajatorilor, mai
ales în contextul actual. Perioada prin care trecem este
una dificilă, care expune pe toată lumea la experienţe noi, pe
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Sănătatea mintală este și a fost un subiect sensibil de
ambele părți: angajat și angajator. Este greu să evaluezi
sănătatea mintală a angajaților. În acest moment doar
medicul de medicina muncii asigură o evaluare fizică și
psihică a personalului. Pot să spun că da, nu la un nivel superior,
dar da, sănătatea emoțională a angajaților face parte din cultura
siguranței la locul de muncă. La nivel de companie am dezvoltat
programe împreună cu medicina muncii pentru a ajuta angajații
care treceau prin momente dificile, dar cam atât. Nu am
implementat programe/măsuri specifice în companie pentru a
măsura nivelul de stres și wellbeing.
ANA-MARIA MARCU - MMM AUTOPARTS

În cadrul companiei, acest risc a fost evaluat pe parcursul
pandemiei. Considerăm că o evaluare eficientă în această
direcție, o putem face în baza unor discuții sincere,
purtate între angajat și personalul de specialitate. Chiar
înainte de începutul pandemiei în România, în cadrul companiei
au fost implementate și dezvoltate programe de wellbeing în
rândul angajaților, conștienți fiind că acestea vor contribui, în
timp, la reducerea nivelului de stres și îmbunătățirea condițiilor
de muncă.
OVIDIU CRISTUREAN - MOL ROMÂNIA
PETROLEUM PRODUCTS

Sănătatea mintală și emoțională este un subiect sensibil
după părerea mea, cu atât mai mult cu cât nu avem un
”stresometru” pentru a ne evalua angajații. Această
pandemie prin care trecem, a reușit să ne ducă la un nivel
negativ ridicat în ceea ce privește sănătatea mintală și
emoțională a oamenilor, fapt ce se răsfrânge în activitățile zilnice
ale acestora, o consecință bilaterală (angajat-angajator) nedorită,
evident. Sănătatea emoțională, pe zi ce trece, devine parte
integrantă a culturii de siguranță. Este adevărat că a ajuns destul
de târziu la noi în țară, însă începem, cu pași mărunți, să
conștientizăm acest lucru și să-l acceptăm, și cu atât mai mult,
angajatorul începe să ia măsuri în această direcție. Însă, în acest
sens nu am văzut nimic concret din partea autorităților pentru
angajator, un set minim de măsuri impuse care să ducă la o cultură
de wellbeing suplimentară față de celebra sintagmă “angajatorul
are obligația de asigura lucuri de muncă sănătoase” transpusă în
măsuri și reguli neupdatate la contextul actual.
LIVIU IONUȚ OPREA - MW ROMÂNIA
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Sănătatea emoțională și siguranța angajaților sunt o
prioritate pentru compania noastră. Am pus la punct un
sistem prin care, în permanență, solicităm și primim
feedback, de la angajați și manageri, referitor la
provocările noii realități (de exemplu: Work from Home
survey in covid time, Nestle&I survey). Atât managerii, cât
și profesioniștii din cadrul Departamentului de Resurse Umane
poartă discuții cu echipele pentru a evalua starea generală și
emoțională a angajaților și pentru a putea implementa măsurile
necesare pentru confortul fizic și psihic al colegilor. În pachetul
de servicii medicale oferite angajaților le avem incluse și pe cele
de consiliere psihologică. În cadrul unei sesiuni, în mod anonim,
angajații pot discuta cu un profesionist dificultățile emoționale
cu care se confruntă. De asemenea, lucrăm la platforma “Minds
up”, prin care angajații pot apela la specialiști în domeniul
psihologiei pentru a-și înțelege, exprima și gestiona emoțiile. În
perioada mai-iunie, am derulat traininguri interne cu tema “Stres
și Reziliență”. De asemenea, în colaborare cu funizorul nostru
privat de servicii medicale am oferit sesiuni de Consiliere
psihologică online. Vom derula în perioada octombrie-decembrie
programul global Healthy Lives, care include sesiuni legate de
sănătate și bunăstare, cum ar fi: nutriție, somn, activități fizice,
cooking, sănătate mintală (cu accent pe Presiune & Recuperare,
Semne timpurii, Trucuri pentru energizare). De asemenea, avem
o colaborare cu Bookster, care ne-a pus la dispoziție o serie de
lecturi care să ne provoace la reflecție și care să ne conecteze la
emoțiile pe care le trăim. A ne înțelege emoțiile este un prim pas
în a avea o relație mai bună cu noi înșine, dar și cu cei din jur.

Sănătatea mintală (psihologică) și sănătatea fizică sunt
fundamental legate. Indiferent dacă ne dăm seama sau nu,
sănătatea mintală ne afectează pe fiecare dintre noi - direct
sau indirect. Numeroși factori precum experiențele de viață
și diverse medii socio-economice, ne modelează continuu
viața și ne influențează sănătatea mintală. Cu toate acestea,
majoritatea persoanelor cu afecțiuni de sănătate mintală nu apelează
la asistență specializată. Stigmatizarea, frica de judecată și
preocuparea pentru oportunitățile de carieră îi împiedică pe mulți
să caute ajutor atunci când este nevoie. Acest lucru poate fi costisitor
pentru toți, deoarece condițiile de sănătate mintală afectează
performanța muncii, productivitatea, calitatea vieții și multe altele.
Angajatorul joacă un rol cheie în impactul pozitiv asupra sănătății
mintale la locul de muncă. Cele mai frecvente modalități de
îmbunătățire a sănătății mintale la locul de muncă din organizație
includ creșterea gradului de conștientizare și instruirea lucrătorilor,
crearea unui climat și a unei culturi sănătoase din punct de vedere
mental, precum și îmbunătățirea accesului la servicii și asistență de
specialitate. Cel mai bun loc pentru a începe orice inițiativă de
sănătate mintală la locul de muncă este evaluarea organizațională.
Împreună cu asigurarea accesului convenabil și confidențial la
asistența medicală de specialitate, organizația îmbunătățește
sănătatea mintală la locul de muncă prin metode de evaluare, căutând
semne și simptome și adresând întrebări corecte angajaților, pentru
a obține răspunsuri cât mai apropiate de adevăr.
MARIUS BERECHET - PREH ROMÂNIA

CRISTIAN GEORGESCU - NESTLÉ ROMÂNIA

O evaluare eficientă este realizată prin: verificarea
activităților executate, a pauzelor și timpilor de lucru,
teste scrise atât la angajare cât și periodic; comunicare
permanentă cu salariații; verificarea medicală periodică.
Sănătatea emoțională este un factor important în randamentul
privind eficiența salariatului la locul de muncă, iar societatea
noastră încearcă să asigure un climat relaxant la locul de muncă,
să comunice cu salariații individual, prin responsabilul locului
de muncă, pentru ca fiecare salariat să conștientizeze că este
important. Nivelul de stres este urmărit permanent de conducătorul
locului de muncă, ce încearcă să găsească soluții pentru diminuarea
acestuia. Observarea se face și la intrarea în activitate și se încearcă,
atât prin comunicare, cât și prin oferirea de servicii alternative,
sarcini care să-i placă mai mult salariatului.
ADRIAN VLADUCĂ - NIMET

O evaluare eficientă privind sănătatea mintală o poate
face doar medicul specialist în cadrul controlului medical
periodic, sau atunci când situația o impune. Pentru
aceasta, prin intermediul șefilor locurilor de muncă,
compartimentului HSE sau colegilor, organizația trebuie să
identifice dacă cineva ar fi predispus la astfel de probleme, dar
concluzia finală o poate trage doar medicul specialist. În contextul
noii pandemii (spre exemplu din cauza restricțiilor sociale, sau
implementarea unor măsuri sanitare la locul de muncă), sănătatea
emoțională a lucrătorilor devine un subiect sensibil în cadrul
oricărei organizații. De aceea, organizația trebuie să vină cu
măsuri care să compenseze neajunsurile create, cum ar fi:
acordarea unor pauze suplimentare, plata testelor RT-PCR,
asigurarea de materiale sanitare în cantități suficiente etc.
RĂZVAN VASILE CIOMÂRTAN OȚELINOX, TÂRGOVIȘTE

Fără personal echilibrat emoțional, activitatea într-o
rafinărie devine aproape imposibilă. Tocmai de aceea, ca
o componentă a măsurării și monitorizării stării de sănătate
a personalului, este prevăzută evaluarea psihologică a acestuia.
Chiar și în context pandemic, am încercat să facem lucrurile cât
mai firesc, fără să inducem temeri suplimentare, dar încercând în
permanență să avem un dialog cu cei din teren, astfel încât să ne
asigurăm de siguranța tuturor. La nivelul companiei se primesc
noutăți, stresscore-uri și mereu ieșim în întâmpinarea colegilor
noștri. E drept, a fost, mai ales la început, teama de necunoscut, o
angoasă pe care au resimțit-o mulți dintre colegi, dar este un fapt
care intervine în orice mediu. De exemplu, dacă afișele safety pe o
stare de normalitate sunt firești prin mesajele pe care le transmit,
am realizat că, pe parcursul reviziei, ele chiar au fost percepute,
înțelese, privite cu mult mai multă implicare! Cu timpul și cu ajutorul
informărilor și recomandărilor constante, colegii s-au obișnuit cu
această nouă realitate și au realizat faptul că trebuie, atât din punct
de vedere profesional, dar și personal, să meargă mai departe.
Respectând toate recomandările, au realizat că își pot duce viața
mai departe, în condiții aproape normale. Tot ce trebuie să facă este
să fie responsabili, atât pentru ei, cât și pentru familiile lor.
FELICIA ANDREI - ROMPETROL RAFINARE

Sănătatea mintală este un subiect foarte important, cu atât
mai mult că a fost lansat recent ISO 45003 care, coroborat
cu schimbările din ultima perioadă, va schimba perspectiva
angajatorului asupra modului de abordare al fiecărui angajat.
Sănătatea emoțională face parte din cultura de safety și este
permanent monitorizată și adresată de fiecare supervizor care are
în subordine angajați. Există la nivelul organizației un program
centrat pe nivelul de satisfacție al angajatului, care după fiecare
ciclu, își propune să scadă nivelul de stres și să integreze cât mai
bine nevoile regăsite în urma chestionarelor.
MIRCEA DEACONU - SCHINDLER ROMÂNIA
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SĂNĂTATEA
MINTALĂ
LA LOCUL DE
MUNCĂ

O

MS (Organizația Mondială a Sănătății) declară că “Una din
patru persoane suferă de tulburări mintale” și totuși acest
lucru rămâne în continuare o dilemă în multe țări și regiuni,
ceea ce este cu atât mai dificil atunci când vine vorba de locul
de muncă. Din păcate, acest lucru se întâmplă din cauza unei
lipse de informare în legătură cu subiectul. Deci, ce sunt cu
adevărat tulburările mintale, bolile mintale sau depresia
mintală? Conform OMS, “Depresia este o tulburare mintală
comună, afectând mai mult de 264 de milioane de persoane la
nivel mondial. Este caracterizată printr-o tristețe persistentă
și o lipsă de interes sau plăcere când vine vorba de activități
care erau satisfăcătoare sau plăcute în trecut. Nu există vreo
cauză sau vreun simptom precis în cazul bolii mintale și
nici nu discriminează, ea poate afecta pe oricine, indiferent
de vârstă, gen, statut social, rasă, religie, țară/regiune sau
oricare aspect al identității culturale”.
Ce știm cu toții este că nu e ușor să dezvălui și să vorbești
despre acest lucru, lumea în care trăim nu este întotdeauna
primitoare cu grijile altora, suntem prea absorbiți de
gestionarea propriilor noastre griji. De asemenea, știm și că
are un debut timid și că deseori se poate întâmpla ca nici simptomele
să nu existe. Multe persoane așteaptă ca ea să ajungă la un
stadiu unde (potrivit acestora) persoana are o cădere, are
un episod maniacal, are o ieșire sau „o ia razna”.
Și de ce trebuie să discutăm despre asta la locul de muncă,
vă întrebați?
Sănătatea mintală a angajaților trebuie să fie punctul de
interes principal al companiei (Persoane, Planetă și apoi
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Profit), în special în vremurile curente. Stresul ocupațional
poate fi una dintre principalele cauze ale problemelor de
sănătate ocupaționale, ale productivității scăzute, iar în unele
industrii de mare risc nu poți lăsa loc pentru erori umane,
deoarece ele pot duce la incidente ocupaționale serioase.
Poate afecta inclusiv starea de bine a angajaților. Unele țări
au transformat discuția despre sănătatea mintală a angajaților
la locul de muncă într-o obligație legală.
GESTIONAREA SĂNĂTĂȚII MINTALE A
ANGAJAȚILOR LA LOCUL DE MUNCĂ:
Deci, cum faci ca să poți identifica, într-o organizație care
are o mie de angajați, persoanele care se luptă cu depresia
sau cu o boală psihică? Un angajat își poate îndeplini rolul
excepțional de bine și se poate lupta totuși acasă cu depresia.
Ce poți face pentru a avea o abordare perfectă, pentru a
discuta și a aduce îmbunătățiri atunci când vine vorba de un
subiect atât de delicat precum acesta și pentru a te asigura că
angajatul care suferă, se va simți ușurat în urma discuției, va
fi liniștit și împăcat, fără să își facă rău lui sau altora.
Trebuie instituită o abordare sensibilizată din partea
companiilor care angajează, prin care compania lucrează
înspre a crea o atmosferă primitoare care ajută pe oricine
are nevoie să vorbească despre ceva, să se exprime fără
nicio ezitare.
Primul pas este consultarea și realizarea unei programări
cu un expert în bunăstarea ocupațională pentru a institui o
politică/un program pentru sănătatea mintală în compania
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dumneavoastră. Căutați să aveți o comunicare
deschisă, să realizați un sondaj sau să aveți o discuție
cu angajații dumneavoastră. Încercați să evaluați
temperamentul și să înțelegeți sfera pe care trebuie
să o acopere programul. Acesta ar putea fi un început
optimist înainte de a finaliza un program cu ei și
pentru ei.
Ar putea fi de ajutor să vorbiți despre asta într-o
discuție deschisă, cum ar fi întâlnirile lunare cu
angajații și conducerea, implicați conducerea sau
organizați prezentări profesionale etc. Desfășurați
o instruire a managerilor pentru a asimila activități
competitive sănătoase în cadrul echipelor respective,
pentru a citi reacțiile și comportamentele personalului,
de exemplu, managerii trebuie să înțeleagă că nu toți
angajații gândesc sau se comportă în același fel, așa
că trebuie să fie cocoloșiți și abordați diferit. Acesta
este în sine un prim pas destul de bun spre a construi
o atmosferă optimistă la locul de muncă și le va crea
un anumit confort angajaților organizației.
Companiile ar trebui să aibă un Program de Sprijin
pentru Angajați (EAP), realizat de către institute sau
organizații profesionale. Consultarea profesioniștilor
în domeniul sănătății mintale ar trebui să fie un
serviciu gratuit, de care angajații și membrii familiilor
lor să beneficieze 24/7.
Informațiile pe care le împărtășesc angajații în
acest context trebuie respectate și trebuie să rămână
confidențiale, fără să fie împărtășite nici măcar cu
organizația.
Stiluri de comunicare: Fii atent să nu intimidezi
subiectul și să nu îl faci să se simtă pus într-o situație
jenantă sau dificilă. Un cadru foarte formal, cu prea
multe persoane cu autoritate prezente, poate agrava
situația sau îl poate face pe subiectul care se apropie
să devină neliniștit în mod vizibil și să renunțe. În
schimb, evaluează-ți abordarea și alege să vă întâlniți
într-un cadru informal, pentru a avea o conversație
sinceră, oferă feedback pozitiv legat de punctele
forte ale angajatului și de reușitele lui în companie,
ai răbdare, permițându-i acestuia să-și consolideze
încrederea și confortul, în loc să cauți prea curând
răspunsuri din partea lui. Nici nu mai e nevoie să
spun, nu judeca.
Toate acestea trebuie integrate în cultura companiei
(cultura diversității și a includerii) pentru a-l face pe
angajat să se simtă tratat la fel ca și ceilalți la locul
de muncă.
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CONECTAREA LA SĂNĂTATEA MINTALĂ
ȘI BUNĂSTAREA ANGAJAȚILOR PE
PARCURSUL UNEI POSIBILE PERIOADE
PRELUNGITE DE MUNCĂ LA
DOMICILIU ÎN SITUAȚIA COVID-19
Deși munca la domiciliu este varianta sigură și
convenabilă prin care excludem timpul de călătorie
și care a asigurat distanțarea socială pe parcursul
izolării, asta nu înseamnă neapărat că va fi ușor
pentru toată lumea. Ar putea fi chiar mai dificilă și
stresantă pentru cei care locuiesc singuri. Mai mult,
având în vedere prelungirea lunilor de carantină
și despre existența unui al doilea val, ar ajuta să
instituiți un set solid de instrumente de interacțiune
cu angajații pentru a identifica și facilita experiența
muncii la domiciliu.
Continuați discuțiile cu angajații și conducerea la
un loc, dar includeți întâlniri pe parcursul cărora
să se discute despre dificultățile și lucrurile pe care
le-au învățat în timpul carantinei. Uneori e de ajutor
să îți asculți colegii și, cu atât mai mult, superiorii
vorbind sincer și deschis despre dificultățile pe care
le experimentează, atât profesional cât și personal.
Ceilalți se pot identifica cu dificultățile respective,
iar acest lucru sugerează că suntem cu toții împreună
în asta, sau să îi asculți vorbind despre ce au făcut
pentru a aborda aceste dificultăți.
Interacțiunea cu angajații este un astfel de
instrument utilizat de către companii, care a
folosit ca recompensă pozitivă pentru toți cei care
muncesc la domiciliu pe perioada acestor luni de
carantină. Spre exemplu: managerii se joacă jocuri
online împreună cu echipele lor, au un sistem de
parteneri, care presupune că fiecărui angajat îi este
alocat un partener, iar fiecare va vedea ce mai face
celălalt și va interacționa cu el, având conversații în
afara orelor de muncă, putând de asemenea trage un
semnal de alarmă în cazul unui regres care ar trebui
abordat în mod profesional. Sărbătorirea virtuală
a zilelor de naștere, aniversărilor etc. Compania
mea a desfășurat recent un atelier de artă (pictură)
virtuală pentru tot personalul nostru. E în regulă să
nu ai idei grozave pentru interacțiunea cu angajații,
dar cheia este să începi să ai idei în mod regulat.
Companiile trebuie să treacă la nivelul următor în
acest domeniu, să construiască un sistem de susținere
și să interacționeze cu ei.

SUBHASH BHATT
MEMBRU EXPERT
AL INSTITUTULUI
PENTRU PROTECȚIA
MUNCII ȘI
SĂNĂTĂȚII,
COLABORATOR
AL INSTITUTULUI
INTERNAȚIONAL
PENTRU
MANAGEMENTUL
RISCULUI ȘI
SIGURANȚEI,
PRACTICIAN
RECUNOSCUT
AL SIGURANȚEI,
MANAGER
NAȚIONAL
SIGURANȚĂ ÎN
PRODUCȚIE (INDIA)
LA NETFLIX.

*Acest articol este o relatare a experienței mele profesionale în domeniul sănătății și protecției muncii, întinzându-se pe
parcursul a 15 ani pe numeroase domenii. Doar unui profesionist în domeniul sănătății mintale i-ar trebui solicitate sfaturi
detaliate, fie pentru a fi studiate la modul general, fie pentru cazuri individuale. www.linkedin.com/in/bhattsubhash
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O STRATEGIE SIMPLĂ PENTRU
SĂNĂTATEA MINTALĂ

O versiune
a acestui
desen a fost
publicată
inițial de
British Safety
Council.
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NU ESTE VORBA DACĂ „PERSOANA ESTE
APTĂ DE MUNCĂ?”, CI DACĂ „MUNCA
ESTE POTRIVITĂ PENTRU OAMENII NOȘTRI?”
Deși un mic procent din problemele legate
de sănătatea mintală din domeniile psihozei,
schizofreniei și altor boli grave (adesea organice)
nu se potrivesc modelului din desenul de mai sus,
dar majoritatea o fac, având legătură fie cu depresia,
fie cu anxietatea. Desigur, există o legătură ciclică,
deoarece putem, de exemplu, să fim anxioși că ceva
nu va merge din nou și, în mod destul de rezonabil,
deprimați de perspectiva respectivă.
În ambele cazuri, așa cum sugerează desenul de
mai sus, soluția este reprezentată de mai puține
gânduri despre trecut sau viitor și o gândire mai
orientată spre prezent.
Veți recunoaște o trimitere la conceptul din ce
în ce mai popular de „mindfulness”, dar această
simplitate este și motivul pentru care terapia
cognitiv-comportamentală (TCC) este atât de utilă.
Printr-o deconstrucție logică a emoțiilor noastre,
TCC ne ghidează spre gânduri precum „fiecare
minut petrecut dorindu-mi ca lucruri care s-au
întâmplat deja să nu se fi întâmplat, este un minut
pierdut” sau „fiecare minut petrecut îngrijorândumă că se va întâmpla ceva, îmi fură un minut de
eforturi pentru a mă asigura că nu se întâmplă”.
Aplicarea unei astfel de logici evidente nu este
întotdeauna ușoară și uneori este imposibilă, dar
este un punct de pornire foarte bun.

IDENTIFICAREA ȘI AJUTAREA CELOR
CĂRORA LUCRURILE LI SE PAR
DIFICILE, CHIAR IMPOSIBILE
Cu toții petrecem timp având gânduri
neproductive, însă totul ține de nivelul la care o
facem. Identificarea celor care se chinuie să facă
față este esențială.
Întrebați „ești bine?”. Dacă petreceți o jumătate
de secundă pentru a analiza răspunsul, veți
accepta „da, bine” fără discuții, însă dacă alocați
cinci secunde în acest sens, vă veți da seama că,
adesea, răspunsul real este „nu chiar”. Acest lucru
este deosebit de important pentru bărbații care
tind să răspundă la întrebările despre sănătatea
lor mintală cu „sunt bine”, „nu e nimic” (doar
o zgârietură, ca să cităm faimoasa scenă din
Python) și în final, „îmi pare rău să deranjez,
cred că am nevoie de puțin ajutor”, când lucrurile
sunt deja extrem de grave. (În recentul său bestseller, „Reguli pentru viață”, scriitorul Jordan
Peterson sugerează că, de-a lungul a milioane
de ani, bărbații în special, au învățat că cea mai
nefastă calitate în care pot fi percepuți este să fii
„pasager”. Trebuie să ne debarasăm, cu adevărat,
pe cât posibil, de aceste instincte de vânători și
războinici).
Din ce în ce mai mult, iar majoritatea cititorilor
știu asta, organizațiile instruiesc echipe de
prim ajutor în sănătatea mintală, pentru a iniția
conversații, a contribui la construirea proactivă a
unei culturi de susținere, a identifica oamenii care
sunt pe marginea prăpastiei și a-i îndruma spre
surse de ajutor, iar asta e foarte bine. Statisticile
arată că aceste echipe sunt de aproximativ 35 de
ori mai necesare decât cele tradiționale pentru
sănătatea și securitatea în muncă, deoarece acesta
este raportul sinuciderilor angajaților, comparativ
cu decesele accidentale în timpul muncii.
Unii cinici sugerează că eticheta „problemă de
SM” este doar o escrocherie promovată de „big
pharma” și industria psihiatrică (ceea ce este
parțial adevărat), dar știm exact ce e cu principiul
Heinrich și ne uităm doar la presupusul capăt
ascuțit al triunghiului! Deci, indiferent de
etichetele pe care le folosim, baza triunghiului
trebuie să fie enormă. Și asta include totul, de la a
avea o zi proastă, până la a atârna de-un fir de ață.
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O STRATEGIE ÎN DOUĂ DIRECȚII
Primul ajutor în SM este prima linie de acțiune
în această strategie bidirecțională. A doua este
o abordare holistică, integrată, în dezvoltarea
rezistenței, pentru a se încerca menținerea oamenilor
în mijlocul desenului. Pentru oameni, acest lucru
înseamnă aptitudini de gândire pozitivă și rezistență,
dar și reflectarea abordării: „întrebarea nu este dacă
„persoana este aptă de muncă?”, ci dacă munca este
potrivită pentru oamenii noștri” …
Dar acesta este un articol separat.
La o prezentare recentă în fața unei echipe de
management, în Londra, am folosit acest desen
ca diapozitiv, pentru a evidenția această strategie
bidirecțională, orientată spre sănătatea mintală
holistică și o stare de bine. (Deși desenul poate părea
simplu, chiar simplist, până în punctul în care îi
insultă pe cei cu „experiență de viață”, pare să dea
adesea tonul potrivit).
În ziua respectivă, un manager senior a ridicat mâna
și a explicat că, deși nimeni din public nu știa, își luase
liber în ultimele două săptămâni din cauza anxietății
și că se simțise „foarte agitat” înainte de întâlnire,
știind că era probabil ca acest subiect să fie abordat.
Cu toate acestea, el a spus că discutarea problemelor
de sănătate mintală în acest mod - ca o problemă
ce ține de un risc inevitabil pentru sustenabilitate/
resurse, ce necesită o strategie de bază și tactici
continue, la fel ca orice alt risc - l-a ajutat să își facă
curaj să vorbească.

„Este timpul să
nu mai acceptăm „da,
sunt bine” ca răspuns și să
ne gândim mai proactiv la
sănătatea mintală a angajaților.”
Tim Marsh
Așa că a vorbit - și chiar într-un mod deschis și
înduioșător. La final, directorul general s-a ridicat,
i-a mulțumit pentru sinceritate și curaj și a inițiat
un rând de aplauze. Acesta nu a fost un incident
izolat, întrucât conferințele și grupurile de lucru
abordează din ce în ce mai proactiv această problemă.
De exemplu, în mai 2018, am prezidat evenimentul
„Autostrăzi mai sigure”, în Manchester, care avut un
succes major și un public pe măsură. În public, Clare
Forshaw, director pentru sănătate în cadrul HSE s-a
declarat „încântată” că SM era subiectul pentru 2018.
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PROBLEMA NU VA TRECE DE LA SINE
Se publică tot mai multe cărți care avertizează că
rețelele de socializare duc la izolare emoțională
și că ne așteaptă „apocalipsa”. O exagerare sau
nu, în ultimii câțiva ani am ajuns la un punct de
cotitură, iar următoarea generație se îndreaptă
spre probleme mai mari în muncă decât oricare
alta de până acum. Există acum mai mulți
studenți și elevi care își iau viața decât oameni
care mor în accidente de muncă. Chiar și cu o
abordare profesională de bază, este o problemă
enormă de management al riscurilor, care se
îndreaptă direct spre societățile britanice.
Pe scurt, SM a fost elefantul din cameră în mare
parte ignorat timp de ani de zile. Însă e clar că
a venit timpul să îi acordăm atenție. Având în
vedere că serviciile destinate sănătății mintale
din Marea Britanie fac față cu greu și că există
posibilitatea unei presiuni financiare și mai mari,
dacă Brexit merge prost, aceasta este o mare
problemă de sustenabilitate pentru industrie.
Trebuie să fie un element cheie pe lista riscurilor,
pentru toate organizațiile, împreună cu toate
aspectele de guvernanță care decurg din acest
subiect.
Prof. Andrew Hopkins a coordonat abordarea
„siguranței prin mindfulness”, care a accentuat
faptul că toate organizațiile au incidente negative
zilnic. În timp ce organizațiile slabe așteaptă să
se confrunte cu problema, cele puternice o caută
în mod activ. În exact același mod, o abordare
prin „mindfulness” a sănătății mintale trebuie
să fie antrenată nu doar de departamentele SSM
și de sănătate în muncă, ci trebuie să urmeze o
strategie integrată și holistică.
Nu este vorba doar de procentul mic care sună
la departamentul de sănătate în muncă sau
la secretarul executiv. Marea întrebare este
ce facem noi cu privire la cei 15-25% care se
străduiesc să răzbească? Și ce facem noi, în
mod proactiv, pentru a-i menține pe cei 7585% dintre angajați, care în prezent se află în
mijlocul desenului, departe de margini?
Pentru mine, experiența din Londra a fost un
exemplu de început al unei transformări majore
în modul în care vorbim despre această problemă
și modul în care o abordăm. Mult mai bine decât
abordarea tradițională, în care băgăm capul în
nisip și sperăm să se rezolve de la sine. M-am
trezit făcând un pas înapoi și spunând „bună…”. Și
gândindu-mă că un desen prietenos este un punct
de pornire mai bun decât diagramele, graficele
și milioane de ani de „sunt bine, mulțumesc”.

TIM MARSH
DIRECTOR
GENERAL LA
ANKER & MARSH
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chimbarea culturii de sănătate și securitate la orice
loc de muncă implică mai mulți factori. Iar un rol
principal, în această schimbare, îl are responsabilul
SSM care trebuie să fie un exemplu credibil pentru
o cultură pozitivă de sănătate și securitate în muncă
în cadrul unei companii.
Acest rol se rezumă printr-un angajament cât se
poate de vizibil, o activitate zilnică proactivă, prima
persoană care respectă, aplică și impune regulile SSM.
Exemplul personal are un impact foarte puternic,
întrucât toți lucrătorii vor observa comportamentul
responsabilului SSM și se vor ghida în funcție de
acesta, pentru a decide care comportamente sunt
acceptabile și care nu.
Pentru a crește vizibilitatea rolului unui responsabil
SSM trebuie adoptate proceduri de conduită internă,
programe și instrucțiuni specifice elaborate în
colaborare cu lucrătorii.
Importanța pe care o companie și echipa de
management a acesteia o acordă sănătății și securității
la locul de muncă și măsura în care managerii își
folosesc autoritatea pentru a promova conformitatea
cu politica și normele de sănătate și securitate
sunt aspecte care motivează lucrătorii să respecte
standardele stabilite de conducere.
Mai jos puteți regăsi câteva exemple simple și vizibile
prin care un responsabil SSM își poate demonstra
rolul în schimbarea culturii de sănătate și securitate
la locul de muncă:
• Vizita zilnică în spațiile de producție pentru a
observa bunele practici de sănătate și securitate
și pentru a corecta comportamentele nesigure,
încurajarea schimbărilor și căutarea cauzelor
erorilor. Aceste vizite pot fi utile pentru că
oferă lucrătorilor ocazia de a semnala eventuale
probleme de sănătate și securitate în muncă.

•

Organizarea în mod regulat a ședintelor legate de
tematica SSM și introducerea subiectului SSM în
timpul întâlnirilor cu lucrătorii, dar și cu echipa
de management.
• Participarea activă la investigarea accidentelor,
incidentelor sau a oricărei situații de risc,
implicând personalul de la locul de muncă în
găsirea erorilor și soluțiilor de evitare a acestora.
• Promovarea în egală măsură a exemplelor pozitive,
lăudând comportamentul corect, cât și prezentarea
situațiilor negative pentru îmbunătățirea
activităților la locul de muncă.
• Încurajarea angajaților să se implice proactiv în
crearea de strategii, politici și măsuri în materie
de SSM. Stabilirea obiectivelor pe termen mediu
și lung și evaluarea performanțelor.
Crearea și punerea în aplicare a unei culturi eficace
în materie de SSM presupune participarea atât a
responsabililor, cât și a lucrătorilor.
Participarea lucrătorilor la inițiativele de sănătate
și securitate este un proces simplu, bidirecțional,
prin care angajatorii și lucrătorii/reprezentanții
lucrătorilor trebuie să comunice între ei, să caute și
să schimbe opinii și informații pe care să le discute, să
asculte opinia celuilalt pentru a lua decizii împreună.
Un responsabil SSM nu are soluții la toate problemele
de sănătate și securitate. În schimb, lucrătorii și
reprezentanții lor știu cel mai bine munca pe care o
fac și riscurile pe care le pot avea. Și în acest scop toți
trebuie să arate încredere și respect reciproc.
Astfel, rolul unui responsabil SSM trebuie să fie acela
de a informa, instrui și comunica aspectele legate de
sănătate și securitate în muncă. O participare eficientă
și completă înseamnă mai mult decât comunicarea
către lucrători și consultarea lor, toți angajații trebuie
să fie implicați și în procesul decizional.
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CULTURA SIGURANȚEI DETERMINATĂ
DE COMPORTAMENTUL UMAN
CUM OBȚINEM TRANSFORMAREA HSE
DE LA REACTIV LA PROACTIV
„Definim cultura ca fiind modelarea modului de a gândi, a atitudinilor și comportamentelor
pe baza unor standarde și norme nescrise. Cultura siguranței începe de la lideri, conducătorii
fiind cei care determină nivelul de cultură, iar cultura, la rândul ei determină comportamentul.
Liderii influențează cultura prin stabilirea nivelului așteptărilor, prin construirea structurilor, prin
modul cum îi învață pe ceilalţi și prin felul cum administrează toate acestea. Angajamentul
pentru siguranța și integritatea operațională începe cu managementul. Însă, doar
managementul, nu poate determina nivelul de cultură. Pentru ca nivelul culturii siguranţei
să se dezvolte, aceasta trebuie construită în întreaga organizație.” (Tillerson, R., 2010)

C

GABRIELA
FRÂNCU
HSE
RESPONSIBLE/
ȘEF SERVICIU
INTERN DE
PREVENIRE ȘI
PROTECȚIE,
MECHROM
INDUSTRY

56

ultura companiei poate fi definită
ca fiind totalitatea atitudinilor,
valorilor și credințelor care stau la
baza „modului în care noi lucrăm”.
O cultură pozitivă a siguranței
este în mare măsură susținută
de încredere, credibilitate și
comportamentul liderilor. Fiecare
companie își doreşte operațiuni
sigure, dar provocarea este să
traducă această dorință în acțiune.
Regulile scrise, standardele și
procedurile, deşi importante
și necesare, nu sunt suficiente.
Companiile trebuie să dezvolte o
cultură în care valoarea siguranței
este încorporată la fiecare nivel al
organizaţiei.
Un incident major este în general
rezultatul mai multor factori
care interacționează în moduri
neanticipate. Mulţi dintre acești
factori sunt de natură psihologică
sau comportamentală și sunt la
rândul lor influențaţi de nivelul
predominant de cultură.
Factorii culturali influențează
comportamentul în orice moment
și în orice context, fie acasă, fie în
societate sau la locul de muncă.
Cultura unei organizații este
împărtăşită noilor veniţi și are
efecte puternice asupra conduitei
acestora chiar și atunci când sunt
singuri, fără controlul managerilor

sau al colegilor. Această
caracteristică a culturii reprezintă
o pârghie pentru managerii care
caută să influențeze și să motiveze
comportamentul angajaților. Stilul
de conducere și angajamentul
vizibil pentru siguranţă al unui
manager este important în
modelarea culturii organizației.
Cu toate acestea, o cultură
organizațională este demonstrată
de ceea ce se întâmplă cu adevărat
în interiorul organizației pentru
finalizarea lucrului. „Modul
în care sunt realizate lucrurile”
înseamnă practici și moduri de
comunicare comune, lucruri pe
care le putem vedea.
O cultură a siguranței puternică,
este o cultură în care siguranța
joacă un rol foarte important
și este o valoare fundamentală
pentru cei care lucrează pentru
organizație. Aceasta contrastează
cu organizațiile în care aspectele
de siguranță sunt considerate fără
importanță sau deviaţii deranjante
de la afacerea însăşi. Într-o cultură
a siguranței puternică, toată lumea
este responsabilă pentru siguranță
și cu toții ţin cont zilnic de aceasta,
angajații merg chiar dincolo de
„simţul datoriei” în identificarea
condițiilor și comportamentelor
nesigure și se simt confortabil în

a interveni în corectarea acestora.
De asemenea, colegii de echipă îşi
poartă de grijă și îşi evidenţiază
unul altuia comportamentele
nesigure, fără teama de a fi
sancționaţi. Avantajele asociate
deseori cu o puternică cultură
a siguranţei includ: un număr
redus de comportamente nesigure,
un număr redus de incidente,
puţine modificări în structura
de personal, absenteism redus și
productivitate crescută.
O cultură a siguranţei puternică
este:
O cultură bazată pe
informaţii - organizaţia
centralizează și analizează
datele relevante pentru a fi
informată asupra performanței
în siguranță;
O cultură bazată pe
raportare - oamenii sunt
încrezători că pot raporta
probleme de siguranță fără a se
teme că vor fi învinuiţi;
O cultură bazată pe învățare
- organizaţia învață din propriile
greșeli și înlătură condițiile
nesigure;
O cultură flexibilă organizația este capabilă
să reconfigureze fluxul de
coordonare în cazul unui mediu
de lucru dinamic și exigent;
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O cultură echitabilă oamenii înțeleg granița dintre
comportamentele acceptabile și cele
inacceptabile. Comportamentele
inacceptabile sunt tratate în mod
consecvent, echitabil și corect. (James
Reason, 1998)
Scara culturii HSE descrie cinci niveluri
evolutive:
Nivelul culturii siguranţei determinat
de colectiv: Acest nivel reprezintă o
cultură a siguranţei vitală și stabilă
ca parte fundamentală a afacerii.
Performanța în siguranță este parte
integrantă și acceptată a performanţei
afacerii.
Nivelul culturii siguranţei determinat
de indivizi: Acest nivel reprezintă o
cultură a siguranţei determinată de
indivizi puternici care conduc proactiv. Criteriile sunt stabilite, măsurate
și utilizate pentru îmbunătățirea
continuă.
Definit: O cultură a siguranţei
construită pe o abordare tactică, cu
procese implementate oficial, dar nu
pe deplin acceptate.
Reactiv: O cultură a siguranţei bazată
pe reacții ad-hoc la lucruri care nu merg
bine în timp ce cauzele, contextele mai
largi sunt ignorate.
Inițial: Acest nivel reprezintă o cultură
a siguranţei slabă și instabilă sau cu
procese implementate inconsecvent și
fără angajament pentru siguranță.

Figură: Cele cinci niveluri
ale culturii siguranţei
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Comportamentele și deciziile sunt
influențate de sisteme și procese, dar
și de mentalitatea și valorile individului
și de cultura organizației. Acestea sunt
determinate de experiența și așteptările
individului și ale organizației.
În esență: Cultura poate fi definită
simplu ca fiind „modul în care noi
lucrăm”. O cultură a siguranței pozitivă
este susținută de încredere, credibilitate
și comportamentul liderilor. Liderii
influențează cultura, iar o cultură
a siguranței pozitivă trebuie să fie
integrată în toată organizația. O cultură
a siguranței puternică este aceea în
care siguranța este o valoare de bază
pentru cei care lucrează în organizație.
Angajații merg dincolo de „simţul
datoriei” în identificarea condițiilor și
comportamentelor nesigure și se simt
confortabil în a interveni în corectarea
acestora.
COMPORTAMENTUL
UMAN - CONTEXTUL
Comportamentul uman se referă
la o serie de comportamente
demonstrate care sunt inf luențate
de cultură, atitudini, emoții, valori,
etică, autoritate, proporţii, hipnoză,
persuasiune, constrângeri și moştenirea
genetică. Ceea ce mănâncă și bea
o persoană, modul cum o face,
comportamentul social pe care îl
adoptă, cum construiește o casă sau
desenează o imagine, sau modul în
care vâsleşte, subiectele despre care
vorbește sau nu - toate acestea sunt
comportamente.
Unele comportamente sunt comune,
altele neobișnuite, unele acceptabile,
iar altele în afara limitelor acceptate.
Acceptabilitatea unui comportament
depinde foarte mult de normele sociale și
este reglementată prin diferite mijloace
de control social. Comportamentul este
influenţat de anumite trăsături pe care
fiecare individ le are, iar acestea variază
de la o persoană la alta și pot duce la
diferite acțiuni sau comportamente din
partea fiecăruia.
Din cauza naturii conformiste inerente
a societății umane în general, oamenii
sunt puşi sub presiunea anumitor reguli
și de a afişa anumite comportamente în
societate, care condiționează modul în
care oamenii se comportă.

„Comunitatea în ansamblul ei stabilește
de multe ori, prin tehnicile educaționale,
un compor tament confor mist.
Comportamentele non-conformiste vor fi
tratate ca și cum ar fi aversive. Fiecare
individ trebuie să ajungă să se conformeze
unui model standard de conduită, ceea ce
îl face să aplice criterii similare pentru
comportamentul altora. Odată ce un obicei,
un mod, sau un stil a apărut, sistemul social
care îl observă, îl susţine.” (B.F. Skinner)
Profesorul Skinner, fondatorul ştiinţei
comportamentelor și adepții săi, au arătat
în mod repetat, că un comportament
este motivat de consecințe, și un astfel
de comportament poate fi schimbat
prin controlul evenimentelor care
urmează acelui comportament. Este
posibil să se stabilească consecințe ale
comportamentelor pentru a determina
sentimente și atitudini, și astfel să fie
schimbat comportamentul. (E. Scott
Geller)
Pe scurt: Comportamentul oamenilor
se referă la o serie de comportamente
(ceea ce facem și ce spunem) adoptate
de aceștia. Unele comportamente
sunt comune, altele neobișnuite,
unele acceptabile, iar altele în afara
limitelor. Acceptabilitatea unui
comportament depinde foarte mult
de normele sociale. Comunitatea
stabilește un comportament adecvat
prin ceea ce sunt, în esență, tehnicile
educaționale. Comportamentele umane
pot fi schimbate pe baza consecințelor
determinate de aceste comportamente.
1. DE LA UN COMPORTAMENT
NORMAL LA UNUL EXEMPLAR
Pentru un nivel ridicat de performanță
HSE și eliminarea accidentelor de
muncă, este nevoie de persoane cu un
comportament sigur, care au intenția
de a lucra în condiții de siguranță,
de un bun sistem de management
HSE, de structuri organizatorice și de
management potrivite și de o înaltă
cultură a siguranței cu înalte valori
etice și morale.
În ultimele decenii, în industria noastră,
îmbunătățirile tehnice și organizatorice,
sistemele de management HSE durabile,
măsurile reactive (când au loc incidente)
și măsurile preventive, au ridicat
semnificativ nivelul de siguranță. Dar
nu au existat îmbunătăţiri majore în
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Figură: Rata de accidentare în industrie scade din 1990 datorită factorului uman.

ultimii 30 de ani, având în vedere că
accentul a fost pus pe condiţii, factorul
uman nefiind vizat.
S i g u r a nț a
c omp or t a me nt a l ă
înseamnă aplicarea cercetărilor
despre comportamentul uman
asupra performanței siguranței
la locul de muncă. A fost dovedit
în multe studii că până la 80% din
accidentele de muncă sunt cauzate de
comportamentul angajatului sau al
factorului uman, sub formă de acţiuni
sau omisiuni. Abordarea bazată pe
comportamentul sigur este axată
exclusiv pe comportamente critice la
locul de muncă observabile, măsurabile.
Acesta este un punct de vedere
orientat pe sarcina de lucru și tratează
comportamentul sigur ca pe o abilitate
critică la locul de muncă.
Prevenirea se bazează pe trei întrebări
de bază:
Ce comportament trebuie adoptat
sau eliminat?
Care condiții de la locul de muncă
duc la comportamente nedorite?
Care condiții de la locul de muncă
pot fi schimbate pentru a reduce
numărul de comportamente nedorite
și pentru a creşte numărul celor
corecte?
Cel mai convenabil mod de a
controla comportamentul oamenilor
este aprobarea și aplicarea unei
reglementări, aşa cum fac autoritățile.
Multe companii sunt în continuare în
căutare de greșeli sau erori și speră să
îmbunătățească comportamentele prin
sancţionare. Psihologii ne-au învăţat că
acest lucru va duce, cel mai probabil,
la atitudini negative faţă de întregul
proces și că este de preferat concentrarea
pe îmbunătățirea comportamentului
sigur prin proactivitate. Mai mulţi
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angajați vor avea o atitudine pozitivă,
dacă există recunoașterea realizărilor
în locul corectării greșelilor.
În esență, companiile de succes trebuie
să vizeze atât ceea ce este făcut bine
cât și ceea ce nu este făcut bine.
Conducerea și angajamentul sunt
absolut esențiale pentru atingerea unei
schimbări vizibile în performanța HSE
și crearea unei culturi fără incidente și
fără răniri. Aceasta necesită gândire
şi acţiune dincolo de condițiile de
muncă dar și influențarea și schimbarea
comportamentul uman.
Cum se poate realiza această schimbare?
Liderii trebuie să ofere scop, direcție și
motivație în acest proces, astfel:
Coordonează prin exemplu
personal;
Fac comentarii privind siguranța
la locul de muncă;
Comentariile formulate şi
utilizate corect, vor duce la învățare
și la schimbări pozitive - de multe ori
foarte radicale;
Arată si demonstrează că
siguranța contează;
Arată că nu sunt tolerate
încălcarea regulilor și apreciază
comportamentul și condițiile sigure;
Numai prin comentarii
adecvate poate un lucrător să îşi
îmbunătățească siguranța;
Îmbunătățirea

comportamentului sigur şi
durabil depinde de trei elemente:
CONDUCERE - RECUNOAȘTERE
- COMUNICARE;
Managerii trebuie să comunice
eficient, să arate energie, dorinţă,
pasiune, entuziasm;
Managerii trebuie să recunoască
performanţa pe care o așteaptă;
Recunoașterea trebuie să fie
comunicată în mod eficient printr-o
varietate de canale de comunicare;
Managerii trebuie să fie, în
același timp, Lideri formali și Lideri
informali.
2. DE LA UN COMPORTAMENT
RISCANT LA ÎNCĂLCAREA
REGULILOR
Comportamentul nesigur sau riscant
poate rezulta din mai multe motive.
Primul grup de motive se numeşte
eroare umană, când lucrătorii nu
acordă suficientă atenție (de exemplu
trecerea de ieşirea de pe autostradă
din cauza neatenției). Acestea sunt
denumite omisiuni şi erori. În acest
caz, persoana nu a avut intenția de a
face ceea ce a făcut.
Greşelile apar de obicei dacă o persoană
se confruntă cu o situație nouă și
înțelege greșit fără intenții rele (de
exemplu, drumul obișnuit spre serviciu
este blocat, şoferul trebuie să se decidă
dacă merge la dreapta sau la stânga și
alege direcția greșită). Greşelile apar
de multe ori atunci când nu avem
suficiente informații sau nu avem
timp pentru a obține informațiile
necesare. Nu avem intenția unei
activități nesigure în rezolvarea unei
probleme. Aceste erori sunt explicabile
prin natura umană.
Încălcările sunt comportamente
intenționate, atunci când cineva
face ceea ce știe că nu ar trebui să facă.
Încălcările repetate sunt
atunci

Figură: Explicarea diferitelor niveluri de comportament sigur
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Figură: De la eroarea umană la încălcarea intenţionată a regulilor.

când toată lumea încalcă regulile,
aceasta este o practică exceptată. În
acest caz, este important să identificăm
de unde vine acest comportament și
cum trebuie el abordat.
Încălcările datorate situației au loc
când într-o situație specifică nu poate
fi aplicată regula. „Pur și simplu nu se
poate face în conformitate cu normele.”.
Optimizarea încălcării are loc în
cazul în care există alte avantaje care
rezultă din încălcarea regulii, cum ar
fi o funcţionare mai bună, mai ușoară,
mai rapidă sau pe placul șefului.
O încălcare este nechibzuită în cazul
în care se ştiau regulile, dar au fost
încălcate intenţionat.
În esență: Aproximativ 80% dintre
accidentele de muncă apar din
cauza comportamentului riscant.
Psihologii ne învață că este important
să ne concentrăm pe creșterea
comportamentului pozitiv sigur,
prin a fi proactivi și nu numai, prin
analiza eșecurilor. Ar trebui să existe
mai multă recunoaștere a realizărilor
decât corectare a greşelilor. Conducerea
orientată spre siguranță și comentariile
sunt absolut esențiale. Diferite niveluri
de comportament sigur, precum și
diferite niveluri și motive pentru
un comportament periculos, trebuie
abordate diferit.
3. MANAGEMENTUL
CONSECINȚELOR
Consecinţele motivează compor
tamentul și atitudinile asociate și
pot fi pozitive sau negative. De fapt,
multe practici privind siguranța au
consecințe intrinseci negative, cum
ar fi disconfortul, neplăcerea sau un

ritm redus, acestea descurajând în mod
natural apariția lor. Prin urmare, pentru
a modela și a menține un comportament
sigur este nevoie de consecințe care să îl
susțină, cum ar fi lauda, recunoașterea
și recompensele. Aceste consecințe îi
vor ajuta pe lucrători să îşi controleze

4. RIDICAREA NIVELULUI
SIGURANȚEI ÎN
MECHROM INDUSTRY
Vrem să pătrundem dincolo de sarcina
de lucru și să creăm o atmosferă în
care angajații să se simtă confortabil
în a interveni dacă observă acţiuni
nesigure sau comportamente riscante.
Dorim ca angajații noștri să aibă
grijă unul de celălalt și să evidenţieze
comportamentul nesigur, fără nici
o teamă. Vom schimba atitudinea
față de siguranță prin recunoașterea
comportamentului sigur. Trebuie să
existe mult mai multă recunoaștere
pentru munca în condiții de siguranță
decât corectare pentru comportamentul
nesigur. Aceasta este baza pentru o
atmosferă de încredere și credibilitate
în care angajații înțeleg că siguranța
are o va loare fundamenta lă
pentru organizația noastră. În
această atmosferă este firesc ca un
comportament critic să fie bine evaluat,

De la reguli la comportamente esenţiale - Exemple:

propriul comportament, prin oferirea
de motive pozitive pentru a face
alegerea sigură.
Intenția nu este de a controla oamenii,
ci de a-i ajuta să îşi controleze
comportamentul pentru propria
siguranță și pentru siguranța
celorlalți. Este important ca angajații
și contractorii noștri să meargă acasă
în siguranță în fiecare zi. Este vorba
despre o atitudine care spune: nici o
rănire nu este acceptată, este vorba
de respectarea regulilor de siguranță,
este vorba despre un sentiment de grijă
și despre crearea de noi idei pentru a
îmbunătăţi siguranţa.

iar consecințele aplicate.
Cunoașterea eventualelor consecințe
ale încălcării normelor de siguranță
schimbă atitudinea și în cele din
urmă percepția tuturor celor care
lucrează pentru noi. Așa că luăm în
serios siguranța în fabricile noastre de
producţie și abordăm comportamentele
periculoase, îi confruntăm pe angajații
și contractorii noștri cu o nouă realitate:
„Aplicați regulile de siguranță și vom
aprecia, încălcaţi-le intenționat și vă
veţi confrunta cu consecinţe negative”.
Mesajul nostru adresat tuturor: ,,Sănătate
şi Siguranţă în tot ceea ce faceţi!”
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„DE CE JAMES REASON
NU ABORDEAZĂ
PROBLEMA CUM
TREBUIE ... ȘI DE CE
ECHIPELE DE AJUTOR
ÎN SĂNĂTATE MINTALĂ
REPREZINTĂ DOAR O
PARTE DIN SOLUȚIE”

TIM MARSH
DIRECTOR
GENERAL LA
ANKER & MARSH
Dr. Tim Marsh face cercetări asupra
creierului uman, analizând modul în
care distragerile multiple cu care se
confruntă, pot avea impact asupra
vigilenței, atenției și productivității
noastre și pericolele ce le însoțesc
în locurile de muncă nesigure.

Problema este că există pur și simplu o
limită fiziologică superioară a eficienței
unei astfel de tactici, iar pe măsură ce
domeniul muncii devine din ce în ce mai
mecanizat, domeniul gestionării erorilor
începe să se concentreze pe „greșeli în
gândire”. Se aplică aceleași principii.

GREȘEALĂ ȘI ERORI
Creierul uman este un lucru minunat de departe cel mai spectaculos lucru din
univers. Cu toate acestea, se întoarce
împotriva noastră, dă rateuri și obosește
repede. Este și foarte ușor de distras,
chiar și în situații critice la adresa
siguranței, așa cum ne-a demonstrat în
mod amuzant acum câțiva ani reclama
„hello boys”.
Pe scurt, rezultatele studiilor sugerează
că, într-o zi normală, suntem „cu capul
în nori” sau ne purtăm „ca niște zombi”
în medie 5-10 minute la fiecare oră. Asta
sună suficient de rău pentru un singur
colectiv de angajați care lucrează într-o
dubă, dar pentru organizații cu 10.000
de angajați la nivel mondial, nivelul
de risc la care se expun zi de zi este
îngrozitor de ridicat.
De multe ori, companiile constată că
registrul de evidență a accidentelor este
plin de accidente „prostești, care puteau
fi ușor evitate”, iar angajații sunt deseori
rugați „să fie atenți și să aibă grijă”.
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În domeniul securității în muncă, se
știe de mult că, decât să îi spui cuiva „să
fie tot timpul atent”, e mai eficient să îi
spui „ca atunci când este treaz și atent,
să se oprească și să ridice de pe jos un
obiect de care se poate împiedica când
o să revină peste zece minute în același
loc și când o să fie cu capul în nori...”.
Din nou, același principiu se aplică și în
cazul comunicării, dialogului, luării de
decizii, managementului de proiect și
managementul schimbării. Reducerea
la minimum a rateurilor presupune
existența unor obiceiuri și tactici bune,
bazate pe o strategie clară și potrivită.

LUMEA PERFECTĂ
Această limitare se mai aplică încă
oamenilor care sunt „tot tu ..., dar mai
bun”, așa cum ne arată miile de spoturi
publicitare la suplimente alimentare.
Ești fericit în relație, familia ta e bine,
ești sănătos, nu ai grija banilor, ai
terminat perioada de training, ești bun
în ceea ce faci și îți place locul de muncă.
Ai un nivel potrivit de autonomie (nu
prea mult, nici prea puțin) și știi care îți
este rolul la serviciu, la fel ca angajatul
NASA întrebat de președintele SUA
J.F.Kennedy ce treabă are de făcut azi,
vei răspunde „Ajut un om să ajungă pe
Lună, domnule președinte.” sau ceva
asemănător! Nu ești atât de extenuat
încât să nu mai poți să respiri, darămite
să reflectezi.
Și cel mai important, superiorul
tău direct dispune de inteligență
emoțională. Comunică proactiv și cu
tact, oferă feedback negativ dacă e
nevoie, fără să aibă în vizor pe cineva
sau să generalizeze (sau fără să încalce
vreo altă regulă de aur), însă mereu caută
o oportunitate să ofere feedback pozitiv.
E calm și asertiv, vorbește mereu „ca
de la adult la adult”, e un maestru care
pune întrebări ca să te facă să gândești
și să îți ofere șansa unor momente de
„învățare prin descoperire”. Întreabă
mereu „Ce e important pentru tine ca
ziua ta să meargă bine?” (ca să te ajute pe
la spate), sau „De ce ai nevoie de la mine
ca să poți lucra eficient și în siguranță?”.
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Când ceva nu merge cum trebuie,
întreabă întotdeauna cu curiozitate „De
ce?” (nu se apucă să dea vina, ci presupune
că există un motiv contextual).
Întreabă proactiv „Există vreun
aspect dificil, încet sau inconfortabil
privind îndeplinirea acestei sarcini în
siguranță?”, știind că dacă există, atunci
pur și simplu poate să își dea seama câți
oameni nu urmează procedurile.
Pe scurt, locul tău de muncă e o
comunitate care îți oferă sprijin și te
capacitează, nu este un mediu toxic în
care oamenii dau vina unii pe alții.
CÂȘTIG DE AMBELE PĂRȚI
Chiar că e un câștig de ambele părți,
din moment ce un loc de muncă bun
este bun pentru tine. Cei cărora le
place locul muncă sunt mai sănătoși
decât cei care nu trebuie să muncească.
Persoanele cu o carieră profesională
înfloritoare depun mult mai mult efort
sau au comportamente cetățenești
organizaționale „peste medie”, esențiale
pentru atingerea excelenței în rândul
organizațiilor - sau, în aceste vremuri
incerte, pentru supraviețuirea lor. Și,
din perspectiva securității muncii, e
deseori adevărată zicala că „fiecare face
ce îl taie capul” (chiar e adevărat - dacă
angajații sunt entuziaști și implicați, 80%
dintre problemele legate de siguranță
cauzate de un anumit comportament
vor dispărea).
Totuși, chiar dacă toate aceste lucruri
există, profilul de risc tot va arăta cam așa:

Aici specialiștii în ergonomie și
designerii inteligenți devin esențiali în
ceea ce privește progresul în securitatea
muncii, demonstrând cum se poate
minimiza pericolul atunci când apar
greșeli și când lucrurile iau o întorsătură
groaznică, așa cum se vede în cursele de
Formula 1 (a se observa că piloții nu au
decis să conducă mai încet sau să „aibă
mai multă grijă”!).
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REGULILE DE AUR ALE LUI REASON
PRIVIND GESTIONAREA ERORILOR.
Atunci când scrie că „eroarea este inevitabilă,
însă se propagă ..., deci identifică amalgamul
de erori și ține minte că e mult mai ușor să
schimbi o situație decât o persoană”, James
Reason acoperă prin regulile sale de aur
privind gestionarea erorilor exact această
arie. De asemenea, mai scrie și că „trebuie
să transformăm angajații buni în angajați
foarte buni”. Aș vrea să sugerez că idea lui
Reason nu ia în considerare riscurile reale,
pentru că, pentru mulți, porția de risc arată
ca în diagrama de mai jos:

Cu toții am citit despre statisticile din
ziare care spun că „aproape una din patru”
persoane se luptă cu o boală și, deși,
probabil, este o exagerare („toți oamenii
trebuie să aibă o boală ca să avem cui vinde
medicamente”), e totuși adevărat că foarte
mulți dintre noi pur și simplu încearcă cât
pot de bine să treacă peste încă o zi. În cazul
persoanelor care abia mai atârnă de un fir
de ață, este foarte improbabil ca acestea
să depună eforturi extraordinare - și dacă
le depun (în panică și disperare), e foarte
probabil să nu facă ce trebuie.
Bineînțeles, totul are un efect și totul e
interconectat, așa că fiecare dintre noi se
trezește deseori în cercuri vicioase sau
virtuoase. Șeful nostru se comportă oribil
la adresa noastră, așa că bem prea mult și
țipăm la familie.
Cifrele nu mint. Raportul persoanelor
angajate care se sinucid versus persoane
care mor în accidente de muncă, în Marea
Britanie, e mai mare de 30 la 1 (12 la 1
chiar și în domenii periculoase, cum ar
fi construcțiile). Iar cifrele cu adevărat
înfiorătoare, care arată că lucrurile nu se
îmbunătățesc, provin de anul trecut din
Marea Britanie, unde numărul studenților
și elevilor care s-au sinucis e mai mare
decât numărul angajaților care au murit
în accidente de muncă.
Ultima diagramă se aplică multor milioane
de persoane, doar din Marea Britanie.

LIMITĂRILE MHFA (MENTAL
HEALTH FIRST AIDERS)
Echipele de prim ajutor în sănătate
mintală (MHFA) pot juca un rol vital în
depistarea persoanelor care au nevoie
de ajutor și le pot îndruma în acest sens.
În plus, pot ajuta și la clădirea unei
culturi unde „e OK să nu fii OK”. Cu
toate acestea, dacă nu reprezintă o parte
dintr-o strategie holistică și integrată,
atunci vor fi la fel de eficiente precum
sunt echipele tradiționale de prim
ajutor la eliminarea riscurilor dintr-un
mediu de lucru toxic al unei fabrici care
aplică măsuri insuficiente de protecție
(„Nu vă faceți griji, doamna Popescu,
avem grijă de fiul dumneavoastră. Dar
da, fiul dumneavoastră lucrează întrun combinat siderurgic în care nu s-a
schimbat nimic din 1970 și are de-a face
cu gaze toxice, mânuiește metal topit
fără protecție, conduce motostivuitoare
la viteză mare și lucrează într-un mediu
de lucru obsedat de profit, dar nicio
grijă, pentru că Gheorghiță știe să acorde
primul ajutor!”).
Dacă e să ne gândim mai bine, având în
vedere riscurile și raporturile de mai
sus, munca într-un call-center e chiar
mai periculoasă - chiar dacă în planul de
bunăstare al companiei intră „biciclete
și fructe gratis”. De fapt, în special dacă
planul lor de bunăstare include doar
„biciclete și fructe gratis” și cred că asta
e tot de ce au nevoie!
Din aceleași motive, training-ul de
reziliență individuală ar trebui să fie
ultima și uneori chiar cea din urmă
componentă din strategia holistică. Astfel,
atunci când a fost întrebată dacă ar ține
ședințe de consiliere tuturor oamenilor
dacă ar avea fonduri nelimitate, Susie
Orbach (psihiatru recunoscut la nivel
mondial) a răspuns: „Nu, aș ține training
de inteligență emoțională tuturor
părinților și directorilor de firme”.
Știm din standardele de excelență
în materie de securitate a muncii că
pentru a contrabalansa tendințele
naturii umane, e nevoie de o cultură de
învățare care identifică riscurile în mod
proactiv și care, prin design inteligent,
ajunge să le elimine, dar și de o cultură
care recunoaște că leadership-ul care
transformă, capacitează și îi atrage pe
angajați, este cheia succesului. Pentru
ca a treia diagramă să se transforme în
prima e nevoie de exact aceeași strategie.
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CASA NOASTRĂ
=
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

L

ocul de muncă este modul în care, prin acțiunile
noastre de zi cu zi, ne aducem fiecare aportul la
progres și evoluție. Aceste activități trebuie să se
desfășoare în armonie cu mediul înconjurător,
care constituie universul fiecăruia dintre noi și
pe care efectele acțiunilor noastre nu trebuie să-l
rănească, fiindcă el ne este casa.
Corectitudinea cu care acționăm și ne desfășuram
în toate situațiile, inclusiv la locul de muncă, ne
influențează în mod ireversibil viața și implicit
sănătatea și siguranța. Aceste acțiuni își pun
amprenta asupra mediului înconjurător precum
și a persoanelor cu care interacționăm, fapt ce ne
obligă să avem, în permanență, un grad ridicat
de responsabilitate. Observăm în jurul nostru
schimbări continue care ne modelează viața și
nu întotdeauna în mod pozitiv.
Un lucru de apreciat este faptul că, în ultimii ani,
companiile mari din țara noastră au devenit din ce
în ce mai responsabile, prin reducerea impactului
activității pe care o desfășoară, asupra mediului.
Acestea au devenit tot mai conștiente că mediul
înconjurător este o sursă stabilă de materii prime,
care trebuie păstrat și ajutat prin toate mijloacele să
se regenereze, în vederea asigurării unei bunăstări
pe o perioadă cât mai lungă pentru omenire.
Aceste companii depun eforturi considerabile
pentru a ține direcția bună pe care și-au setat-o
în program și sunt dispuse să aloce sume mari de
bani pentru a-și atinge scopul în care cred. Cu
toate acestea, s-a constatat că sunt și companii
care nu țin cont de reguli și nu au un plan axat pe
corectitudine și dezvoltare curată, fapt ce anulează
o parte din rezultatele obținute cu atâta greutate.
Companiile de bună credință au uneori probleme
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de conștientizare a propriilor angajați și a
companiilor colaboratoare, care nu totdeauna
înțeleg conceptul de a merge împreună pe
un drum nu totdeauna ușor. În acest sens se
depun eforturi pentru instruirea lucrătorilor și
colaboratorilor pentru urmărirea și finalizarea
proiectelor durabile de consolidare a activităților
într-o direcție bună.
Pentru reușita acestor acțiuni este nevoie de
perseverență, inovație, efort și voință din partea
echipelor de management și până la nivel de
operatori, care trebuie să înțeleagă că numai
împreună se poate ajunge la rezultate mărețe.
Totodată, este necesar să înțelegem că aceste
acțiuni concentrate și orientate spre o dezvoltare
sustenabilă, au o importanță deosebită în păstrarea
locurilor de muncă și perpetuarea activității în
care suntem încadrați.
Viitorul nu-l putem contura fară a ține cont de
valorile care ne stau la dispoziție, pentru a le dirija
într-o direcție favorabilă intereselor comune.
Acțiunile care se iau în cadrul companiilor mari
pentru protejarea mediului înconjurător, trebuie
preluate și de firmele mai mici, iar pentru a avea
succes, este nevoie ca acestea să fie susținute de
guvern, atât financiar cât și din punct de vedere
organizatoric.
De modul în care se va acționa pe linie de mediu și
de importanța acordată acestor acțiuni, va depinde
viitorul companiilor și poate chiar al omenirii.
Numai prin implicare, respect pentru valori și
corectitudine din partea tuturor vom putea asigura
locuri de muncă sigure, calitate și productivitate
conform indicatorilor de performanță urmăriți
cu asiduitate de fiecare companie.

DĂNUȚ POP
INSPECTOR/
SPECIALIST EHS,
ELECTROLUX
ROMÂNIA

FII COMPETITIV
PRINTR-UN SINGUR CLICK

Soluţia IT de Management Legislativ
denxpert LEGAL - actualizări și conformare HSE
Imaginea companiei este esenţială. Am creat denxpert LEGAL pentru a ajuta responsabilii interni
în asigurarea facilă a conformării cu legislaţia stufoasă pe sănătate, securitate în muncă, siguranţa
alimentului, energie și mediu. Să ﬁi la curent cu toate cerinţele legale Europene și naţionale, să
diminuezi riscul asociat activităţii organizaţionale nu mai sunt de mult timp o relaxare. Acest
proces induce un stres incontrolabil pentru responsabili, necesită resurse mari și de multe ori
epuizează ﬁzic și psihic persoana responsabilă.
Această aplicaţie vă ajută să ţineţi sub control toate aspectele de conformare iar managementul
poate ﬁ asigurat de o trasabilitate a noilor cerinţe legislative și a conformării de-a lungul timpului
astfel încât imaginea și reputaţia companiei să ﬁe protejate. Toate într-un singur pachet!

Sistem INTELIGENT de management legislativ
denxpert LEGAL vine în ajutorul dumneavoastră cu:
• Actualizări legislative lunare (pe domeniile Mediu, SSM, PSI, Energie, Securitate Alimentară);
Veriﬁcarea relevanţei unui act normativ – posibilitatea accesării normelor legale aplicabile,
speciﬁce organizaţiei;
• Conformarea cu cerinţele legislative speciﬁce – chestionare, rapoarte, înregistrare audituri;
• Managementul sarcinilor – delegare de sarcini, informare rapidă prin email;
• Monitorizare și control – prin utilizarea aplicaţiei veţi putea ﬁ la curent cu statusul conformării
companiei pe ﬁecare domeniu în parte;
• Managementul riscului – puteţi identiﬁca riscuri ce derivă din neaplicarea unor cerinţe
legislative noi în materie;
• Controlul autorizaţiilor – puteţi planiﬁca și stabili acţiuni speciﬁce de control și monitorizare
obligatorii conform speciﬁcaţiilor din autorizaţiile speciﬁce, pentru a face faţă termenelor de
realizare impuse;
• Vedere de ansamblu – la orice oră puteţi avea graﬁcul conformării organizaţiei dumneavoastră
pe legislaţia aplicabilă.
Pentru mai multe informaţii despre aplicaţie accesaţi https://denxpert.eu/ iar despre cum poţi aduce
valoare afacerii tale vizitaţi-ne pe www.denkstatt.eu sau contactaţi-ne direct pe oﬃce@denkstatt.ro

FACIL, INTELIGENT, INTEGRAT cu denxpert LEGAL!

DIGITALIZAREA
CONFORMĂRII
FII ÎN TREND CU
NOILE SOLUŢII
IT ȘI ASIGURĂ
COMPETITIVITATEA
AFACERII
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1. Care sunt provocările unui responsabil SSM în gestionarea
siguranței lucrătorilor aflați în muncă la domiciliu și telemuncă?

2. Cât a fost de dificil să configurați acest mod
de lucru pentru compania dvs.?

3. Ce aspecte legate de legislația muncii la distanță
credeți că ar trebui îmbunătățite/clarificate?

Munca la domiciliu nu este neapărat un concept nou, dar
a înregistrat o creștere semnificativă odată cu pandemia
de Coronavirus. Legislația impune reguli destul de clare,
dar care pot fi oricând adaptate la situațiile pe care le
traversăm. Iar pandemia de Covid-19 este o situație de
excepție, care a necesitat decizii rapide, într-un termen scurt,
schimbări de strategie și o comunicare eficientă cu angajații.
Responsabilii SSM din Azomureș s-au integrat foarte bine în
echipa care a coordonat măsurile sanitare, oferind suport pe zona
sa de expertiză. Echipa de SSM a fost tot timpul operațională, s-a
asigurat că sunt evaluate noile riscuri specifice pentru munca la
domiciliu. Trebuie spus încă de la început că telemunca și munca
la domicliu nu sunt procese care să ni se potrivească foarte bine
nouă, Azomureș fiind o companie industrială cu activități de
producție. Suntem localizați pe o platformă de aproximativ 100
de hectare cu 15 instalații distincte și alte câteva suport. 85% din
angajații noștri sunt angrenați în activitatea zilnică de producție,
cu un orar de funcționare non-stop. Din acest punct de vedere,
conceptul de telemuncă a putut fi aplicat doar anumitor colegi
din departamente ca financiar, contabilitate, achiziții, vânzări
etc. Le-au fost comunicate regulile pe care trebuie să le respecte
în aceste situații, inclusiv riscurile ce pot apărea. În paralel, însă,
am implementat câteva reguli și pe platformă, în sensul în care
am mutat ședințele clasice față în față, în online, chiar dacă
oamenii erau doar la etaje diferite sau la distanțe mici între secții.
Munca de acasă este în continuare o noutate pentru România. La
Azomureș am fost surprinși și în același timp bucuroși de modul
în care s-a lucrat în acest sistem. Este evident că din punct de
vedere legislativ munca de acasă este o provocare, mai ales partea
de birocrație, dar și din punct de vedere al asigurării acelorași
condiții de securitate a angajaților, conform activităților la birou.
Probabil că experiența din aceste luni va duce la o modificare,
poate o flexibilizare a reglementărilor privind munca de acasă.

Lucrând într-un mediu direct operativ, în care
nu se poate face producție sau prevenirea
incidentelor prin muncă de la domiciliu, cred
că telemunca și munca de la domiciliu sunt mai
puțin folosite la nivelul companiei noastre. Pentru
îmbunătățirea legislației muncii în România, în
legatură cu munca de la distanță, cred că trebuie
implementate modele folosite în țările Uniunii Europene,
în care acest tip de muncă este folosit pe scară largă și
care ne pot oferi bune practici cu aplicabilitate testată și
extinsă în locurile de muncă posibile.

CRISTINA MIHAELA MILU - AZOMUREȘ

Este o provocare, deoarece în sarcinile de
serviciu ce sunt îndeplinite de la domiciliu, pot
apărea, în anumite cazuri, riscuri de accidentare
neprevăzute, care în mod normal nu se regăsesc
la locul de muncă, în companie. Dar, ajutat de
personalul ce defăşoară telemunca, departamentul SSM
poate identifica riscurile de accidentare specifice și poate
să stabilească măsurile necesare combaterii riscurilor.
Dificile la prima vedere se pot dovedi toate lucrurile noi,
dar acolo unde este voință, implicare și perseverență,
situațiile devin mult mai prietenoase.

Evaluarea de risc la locul de muncă al angajatului este
provocarea unui responsabil SSM în gestionarea
siguranței lucrătorilor aflați în muncă la domiciliu și
telemuncă. A fost și este foarte solicitant și dificil să
configurăm acest mod de lucru pentru companie. Sunt lacune
legislative pentru care trebuie clarificare și lămurire.
MIHAI AUREL HORJEA - BA GLASS ROMÂNIA
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GABRIEL SPALOGHE - BEKAERT SLATINA

Evaluările de risc pentru locurile de muncă
(acasă) devin dificil a fi realizate practic,
deoarece nu există siguranța că lucrătorul va
lucra permanent de acasă, monitorizarea acestora
fiind greu de realizat. În context Covid s-au testat mai
multe modalități de lucru, timp parțial, lucrul de acasă,
program flexibil. Munca la distanță trebuie reglementată
privind orele de lucru. S-a făcut o analiză prin care s-a
constatat că timpul de lucru de acasă este mult mai mare
decât timpul de lucru de la birou, deoarece, în special
personalul TESA, are dificultăți în a-și organiza timpul
pentru finalizarea taskurilor.
CONSTANTIN HOLOTA - BETTY ICE SUCEAVA

BOGDAN BETA - BILKA STEEL
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Ținând cont de contextul actual, m-am confruntat cu stabilirea
unor norme clare pentru colegii care își desfășoară activitatea
în regim telemuncă/home office. Nu este surprinzător faptul
că, probabil, aspectele legate de sănătate și siguranță, au fost
trecute cu vederea de către angajatori, ca urmare a vitezei cu
care a avut loc trecerea la munca la domiciliu, precum și multitudinea
de alte aspecte legate de angajați, cu care se confruntă. Cu toate acestea
angajatorii trebuie să efectueze o evaluare adecvată și suficientă a
riscurilor. Odată ce locul de muncă la domiciliu este trecut ca fiind
sigur, este responsabilitatea angajatului să se asigure că este păstrat în
siguranță și să aibă grijă în mod rezonabil de propria sănătate și
siguranță. Însă, având în vedere circumstanțele, pur și simplu nu va fi
fezabil pentru angajatori să efectueze o evaluare completă a riscurilor
spațiului de lucru a unui angajat la domiciliu. Cu toate acestea, angajatorii
pot lua măsuri pentru a se asigura că riscurile pentru sănătate și
siguranță au fost cel puțin luate în considerare. De exemplu, angajatorii
ar putea solicita angajaților să efectueze o autoevaluare a spațiului lor
de lucru și apoi să determine dacă există probleme care se află sub
controlul angajatorilor și care pot fi abordate pentru a atenua riscurile
pentru sănătate și siguranță. Acest lucru ar putea merge atât de departe
încât angajatorul să achiziționeze echipamente de birou rezonabile
pentru angajații săi.
ADRIANA TICAMUCA - CERSANIT ROMÂNIA

În cazul muncii la domiciliu, lucrătorii îşi desfăşoară activitatea
sub coordonarea angajatorului şi în conformitate cu pregătirea
şi instruirea fiecăruia, astfel încât să nu expună la pericol de
accidentare, îmbolnăvire profesională, sau contaminare
epidemiologică cu coronavirus Sars-Cov-2, nici propria persoană,
nici alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale
în timpul procesului de muncă. Toate acestea au fost reamintite
salariaților de către responsabilul SSM și s-a efectuat instruirea lor
conform instrucţiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitatea
desfășurată de acasă (instrucțiuni special create pentru această situație).
Poate că noi am fost mai norocoși, deoarece am avut, din punct de
vedere tehnic, infrastructura necesară pentru a lucra de la domiciliu.
Fiind una din companiile grupului european multinațional, noi am
comunicat și anterior în acest mod, în situațiile în care eram în delegații
sau în cazul situațiilor neprevăzute apărute în afara programului normal
de lucru. Îmbunătățirea trebuie să se realizeze prin transpunerea
legislației europene și în cazul legislației muncii, așa cum au fost
transpuse Deciziile Parlamentului European și în alte domenii legislative.
ANCA GOLGOJAN - CIECH SODA ROMÂNIA

Provocările de acum pentru specialistul SSM, în România,
sunt la nivel de gestionare și întocmire a documentelor pentru
a fi găsit “în regulă”. Pe de altă parte, telemunca ar trebui să
facă din fiecare salariat un resposabil SSM. Cred că trebuie să
conștientizăm cu toții că NOI suntem cei care trebuie să avem grijă
de NOI și să ne protejăm. Să respectăm regulile SSM nu numai pentru
că cineva e cu ochii pe noi.
SILVIA VIOLETA NANU - COMPROIECT

Provocările unui responsabil SSM în gestionarea siguranței
lucrătorilor aflați în muncă la domiciliu și telemuncă constau
în delimitarea timpului de muncă și în gestionarea riscurilor.
CARMEN NISTOR - CONCELEX

Provocările unui responsabil SSM în gestionarea siguranței
lucrătorilor aflați în muncă la domiciliu și telemuncă sunt
destul de mari având în vedere că acolo nu putem merge să
facem o evaluare a riscurilor, să putem implementa măsuri
de eliminare sau reducere a acestora. În schimb, am pus la
dispoziția angajaților un ghid care să-i ajute să-și organizeze
„biroul de acasă”, pe modelul celui de la serviciu. Nu a fost foarte
dificil să configurăm acest mod de lucru în cadrul companiei,
deoarece el a apărut pentru că angajații aveau nevoie de această
abordare.
GABRIEL CRISTEA - CRH CIMENT (ROMÂNIA)

Din acest punct de vedere lucrurile au fost oarecum mai
ușor de gestionat. Compania noastră a implementat încă
de la început măsuri clare și a asigurat un suport
corespunzător la nivel global. Avantajul nostru, al celor din
România, este că am avut acces la măsurile și rezultatele
implementării acestora în alte locații, înainte de debutul pandemiei
în țara noastră. Cu privire la legislație… așa cum am susținut și anul
trecut, implicarea unui grup atent selecționat de specialiști în
domeniu, care au o experiență vastă la nivel global, este esențială în
transformarea culturii de securitate și sănătate în muncă deținută
de autorități.
RADU SIRETEANU - DSM NUTRITIONAL
PRODUCTS ROMÂNIA

Una dintre măsurile funcționale la noi, în această perioadă
de pandemie, este și desfășurarea activității de la domiciliul
angajatului (telemunca). Pentru a ne asigura pe cât se poate
că angajatul care lucrează de acasă este conștient de riscurile
la care se expune, le-am comunicat instrucțiuni de lucru odată
cu formularele înaintate de către departamentul HR, iar conducătorii
locului de muncă i-au instruit în vederea respectării procedurilor
de lucru în aceste condiții și au semnat pentru luare la cunoștință
în fișele individuale de SSM. În fabricile din vest ale concernului,
telemunca a câștigat teren în anii anteriori și nu a fost prea greu să-i
integrăm și pe angajații din societate în acest sistem. Recunoaștem
că în cazul muncii de la domiciliu, situația nu poate fi ținută total
sub control privind modul în care angajații respectă instrucțiunile
de lucru și procedurile stabilite în perioada în care își desfășoară
activitatea la domiciliu. În cazul unui accident de muncă, am
întâmpina, cred, unele probleme privind cercetarea cazului. Legislația
este ”subțire” în a dezbate pe larg aceste cazuri și ne-ar fi de ajutor
o abordare aprofundată a acestor probleme.
DĂNUȚ POP - ELECTROLUX ROMÂNIA

Cea mai mare provocare a unui responsabil SSM ar putea
fi reprezentată de asigurarea acestuia că lucrătorii respectă
normele de siguranță la locul de muncă desemnat în
interiorul casei fiecăruia. Implementarea acestui mod de lucru
a adus cu sine o serie de provocări, în special din prisma faptului
că doar o mică parte poate lucra efectiv de acasă în astfel de situații,
compania noastră fiind una de construcții-montaj. Din ce am putut
observa, aș putea spune că legislația muncii la distanță este cât de
cât pusă la punct, dar întotdeauna există loc pentru îmbunătățire și,
în special pentru clarificare.
CLAUDIU DAVID - ELECTROMONTAJ BUCUREȘTI
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Telemunca poate fi definită ca utilizarea tehnologiilor
informației și comunicațiilor (TIC), cum ar fi
smartphone-uri, tablete, laptopuri și computere desktop,
în scopul de a lucra în afara sediului angajatorului.
Urgența de sănătate publică Covid-19 i-a determinat pe
mulți lucrători să lucreze de acasă pentru prima dată și mulți
dintre aceștia să o facă mai sistematic. Telemunca și munca la
domiciliu pot avea un impact asupra securității și sănătății în
muncă, a lucrătorilor la distanță. Din acest motiv, angajatorii și
lucrătorii trebuie să fie conștienți de riscurile asociate telemuncii
și muncii la domiciliu și să se adreseze acestora prin implementarea
unor măsuri adecvate de prevenire și control. Telemunca oferă
numeroase avantaje angajatorilor și lucrătorilor, dar este posibil
ca aceste avantaje, în funcție de specificul situației de telemuncă
și de managementul acesteia (lipsă sau inadecvat), să devină
dezavantaje, expunând lucrătorii la unele riscuri profesionale
(crescute). Avantaje și dezavantaje privind telemunca: ANGAJAT:
îmbunătățirea echilibrului dintre viața profesională și cea privată;
posibilitatea de a lucra, în ciuda mobilității reduse din cauza bolii
sau a handicapului; reducerea timpului de navetă și a costurilor
dar și a stresului și oboselii legate de transport; programe flexibile
și o mai mare latitudine în luarea deciziilor pentru a gestiona
timpul de lucru; posibilă creștere a autonomiei la locul de muncă;
dificultatea de a separa munca plătită de viața privată; izolarea și
lipsa accesului la schimbul formal și informal de informații care
are loc într-un loc fix de muncă; schimbări în natura relațiilor
de lucru social (colegi, conducere) din cauza distanței; ore lungi
de lucru (programele flexibile pot deveni un dezavantaj dacă
lucrătorul nu impune limite de timp); efectuarea muncii în afara
orelor normale de lucru (în timpul liber); a fi confruntat cu
probleme singur, fără sprijin adecvat (cu stresul asociat);
dezvoltarea tulburărilor musculo-scheletale, dacă aspectele
ergonomice legate de munca TIC nu sunt gestionate corespunzător
(postură, stații de lucru inadecvate pentru computer etc.).
ANGAJATOR: risc redus de accidente rutiere din cauza deplasării
reduse; economii în spații de birouri și costuri asociate;
atractivitatea crescută a companiei: atragerea și reținerea
lucrătorilor calificați; flexibilitate sporită a activităților și
serviciilor comerciale; riscuri crescute de SST dacă nu se efectuează
evaluări de risc (adecvate); supravegherea mai dificilă a managerilor
și necesitatea de a găsi noi forme de management; dificultăți în
furnizarea asistenței necesare telelucrătorilor; posibila scădere a
angajamentului și o scădere a spiritului de echipă; comunicarea
internă devine tot mai dificilă. Codul muncii și reglementările
legale reglementează regimul de telemuncă, iar în condițiile
pandemiei cu Covid-19, s-au adus schimbări majore pe piața
muncii, inclusiv o reacție de reevaluare a riscurilor privind
telemunca pentru responsabilii SSM. În privința legislației, aceasta
trebuie armonizată la nevoile actuale pandemice pe categorii de
meserii.

locului de desfășurare a activității de telemuncă și să se asigure că toate
condițiile de securitate și sănătate în muncă de la locurile în care își
desfășoară activitatea de telemuncă să nu sufere schimbări. Partea
care necesită clarificare se referă la modul în care angajatorul se asigură
că angajatul nu este izolat de restul angajaților.

CLAUDIU IONESCU-ȚENEA ELECTROMONTAJ BUCUREȘTI

CONSTANTIN POPA - EXPERT HSEQ

Angajatorul are obligația să asigure securitatea şi sănătatea
în muncă la locurile de desfăşurare a activităţii de
telemuncă, în funcţie de particularităţile specifice ale
acestor locuri şi de cele convenite în cadrul contractului
individual de muncă. Partea dificilă este aceea de a asigura
condițiile necesare ca telesalariatul să primească o instruire
suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice

ADRIAN NEGRILESCU - EXPERT HSEQ

În organizația pentru care lucrez, configurarea muncii la
domiciliu nu a fost dificilă, întrucât acest tip de muncă era
deja implementat la patru zile/lună pentru o anumită categorie
de personal. Provocarea cea mai mare a fost pentru
departamentul de IT, care, într-un timp foarte scurt, a trebuit să
configureze capabilitatea sistemului IT să funcționeze la capacitate
optimă, pentru foarte mulți angajați care lucrau de acasă în același
timp și au făcut-o cu succes. Acest lucru a ajutat enorm în măsurile
cu reacție rapidă care au fost implementate la începutul pandemiei.
Legat de legislația muncii la distanță, am întâmpinat obstacole la
colectarea dovezilor fizice de luare la cunoștiință a materialelor de
instruire prezentate pe cale virtuală, aspect care ar necesita cadru
legislativ prin digitalizarea lui, nu numai în acest context de prevenție
sanitară, dar și în afara lui.
ALINA-MARIA CRASNIANEC - EXPERT HSE

Cred că ar trebui implementată instruirea online și găsirea
unei modalități de a dovedi că au fost instruiți prin alte metode
electronice, să se renunțe la fișele de instruire, iar documentele
de SSM să fie electronice, să nu se mai foloseasă pe hârtie.
CLAUDIU ANDRONESCU - INSPECTOR
SSM, CADRU TEHNIC PSI

Suntem încă tineri în acest domeniu, ca legislație și ca țară.
Spun doar că dacă la serviciu sau la hotel, sau în automobil
stingătoarele portabile de incendiu sunt obligatorii, acasă ele
sunt doar recomandate, conform legii. Și exemplele pot continua
la nesfârșit. Dacă mai continuă mult această situație de telemuncă,
vor exista probleme serioase de angajați care s-au „cocoșat” și s-au
„chiorât” în fața monitorului de laptop, pentru că nu au avut bani să
își cumpere un al doilea monitor sau nu au avut un birou corespunzător
acasă.

Ce mai mare provocare este lipsa de interacțiune cu lucrătorul
și faptul că acesta nu mai respectă condițiile de muncă la fel
de bine, neavând aceleași condiții ergonomice pe care
angajatorul le pune la dispoziție. De exemplu, utilizarea
scaunelor non-ergonomice poate duce la probleme de sănătate ale
lucrătorilor, de asemenea, utilizarea spațiilor care nu sunt suficient
de bine iluminate etc. A fost extrem de greu să configurăm munca la
domiciliu și telemunca pentru că nu există legislație SSM, care să o
reglementeze. Ar trebui îmbunătățite, din punct de vedere legislativ,
aspecte precum stipularea de reguli pe care lucrătorul trebuie să le
respecte pentru a împiedica îmbolnăvirea profesională și prevenirea
accidentelor pe perioada desfășurării muncii la domiciliu și a telemuncii.
DIANA TEODORA MANTA - EXPERT HSE
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În primul rând doresc să specific diferențele foarte clare
referitoare la telemuncă și munca la domiciliu respectiv:
munca la domiciliu este reglementată în Codul muncii
cu specificații puțin mai clare referitoare la obligațiile
angajatorului - momentan nu avem în firmă acest tip de
muncă; telemunca este specificată în Legea 81 din 2018 atenție, telemunca nu este neapărat lucrul de la domiciliu, poate
fi și din altă parte; având în vedere că obligația angajatorului este
de a proteja angajatul oriunde își desfășoară activitatea, mi se
pare imposibil efectuarea evaluării riscurilor în alte locuri decât
cele organizate de angajator - respectarea HG 1028/2006,
HG1091/2006,HG 971/2006, acordarea primului ajutor etc.; în
acest sens consider că atât Legea 319/2006 cu normele de aplicare,
cât și actele legislative specificate anterior, trebuie updatate.
DOREL RADU CRIȘAN - MANAGER EH&S

Responsabilii SSM pot ajuta mult organizația în
identificarea riscurilor specifice și a sugerării de bune
practici în organizarea locurilor de muncă de acasă
(ergonomie, împiedicări și alunecări, echipamente acționate
electric, igienă, situații de urgență, stres etc.). Poate că acum
nu pare dificil, dar multe din aceste probleme vor deveni mai
vizibile în timp. Din punct de vedere al legislației, cred că
verificarea programului real de lucru și verificarea acoperirii
costurilor asociate lucrului de acasă ar trebui să fie abordate cu
prioritate.

Provocările sunt imense. Pentru foarte mulți responsabili
SSM, anul acesta a fost pentru prima dată când au fost
nevoiți să se ocupe de gestionarea siguranței lucrătorilor
aflați în muncă la domiciliu sau telemuncă. Până la
apariția pandemiei, mulți angajatori nici nu voiau să audă
de aceste două moduri de desfășurare a activității. Pentru
mulți dintre ei, munca la domiciliu sau telemunca reprezentau
un beneficiu oferit angajatului, beneficiu pe care nu și-au dorit
să îl acorde, până când aceste moduri de desfășurare a activității
au devenit brusc beneficiul angajatorilor. Așa, într-un timp foarte
scurt, responsabilii SSM au fost nevoiți să găsească o modalitate
de a continua să îi protejeze pe angajați, chiar dacă aceștia nu se
mai aflau fizic în preajma lor. Pentru mine a fost o experiență
profesională “plăcută”, aș putea spune fără precedent, ținând cont
de context. Am fost susținut de către managementul societății în
toate deciziile și măsurile pe care le-am luat pentru a putea
continua să ne protejăm angajații, chiar dacă aceștia au început
să lucreze de acasă. A fost dificil, pentru că era un “nou” pentru
toți, însă am reușit mai rapid decât ne-am așteptat. Legislația
muncii a lăsat loc de foarte multe interpretări. De la faptul că
legislativ s-a înțeles că evaluarea riscurilor este efectuată de către
medicul de medicina a muncii, până la faptul că, în contextul
actual, nu există nicăieri stipulat cum putem realiza instruirile
periodice, atâta timp cât toți lucrătorii își desfășoară activitatea
de acasă. Așteptăm să se îmbunătățească toată legislația pe parte
de Securitate și Sănătate Ocupațională și să se țină cont și de
modificările locurilor de muncă din acest an.
MIHAI GRIGORE - EXPLEO ROMÂNIA

IULIAN GHERMAN - CONSULTANT HSEQ

Schimbările sunt aproape totale. Modul de abordare al
responsabilului SSM trece de la “policeman” la “coach”.
Nemaiexistând un contact zilnic cu salariatul, iar acele
“walkaround” zilnice în locaṭia în care aceṣtia îṣi desfăṣoară
activitatea nu mai pot fi viabile, toate aceste activităṭi vor fi
înlocuite cu programe de conṣtientizare a lucrătorului la riscurile
ascunse din activitatea de telemuncă. Îndeplinirea funcṭiei la
domiciliu se suprapune de foarte multe ori cu activităṭile casnice,
activităṭi mai frecvente la femei decât la bărbaṭi. Pot apărea
suprasolicitări generate de stres, ce pot crea greutăṭi în gestionarea
vieṭii personale. În cadrul organizaṭiei în care lucrez s-a încercat
menṭinerea unui contact apropriat cu salariatul, cu întâlniri
zilnice pe platforma TEAMS, cu obiective ṣi rezultate monitorizate
săptămânal, evitarea suprasolicitării prin menṭinerea unui
program strict fără a depăṣi cadrul legal de opt ore zilnic.
VALTER STĂNCIULESCU GORAN - EXPERT QHSE

Principala provocare este gestionarea riscurilor pe care
le are fiecare angajat care își desfășoară activitatea la
domiciliu, deoarece, fiind acasă, angajații fac și alte lucruri
personale, ale căror riscuri nu le putem identifica 100%.
Având în vedere că numărul angajaților noștri este mare,
această situație nu a fost ușor de gestionat, dar, prin implicarea
angajaților și înțelegerea acestora cu privire la riscurile aferente
virusului Covid-19, noul stil de lucru implementat merge într-o
direcție bună, acest lucru datorându-se atât angajaților cât și
managementului. Consider că ar trebui clarificată partea de
instruire și luare la cunoștință a instruirii efectuate.

Nu consider că există foarte multe provocări în privința
asta. Singura provocare cred a fost evaluarea riscurilor
și stabilirea unui set de reguli și instrucțiuni. Am lucrat
împreună cu specialiști din HR, Legal și IT la configurarea
modului de lucru. Am căzut de comun acord să creăm un proces
cât se poate de simplu, dar în același timp care să respecte cerințele
legale. Începusem lucrul la procesele pentru telemuncă încă din
2019, iar începutul pandemiei ne-a prins într-un stadiu destul de
avansat și a fost un bun prilej de a verifica cât de bine funcționează.
Până acum nu am avut nici o problemă în aplicarea lor. Ce lipsește
din legislație, cred că este o delimitare clară asupra răspunderilor
între angajator și angajat.
ALEX BURADA - FORD ROMÂNIA

În primul rând, gestionarea siguranței lucrătorilor aflați
în muncă la domiciliu și telemuncă este o permanentă
provocare pentru Inspectorii SSM ai societății, datorată,
în principal, modificării mediului de muncă, care diferă
de la salariat la salariat, dar și a lacunelor legislative din acest
domeniu. Este foarte dificil să obții informații clare, corecte și
complete de la domiciliile salariaților aflați în muncă la domiciliu
și telemuncă. Cred că ar trebui clarificate/îmbunătățite aspectele
legate de definirea mult mai clară a locului de muncă al salariaților
aflați în muncă la domiciliu sau telemuncă, respectiv condițiile
pentru echipamentele de muncă utilizate și modul de realizare a
verificării condițiilor de muncă, în cazul muncii la domiciliu.
EUGEN ȘTEFĂNESCU - HIDROCONSTRUCȚIA

VLĂDUȚ STOICA - HS EXPERT SENIOR
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Riscul cel mai mare în munca de acasă este legat de
ergonomie și lipsa unei culturi colective. Știm teoria cu
scaunul și statul corespunzător, doar că viața bate filmul
și provocarea se transmite mai departe în modul în care
se realizează instruirea. Dacă ai prezentat angajaților
metodele “corecte” de a sta pe scaun și procesul s-a încheiat
aici, atunci ne vom mira peste câțiva ani că vom avea o explozie
de oameni cu afecțiuni musculo-scheletale.

SSM nu a ținut cont de avantajul oferit de munca în regim de
home office sau de avantajele oferite de mediul virtual, însă,
considerăm că organizarea ședințelor, completarea și semnarea
fișelor de instruire, sunt aspecte ce trebuie clarificate și
îmbunătățite.
OVIDIU CRISTUREAN - MOL ROMÂNIA
PETROLEUM PRODUCTS

SORIN CENUȘĂ - ISAFETY.RO

Marea provocare a responsabilului SSM, în gestionarea
siguranței lucrătorilor aflați în munca la domiciliu, constă
tocmai în imposibilitatea evaluării corecte a tuturor
factorilor de risc la care este expus angajatul, la el acasă.
NICOLAE BĂDIN - KASTAMONU ROMÂNIA

Cei mai mulţi dintre noi suntem la prima experienţă de
telemuncă şi învăţăm din mers cum să ne adaptăm noilor
provocări. De la început am definit, pentru lucrătorii
aflaţi în această situaţie, un set de recomandări privind
menţinerea unui mediu de lucru sănătos, în care am pus accent
pe ergonomie, concentrare şi stabilirea unui program care să
includă pauze şi momente de exerciţii fizice. Unul dintre aspectele
la care ar trebui să se lucreze din punct de vedere legislativ ar fi
debirocratizarea telemuncii şi flexibilitate din punct de vedere
al cerinţelor privind evidenţa timpului de lucru.
DAN-ADRIAN DIDIŢEL - MAXAM ROMÂNIA

Pentru mine a fost un moment mult așteptat și am profitat
pentru a scoate în evidență faptul că “safety” este parte
din viața noastră. Aveam și înainte colegi care munceau
la domiciliu după program, dar acum a fost momentul în
care această activitate a luat o formă oficială. Evaluarea a fost
simplă pentru că și eu m-am aflat în postura de a lucra de acasă
și bazându-mă pe experiența proprie a fost ușor să fac evaluarea
de risc și să întocmesc instrucțiunile proprii de SSM. Fiecare
angajat avea alte condiții de muncă acasă, dar au fost nevoiți să
respecte instrucțiunile întocmite pentru siguranța lor. Provocarea
cea mai mare a fost legată de dotări, în rest lucrurile au fost simple
în a configura acest mod de lucru. Pentru mine nu a fost clar și
încă nu este dacă pentru munca la domiciliu trebuie emisă o nouă
fișă de aptitudine sau cum se consemnează instruirea în fișele
individuale SSM.

Până acum, cel puțin pentru mine, nu am mai avut de-a
face cu această aborare, telemunca, în companiile unde
am activat, însă poate și din cauza profilului industrial
al activității. Este evident faptul că nu poți face producție
prin telemuncă. După părerea mea, contextul Covid-19 a dat
un impuls acestei abordări. Deși multe companii erau timide spre
o asemenea abordare, din diferite motive, într-un final au constatat
că totuși este o abordare bună. Când o parte din colegi au lucrat
prin telemuncă, am început să mă documentez pe acest subiect,
care din păcate este foarte puțin reglementat legislativ din punct
de vedere SSM, mă refer în România, dar am citit, am participat
la conferințe și am reușit să îmi conturez câteva aspecte interne
care să mă ghideze. Referitor la îmbunătățire, cred că instituțiile
statului acum ar putea avea workshopuri cu angajatorii, specialiștii
în SSM, Resurse Umane etc. și să întocmească un ghid practic și
actualizat secolului în care trăim în ceea ce privește telemunca.
LIVIU IONUȚ OPREA - MW ROMÂNIA

În contextul muncii la domiciliu, provocarea cea mai
mare a specialistului SSM este că nu poate evalua direct
în ce condiții se lucrează, având în vedere că accesul în
spaţiul privat nu se poate face decât cu acordul angajatului.
Totodată, apare și problema implicării în alte activități, care
nu sunt legate de procesul de muncă, ci sunt din mediul „casnic”,
dar care pot genera diverse accidentări. Cu toate acestea, au fost
luate toate măsurile, împreună cu colegii de la departamentul de
Resurse Umane, pentru a ne asigura ca toți colegii care lucrează
de acasă, au cele mai bune și sigure condiții de desfășurare a
activității, la fel ca la birou. Din punct de vedere tehnic nu a fost
foarte dificil să configurăm munca de la domiciliu. Compania
noastră a fost în măsură să pună la dispoziția angajaților dispozitive
IT cu un nivel ridicat de performanță și chiar unele piese de
mobilier de birou, la solicitarea angajaților. Considerăm că un
aspect important de clarificat în legislația muncii ar putea fi
clarificarea elementelor referitoare la răspunderea angajaților în
ceea ce privește SSM în spațiile private unde aleg să își desfășoare
activitatea.
CRISTIAN GEORGESCU - NESTLÉ ROMÂNIA

ANA-MARIA MARCU - MMM AUTOPARTS

Provocarea specialistului SSM în gestionarea siguranței
lucrătorilor aflați în muncă la domiciliu/telemuncă, este
de a evalua riscurile și de a stabili și implementa măsurile
de protecție necesare. În cadrul companiei, angajații aveau
posibilitatea, și înainte de pandemie, de a lucra în regim home
office. Faptul că majoritatea angajaților utilizează laptop-ul ca
echipament de muncă, pentru companie a fost ușor de configurat
acest mod de lucru. Din păcate mai toată legislația în domeniul
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Munca la domiciliu și telemunca sunt pretabile doar
lucrătorilor neimplicați în procesele de producție. Cei
care lucrează de acasă nu se supun unor riscuri
suplimentare (față de cele existente la birou). Mai mult, în
contextul pandemic, munca la domiciliu devine mai sigură,
dar asta doar teoretic, pentru că nu garantează nimeni că lucrătorul
va sta doar la domiciliu în timpul programului de lucru și nu se
va expune riscurilor de infectare. De aceea, nu este nicio provocare
reală în această direcție din punctul de vedere al SSM. Legat de
munca la domiciliu, rămâne pentru companie provocarea de a
eficientiza modul de lucru al celor care lucrează de acasă. La drept
vorbind, munca la domiciliu nu trebuie supraestimată și nu
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reprezintă o soluție eficace, aceasta având mari limitări. Putem
concluziona că dacă munca la domiciliu nu se desfășoară pe
termen scurt, performanța organizației va avea de suferit pe
termen lung. În timpul pandemiei, adevăratele provocări pentru
responsabilul SSM (dar și pentru organizație) apar atunci când
trebuie asigurat un nivel ridicat de siguranță la locurile de muncă
organizate pentru realizarea producției (ce se poate face doar
lângă liniile de producție), sau pentru îndeplinirea sarcinilor
care nu pot fi realizate la distanță (pentru care este necesară
prezența fizică în companie). Întotdeauna trebuie să ne focalizăm
pe procesele de producție, deoarece (în cea mai mare măsură)
aici sunt riscurile semnificative și tot aici apar accidentele și
incidentele de muncă.
RĂZVAN VASILE CIOMÂRTAN
- OȚELINOX, TÂRGOVIȘTE

În perioada imediat următoare începutului pandemiei,
a fost esențial pentru organizație să se asigure că
lucrătorii au înțeles cum va arăta munca lor în noul
context, indiferent dacă au lucrat permanent de la birou
sau au alternat cu telemuncă. În timp ce unii se așteaptau ca
nimic să nu se schimbe, alții s-au așteptat ca totul să fie diferit.
În scopul atingerii așteptărilor lucrătorilor și atenuării anxietății,
pregătirea și instruirea lucrătorilor, precum și reamintirea că
aceste schimbări au fost menite să îi protejeze, au fost unele din
provocările angajatorului, a profesioniștilor în domeniul
securității și sănătății în muncă și a celor din domeniul medicinei
muncii. A fost, de asemenea, important de înțeles pentru angajator
și departamentul de SSM, faptul că lucrătorii au perceput că
organizației îi pasă de ei și că aceasta înțelege cum să
îmbunătățească și să susțină această grijă la revenirea la locul de
muncă. Și în momentul de față este dificil, pentru că ne aflăm
doar la începutul acestui proces numit ”telemuncă”, proces în
care nu avem multă experiență. Psihologii ne avertizează că
atunci când telemunca intervine pentru un termen lung, poate
apărea dificultatea de a separa viața profesională de cea personală,
pentru că munca se desfășoara, practic, în același loc - la domiciliu.
Au apărut date noi privind dificultatea de a relaționa cu colegii
în același mod în care relaționau când erau la birou, unele persoane
acuzând sentimentul de izolare. Actualul cadru legal nu
delimitează foarte clar telemunca față de munca la domiciliu,
astfel apar dese confuzii referitoare la situația în care se aplică
munca la domiciliu și cea în care se aplică telemunca, mai ales în
cazul în care salariatul desfășoară activitatea de la domiciliu. În
plus, trebuie regândită legislația securității și sănătății în muncă,
întrucât flexibilizarea muncii aduce cu sine riscuri mai mari din
această perspectivă, iar pe cale de consecință trebuie regândită
definiția accidentului de muncă în această situație. Este extrem
de dificil ca angajatorul să asigure condiții de securitate și sănătate
în muncă la nivelul celor de la sediul angajatorului, atâta vreme
cât salariatul își poate desfășura activitatea dintr-o multitudine
de locuri, care nu sunt sub controlul angajatorului. De asemenea,
trebuie reglementată foarte clar modalitatea de consemnare a
instruirii lucrătorilor, deoarece actualul cadru legislativ, mai
mult încurcă decât simplifică lucrurile. În era digitală, folosim
aceeași modalitate anacronică de consemnare a instruirii. Aceeași
situație o experimentăm când dorim să angajăm lucrători pe
posturi cheie, unde legislația pune multe obstacole - de exemplu
pentru angajarea unui cetățean străin care va lucra permanent
din acea țară sau un lucrător care din diverse motive trebuie să
lucreze din afara țării, este dificil de îndeplinit cerințele legale
de SSM (cum se realizează controlul angajatorului, cum și unde
se consemnează instruirea, cum se realizează controalele medicale
de angajare și periodice etc.).
MARIUS BERECHET - PREH ROMÂNIA

Este clar una din cele mai mari provocări, dat fiind că
acest tip de muncă nu a fost utilizat până la izbucnirea
acestei pandemii! Având în vedere că riscurile pentru
acești angajați diferă oarecum de cele existente la
locul de muncă, pentru această categorie de personal
s-a efectuat o evaluare în echipa HR-QHSE. Riscurile au
fost identificate pe categorii adecvate lucrului la domiciliu,
iar măsurile de mitigare au fost documentate într-o procedură
specifică, ce a fost anexată la contractele individuale de muncă
ale angajaților aflați în această situație. Și, nu în ultimul rând,
din cauza faptului că acești angajați nu pot fi monitorizați
periodic, s-a intensificat comunicarea cu aceștia pe aspectele
ce țin de siguranța în muncă. Ne-am adaptat din mers, la fel
ca toată lumea! Nu e un drum ușor, e clar că vom mai merge
pe acest drum ceva vreme, dar important este să găsim în
orice situație cele mai bune și adecvate metode pentru a rezolva
o problemă. Dacă în alte companii cu specific diferit, toată
activitatea se poate desfășura de la domiciliu, specificul
rafinăriei noastre, care trebuie să funcționeze în siguranță,
la „foc continuu”, nu permite acest lucru. Astfel încât am fost
nevoiți să identificăm rapid posturile-cheie, operaționale,
pentru care nu se poate aplica munca la domiciliu, posturile
non-operaționale care presupun activități ce pot fi desfășurate
exclusiv de la domiciliu, sau într-o îmbinare lucru in site-lucru
la domiciliu, prin sistem „rotație”.
FELICIA ANDREI - ROMPETROL RAFINARE

Trebuie să recunoaștem că, prin munca la domiciliu,
riscurile privind traseul de deplasare au fost eliminate,
dar apar alte riscuri cum ar fi riscuri ergonomice prin
lipsa unor birouri/scaune adecvate, lipsa infrastructurii
IT etc. De departe provocarea vine din lipsa interacțiunii,
instalarea monotoniei și, mai ales, sănătatea emoțională.
Organizația în care lucrez a prevăzut schimbările ce urmau
să vină o dată cu pandemia, astfel încât a fost ușor să ne
adaptăm pe măsurile propuse pentru lucrul de acasă. Totuși,
tipul de activitate este unul dinamic, activitatea preponderentă
fiind desfășurată pe teren, iar cum șantierele nu s-au închis,
am putut lucra, cu respectarea măsurilor impuse. Așa cum
am discutat la workshop-ul realizat de Govnet Romania,
Siguranța Angajaților în Telemuncă și Muncă la Domiciliu,
din luna iulie, legislația are nevoie de îmbunătățiri în această
direcție, iar partea de SSM cu atât mai mult, deoarece simțim
o lipsă a reglementării desfășurării activității din locații
multiple, a autorității și responsabilităților angajatorului
pentru munca de la domiciliu etc.
MIRCEA DEACONU - SCHINDLER ROMÂNIA

Compania noastră a implementat cu ani în urmă
varianta de muncă la domiciliu, cu o frecvență agreată
împreună cu supervizorul, care a contribuit la
conceptul de flexibilizare și care a fost apreciat în timp
de către toți colegii. Așa că munca la domiciliu nu a fost
ceva nou pentru noi, însă durata acesteia a fost și este o
provocare. Instruirile SSM au fost mutate în online și am
dezvoltat materiale specifice activităților legate de munca la
domiciliu. Nu au existat dificultăți de a configura acest nou
mod de muncă pentru colegii din departamentele funcționale.
Evident acest mod de lucru nu se aplică personalului din
producție.
ANCA SĂLĂJAN - TENARISSILCOTUB
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12 REGULI DE VIAȚĂ:
„ASUMAREA DE RISCURI
ESTE ESENȚIALĂ”
Tim Marsh, director executiv la Anker & Marsh, discută
despre cea mai bine vândută carte a lui Jordan Peterson,
„12 Reguli de viață” și în special despre regula cu
numărul 10 „Oamenii au nevoie să își asume riscuri”

J

ordan Peterson este foarte controversat atunci când
vine vorba despre diferențele de gen, dar explică totuși
ceva interesant despre beneficiile apetitului pentru risc.
Se spune că, pe vremea când doar mașinile Volvo erau
proiectate pentru a îndeplini condițiile de siguranță, nu
puteai să duci una pe Insula Man în timpul săptămânii
curselor TT, fără să o zgârii. Aparent, motocicliștii
cunoșteau studiul din domeniul asigurărilor care
demonstra că este considerabil mai posibil ca ei să fie
uciși de șoferii de mașini Volvo, decât de oricare alții.
Acest lucru putea fi datorat faptului că șoferii nepricepuți
tindeau să cumpere mașini Volvo, dar e mult mai probabil
să reflecte teoria homeostaziei riscului - și anume faptul
că avem un anumit apetit pentru riscuri, deci cu cât
e mai sigură mașina, cu atât șofatul va fi mai riscant
(toate acestea înainte de omnipotentele camere radar și
de standardele Europene de proiectare).
Poate nu ai auzit de academicianul modern/celebritatea
de pe YouTube/autorul și provocatorul Jordan Peterson,
dar, după cum The Sunday Times a spus recent, „trebuie
să știi că, pe scurt, milenialii îl consideră Dumnezeu”
(imaginează-ți-l ca și cum ar fi copilul nelegitim al lui
David Attenborough și Katie Hopkins). Cea mai recentă
carte a lui, „12 Reguli de viață”, are un capitol care vorbește
despre risc într-o manieră care demonstrează că înțelege
pe deplin teoria homeostaziei riscului - Peterson sugerează
că apetitul nostru, uneori alarmant de sănătos pentru risc
este atât inevitabil, cât și într-adevăr necesar, pentru
prosperitatea speciei noastre, parcă mult prea ambițioase.
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DEZVOLTĂ COMPETENȚA
Părerea lui este că oamenii vor să își dezvolte competența
chiar mai mult decât își doresc să fie în siguranță. Asta
pentru că știm, deși poate doar în mod instinctiv, că „lucrul
care îi face pe oameni să fie cel mai în siguranță posibil,
este competența” pe măsură ce trebuie să stăpânim frica
și mediul înconjurător ostil. El sugerează că „Copiii au
nevoie de locuri de joacă îndeajuns de periculoase încât
să fie o provocare”, altfel ei nu se vor mai juca în ele sau se
vor juca în ele, dar în feluri creative și periculoase în mod
neintenționat. Suntem „programați pentru a trăi la limită”
și pentru a ne bucura de risc, pentru că ne face pe mulți
dintre noi să ne simțim măcar „învigorați și entuziaști”.
În clasicul film cu Dustin Hoffman, „Marathon Man”,
personajul principal plătește o grupare stradală pentru
ajutor cu o problemă logistică, dar îi avertizează spunând
„dar trebuie să vă avertizez că ar putea fi periculos”. Liderul
găștii glumește, spunând (prarafrazez) „nu primești
o reducere doar pentru că o să fie distractiv!”. Există
schimburi de replici similare în multe alte filme.
Problema cu a fi „cocoloșit” în exces, spune Peterson în
„12 Reguli de viață”, este că ne vom „deplasa greoi, ca niște
leneși, inconștienți, nedezvoltați și nepăsători. Protejați
prea mult, vom cădea atunci când ceva periculos, neașteptat
și plin de oportunități va apărea brusc, lucru care se va
întâmpla în mod inevitabil”. El nu este prima persoană care
face această afirmație (vezi Frank Furedi, autorul cărții
„Cultura fricii și a altora”), dar cu siguranță este primul
care este considerat un lider de opinie pentru o generație.
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CERCETAREA ÎN DOMENIUL
SIGURANȚEI
Cercetări recente realizate la Universitatea
Cranfield au studiat conceptul existenței
unei culturi a riscului - și, în mod specific,
conceptul existenței unei subculturi a riscului.
Spre exemplu, în cazul Deepwater Horizon,
conducerea era conștientă de pericolul
de alunecare și căzături și gestiona asta cu
asiduitate (fiind conștienți de faptul că mai
mulți oameni fuseseră uciși căzând, decât în
incidente privind siguranța proceselor). Forța
de muncă, pe de altă parte, era mai îngrijorată
de problemele legate de siguranța proceselor,
față de care conducerea părea să fie indiferentă,
sau pe care părea chiar că le desconsideră
într-un mod creativ. (Cu „bladder effect” ca
„explicație” pentru valorile neașteptate).
Ce ar fi ajutat în acest caz ar fi fost instruirea
bazată pe informații și ilustrarea privind riscul
de a cădea și, respectiv, ascultarea cu atenție (a
îngrijorărilor forței de muncă). În mod sigur,
un susținător al conceptului „safety differently”
ar spune că dialogul bidirecțional eficient,
obiectiv și analitic este întotdeauna esențial.
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GESTIONAREA RISCULUI
Ceea ce este important pentru societate, în general,
ne duce pe niște ape politice controversate, deci este
important de subliniat - în mod special pentru numeroșii
mei prieteni din grupul „Women in Health & Safety” - că
următorul text din „12 Reguli de viață” conține citate
directe și parafrazări din gândurile lui Peterson.
Latura pozitivă și non-controversată a afirmației
„bărbații și femeile sunt diferiți” făcute de Peterson, a
fost rezumată de către regretatul Ian Whittingam MBE,
mare militant pentru siguranță, care obișnuia să spună
pe un ton glumeț că „siguranța are nevoie de mai multe
femei”, remarcând că „ele pur simplu nu tolerează des
prostiile pe care le fac bărbații!”.
Într-un mod mai controversat, Peterson spune că, deși
nu este singurul lucru pe care trebuie să îl facă, pe scurt
„bărbații trebuie să fie bărbați” și să aibă grijă de familiile
lor (știu, știu ... și vom reveni la asta!), dar cu relevanță
directă pentru gestionarea riscului și ca referință la
observația lui Ian, adaugă faptul că „un bărbat nu trebuie
să fie un copil”. Mai exact, el spune că bărbații ar trebui
să fie independenți, deoarece bărbații „dependenți” nu
sunt de folos niciunuia dintre sexe. Bărbații, spune el,
„impun un cod de conduită unul asupra celuilalt atunci
când lucrează împreună. Fă-ți treaba. Îndeplinește-ți
sarcinile. Fii alert și atent. Nu te văita și nu fi sensibil.
Apără-ți prietenii. Nu linguși și nu pârî. Nu fi sclavul
regulilor stupide. Nu fi dependent. Deloc. Niciodată”.
El adaugă că „(tachinarea ușoară) și hărțuirea care este
(deseori) parte din „inițierea” în muncă, sunt un test.
Ești dur, distractiv, competent și de încredere? Dacă
nu, pleacă. Simplu.”.

TIM MARSH
DIRECTOR
GENERAL LA
ANKER & MARSH
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PSIHOLOGIA POZITIVĂ
Experiența din viața reală sugerează
că el nu greșește în totalitate, după
cum poate mărturisi oricine a lucrat
vreodată pe o platformă petrolieră sau
într-un loc similar (sau a citit o carte
precum „Don’t Tell Mum I Work the
Rigs” de Paul Carter). Corect sau greșit,
așa stau lucrurile și așa au stat mereu,
într-o mare măsură (dacă așa ar trebui
să stea lucrurile mereu, este complet altă
chestiune).
Spre exemplu, o meta-analiză a zecilor
de sute de americani realizată de Martin
Seligman, regele „Psihologiei Pozitive”
și un guru în domeniul siguranței
pozitive, a arătat că oamenii optimiști,
care nu au o atitudine fatalistă și care
au o poziție determinantă de control,
aduc multe părți pozitive în lumea
siguranței. Ei sunt mai atenți la
instruire și sunt, spre exemplu, „primii
în adăposturile împotriva uraganelor”.
Ei contribuie la investigațiile
pentru accidente cu idei mai bune și
prezintă mai multe comportamente
prosociale de tip SHE (Safety, Health,
Environment - Siguranță, Sănătate,
Mediu înconjurător) „în plus”. De
asemenea, ei suferă la fel de multe
accidente ca persoanele negativiste,
deși persoanele negativiste sunt mult
mai fataliste. Eu am contestat asta,
spunând că este „imposibil”, dar cifrele
sunt clare. Motivul a fost dintotdeauna
chiar sub nasurile noastre și este
pe deplin congruent cu perspectiva
lui Peterson sau cu toleranța la risc.
Persoanele optimiste încep să facă
lucrurile cu entuziasm și, în cuvintele
lui Peterson, pur și simplu trag la fel de
tare cum au făcut-o mereu și cum o vor
face mereu, ar spune el.
Pentru a ne întoarce la afirmația lui mai
controversată, următorul citat exprimă
clar perspectiva lui Peterson și anume că
„bărbații trebuie să fie bărbați” și, mai
important de atât, că societatea nu poate
funcționa fără asta. El încheie în mod
dramatic și sugerează că: „femeile cu o
bună sănătate (emoțională) nu vor băieți.
Ele vor bărbați” și că orice lucru care
„interferează cu transformarea băieților
în bărbați nu le este mai prieten femeilor
decât le este bărbaților ... dacă crezi că
bărbații duri sunt periculoși, gândește-te
la lucrurile de care sunt capabili bărbații
slabi”. Precum este prezentată mai sus,
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perspectiva lui e clară: comportamentul
de asumare a riscurilor, în special în
cazul bărbaților tineri, este parte din
procesul prin care învață să devină
membri capabili, competenți și
productivi ai societății. El justifică aceste
observații și, sincer, nu o face în spiritul
lui Alf Garnet și Donald Trump, ci mai
degrabă în spiritul lui Dawkins, Barash
sau altor socio-biologi care văd rolurile
în societate ca fiind atât suprapuse cât și
divergente, dar de valoare egală (din nou,
aceasta este definiția lui pentru o bună
sănătate emoțională și pentru a fi adult!).

LEGEA NATURII
Punctul lui de vedere este că încercările
de a transforma structurile societății
prin intermediul ingineriei sociale
nu pot suplini milioanele de ani de
fiziologie înnăscută. Mai mult decât atât,
structurile sociale care s-au dezvoltat
pe parcursul secolelor au făcut asta cu
un motiv și au permis existența unor
progrese enorme, majoritatea pozitive
pentru specie, iar încercarea de a face o
schimbare forțată, va cauza consecințe
neprevăzute.
Merită menționat, totuși, că indiferent
dacă este adevărat doar într-o anumită
măsură, negarea acestui adevăr (parțial)
reduce obiectivitatea cu care înțelegem
gestionarea riscului. Acest lucru este
extrem de important, deoarece faptul că
obiectivitatea înțelegerii noastre pune o
limită externă eficacității răspunsului
nostru, este o lege a naturii. În mod
special atunci când vrem să evităm
consecințe nedorite. Spre exemplu,
vorbind din nou despre bărbații

tineri, un funcționar public din Marea
Britanie a publicat un clasament cu cei
mai obraznici fani ai fotbalului. Spre
oroarea lui, ei nu s-au simțit rușinați și
nu și-au îmbunătățit comportamentul
cum el sperase, și asta a devenit foarte
clar în weekend-ul în care a avut loc
primul meci între două echipe fruntașe
în clasament!
Lumea excelenței în siguranță, în special
în domeniul gestionării erorilor umane,
a știut mereu că educația, regulile și
sistemele, chiar și legislația, sunt doar
elementele de bază - cele necesare,
dar nu suficiente. Design-ul isteț,
responsabilizarea și facilitarea, ele
sunt cheia.
Deci milioane de ani de fiziologie, întrun colț și oameni foarte inteligenți,
grijulii și creativi în celălalt. Cursele
de Formula 1 pot fi un bun exemplu
de ce ar trebui să facem pentru a
rezolva o dilemă aproape imposibilă.
Șoferii (din nou, de obicei, dar nu
întotdeauna, bărbați tineri) vor vrea
în continuare să concureze la viteze
de 320 km/h pentru sentimentul de
exaltare și pentru a „își testa limitele”
și pentru a „dovedi ceva” și pentru
a-și demonstra „abilitățile de a stăpâni
riscul”. Indiferent, prin aplicarea
unor principii robuste și practice de
proiectare, am făcut un pas înainte
foarte important în reducerea numărului
de decese și accidentări grave (în Formula
1, pornind de la în jur de două pe an pe
parcursul a decade și ajungând la una
singură în ultimii 20 de ani). Nimeni
nu a încetinit.
REZUMAT
Pe scurt, riscul este risc, dar gestionarea
riscului e altă chestiune. Dacă ar fi să
ștergem progresele făcute în general
în legislație și cultură, cum încă se
întâmplă în multe locuri de pe glob, în
câțiva ani ne-am întoarce la vremurile
în care pierdeam doi bărbați la fiecare
milă construită, cum a fost în cazul
canalului Manchester Ship Canal.
Ideea principală pe care ar sublinia-o
Peterson ar fi, totuși, că în continuare ar
sta (majoritatea bărbați tineri) la coadă
pentru a lucra, râzând și glumind așa
cum fac ei. Mai mult decât atât, el ar
sugera că fără acea mentalitate posibil
fatală, acest articol ar fi fost pictat pe
peretele unei peșteri.

EXPERTS PLATFORM

Romania

DIFERENȚA DINTRE

RISC ȘI PERICOL
DIN PUNCT DE VEDERE SSM

O

serie de studii realizate în domeniul Securității și
Sănătății în Muncă au demonstrat faptul că o mare
parte dintre lucrători nu cunosc diferența dintre
pericol și risc la locul de muncă și că pericolele la locul
de muncă sunt generatoarele riscului de îmbolnăviri,
accidente, invaliditate sau decese.
Datorită similitudinilor, riscul și pericolul pot fi
confundate și utilizate
în expresii incorect.
Ambele se referă la
fapte care ar avea loc și
ar avea efecte negative.
Cu toate acestea, este
important să se distingă
semnificațiile lor reale. Apoi vom vedea diferența
dintre risc și pericol, dar mai întâi vom defini fiecare
concept.
RISCUL este „efectul incertitudinii asupra
obiectivelor”. În această definiție, incertitudinea
include întâmplări (care pot să aibă sau să nu aibă
loc) și incertitudinile cauzate de ambiguitatea sau
lipsa informațiilor. Acesta include și efecte negative
și efecte pozitive asupra obiectivelor.
Din punct de vedere al sănătății și de management
al siguranței, termenul „risc” poate fi definit ca fiind
consecința cea mai probabilă a unui hazard, combinat
cu riscul sau probabilitatea de a se produce.
Un risc este probabilitatea, mică sau mare, ca o
persoană să fie vătămată ca urmare a unui pericol.
Sănătate, securitate și mediu (HSE) sunt separate ca
arii de practică, cu toate acestea, ele sunt adesea legate.
Separarea acestor arii de practică are de-a face, de
obicei, cu organizarea structurilor de management.
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Cu toate acestea, există legături puternice între aceste
discipline. Una dintre cele mai puternice legături
între acestea, este că un singur eveniment de risc
ar putea avea un impact în toate cele trei domenii,
chiar dacă pe intervale de timp diferite. De exemplu,
eliberarea necontrolată de radiații sau substanțe
chimice toxice poate fi, pe termen scurt cu consecințe
mai îndelungate asupra
sănătății, și pe termen
lung asupra mediului.
Evenimente precum cel de
la Cernobâl, de exemplu, au
provocat decese imediate,
dar și pe termen lung,
datorate cazurilor de cancer generat de radiații, și au
lăsat un impact de durată asupra mediului și faunei.
RISCURI LA LOCURILE DE MUNCĂ:
Biologice. Pericolele biologice care pot genera
riscurile aferente includ viruși, bacterii, insecte,
animale etc., care pot provoca efecte negative
asupra sănătății. De exemplu, mucegai, sânge și alte
fluide corporale, plante dăunătoare, canalizare,
praf și viermi.
Chimice. Pericolele chimice generatoare
de riscuri sunt substanțele periculoase care pot
provoca daune. Aceste pericole pot avea efecte
asupra sănătății, cum ar fi iritarea pielii, iritarea
sistemului respirator, orbire etc.
Fizice. Pericole fizice care pot genera riscuri
sunt factorii de mediu care pot dăuna unui angajat
fără să-l atingă neapărat, inclusiv înălțimi, zgomot,
radiații și presiune.
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Ergonomice. Pericolele ergonomice
generatoare de riscuri sunt rezultatul unor
factori fizici care pot determina leziuni
musculo-scheletice. De exemplu, un design
necorespunzător al biroului, o poziție proastă și o
manevrare manuală.
Psihosociale. Pericolele psihosociale includ
riscurile care pot avea un efect advers asupra
sănătății mintale a unui angajat sau a stării de
bine. De exemplu, hărțuirea sexuală, victimizarea,
stresul și violența la locul de muncă.
PERICOLUL se referă la orice act sau eveniment care
are capacitatea de a face rău. Prin urmare, tot ceea
ce poate dăuna direct sau indirect fiecărui material,
corp sau integrității fizice sau mentale este periculos.
Pericolul nu vine întotdeauna din afară, ci se
datorează neglijenței, modului nesigur sau eronat
în care sunt tratate
anumite situații sau
obiecte.
Îndepărtarea sistemelor
de siguranță (bariere
optice dezactivate,
ecrane de protecție
îndepărtate) de la echipamentele de muncă reprezintă
un pericol de accidentare.
Neutilizarea echipamentului individual de protecție
reprezintă un pericol de accidentare, de exemplu lipsa
căștii de protecție în zonele cu pericol de cădere a
obiectelor de la înălțime. Neutilizarea centurilor de
siguranță în momentul în care se lucrează la înălțime
reprezintă pericol de cădere de la înălțime.
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Ca atare, riscul este o funcție de pericol și expunere.
Un pericol poate fi orice sursă potențială de
vătămare.
Un pericol este un agent, condiție sau activitate cu
potențial de daună, și dacă este necontrolat, poate
afecta în mod negativ sănătatea persoanelor expuse.
Pericol este intrinsec sau prejudiciu care este
reprezentat, de exemplu de toxicitatea unui compus
chimic. Expunerea este probabil contactul cu acel
pericol.
De exemplu, în cazul în care un angajat lucrează cu
un compus chimic și acesta nu respectă indicațiile din
fișa cu date de securitate, neutilizând echipamentul
individual de muncă indicat în aceasta, cantitatea
corespunzătoare și expunându-se o perioadă mai
lungă de timp, acestea pot duce la probleme grave
de sănătate, chiar și cancere.
În concluzie, evaluarea de riscuri este un proces care constă
în evaluarea riscurilor
pentru securitatea și
sănătatea lucrătorilor,
generate de pericolele
existente la locul de muncă.
Diferența dintre pericol și
risc este:
Pericolul este probabilitatea de a expune lucrătorul
la incidente, în timp ce riscul este este posibilitatea
producerii de daune;
Pericolul poate apărea în fiecare zi, în timp ce
riscul este probabilitatea unui pericol care ar putea
apărea în viitor;
Riscul este rezultatul neadecvării măsurilor
necesare pentru a minimiza pericolul.

DIANA
TEODORA
MANTA
EXPERT HSE
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SIGURANȚA
TROTINETELOR ELECTRICE
Î

n contextul știrilor zilnice despre încă un deces
în legătură cu trotinetele electrice, prezentăm
în continuare sfaturi și informații cu caracter
practic pe care le puteți transmite mai departe
colegilor, angajaților, prietenilor și familiei.
De ce trotinete electrice?
Angajații companiilor din marile orașe sunt
probabil tentați, dacă nu chiar obligați, să
profite de orice soluție pentru „ultima sută
de metri”, în fiecare zi. Odată cu explozia
programelor de sănătate și bunăstare,
angajații își pot acum „ajusta” naveta pentru
a face mini-antrenamente și pe timpul zilei.
Parcarea autovehiculelor mai departe pentru a
economisi taxele mari de parcare practicate în
centrele orașelor, sau coborârea din mijloacele
de transport în comun cu una sau două stații
mai repede decât cea care este cel mai aproape
de birou, sunt deprinderi excelente care
promovează o activitate fizică în timpul unei
zile de muncă. Zilele acestea, mulți oameni aleg
să parcurgă restul drumului pe biciclete sau
trotinete în regim de „covoiajare” (ridesharing).
E la fel ca mersul pe bicicletă?
Nu neapărat... trotinetele electrice nu sunt ca
trotinetele cu propulsie umană ale anilor '80
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și '90. Acum nu e momentul să începi să mergi
pe trotinetă dacă nu ai mai făcut asta niciodată!
Lipsa de practică, instrucțiunile minime de
siguranță, trotuarele și arterele orașelor, se
dovedesc o combinație periculoasă, dacă nu
chiar letală, în metropolele americane.
Care este problema?
Conform CDC, o treime dintre vătămările în
legătură cu trotinetele electrice sunt suferite
de cei care încearcă prima dată acest pseudomod de transport, iar la fiecare 5.000 de
deplasări cu scutere electrice, se raportează și
o vătămare. Într-un program pilot lansat recent
în Chicago pentru trotinetele electrice, 60.000
de deplasări au fost înregistrate în decurs de o
săptămână, dintre care peste 11.000 în primul
weekend. Aplicând raportul de 1:5.000, putem
estima că, pe perioada programului-pilot din
acest oraș, ar fi putut avea loc 12 vătămări în
legătură cu trotinetele electrice. În Austin,
Texas, un studiu a concluzionat că aproape
jumătate dintre vătămările suferite de cei care
au utilizat trotinete electrice au fost grave,
dintr-un număr total de 160 de utilizatori
răniți, în decursul unei perioade de trei luni.
Leziunile suferite au fost predominant fracturi
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osoase și sângerări grave. În același studiu realizat
în Austin, Texas, aproape 48% dintre utilizatori
au suferit leziuni la cap, 33% dintre cei răniți fiind
utilizatori pentru prima dată, iar vârsta medie a
utilizatorilor fiind 29 de ani.
În Nashville, primarul a notificat recent șapte
companii care pun la dispoziție trotinete electrice,
că un program pilot urmează să se încheie și că
trotinetele electrice vor fi interzise pe arterele
orașului după decesul unui tânăr de 26 de ani care
se deplasa pe o trotinetă electrică, cu o alcoolemie
de două ori mai mare decât limita legală. Decese în
legătură cu utilizarea trotinetelor electrice au fost
semnalate și în Atlanta, Washington, D.C., Dallas,
Chula Vista (California), San Diego (California) și
Cleveland (Ohio). În Paris, Franța a fost înregistrat
primul incident mortal care a implicat o trotinetă
electrică, în urma căruia edilii au stabilit limite
de viteză și amenzi pentru utilizarea trotinetelor
electrice pe trotuare.
În plus față de preocupările legate de siguranța
utilizatorilor, disponibilitatea generalizată a
trotinetelor electrice ridică probleme celor care se
află în scaune cu rotile, celor care folosesc mijloace
de asistență pentru mobilitate, cum ar fi bastoane și
premergătoare, dar și celor care împing cărucioare
pentru copii pe trotuarele orașelor. Trotuarele
orașului par înțesate de trotinete, denumite
inteligente, care își așteaptă următorul utilizator.
Și avem și această fotografie dintr-o relatare a celor
de la Fox News despre cum Baltimore, Maryland,
abordează chestiunea trotinetelor electrice –
fotografia prezintă un adult pe o trotinetă electrică
ducând un copil în spațiul dintre el și ghidon.

Pistele de mobilitate în Baltimore, Maryland
(Fox News/Talia Kirkland)

Ce se face pentru siguranță?
Unele companii care pun la dispoziție trotinete
electrice, au fost obligate să aplice abțibilduri
pe ghidon cu regulile de circulație, de regulă
restricțiile impuse de autoritățile locale. Pe diferitele
aplicații, informațiile de siguranță comunicate
sunt mai degrabă limitate. În cazul accidentelor
în care utilizatorii sunt aruncați peste ghidon și
suferă răni la cap, gât sau umeri, am putea crede
că protejarea capului ar putea ajuta la prevenirea
deceselor și leziunilor grave suferite în timpul
utilizării trotinetelor electrice. Și totuși, majoritatea
utilizatorilor nu folosesc o cască. Am discutat cu un
distribuitor de căști de protecție pentru a afla dacă
recomandă folosirea căștilor pe care le vând și către
utilizatorii trotinetelor electrice. Răspunsul pe care
l-am primit a fost că gama lor de căști nu reprezintă
protecţie optimă pentru trotinete electrice, dar sunt
mai bune decât nimic!
O companie care oferă trotinete electrice, Wheels,
este în proces de realizare a unui model mai nou cu
cască atașată. Casca va fi prevăzută cu o căptușeală
de unică folosință pentru a răspunde îngrijorărilor
legate de igiena purtării în comun a căștii cu
persoane necunoscute.
Și dacă după toate acestea tot mai vrei să încerci o
trotineta electrică...
Purtaţi încălțămintea potrivită: cu vârful acoperit,
închisă sau fixată în orice alt mod de picior.
Dacă aveți cu dumneavoastră o geantă de mână, un
rucsac sau o geantă de curier, încercați să distribuiți
uniform greutatea.
Scoateți căștile din/de pe urechi pentru a putea auzi,
observa și a vă adapta la traficul de pe carosabil,
pista de biciclete și/sau trotuar.
Deplasați-vă la o viteză în care vă simțiți în siguranță
și în limitele afișate de compania care oferă trotineta
sau autoritățile locale. Viteza și condițiile rutiere au
fost factori decisivi în majoritatea accidentelor în
care au fost implicate trotinete electrice.
Purtați cască: planificați-vă deplasarea din timp și
folosiși o cască pentru biciclete.
Doriți să vă simplificați inspecțiile de siguranță?
Consultați aplicațiile cu Rapoartele de siguranță.
Eu le folosesc!

Abby Ferri este consultant, podcaster și autor de materiale și articole practice, creative și influente în domeniul siguranței
și gestionării riscurilor. Folosește rețelele de socializare, înregistrările audio și tehnologii de ultimă generație pentru
a pleda pentru siguranța și tratamentul corect al lucrătorilor. Anii în care a lucrat în domeniul construcțiilor i-au
oferit expertiza necesară pentru orice domeniu, iar abordarea ei inovatoare și-a lăsat amprenta pe mii de lucrători,
studenți și specialiști în probleme de siguranță din întreaga lume. Aflați mai multe despre Abby la www.abbyferri.com
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IMPLICAREA ȘI
PERSEVERENȚA
DUC LA PROGRES!

A

m fost întrebat în mai multe rânduri de persoane
din exteriorul domeniului Securității și Sănătății
în Muncă, cum se văd lucrurile din interior și care
este percepția mea privind siguranța în muncă la
noi în țară. Răspunsul ce îmi vine în minte de cele
mai multe ori este că: “Este loc de mai bine”.
Acest “Loc de mai bine”, eu îl traduc prin implicarea
mai adâncă în domeniul Securității și Sănătății în
Muncă a tuturor lucrătorilor de la toate nivelurile
ce se regăsesc într-o companie.
Pe de o parte, trebuie să înțelegem cu toții că odată ce
suntem învestiți sau numiți în funcții de conducere
(conducători ai locurilor de muncă, așa cum legislația
Securității și Sănătății în Muncă stabilește), pe lângă
beneficiile funcției, responsabilitățile cresc pe toate
ariile. Este o capcană în care cad unele persoane cu
funcții de conducere care cred că sunt responsabili
și dau socoteală doar de rezultatele specifice
departamentului pe care îl conduc. Activitatea de
Securitate și Sănătate în Muncă nu se rezumă la
doar cele câteva secunde când lucrătorul semnează
o fișă sau un Proces-verbal de instruire care atestă
prezența sa la instructaj, ci trebuie să existe un
dialog clar, cuprinzător între cel care instruiește și
muncitor, referitor la responsabilitățiile ce îi revin,
la riscurile locului de muncă, la regulile și măsurile
instituite, ce trebuie respectate.
De asemenea, ar trebui să existe o bună colaborare
între departamente, iar departamentele suport să

fie integrate permanent în activitățile întreprinse
în companie, ele reprezentând resurse viabile de
susținere a activităților și implicit a business-ului.
Pe de altă parte, o mare responsabilitate o poartă
fiecare lucrător. Odată ce lucrătorul a fost pregătit
și instruit de superior, este imperios necesar să dea
dovadă de o conduită adecvată privind respectarea
condițiilor locului de muncă, punând siguranța sa
și a celorlalți participanți la muncă, pe primul plan.
Este de reamintit faptul că odată ce lucrătorul
semnează documentele specifice instructajului,
se consideră că a înțeles, a luat la cunoștință și
și-a asumat informațiile primite. În schimb,
dacă instructajul este unul ce în fapt nu a existat,
lucrătorul își va continua activitatea așa cum s-a
învățat (în unele situații greșit), riscând zi de zi să
fie implicat într-un accident de muncă, cu urmări
nedorite pentru sine, dar și pentru conducătorul
locului de muncă.
Conștientizarea permanentă, implicarea solidă
și atentă a conducătorilor locurilor de muncă și
a lucrătorilor, privind Securitatea și Sănătatea în
Muncă, duc fără echivoc la progres și aș spune și la
liniște. Astfel, se creează locuri de muncă sănătoase,
lucrătorii se simt în siguranță, iar randamentul
tuturor devine mai ridicat.
Implicându-ne cu adevărat și perseverând cu toții
zi de zi, ridicăm ștacheta în domeniul Securității
și Sănătății în Muncă.
Ilustrație: freepik.com
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MUNCĂ – SIGURANŢĂ – RISCURI

ŞI EFECTELE LOR ASUPRA
SOCIETĂŢII UMANE

A

rticolul acesta nu este o analiză. Nu propune
soluții. Nici măcar nu „vede” dincolo
de un orizont de maxim 10 - 15 ani. Nu fac altceva
decât să punctez aici niște „temeri” care încearcă
generația mea, generația care a crescut „cu cheia la
gât”, în cete de joacă adunate în jurul blocurilor și
care nu poate înțelege actuala generație care este
„cu smartphone-ul în mână”, dar nu mai comunică
direct cu cel de alături, fiindu-i indiferent dacă
acesta este la un metru distanță sau la 10.000 km.
Prietenul de joacă sau colegul de discuții au devenit
o arătare virtuală, cu toate atribuțiile acesteia.
S-a spus că „omul este un animal social”, am
crescut și am trăit în această paradigmă. Se pare,
însă, că ea începe să dispară și ne îndreptăm cu pași
repezi către un alt tip de societate. Cum va arăta
aceasta și cum va afecta ea centrele de necesități
(polii) ale oamenilor?
Să încercăm să înțelegem logica apariției acestor
poli. La începuturi, nevoia de muncă (activitate)
a fost evidentă în momentul în care trebuia să
asiguri supraviețuirea (a ta și a familiei tale), întrun mediu de viață ostil. Munca trebuia să asigure
resursele esențiale pentru traiul de zi cu zi. Odată
cu apariția primelor accidente de vânătoare, sau de
cules, s-au conștientizat și riscurile aferente acestor
activități și inevitabil, și măsurile necesare pentru
evitarea lor, adică „nevoia de siguranță”.
Astfel, între acești trei poli ai triunghiului,
s-a dezvoltat o teorie întreagă și s-au conturat
primele efecte psihice asupra omului: prevederea,
prudența, frica, curajul ș.a.m.d. Acest al patrulea
pol al activității umane a închis „tetraedrul”
abordării muncii, prin organizarea structurală a
primilor trei.
În timp, polii au suferit modificări ne-esențiale, de
formă, dar nu de fond. Aceasta, până acum câteva
decenii, când, în contextul apariției IA (inteligenței
artificiale), unele teorii ale societății viitoare și-au
făcut timid apariția și au început să clatine această
structură aparent imuabilă prin logica ei. În ultimii

80

ani, aceste „clătinări” au devenit din ce în ce mai
violente și, fapt cu atât mai grav, unele realități
ale societății tehnologice par să îi dea dreptate.
Astfel, spaimele omului încep să apară din nou, cu
o intensitate și mai mare și într-un cadru din ce
în ce mai înfricoșător pentru că acum încă nici nu
vedem soluția, viitorul pare întunecat și opac iar
încercările de configurare al lui ne dau fiori.
Generația mea - care a citit, a învățat și a răspândit
umanismul și cultura occidentală - a fost generația
GUTENBERG. Era un titlul de mândrie să spui
câte cărți ai, câte ai citit și să comentezi cu cei
asemenea ție cărți și idei. Asta îți conferea o
poziție mai bună în ierarhia socială.
Astăzi, aceste criterii încep să nu mai fie apreciate,
iar dispariția reperelor solide din cultura clasică
începe să provoace confuzie, noile generații recurg
din ce în ce mai mult la „mediile reci” mai comode
și neangajante ale mass-media în defavoarea celor
„calde” - care stimulau și obligau la creativitate,
pentru completarea informației „calde” primite.
Aceasta este generația IT. Să detaliem puțin
diferențele și să vedem în ce constă conflictul
dintre generația GUTENBERG și generația IT
(vezi Marshall McLuhan și celebra sa împărțire a
mediilor de comunicare în „calde” și „reci”).
A citi o carte (considerată mediu „cald”), presupune
a completa informația din ea cu elemente
personale care să îi dea culoare, miros, gust etc.,
până la crearea unui tablou convenabil complet.
Aceasta înseamnă să participi la un proces
intelectual diferențiat de la un individ la altul,
proces care crează, pentru fiecare, o realitate
individuală și distinctă de a celorlalți. După ce
100 de inși citeau o carte, existau 100 de viziuni
(înțelegeri) ale ei, în funcție de cum își completa
fiecare informația „caldă” din carte până la nivelul
de informație „rece” completă. Acest proces
depindea de cultura fiecărui individ, de ce era
el în stare să adauge informației incomplete din
carte, până la a ajunge la o imagine închipuită
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4. Efectele
asupra omului și
organizarea lor
structurală - HSE

1. Nevoia de muncă,
de activitate

și acceptată de el, după nivelul lui de cultură
asimilată până atunci. De aici și paleta extrem de
variată a părerilor diferite asupra unei cărți (de
exemplu). Rezultă o masă de oameni dificil de
manipulat, elementele ei fiind extrem de diferite
și rezultate în urma unor experiențe culturale și
de viață, individuale și extrem de diferite. De aici,
și dificultatea de a manipula această masă variată
de oameni, prin aceeași strategie comună, fiind
necesare multiple strategii de convingere, în funcție
de nivelul de cultură al fiecărui subiect, pentru că
fiecare individ gândea! Gândea și își crea propria
lume în care trăia și interfera cu lumile celorlalți.
Era o multitudine de universuri culturale care
trebuia abordată separat, unul câte unul.
Un film sau o emisiune TV oferă o informație
„rece”, respectiv completă și totală asupra
subiectului, astfel încât nu mai există posibilitatea
completării acestei informații cu elemente
personale. De aici, și uniformizarea părerilor asupra
subiectului prezentat, diferențele constând în
elemente insignifiante față de conținutul mesajului
transmis (aspectul actorilor, jocul lor etc.). Astfel,
mediul rece de comunicare al mesajului, în cazul
de față emisiunea TV, devine un factor de formare
a opiniilor, de unde și denumirea de „formator de
opinie”. Dar, spre deosebire de primul caz (cu citirea
unei cărți sau un dialog între două persoane asupra
unui subiect de interes comun), când se obține un
evantai de păreri având o bază comună (cartea
citită sau viziunea asupra subiectului discutat),
în al doilea caz se obține o cvasi-uniformitate de
păreri, ceea ce conduce la nașterea unei mase relativ
omogene de păreri, asemănătoare unui „efect
de turmă”. Această masă este mult mai ușor de
manipulat, având de a face doar cu o singură părere
principală (cu foarte mici variații) și pentru care
există doar o strategie de urmat. Membrii „turmei”
nu pun la îndoială veridicitatea informației primite,
ea este completă și livrată „la nas, gata mestecată”
cum se spune. Astfel că efortul de a o interpreta

3. Nevoia de
siguranță

2. Conștientizarea
riscurilor

nu mai există, în general, ea este luată de bună, iar
puținii care o pun la îndoială (cei care o raportează
și o analizează prin prisma unei grile proprii de
valori acumulate în timp, prin educație și cultură
individuală), sunt niște „ciudați”, care caută „pete-n
soare”, etern nemulțumiți și cărora nu li se acordă
nicio credibilitate din partea „turmei”. Sunt
ostracizați, la o manieră mai mult sau mai puțin
violentă, în funcție de nivelul minim de cultură
al reprezentanților „turmei”. De regulă, dacă nu
sunt marginalizați sau chiar eliminați în diverse
maniere, ei se închid în ei și evită, în final, să își mai
spună părerile în public. Astfel turma de rinoceri își
impune, fără nici o problemă, viziunea și punctele
de vedere.
Să nu uităm că cca. 50.000 de ani, ființa umană nu
s-a schimbat esențial, chiar mediul extern a rămas
cam în aceiași parametri. Modificările ultimelor
decenii au venit însă mult prea repede față de
puterea de adaptare a ființei umane. Ray Kurzweil
apreciază că, în 2040, IA va egala puterea de
procesare a creierului uman și atunci va fi punctul
de inflexiune în evolutia umanității (Kurzweil îl
numește „unicitate”), care va permite accesul într-o
altă lume, nebănuită, și ale cărei coordonate încă nu
pot fi prezise acum.
Inteligența artificială reprezintă pentru secolul al
XXI-lea, o revoluție tehnologică ale cărei efecte
asupra viitorului sunt foarte dificil de estimat. Este
o componentă esențială a celei de „a patra revoluții
industriale”, după cum o numește Klaus Schwab,
fondatorul și președintele Forumului Economic
Mondial de la Davos. Cartea acestuia, numită
chiar așa: „A 4-a revoluție industrială”, a stârnit
chiar de la apariția ei, nenumărate polemici și luări
partizare de poziție. Indiferent însă că accepți sau
nu concluziile lui Schwab, alternativele posibile
ale viitorului (sau „viitorii posibili” sau „futuribles”
cum au fost numiți de către Bertrand de Jouvenel),
te obligă la o analiză și o luare de poziție fără
echivoc.
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72% din joburile
din SUA sunt în pericol
potențial de a fi
computerizate, cele mai
vulnerabile fiind cele din
transporturi, logistică,
suport administrativ și
de producție

Numeroși cercetători au încercat să dea un
răspuns acestor „viitori posibili”.
Un posibil răspuns mai moderat este dat
în 2013, de cercetătorii de la Oxford Martin
Programme on Technology and Employment
(Universitatea Oxford, Marea Britanie), care au
analizat gradul de fragilitate al unui număr de
702 meserii în confruntarea cu automatizarea
și robotica (IA). Concluzia lor a fost că 72% din
joburile din SUA sunt în pericol potențial de a fi
computerizate, cele mai vulnerabile fiind cele din
transporturi, logistică, suport administrativ și de
producție. Altfel spus, vor veni zile grele pentru
taximetriști, secretare, contabili, auditori și alți
funcționari de birou. În această construcție, nu
doar ideea unui loc de muncă asigurat pe viață,
ci și ideea unei singure meserii practicate până
la pensie, vor dispărea în următorii 30-40 ani.
Va trebui să învățăm toată viața și asta va crea
dificultăți suplimentare pentru că nu vom ști
exact ce să-i învățăm pe copiii noștri, pentru
că nu știm în ce lume vor trăi ei. Adăugați la
aceste probleme stresul și anxietatea cu care
se confruntă cei care își caută un nou job.
Volatilitatea pieței muncii și insecuritatea
job-ului actual au declanșat deja o cascadă de
probleme psihologice.
În schimb, în 2016, Klaus Schwab scria în
celebra sa carte „A patra revoluție industrială”:
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Aceasta (a patra revoluție industrială) nu
schimbă numai ceea ce facem, ci și ceea ce
suntem. Impactul pe care ea îl are asupra noastră
ca indivizi este multiplu: va afecta identitatea
noastră sub diverse aspecte - conceptul de
intimitate, de proprietate, modelul de consum,
timpii pe care îi atribuim muncii și timpului liber,
manierei în care ne gestionăm cariera, în care
ne cultivăm competențele. Ea ne va influența
modelul relațiilor noastre sociale, ierarhiile de
care depindem, sănătatea noastră și, peste tot
ceea ce am prevăzut, va putea defini noi forme de
„îmbunătățire umană”, care ne vor conduce chiar
la reconsiderarea definiției însăși a „umanului”.
Ce se va întâmpla atunci? Nu va mai fi nevoie
de (atâția) oameni? Ce se va întâmpla cu restul?
Din păcate (din fericire?!?) au apărut primele
propuneri și la aceasta:
Soluția (aparent) „umană” a lui Bill Gates
(care presupune asigurarea unui venit minim
garantat tuturor cetățenilor, fără nici o obligație
de a presta o activitate socială), a fost primită cu
scepticism și respinsă inițial. Iată însă că acum
este luată în serios în tot mai multe state avansate
și chiar aplicată experimental (în Suedia).
Chiar dacă, la prima vedere, soluția pare ideală
și chiar utopică („fiecăruia după nevoi” - unde
am mai auzit această lozincă, acest cântec de
sirenă?), efectele perverse asupra omului (asupra
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societății umane) sunt, însă, greu de prevăzut:
dispariția presiunii primilor trei poli (nevoia de
muncă, conștientizarea riscurilor și nevoia de
siguranță), care au asigurat până acum coeziunea
și stabilitatea societății umane, s-ar putea să
conducă la disoluția acesteia. Ce ar urma?
Ar rezulta o lume împărțită în două straturi
eterne: unul subțire, al conducătorilor (care
dispune de toate mijloacele materiale și coercitive
existente) și altul al sclavilor abulici (a unei turme
supuse și conduse fără crâcnire în schimbul
asigurării unui trai minim, plat și fără griji). Asta
ne dorim? Va fi omenirea de acord cu această
opțiune care îi neagă însăși posibilitatea ei de
evoluție, șansa fiecărui individ de a accede la un
statut social superior?
Soluția „dură” - atunci când mașinile vor ajunge
la concluzia că oamenii nu fac altceva decât să
consume inutil resursele planetei, resurse pe
care ele le pot folosi mult mai rațional, este încă
ocolită cu delicatețe, dar asta nu înseamnă că ea
nu este posibilă. Este scenariul unui film „horror
SF” din care avem destule exemple.
După căderea Cortinei de Fier în 1989, mulți
au răsuflat ușurați și au prevăzut o perioadă de
pace eternă (Francis Fukuyama prezicea chiar
„sfârșitul istoriei” și o perioadă nedeterminată
de conviețuire pașnică și fericită...). Din păcate,
euforia a durat puțin. Zonele conflictuale s-au
reactivat, au apărut altele noi, iar pericolele care
pândesc umanitatea sunt mai multe și mult mai
crâncene.
Mai este un aspect care completează tabloul de
mai sus, ba chiar îl potențează, să nu uităm că
bogăția lumii s-a segregat azi complet irațional:
99% din aceasta este deținută de numai 1%
din populație iar restul de 99% din ea dețin
restul de 1%! Este încă un semn al polarizării
societății umane în 2 categorii: unii (foarte
puțini) care dețin practic totul și restul (sărăci
care nu au practic nimic!). Este o altă variantă
a lumii în două straturi (prezentată mai sus):
unul subțire, al conducătorilor extrem de bogați
și atotputernici și altul al sclavilor unei turme
care și-a dat libertatea în schimbul unui trai fără
griji, asigurat, fără muncă, la nivelul subzistenței.
Observați că acest model se suprapune perfect
pe soluția „soft” a lui Bill Gates, inducând chiar
ideea că sunt două fețe ale aceluiași viitor atent
prevăzut.
Este însă o lume de neînchipuit pentru cei care
și-au făcut un crez din bunăstarea asigurată
numai prin muncă și pentru care accesul în
acest mod la un statut social superior era ținta
unei vieți! În plus, împărțirea lumii în două
caste, probabil extrem de rigide și apartenența
definitivă doar la una dintre ele, va conduce la
convulsii sociale majore - ori statutul de „stăpân”
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(puțin probabil, având în vedere procentajul) ori
la cel de „sclav” (cel mai probabil statistic). Până în
prezent, bogația era un scop în viață și membrii
acestui „club” nu erau definitivi (ca la englezi sau
la indieni), iar tocmai această permisivitate sau
posibilitate de osmoză (chiar dacă era de multe ori
iluzorie), păstra atractivitatea sistemului.
Acesta este tabloul actual. Evident că și domeniul
HSE va fi remodelat și el în consecință. Care vor
fi riscurile cărora va trebui să le facem față și care
trebuie să fie măsurile de siguranță încă nu putem
ști. Cu certitudine însă, nu va fi o viață ușoară,
iar alegerile vor fi greu de făcut, măcar numai
din perspectiva etică (pandemia determinată de
Covid-19 a schițat numai posibile evoluții și a
propus unele răspunsuri contestate vehement sau
chiar inacceptabile, încă, pentru lumea de azi !?!).
Cum va modifica această nouă structură socială
conținutul HSE? Sănătatea și siguranța la locul
de muncă vor trebui redefinite, dacă nu chiar
reinventate, deoarece pentru marea majoritate,
ele nu vor mai avea sens, iar pentru alții
conținutul va fi impus în funcție de interesele de
grup - socialul așa cum îl înțelegem acum (ca un
complex negociat de condiții general acceptate)
va dispărea și va apărea un concept nou, cu
aplicabilitate pe zone locale?
Generația mea se pregătește să iasă din scenă.
Rămân cei mai tineri. Riscul transformării
omului (ca ființă gânditoare) într-o legumă
manipulată (ordinar și prin forță), este imens
și, dacă se va întâmpla așa, va fi un proces
ireversibil, care va duce la dispariția civilizației
(așa cum o înțelegem noi astăzi și acum).
Responsabilitatea care apasă pe umerii generației
următoare este una uriașă iar partea proastă este
că ea nu este nici măcar conștientă de aceasta,
nefiind în stare să evalueze câștigul și pierderea
din cauza lipsei de experiență și a unor criterii
solide de evaluare, ca urmare a unei crase lipse de
cultură și experiență de viață.
S-ar putea ca întoarcerea la religie (la oricare
dintre ele), să fie soluția redescoperită pentru
păstrarea celei mai mari părți a câștigurilor de
până acum ale societății omenești și a evitării
derapajelor majore în restructurarea ei care
va urma. De altfel, Andre Malraux a prezis că
„Secolul XXI va fi ori religios ori nu va fi deloc!”
Cine știe? Dumnezeu să ne aibă în pază!

ARH. HORIA
MIHAI
NICOLESCU
PREȘEDINTE
GRUP SIGURA/
VICEPREȘEDINTE
ASI
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1. Cum pot fi stimulați în mod eficient angajații să contribuie proactiv
la îmbunătățirea culturii de sănătate și securitate în muncă?

2. Aveți exemple de programe/inițiative
implementate care au dat rezultate?

Implicarea angajaților în chestiunile legate de
sănătatea și securitate în muncă este una dintre
condițiile pentru a obține un angajament ferm
din partea lor pentru capitolul siguranță. Este
destul de simplu în teorie, repetarea, folosind
instrumentele de comunicare internă, a regulilor
Safety și o reacție rapidă atunci când acestea sunt încălcate,
indiferent de gravitatea acțiunii. Punând în practică acest
principiu, la Azomureș am reușit să scădem spectaculos
indicele TRIR (Total Recordable Injury Rates) de la 30
în 2012 la 1,29 în 2020. Putem afirma că dezvoltarea
sectorului de sănătate și securitate în muncă a fost posibilă
odată cu schimbarea mediului de lucru, în general. Din
2012 încoace, momentul în care Ameropa Elveția a preluat
compania, s-au introdus o serie de programe ce ne-au
permis să atingem indicele TRIR menționat anterior.
Am putea aminti aici: vizitele Safety în cadrul cărora am
încurajat dialogul dintre manageri și angajați, întâlniri
frecvente între departamente pe subiectul sănătății și
securității în muncă, transparentizarea și anunțarea către
toți angajații a incidentelor de orice natură în care au fost
implicați angajați și contractori, întâlniri anuale cu toți
angajații în care s-au prezentat măsurile luate în acest
domeniu, proceduri noi de eliberare a permiselor de lucru,
panouri de informare în secțiile de producție care conțin
date despre riscurile instalației respective, un nou panou
electronic unde sunt prezentate materiale video despre
purtarea echipamentului de protecție, numărul de
accidente etc.
CRISTINA MIHAELA MILU - AZOMUREȘ

Prin stimulente financiare și prin acordarea
posibilității de liberă exprimare privind
siguranța la locul de muncă, precum și
implementarea soluțiilor date de angajați, putem
stimula eficient angajații. Consultarea cu angajații
privind îmbunătățirea condițiilor de muncă, punctual și
concret este o inițiativă implementată care a dat rezultate.
MIHAI AUREL HORJEA BA GLASS ROMÂNIA
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Cultura privind sănătatea și securitatea în muncă a
angajaților, în orice companie, este unul dintre pilonii
culturii organizaționale. Fără oameni sănătoși, nu se pot
face nici producție, nici calitate. Într-adevăr pentru
îmbunătățirea culturii organizației noastre s-a dezvoltat,
la nivelul Grupului, un program dedicat îmbunătățirii culturii
de securitate și sănătate în muncă ”BeCare - no harm to anyone
@Bekaert” prin care se încearcă stimularea implicării angajaților
privind securitatea și sănătatea la locurile de muncă. Programul
are un mesaj simplu: ”I care, You care, We care”. Este o inițiativă
prin care se vrea conștientizarea angajaților noștri, implicarea
fiecăruia în grija față de colegul de lângă el și a celorlalți din
echipă. Este un proces de lungă durată, care necesită timp, atenție
și mai ales implicare. A tuturor. Și sunt sigur că rezultatele vor
începe să apară.
GABRIEL SPALOGHE - BEKAERT SLATINA

Prin implicare în toate activitățile de safety și în luarea
anumitor decizii care au interacțiune cu activitatea lor.
Instruirea lucrătorilor în sesiuni specifice și implicarea
specialiștilor din domeniul medical la aceste instruiri sunt
inițiative care au dat rezultate.
CONSTANTIN HOLOTA - BETTY ICE SUCEAVA

Chiar dacă stimularea nu este de fiecare dată ceva bănesc
sau un beneficiu material anume, ar trebui ca fiecare
dintre noi să punem umărul la sporirea conștientizării
în domeniul SSM. Spre exemplu, atunci când sunt
identificate situații potențial periculoase la locul de muncă,
este important să nu le ignor, ci să acționez corespunzător/firesc
și să mă implic. Ar trebui să înțelegem cu toții că cei care ne cer
să ne implicăm activ în domeniul SSM, nu o fac cu vreun anume
scop ascuns, ci de fapt urmăresc binele și siguranța tuturor și
implicit funcționarea corectă a business-ului.
BOGDAN BETA - BILKA STEEL
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Stimularea angajaților poate fi realizată prin menținerea
unui mediu de discuții libere, a unei atmosfere plăcute
de lucru, respect, aprecieri, încurajări, organizarea de
concursuri cu premii pentru ideile cele mai bune.
CARMEN NISTOR - CONCELEX

Printre programele și inițiativele implementate în cadrul
companiei noastre și care au dat rezultate se numără:
Kaizen - colectare de idei de la angajați - analiză și punere
în practică într-un mod transparent și vizibil; concurs de
idei de îmbunătățire SSM; ASUL DE TREFLĂ - un card pe
care îl primești dacă încalci standardele companiei și pe care
trebuie să-l dai mai departe corectând la rândul tău un
comportament greșit al unui alt coleg; toolbox meeting - se
desfășoară de obicei dimineața în prezența mai multor echipe și
se discută depre riscuri și despre măsurile de eliminare ale
acestora.
GABRIEL CRISTEA - CRH CIMENT (ROMÂNIA)

Eu sunt adeptul comunicării constante și directe cu
angajații. Am putea numi program/inițiativă de
stimulare acest proces continuu de implicare a angajaților
în deciziile privind măsurile de siguranță. Stimularea
eficientă a angajaților constă în principal în puterea propriului
exemplu. Un agent de asigurări poate convinge mai ușor un client,
dacă a aderat el însuși la propunerile prezentate. La fel se întâmplă
și la locul de muncă. Întotdeauna va exista acel “dar noi făceam
așa înainte”. Angajatul este stimulat să se implice atunci când
înțelege că tu ești 100% conștient de eficiența măsurilor propuse.
RADU SIRETEANU - DSM NUTRITIONAL
PRODUCTS ROMÂNIA

Angajații poți fi motivați prin includerea în luarea decizilor
legate de sănătatea și siguranța lor și prin stimularea
proactivităţii bub forma acordării de bonusuri. Creșterea
nivelului de leadership și îmbunătățirea mentalităților de
la vârful companiilor în ceea ce privește cultura SSM pot,
de asemenea, ajuta. Există un sistem de recompense (bonuri de
masă sau bonuri valorice) ce se acordă angajaților care depășesc
standardele impuse de companie.
ALEXANDRU MOGA - CONSULTANT SSM

Un salariu atractiv și niște reguli impuse de la angajare,
dar care sunt respectate de toată lumea cu maximă strictețe.
CLAUDIU ANDRONESCU INSPECTOR SSM, CADRU TEHNIC PSI

Prin deschidere inclusiv către problemele mai puțin
importante semnalate pe parte de HSE, dar rezolvate
repede, cu seriozitate. În compania pentru care lucrez a
fost introdus „Let us know” box, la intrarea în instituție. Un
fel de STOP card/Safe card, inspirat din industria oil and gas.
CONSTANTIN POPA - EXPERT HSEQ

Angajații pot fi stimulați prin instruirea lor, implicarea în
proiecte de îmbunătățire și acordarea unui sistem de
bonusare. Un exemplu de inițiativă implementată și care
a dat rezultare îl reprezintă un proiect de îmbunătățire
privind manipularea manual a maselor la locul de muncă,
rezultatul este scăderea numărului de zile de concediu medical
datorate problemelor dorsolombare.
DIANA TEODORA MANTA - EXPERT HSE

Tratarea cu mai multă seriozitate a siguranței prin
creșterea nivelului de cultură în domeniul sănătății și
siguranței este o provocare continuă și necesită acțiuni
de stimulare a fenomenului. Avem implementate programe
de stimulare a lucrătorilor, care am observat că au dus la
rezulatate notabile: acțiuni de observare a neconformităților de
către orice angajat, propunere de îmbunătățire a siguranței la
locurile de muncă (premiate), programul de auditare STOP (număr
limitat de auditori) etc. ”Arme” eficiente pentru dezvoltarea
culturii de siguranță sunt comunicarea, perseverența și implicarea
tuturor lucrătorilor și reprezentanților lucrătorilor. În cadrul
societății funcționează în bune condiții CSSM-ul, care se
întrunește ori de câte ori apar probleme care nu suferă amânare.
În cadrul discuțiilor, sunt deseori dezbătute și probleme care țin
de cultura de siguranță făcându-se propuneri și luându-se măsuri
care pot ajuta la dezvoltarea acesteia în societate.
DĂNUȚ POP - ELECTROLUX ROMÂNIA

Un program de stimulare este cel de premiere al Near
Miss-urilor. Acest lucru va duce la reducerea accidentelor
de muncă.

Angajații unei companii pot fi stimulați să contribuie la
îmbunătățirea culturii HSE prin dialoguri zilnice și
prezentări video, imagini clare cu situații de „înainte” și
„acum”. Totodată, responsabilul HSE precum și managerii
trebuie să interacționeze zilnic cu angajații, să îi încurajeze să
aibă idei proactive, iar dacă există o idee care poate fi pusă în practică
în termen scurt, să nu ezite să o aplice, făcând cunoscut autorul
ideii în fața tuturor angajaților. Cred că o persoană care vede că o
idee de-a sa a fost pusă în aplicare, va veni în mod permanent cu
idei noi, simțindu-se un „stâlp de temelie” pentru cultura HSE. De
asemenea, prin dialogurile zilnice, deschise, realizate între manager
și angajat, să încercăm să ascultăm orice „detaliu” venit din partea
angajatului, detaliu care acumulat cu o serie de alte detalii pot
îmbunătății cultura HSE. Exemple de programe/inițiative
implementate care au dat rezultate: programe formate din întâlniri
bilunare, planificări de dialoguri privind siguranța zilnice și
săptămânale, organizare de safety day.
IOANA CARMINA NIȚU SPECIALIST ÎN DOMENIUL SSM

ADRIAN NEGRILESCU - EXPERT HSEQ
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Angajații pot fi stimulați prin puterea exemplului, în
primul rând. De sus în jos. Orice organizație are o cultură
a siguranței, mai mult sau mai puțin evoluată/
performantă. Este datoria managementului să stabilească
un nou nivel de așteptare, să creeze cadrul necesar,
atingerea acestuia și să motiveze angajații. Punând accentul
pe factorii de motivare specifici nivelului curent de maturitate a
culturii siguranței (disciplină - recompensă - conștientizare recunoaștere). Proactivitatea angajaților este, în mare măsură,
un rezultat. Depinde de maturitatea culturii siguranței (este
specifică stadiilor de independență - interdependență), dar poate
fi încurajată prin programe specifice. Programele care dau
rezultate sunt cele care respectă regulile amintite, dacă sunt
aplicate consecvent pentru o perioadă suficient de lungă.
IULIAN GHERMAN - CONSULTANT HSEQ

Programele de BBS “behavior-based safety” coordonate
de organizaṭie ṣi departamentul HSE prin implicarea
salariaṭilor în “hazard hunt”/identificarea pericolelor,
duc la conṣtientizarea riscurilor la care se expun în funcṭie
de activităṭile pe care le desfăṣoară. Dezvoltarea unor programe
de premiere a salariaṭilor implicaṭi în aceste activităti de “hazard
hunt” vor evidenṭia participarea lor la îmbunătăṭirea culturii de
sănătate ṣi securitate în muncă ṣi reprezintă o bună ocazie de a
fi activi la locul de muncă prin observare și urmărire.
Reprezentanṭii salariaṭiilor în domeniul SSM, aleṣi direct de către
aceṣtia printr-un proces de votare real, se vor implica în activitatea
de SSM, vor asculta nevoile salariaṭiilor ṣi vor fi un liant de
comunicare între management și lucrători.
VALTER STĂNCIULESCU GORAN - EXPERT QHSE

Prin oferirea de exemple a ceea ce s-a realizat prin
implicarea lor; de exemplu, dacă a raportat un aproape
accident și i s-ar prezenta ceea ce a rezultat în urma
raportării lui, angajatul ar fi mai proactiv știind că se
rezolvă lucrurile constatate. Stimulentul principal ar trebui
să fie recunoștința față de proactivitatea acestuia și nu o
remunerație. În cadrul companiei efectuăm lunar vizite de genul
Walk & Talk, în care diferiți șefi/manageri merg în teren și
vorbesc cu angajații despre ce probleme au întâmpinat în timpul
programului de lucru, dacă au constatat situații periculoase etc.
VLĂDUȚ STOICA - HS EXPERT SENIOR

Din păcate, din toate exemplele cunoscute de mine,
singura stimulare eficientă rămâne stimularea financiară.
Prin acordarea de bonusuri sau prime poți stimula
angajații să contribuie proactiv la îmbunătățirea culturii
de sănătate și securitate în muncă. Da. Au existat programe
de bonificație pentru 0 evenimente de muncă. Aceste programe
au dat roade în industrii în care de obicei există câteva evenimente
de muncă lunare.
MIHAI GRIGORE - EXPLEO ROMÂNIA

Cred că diferă de la locație la locație și de la industrie la
industrie. Când vorbim de stimulare, toată lumea se
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gândește automat la bani. Personal, nu cred că stimularea financiară
poate duce la îmbunătățirea culturii. Orice organizație trebuie să
analizeze punctual forța de muncă și să identifice ce stimuli sunt
cei mai potriviți. Am avut mai multe inițiative de-a lungul timpului
pentru a stimula lucrătorii să contribuie la îmbunătățirea
securității. Cele mai bune rezultate se obțin prin stimularea
competitivității între departamente, dar și prin recunoașterea
unor indivizi în fața echipei sau a managementului.
ALEX BURADA - FORD ROMÂNIA

Sistemul de colectare a sugestiilor, de îmbunătățire a
condițiilor de lucru la locul de muncă, realizează exact
implicarea tuturor angajaților în evaluarea plusurilor sau
minusurilor din punct de vedere SSM și generarea de noi
soluții de perfecționare a activității. Discuțiile și informările
angajaților, odată cu instruirea la locul de muncă, duc la
conștientizarea de către aceștia, a faptului că sănătatea lor este un
aspect foarte important.
NICOLAE BĂDIN - KASTAMONU ROMÂNIA

Noul standard ISO 45001 impune organizațiilor să asigure
mecanismele, timpul, instruirea și resursele necesare
pentru consultarea și participarea lucrătorilor - o abordare
care se regăsea oarecum şi în legislaţia noastră. Astfel,
participarea angajaţilor la îmbunătăţirea culturii se poate realiza
prin programe şi campanii de consultare, cum ar fi organizarea
de întâlniri cu tematică, realizarea de sondaje şi solicitarea de
puncte de vedere referitoare la anumite subiecte. În acelaşi timp,
prin intermediul reprezentanţilor lucrătorilor din CSSM, se pot
transmite astfel de puncte de vedere. Am implementat de-a lungul
timpului iniţiative precum Dialogurile de Siguranţă sau sondaje
în rândul angajaţilor, care s-au dovedit utile în îmbunătăţirea
culturii de sănătate și securitate în muncă.
DAN-ADRIAN DIDIŢEL - MAXAM ROMÂNIA

Este foarte simplu, oamenii răspund la stimuli. Programul
de bonus lunar ține cont de rezultatele de safety
individuale și colective. O bună implementare și susținere
a programului 5S+1. Implicarea activă a angajaților în luarea
unor decizii la nivel de companie, de exemplu alegerea EIP.
Sancționarea imediată a comportamentului nesigur.
ANA-MARIA MARCU - MMM AUTOPARTS

Angajații sunt resursa cea mai importantă a unei companii.
Plecând de la acest aspect, prin ședințele periodice ale
comitetului de securitate și sănătate în muncă, angajații
au fost încurajați să vină cu propuneri, idei care să ajute
proactiv la îmbunătățirea culturii de securitate și sănătate în
muncă. Fidelizarea angajaților care vin cu propuneri proactive
de îmbunătățire a culturii de SSM este o practică implementată
în companie.
OVIDIU CRISTUREAN - MOL ROMÂNIA
PETROLEUM PRODUCTS
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Abordarea pe care îmi place să o practic este cea
de conștientizare permanentă asupra lucrurilor
care se întâmplă când ei sunt la locul de muncă.
Din exeperință, știu că atunci când angajații
încep să devină conștienți de mediul de lucru, de
importanța acțiunilor lor la locul muncă și ce
influență au asupra mediul de lucru, de cât bine e să fii
lipsit de egoism când vine vorba de siguranță la locul de
muncă, compania începe să își croiască un drum sănătos
spre o îmbunătățire clară a culturii de sănătate și
securitate în muncă. Însă e un subiect foarte complex în
abordarea practică și implementare și necesită o perioadă
foarte lungă în care compania și angajații trebuie să își
ia angajamente ferme. Dar încă suntem departe de o
asemenea cultură, important e că tot mai multe companii
își doresc o asemenea cultură.
LIVIU IONUȚ OPREA - MW ROMÂNIA

Atât pentru specialiștii SSM, cât și pentru
angajați este importantă discuția privind modul
de organizare a locului de muncă, astfel încât
aceștia să-și poată sincroniza sarcinile de muncă
cu posibilitățile lor reale și în condiții de maximă
securitate. Ne bucurăm să avem un dialog excelent
împreună cu angajații noștri, primind și implementând
feedback-ul acestora în mod continuu. În acest sens, am
inițiat un program de sondare anonimă în rândul
angajaților cu privire la aspecte care trebuie îmbunătățite
în zona de SSM. Observațiile colegilor au fost centralizate,
prezentate managementului și pentru majoritatea
aspectelor semnalate s-au găsit deja soluții concrete și
eficiente.
CRISTIAN GEORGESCU - NESTLÉ ROMÂNIA

Angajații pot contribui în trei moduri: a)
raportarea tuturor incidentelor; b) identificarea
acțiunilor riscante (pe care le realizează în mod
periodic); c) propunerea unor idei de îmbunătățire
privind SSM. Dacă pentru identificarea unor
îmbunătățiri se pot stabili stimulente financiare directe
(premii, bonusuri etc.), pentru primele două nu este
benefică nicio formă de remunerare directă. Programele
care dau rezultate presupun integrarea celor trei
componente enumerate, în KPI-uri, care în final să se
reflecte în obiectivele echipelor și ale companiei.

de SSM și consideră că procesul de raportare este pozitiv.
Implicând lucrătorii. Construirea și menținerea unei culturi
de siguranță puternice începe de la bază. Pentru a realiza acest
lucru, important este de a-i implica în proces. Consultarea
lucrătorilor este esențială asupra dorinței lor de cum să arate
procesul de raportare precum și primirea feedback-ului cu
privire la metodele de comunicare actuale.
MARIUS BERECHET - PREH ROMÂNIA

Categoric, prin a-i conștientiza că întreaga conduită pe
care o au la locul de muncă poate impacta în mod direct
familia și pe cei dragi lui. Pentru orice persoană,
indiferent de locul în care muncește și funcția pe care o
deține, familia este, în mod cert, cea mai importantă! Și
pentru asta trebuie să facă toate eforturile, astfel încât să se
reîntoarcă sănătos acasă la cei dragi. Prin proiectul de creștere
a culturii safety, implementat și menținut în organizația noastră,
asta încercăm să facem: să conștientizam personalul să adopte,
inclusiv în viața de zi cu zi, acele bune practici care îi asigură
desfășurarea muncii în siguranță, atât lui, cât și colegilor și
partenerilor lui. Și avem semnale certe că lucrurile merg bine,
că oamenii își redescoperă și pun din ce în ce mai mare preț pe
instinctul de conservare, pe care îl are fiecare dintre noi. Unii
sunt mai precauți din fire, alții au apetența la risc și în viața de
zi cu zi. Noi încercăm să ne adresăm tuturor, astfel încât să
îmbinăm curajul de a face lucruri cu echilibrul în a le face!
FELICIA ANDREI - ROMPETROL RAFINARE

Contribuția proactivă vine atunci când conștientizăm
riscurile la care ne expunem. Analizele de risc
întocmite cu rigurozitate și includerea lor în instruirea
periodică a personalului, contribuie activ la acțiunile
preventive. Abordarea pozitivă prin “Ora Siguranței” este
modelul implementat de noi pentru a încuraja și crea o cultură
de siguranță în fabricile noastre. CEO, Directori, Manageri și
Șefi de schimb abordează săptămânal colegii din zona operativă,
își petrec cu ei o oră dedicată siguranței și parcurg împreună
etapele operative ale activității, analizele de risc și discută
deschis despre evenimentele înregistrate în ultima perioadă.
Acest program încurajează atât managementul, cât și echipele
din producție să stabilească o legătură de încredere, care
facilitează în timp comunicarea eficientă și luarea de decizii
rapide în ceea ce privește eliminarea pericolelor și diminuarea
riscurilor acolo unde pericolul nu poate fi eliminat complet.
ANCA SĂLĂJAN - TENARISSILCOTUB

RĂZVAN VASILE CIOMÂRTAN
- OȚELINOX, TÂRGOVIȘTE

Elaborând și implementând un proces de
raportare a tuturor problemelor legate de
securitatea și sănătatea în muncă, în special cele
care, la prima vedere, sunt minore și care nu au
afectat în niciun mod lucrătorul sau mediul de lucru
(implementarea conceptului de ”Near Miss” și a celui de
Propuneri de îmbunătățire). Recompensând lucrătorii
care raportează pericolele sau propuneri de îmbunătățire
a siguranței muncii. O cultură pozitivă a siguranței va
fi mult mai ușor de construit și menținut atunci când
lucrătorii se simt confortabil în raportarea problemelor

Un mod de a stimula eficient angajatii să contribuie
proactiv la îmbunătățirea culturii de sănătate și
securitate în muncă, este prin implicarea reprezentaților
angajaților în programul de îmbunătățire a sistemului
de management HSE și prin prezența zilnică printre aceștia.
Implementarea autorității de oprire a lucrului și sărbătorirea
evenimentelor majore, de exemplu 1000 de zile de la ultimul
accident de muncă sau a rezultatelor pozitive din sfera HSE
obținute de organizație, sunt câteva exemple de programe/
inițiative implementate care au dat rezultate.
CRISTINA CĂLIN - TRICO WIPERS PLOIEȘTI
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ulți dintre noi folosim expresia „persoană
competentă”, însă este important să cunoaștem
ce înseamnă competența.
Pornind de la definiția persoanei competente
(conform Health and Safety Executive UK) în
care o persoană competentă este o „persoană ce are
cursurile necesare cât și experiența/cunoștințele
sau alte calități/abilități în a-și exercita rolul la
locul de muncă, în siguranță și eficient”, o echipă
formată din persoane pregătite aduce un avantaj
major companiei în care lucrează.
Un rol crucial în formarea unei echipe competente
îl deține managerul competent. Un manager HSE
pregătit are cunoștințele necesare în a recunoaște
hazardele și riscurile, dar și autoritatea de a le
îndrepta, câștigând astfel respectul colegilor și al
colaboratorilor. Un exemplu destul de simplu ar fi
al unui superior care cunoaște foarte bine legislația,
însă atunci când merge pe un șantier nu este capabil
să recunoască hazardurile sau nu are autoritatea
necesară în fața colegilor de a corecta o activitate
ce s-ar putea finaliza cu un incident/accident.
Managerul competent înțelege cultura
organizațională și cultura safety, ajutând astfel
la dezvoltarea înțelegerii culturii safety de către
angajați, dar și ajutându-i în a-și dezvolta abilitățile
și cunoștințele necesare muncii prestate, prin
diverse modalități, cum ar fi instruirea. Cu cât o
echipă va fi mai pregătită, cu atât aceasta va fi mai
aptă să desfășoare sarcinile în siguranță, acest lucru
aducând o influență pozitivă în cultura safety.

Pandemia generată de Covid-19 ne-a învățat că,
oricând, companiile trebuie să fie pregătite pentru
neprevăzut. Organizațiile în cadrul cărora sunt
echipe competente, cu perspective avansate, vor
trece cu o mai mare ușurință peste provocările
conjuncturii actuale. Planificarea continuă face
parte din atribuțiile unui manager pregătit, astfel
încât atunci când o situație neașteptată intervine,
să nu perturbe fluxul companiei. Mai mult decât
oricând, sănătatea și securitatea la locul de muncă
sunt cruciale în continuarea unei afaceri în această
perioadă de pandemie. O echipă competentă va ști
să se adapteze cu ușurință la noi proceduri robuste,
implementate de către angajator, astfel încât noile
modificări să nu afecteze buna desfășurare a
muncii prestate.
Comunicarea a jucat întotdeauna un rol esențial
în domeniul safety și nu numai. Planificarea
și implementarea unei infrastructuri avansate
din punct de vedere al tehnologiei aduc un real
avantaj competitiv companiilor ce au avut astfel
de perspective, trecând cu ușurință, în situația
curentă, peste această provocare, unde comunicarea
și apropierea socială întâmpină dificultăți.
Având în vedere cele de mai sus, vremurile actuale
ne-au învățat că avem instrumentele necesare
pentru a ne adapta, la timp, unor mari provocări,
însă o perspectivă avansată a unei echipe
competente este importantă pentru depășirea
acestora fără mari dificultăți.
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CUM INFLUENȚEAZĂ
POLITICILE ȘI PROCEDURILE HSE
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

P

oliticile și procedurile unei companii (toate, nu doar
cele HSE) sunt cele mai importante instrumente
interne de proiectare și operaționalizare a activităților
dintr-o companie, acestea trebuind să prezinte direcția
de urmat de către angajați și să detalieze modurile
de lucru și fiecare proces din companie, acoperind
toate cerințele necesare, începând cu respectarea
cerințelor minime legislative aplicabile și continuând
cu standardele, practicile implementate în organizație,
sau la care aceasta a aderat, descriind orice detaliu
necesar atingerii obiectivelor și țintelor stabilite de
conducere în strategia sa de business.
Este foarte important ca strategia (transpusă și
detaliată prin obiective și ținte) să fie bine formulată
de conducere, deoarece toate celelalte instrumente
interne de business derivă din ele și vor alcătui
planurile, modurile de lucru, KPIs - de realizare a
productivității, de satisfacere a clienților, de protejare
a resurselor și, nu în ultimul rând, de respectare a
cerințelor legislative. Toate acestea asigurând suport
conducerii pentru obținerea de PROFIT.
Așadar, felul în care politicile și procedurile
influențează o companie este dictat chiar de strategia
formulată de top-managementul companiei, fiind
în responsabilitatea și controlul conducerii
reprezentate și delegate la fiecare nivel al
organigramei.
CÂND POLITICILE ȘI PROCEDURILE
HSE INFLUENȚEAZĂ NEGATIV
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
ÎN COMPANIE?
Când top-managementul nu are viziune pe
linie HSE, nu este 100% interesat de problematică,
de legislația existentă și de strategia comunitară și
globală în acest domeniu, când nu conștientizează
importanța includerii în strategia companiei a
politicii și țintelor relevante proprii HSE;
Când strategia companiei (prin politici,
proceduri, implicit programe, planuri, KPIs) este
inconsistentă și nu convinge departamentele și
întreg personalul companiei despre importanța
internalizării, atingerii și depășirii reale a
indicatorilor de performanță pe linie HSE;
Când procedurile HSE nu sunt elaborate
în strânsă corelare cu procesele de producție,
procesele HSE devenind pe alocuri niște treburi
neplăcute, fără importanță, lăsate la urmă și făcute
dezorganizat, sau doar de formă, fără să fie incluse

în planificare, în bugete, în programul zilnic de
lucru și în procesele deja existente;
Când procesele HSE nu sunt bugetate și
dimensionate corespunzător, cu sau fără știință
și acordul top-managementului. Echipele de
producție, de multe ori și așa limitate, se trezesc
cu responsabilități HSE care le supraîncarcă
în unitatea de timp și care necesită resurse
umane și financiare suplimentare și care, de
multe ori din păcate, nu primesc aprobare
spre implementare, rămânând niște cerințe
neîndeplinite ce periclitează derularea și, în multe
situații, continuarea afacerii. Mai mult, în astfel
de situații, echipele de producție se dau peste cap
să îndeplinească în timpul programului sarcinile
HSE “suplimentare”, creând riscuri suplimentare
de accidentare și afectând în mod deloc necesar
calitatea proceselor.

MIHAI
ANDRONESCU
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& SECURITATE,
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MANAGEMENT

Când țintele, politicile și procedurile HSE sunt
corect definite și implementate și adaptate
întregii legislații interne a companiei, acestea
vor oferi suport real companiei, nu doar în direcția
atingerii țintelor propuse și respectării cerințelor
legale, dar mai ales în direcția protejării mediului
înconjurător, a bunăstării angajaților și a comunității
în care activează compania, în care trăiesc și lucrează
angajații companiei, împreună cu familiile și prietenii
acestora (și cu care aceștia discută inerent problematici
de la locul de muncă). Când procesele HSE sunt bine
proiectate, compania câștigă inclusiv capital de
imagine începând cu proprii angajați, și continuând
cu colaboratorii, instituțiile de stat, comunitatea și
mediul de afaceri local, astfel de informații făcând
parte din interesul și influențele proprii ale strategiilor
competitorilor, chiar dacă nu în mod vizibil.
Pentru ca politicile și procedurile să influențeze
pozitiv activitatea dintr-o companie, trebuie ca pe
întreaga linie descrisă mai sus să existe echilibru și
aliniere - de la strategie, la politici și proceduri, la
planuri și bugete corect construite, la procese corect
proiectate, implementate, controlate și îmbunătățite,
care să închidă roata calității atât de cunoscută și utilă
„Plan-Do-Check-Act”.
Orice discrepanță și nefuncționalitate existentă
pe această linie poate afecta semnificativ profitul,
imaginea și chiar funcționarea unei companii,
deoarece se poate ajunge repede la nerespectarea de
cerințe vitale pentru organizație.
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INTEGRAREA
SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII
LA LOCUL DE MUNCĂ

Î

n funcție de cât de bine este dezvoltată cultura
sănătății și securității în cadrul unei companii, există
căi unice de operaționalizare și instituționalizare
a integrării strategiilor de sănătate și siguranță,
pentru a obține beneficii măsurabile, pentru a
spori sănătatea generală și bunăstarea lucrătorilor,
a familiilor acestora și a comunității. În rândurile
de mai jos este prezentat modul de integrare a unui
sistem de securitate și sănătate în muncă, în cinci
pași, astfel:
PASUL 1 - PLANIFICARE
Elaborați un motiv pentru care este importantă
și necesară integrarea unui sistem de SSM.
Primul pas al integrării implică explicarea motivelor
pentru care o organizație ar trebui să își integreze
activitățile de sănătate și siguranță și care va fi
impactul pentru afacerea sa. Acest pas implică
definirea valorii integrării, angajarea conducerii
organizației, crearea unei viziuni și elaborarea
unei declarații de politică organizațională privind
integrarea sănătății și securității.
O mare varietate de studii au demonstrat că angajații
cărora li se oferă un grad mai ridicat de sănătate și
siguranță la locul de muncă:
contribuie la îmbunătățirea productivității;
creează un mediu de afaceri mai fericit, mai
puțin stresant și mai prosper;
se descurcă mai bine la slujbele lor și
contribuie mai mult;
se bucură mai mult de locurile de muncă,
reducând costurile cifrei de afaceri.
Când lucrați pentru îmbunătățirea siguranței,
sănătății și bunăstării lucrătorilor, o viziune
organizațională sau o declarație de viziune este un
angajament puternic și semnificativ atât în interiorul,
cât și în afara organizației. Cu toate acestea, pentru
a fi realizată pe deplin, viziunea trebuie reflectată
atât în cuvinte, cât și în acțiuni.
O viziune și o declarație de misiune de sprijin pot
ajuta organizațiile:
să creeze o cultură centrată pe om, inspirând
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programe și politici eficiente;
să păstreze problemele de sănătate și siguranță
„în fața și centrul” liderilor superiori, deoarece
acestea echilibrează prioritățile organizaționale;
să stabilească tonul interacțiunilor dintre
managerii de nivel mediu, liderii de echipă din
prima linie și lucrători;
să angajeze lucrătorii căutând participarea
activă, contribuția și implicarea acestora.
Ultimul element al pasului 1 reprezintă dezvoltarea
unei declarații de politică.
PASUL 2 - EVALUARE
Evaluați starea actuală de sănătate
și siguranță a organizației.
Al doilea pas către integrare este evaluarea, adică
obținerea unei mai bune înțelegeri a stării actuale a
unei organizații în termeni de sănătate și siguranță
și identificarea valorilor pentru a evalua programele
sale pe măsură ce acestea evoluează. În funcție de
dimensiunea organizației, aceste informații se pot
afla în diferite departamente sau pot fi deținute
de o persoană responsabilă pentru finanțe,
contabilitate, asigurări sau management general.
Pentru organizațiile mai mari, unele dintre cele mai
comune surse de informații de evaluare și valorile
care pot fi colectate de la fiecare departament, includ:
beneficii: costuri legate de asistența medicală,
participarea la planuri medicale, invaliditate pe
termen scurt și lung;
resurse umane: absenteism, date demografice
ale forței de muncă, fluctuația angajaților,
satisfacția la locul de muncă și implicarea
angajaților;
siguranță: statistici OSHA, rate de incidență,
alte valori de performanță privind siguranța;
managementul operațiunilor: costuri
de productivitate pe unitate/ieșire/serviciu,
indicatori cheie de performanță.
Obiectivul procesului de colectare a datelor este de a
determina modul în care organizația evoluează din
perspectiva sănătății, productivității și performanței.
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PASUL 3 - IMPLEMENTARE

PASUL 5 - REVIZUIRE

Elaborați și implementați o strategie
și o viziune nouă, integrată.

Măsurați progresul periodic și luați
măsuri corective după cum este necesar.

Odată ce o direcție este trasată prin finalizarea pașilor
1 și 2, planificarea și evaluarea, pasul 3, implementarea,
poate începe.
Această fază implică implementarea viziunii și strategiilor
identificate.
O metodologie de implementare pentru a obține succesul,
aplicabile pasului 3, include:
Comunicarea viziunii tuturor angajatilor:
obiectivul principal al acestui pas este de a transforma
cuvintele în acțiuni, astfel încât „ceea ce se spune să se
transforme în ceea ce se face”. Managementul trebuie
perceput ca susținând cuvintele sale cu acțiuni, în
urmărirea viziunii nou înființate.
Împuternicirea acțiunilor pe scară largă: acest pas
este esențial în dezvoltarea celor mai bune practici,
eliminarea obstacolelor din calea schimbării și
identificarea obiectivelor pentru a realiza o viziune a
integrării. Un accent puternic este pus pe educație și
formare în acest pas.
Implementare pe etape: în timpul acestui pas,
organizațiile își dezvoltă impulsul obținând succese
pe termen scurt (de la 6 la 18 luni de la fazele de
planificare și evaluare), consolidând aceste câștiguri
printr-o acțiune susținută și, în cele din urmă,
încorporând aceste schimbări în cultura locului de
muncă.

Pasul final al integrării activităților de sănătate
și siguranță presupune revizuirea și ajustarea
sau dezvoltarea acțiunilor corective, după caz.
Sunt necesari trei pași - evaluarea programului,
încorporarea lecțiilor învățate și oferirea
recompensei și recunoașterii:
Evaluarea programului: ar trebui stabilit
un proces formal pentru a surprinde succesele
și eșecurile noilor programe. Revizuirea ar
trebui să includă o examinare atentă a tot ceea
ce era așteptat în timpul procesului, precum și
orice a avut loc, dar care nu a fost anticipat. Un
calendar pentru evaluare ar trebui elaborat pe
baza etapelor cheie ale procesului de integrare.
Încorporarea lecțiilor învățate: Este
important să comunicați lecțiile învățate în
timpul procesului de integrare, astfel încât
atât conducerea superioară, cât și angajații, să
înțeleagă creșterea performanței. Discuțiile
ar trebui să fie programate pentru a revizui
constatările și acțiunile întreprinse pentru a
preveni sau promova reapariția problemelor ca
parte a îmbunătățirii continue a procesului.
Recompensă sau recunoaștere:
Recompensele și recunoașterea sunt de o
importanță cheie în stimularea lucrătorilor
și încurajarea acceptării acestora de a
se implica în dezvoltarea organizației.
Stimulentele financiare care contribuie la
promovarea participării vor ajuta la succesul
și rentabilitatea investiției, de la reduceri
la cluburile locale de sănătate și reduceri la
alegerea alimentelor sănătoase până la reduceri
la primele de asigurări de sănătate, zile libere
suplimentare și stimulente directe pentru plata
salariilor/bonusurilor.
În timp, recompensele extrinseci ar trebui
înlocuite de recunoașterea intrinsecă, că sănătatea
și bunăstarea îmbunătățesc performanța cuiva
în toate etapele vieții.

PASUL 4 - MONITORIZARE ȘI EVALUARE
Crearea unui sistem de colectare, monitorizare și
evaluare a datelor programelor implementate.
Programele integrate de sănătate și siguranță ar trebui
monitorizate nu numai pentru a evalua participarea și
implicarea, ci și pentru a cuantifica valoarea investiției.
Este rezonabil să se monitorizeze lunar participarea la
anumite programe. Acest lucru va permite managerilor
de programe să determine dacă sunt necesare comunicări
mai frecvente, sau diferite, despre ofertele de programe,
sau dacă mesajele ar trebui schimbate.
Cuantificarea rentabilității investiției sau a valorii
investiției, este o altă acțiune necesară în timpul
implementării, dar aceasta se realizează mai eficient
fie o dată, fie de două ori pe an. Examinând efectele
strategiilor HS asupra costului daunelor, costurilor
de compensare a lucrătorilor, absenteism, managerii
pot determina dacă costul strategiilor individuale este
compensat de aceste valori sau alte costuri indirecte cum ar fi angajarea sau productivitatea.
Atunci când se stabilește un plan de monitorizare HS,
este important să rețineți că, de obicei, vor dura cel puțin
doi până la trei ani înainte ca rezultatele direcționale
semnificative să poată fi observate.

CONCLUZIE
Un număr tot mai mare de dovezi sugerează că se
pot acumula beneficii semnificative atunci când
echipele de sănătate și siguranță sunt mai strâns
aliniate prin strategii generale și sunt integrate
organizațional la locul de muncă.
Crearea unei definiții standardizate pentru
HS, are potentialul de a crea una din cele mai
dinamice și productive perioade din istoria
sănătății și a muncii.
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LUCRUL DE ACASĂ,
O SOLUȚIE PERFECTĂ
POVESTE DE ADORMIT COPIII ȘI DE TREZIT ADULȚII

P

ovestea Oului lui Columb este de actualitate: în
ierarhia controlului riscurilor, prima măsură avută
în vedere este eliminarea riscului. În teorie sună
frumos, dar de puține ori am putut să o aplic în viața
reală. De ce? Dacă ar fi existat o soluție atât de simplă
și de eficace, ea ar fi fost deja aplicată.
Lucrul de acasă ne-a permis, în perioada stării de
urgență, să ne închidem în propriul nostru Ou.
Avantajele au fost imediate, evidente și mult clamate:
reducerea riscului de îmbolnăvire, decongestionarea
traficului, economia de timp și a costurilor asociate
birourilor. Sclipitor.
Dar cum se face că, înainte de Pandemie, majoritatea
locuitorilor Pământului procedau greșit? Construiau
clădiri de birouri, amenajau spații de socializare,
aruncau banii pe ședințe, simpozioane, team buildinguri.
Oare de ce teleconferințele viitorului, descrise de
către Jules Verne la 1889, nu au înlocuit deja toate
interacțiunile directe? De ce înregistrările fonograf
din 1906 ale cursurilor Universității din Wisconsin,
trimise prin poștă studenților, nu au închis aulele
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universităților? Și de ce popularitatea lucrului de
acasă, care explodase în anii 1990, a avut o perioadă
de regres?
Probabil este vorba de natura umană, rezultatul a
milioane de ani de evoluție. Da, suntem animalele
care au neo-cortexul cel mai dezvoltat, suntem logici
și vizionari. Dar, paradoxal, acest lucru a fost posibil
tocmai pentru că restul creierului (paleo-cortexul)
s-a ocupat de sarcinile rapide, mărunte, de rutină.
Suntem, în aceeași măsură, animale sociale.
Majoritatea timpului funcționăm „pe pilot
automat”, comportamentul nostru este ghidat de
comportamentul celor din jur. Observarea acțiunilor
celorlalți, atitudinea lor, limbajul corporal, feedbackul imediat, emoțiile - sunt metode importante de
confirmare a propriilor decizii și de învățare a
unor deprinderi noi. Emoticoanele nu reușesc să le
înlocuiască.
La acest nivel, de paleo-cortex, vorbim de Cultura
organizației, de Comportament, de Managementul
schimbării, de Lucrul în echipă. Toate lucrurile care
s-au dovedit esențiale în succesul unei organizații.

EXPERTS PLATFORM

EXPERIENȚA PERSONALĂ
Acum 15 ani am devenit Consultant Independent,
renunțând la confortul unui birou dintr-o mare
companie, în schimbul unui mediu dinamic, mai
bogat în oportunități de dezvoltare. Am savurat
zilele în care puteam lucra de acasă, dar am observat
că perioadele mai lungi nu-mi sunt benefice.
Primele probleme pe care le-am resimțit au fost cele
legate de ERGONOMIE: biroul meu, care fusese
perfect pentru două-trei ore de lucru ocazional, s-a
transformat rapid într-un instrument de tortură. Au
început să mă doară, pe rând, spatele, ochii, umerii și
ceafa. A trebuit să ajustez înălțimea mesei de lucru,
să cumpăr un monitor mare (pe care să-l poziționez
deasupra laptopului, la nivelul ochilor), să schimb
scaunul ergonomic cu unul și mai ergonomic. Să
găsesc altă lampă de birou, care să nu se reflecte
în monitor. Să montez un canal de cabluri pentru
imprimanta pe care o foloseam acum mult mai des.
Apoi am instalat un calorifer sub fereastra rece, găsită
vinovată pentru durerile de ceafă. Dar am început să
mă simt cu adevărat mai bine de abia după ce mi-am
schimbat comportamentul, începând să fac regulat
pauze „de mișcare” și să mă ridic în picioare ori de
câte ori vorbeam la telefon. Înlocuind astfel micile
plimbări spre sălile de ședințe și discuțiile ad-hoc,
în picioare, pe care obișnuiam să le am cu colegii.
FLEXIBILITATEA s-a dovedit o sabie cu două tăișuri:
familia și prietenii înțelegeau greu că, stând acasă, eu
aveam totuși nevoie de o atmosferă de lucru și o scurtă
întrerupere putea să mă scoată din ritm pentru zeci
de minute. A fost nevoie chiar să pun pe ușa biroului
un afiș cu „Nu deranjați”. Câteodată funcționează.
Iar eu am înțeles la fel de greu cât de frustrant este
pentru cei din jur atunci când mă închid seara în
birou, pentru „zece minute” de citit mail-uri, timp
de două-trei ore. Și că un pui de somn bun, de dupăamiază, mă va împinge să lucrez în mijlocul nopții.
Dar, cel mai mult îmi lipsește COLECTIVITATEA.
Simt nevoia de a discuta despre ce lucrez cu cineva care
să înțeleagă ce fac, să știu că cineva mă poate ajuta în
cazul în care mă împotmolesc, să învăț din experiența
celorlalți. Presiunea de a lucra singur este uriașă. După
o perioadă mai lungă în care lucrez de acasă simt o

Romania

ușurare enormă să am o întâlnire cu un client sau cu
un alt consultant, care să-mi confirme ceea ce fac și
cu care să discut pașii următori. Și asta deși, am mulți
ani de experiență, proiecte cu un plan de lucru foarte
clar și rezultate imediate (acceptarea livrabilelor din
proiect, măsurarea satisfacției clientului). Dar ce se fac
cei mai puțin norocoși, care nu sunt în această situație?
CE VA FI?
Greu de spus cum vor fi puse în balanță avantajele
și dezavantajele lucrului de acasă de către factorii
decidenți ai fiecărei organizații. Deja au apărut
diferențe mari de abordare, chiar și între companiile
mari (care au echipe puternice de specialiști, capabile
să analizeze complex implicațiile deciziilor luate).
Unele companii și-au rechemat toți angajații la
birouri, altele se gândesc să renunțe definitiv la
majoritatea spațiilor deținute. Fiecare are adevărul
lui, care va fi confirmat în viitorul mai mult sau mai
puțin îndepărtat. Sau nu.
Probabil că soluția optimă va fi undeva la mijloc,
una hibridă, în care ponderea lucrului de acasă să fie
calculată în mod inteligent, de către fiecare companie,
pentru fiecare angajat în parte. În funcție de:
• domeniul de activitate a companiei,
• cultura companiei și nevoia de a o menține sau
a o schimba,
• perioadele din an (grad de încărcare, lansare de
proiecte noi),
• tipul activității angajatului,
• nivelul de senioritate (experiență, calificare),
• posibilitățile de comunicare și control,
• personalitatea și rezistența la stres a fiecărui
angajat în parte,
• condițiile de lucru pe care le are acasă, inclusiv
situația familială,
• riscul asociat deplasării la birou (pentru angajat,
familie, colegi) etc.
Este mai simplu decât pare la prima vedere, firmele
care acceptau lucrul de acasă și înainte de pandemie,
au trecut prin această experiență. Criteriile clare de
decizie și dialogurile deschise cu angajații pot face ca
procesul să fie perceput pozitiv și să fie permanent
adaptabil nevoilor companiei și ale angajaților.

IULIAN
GHERMAN
CONSULTANT
HSEQ
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1. Utilizarea corectă a echipamentelor de protecție adecvate este un
factor determinant în prevenirea accidentelor. O problemă des
întâlnită este legată de produsele neconforme tehnic sau de calitate
slabă. Considerați necesară reglementarea mai strictă a normelor și
în ceea ce privește echipamentele de protecție la locul de muncă?

Echipamentele de protecție trebuie să respecte
normativele europene în domeniu, să aibă marcaje
în acest sens, iar noi trebuie să ne asigurăm că
furnizorii de echipamente respectă aceste reguli.
Purtarea echipamentului de protecție pe platforma
Azomureș este inclusă într-un program propriu de
monitorizare. Suntem atenți ca toate componentele, inclusiv
protecțiile pentru ochi și urechi, să fie utilizate corespunzător.
Specific pentru o industrie chimică, așa cum este Azomureș,
am mai putea aminti utilizarea obligatorie a căștii de protecție
și a bocancilor.

Este perfect adevărat și cred că este benefică o monitorizare mai
strictă a pieței, de organele competente, în așa fel încât anumite
produse să fie blocate spre vânzare-achiziție. De asemenea,
este adevărat faptul că și companiile ar trebui să evite acele
echipamente slabe calitativ și să investească ceva mai mult în
acestea. Odată ce se investește mai mult în achiziția de echipamente
de calitate superioară, se investește implicit în securitatea lucrătorilor.

CRISTINA MIHAELA MILU - AZOMUREȘ

Categoric echipamentul de protecție are un rol important în
activitatea HSE. Acesta trebuie ales cu o deosebită atenție, după
efectuarea unei evaluări de riscuri riguroase. Trebuie să asigure
protecție, să fie practic și confortabil în același timp. Sunt pro
testare EIP la locul de muncă, pe un eșantion de operatori, astfel încât
să am un feedback real, prin urmare am avut diverse întâlniri cu furnizori
de echipamente de lucru și de protecție care ofereau o gamă largă de
articole, parte dintre ele nu tocmai ok. O reglementare mai strictă,
consider că ar veni în ajutorul tuturor, poate ar duce chiar la o triere a
acestor articole pe piață.

În general, echipamentele de protecție oferă
angajaților siguranța și confortul necesar în
desfășurarea activităților la locul de muncă. Din
păcate, există echipamente de protecție care, în ciuda
certificatelor de conformitate sau de garanție a calității
produsului, nu oferă protecția sau eficiența necesară. Aici
intervine întrebarea: dacă un produs este scump, este și bun
calitativ? Sau dacă este mai ieftin este neapărat slab calitativ?
Știți că din motive de rentabilitate, marea majoritate a
producătorilor și-au mutat locații productive în China. Și
atunci, un factor decisiv în conformitatea sau neconformitatea
unui echipament de protecție, revine laboratorului sau
organismului de certificare care îi dă produsului un document
de conformare cu anumite standarde sau norme. Da, după
părerea mea, o mare strictețe în definirea normelor privind
echipamentele de protecție, profesionalismul persoanelor
care reglementează normele și obiectivitatea evaluării și
implemetării normelor rămân factori determinanți în
prevenirea accidentelor.
GABRIEL SPALOGHE - BEKAERT SLATINA

Este nevoie de o reglementare mai strictă, dar se
impun standarde specifice, pe fiecare industrie în
parte, pentru a putea standardiza necesarul acestor
echipamente pentru activitățile specifice.
CONSTANTIN HOLOTA - BETTY ICE SUCEAVA
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BOGDAN BETA - BILKA STEEL

ADRIANA TICAMUCA - CERSANIT ROMÂNIA

Ferm, susțin că este, în primul rând, responsabilitatea
managementului în ceea ce privește calitatea produselor
achiziționate. Știm cu toții, și din viața cotidiană, faptul că în
majoritatea cazurilor, prețul este cel care reflectă calitatea
produselor. În același timp și firmele producătoare au o mare
responsabilitate în acest sens pentru respectarea procedurilor, a avizelor
etc.
ANCA GOLGOJAN - CIECH SODA ROMÂNIA

Da, ar fi necesară reglementarea mai strictă a normelor și în
ceea ce privește echipamentele de protecție la locul de muncă.
Dar asta nu ar trebui să îngroape firmele mici. Cred că o astfel
de măsură, la noi, ar da încă o posibilitate de îmbogăţire unora
şi ar obliga anumite alegeri pentru că “aşa trebuie”.
SILVIA VIOLETA NANU - COMPROIECT
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Domeniul este reglementat, este necesar doar să respectăm
cerințele legale. Reglementarea mai strictă înseamnă
interzicerea introducerii pe piață a produselor contrafăcute
și frauduloase, lucru pe care o firmă care se respecta, îl face.
CARMEN NISTOR - CONCELEX

O reglementare mai strictă a normelor în ceea ce privește
echipamentele de protecție la locul de muncă ar fi de bun
augur, dar o parte a problemei se află și la cei care
achiziționează produse neconforme sau de calitate slabă,
pentru a aduce o economie companiilor pe care le
gestionează.
CLAUDIU DAVID - ELECTROMONTAJ BUCUREȘTI

În cazul nostru vorbim de un furnizor de echipamente de
protecția muncii cu care lucrăm de mai bine de cinci ani, iar
acolo unde au fost probleme cu produsele de o calitate mai
slabă, acestea au fost înlocuite. Vorbind de o industrie grea,
nu ne putem permite luxul de a utiliza produse neconforme tehnic
sau de calitate slabă, se impune o selecție riguroasă a acestora.
GABRIEL CRISTEA - CRH CIMENT (ROMÂNIA)

Nu consider că este necesară reglementarea mai strictă a
normelor și în ceea ce privește echipamentele de protecție
la locul de muncă, deoarece există furnizori în piață care
oferă echipamente de cea mai bună calitate și conforme din
punct de vedere tehnic. Testarea produselor înainte de implementare
e un prim pas important în alegerea echipamentelor adecvate.
JENICĂ CRISTIAN POPA - DS SMITH PAPER ZĂRNEȘTI

Cu siguranță normele vor cunoaște schimbări și îmbunătățiri
permanente. Produsele neconforme nu vor mai fi disponibile
pentru angajați doar atunci când se întrunesc următoarele
condiții esențiale: managementul acordă importanță culturii
HSE, managementul contractorilor trebuie să existe, evaluările
directe sau indirecte periodice trebuie să fie făcute, managementul
schimbărilor trebuie definit în mod corect și angajații care le utilizează
să fie implicați în procesul de evaluare.

Utilizarea corectă a echipamentelor de protecție adecvate
și stabilite în fișa de evaluare a locului de muncă este un
factor determinant în prevenirea accidentelor. Totodată,
angajatorul trebuie să respecte cerințele Uniunii Europene,
asigurând echipamente pentru angajați având marcajul CE.
Norma Europeană transpusă și reglementată în legislația națională
acoperă toate categoriile de echipamente specifice.
CLAUDIU IONESCU-ȚENEA ELECTROMONTAJ BUCUREȘTI

Există standardele ISO privind utilizarea și selectarea
echipamentelor de protecție. Angajatorul trebuie să
testeze echipamentele de protecție sau să discute cu
producătorul/furnizorul aspecte privind modul și locația
utilizării echipamentelor. Selectarea unui EIP neadecvat poate
aduce, la rândul lui, riscuri de accidentare. Unele companii private
impun prin politica lor, un grad ridicat de protecție la EIP.
ADRIAN NEGRILESCU - EXPERT HSEQ

Din cauza fluctuației de personal, investiția în EIP devine
una din problemele reale cu care se confruntă societatea,
dar și calitatea lor.

RADU SIRETEANU - DSM NUTRITIONAL
PRODUCTS ROMÂNIA

CLAUDIU ANDRONESCU - INSPECTOR
SSM, CADRU TEHNIC PSI

Înainte de începerea unei colaborări cu o firmă furnizoare
de echipamente, analizăm produsele pe care le pune pe piață,
bineînțeles cu toate documentele și certificatele necesare
conform legislației. Facem testarea mostrelor cu operatorii
noștri și în cazul unui rezultat bun, începem colaborarea. Pe
parcursul derulării contractului, responsabilii departamentului HSE,
împreună cu responsabilii de la departamentul de achiziții, urmăresc
dacă furnizorul își onorează sarcinile prevăzute în contract și nu face
rabat de la calitatea produselor furnizate. Analiza care se face de către
noi, respectă procedurile implementate de Grup și vizează atât calitatea
cât și prețul produsului. În unele situații, pe piață intră produse care
au o calitate sub nivelul așteptat, siguranța lucrătorului fiind pusă în
pericol, și de aici afectarea întregii activități de protecție. Pentru
păstrarea unui nivel bun al calității echipamentelor de protecție și
lucru, este necesară o supraveghere permanentă a activității cu
companiile furnizoare și întâlniri periodice cu reprezentanții acestora,
pentru clarificarea problemelor apărute, dar și pentru propuneri de
proiecte noi de dezvoltare și diversificare a produselor livrate.

Bineînțeles, utilizarea corectă este un lucru (de exemplu
casca de protecție dată în utilizare nu conține cureaua
de prindere sub bărbie, cu toate că te aștepți ca omul să
urce și la înălțime, de asemenea să se și aplece) și utilizarea
de echipamente neconforme este alta (de exemplu din lipsă de
bani sau din alte motive, se folosesc niște măști de protecție luate
“de la colțul străzii”). Oricum ar fi, trebuie clarificat ce înseamnă
neconform de la bun început. Neconform cu ce? Dacă e vorba
despre norma CE sau normele minime din procedura PPE, suntem
pe drumul cel bun.

DĂNUȚ POP - ELECTROLUX ROMÂNIA

CONSTANTIN POPA - EXPERT HSEQ

Da, statul este cel care ar trebui să interzică comercializarea
produselor neconforme, nu compania să poarte grija
conformității lor la achiziționare.
CORNEL ISACOV - EXPERT HSE
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Da, dacă ar fi stabilite reglementări mai stricte în ceea ce
privește echipamentul individual de protecție la locul
de muncă, lucrătorii ar beneficia de EIP care să le asigure
o mai bună protecție la locul de muncă.
DIANA TEODORA MANTA - EXPERT HSE

Utilizarea corectă a echipamentelor de protecție reprezintă
un factor determinant în prevenirea accidentelor.
Normele privind reglementarea echipamentelor de
protecție trebuie să fie mult mai stricte, să cuprindă mai
multe informații exacte și aplicate pe fiecare categorie de
echipament de protecție.

Sunt sigur că se pot stabili norme mai clare. Atât privind
obligativitatea acordării echipamentului de protecție,
tipului de echipament cât și cerințele de conformitate
pe care acestea trebuie să le îndeplinească. În perioada
pandemiei, multe voci au susținut că semimasca de
protecție respiratorie nu intră în cadrul echipamentelor de
protecție la locul de muncă, prin urmare nu au dorit să le
achiziționeze din banii societății, în special când un set de măști
costă de 50 de ori mai mult decât în mod normal. Așa am ajuns
noi, specialiștii în domeniul SSM, să ducem muncă de lămurire
cu angajatorii, că în această criză sanitară, în cadrul echipamentelor
de protecție intră și semimăștile. Dar mai greu ne-a fost atunci
când am încercat să îi convingem de ce tip de semimăști avem
nevoie.
MIHAI GRIGORE - EXPLEO ROMÂNIA

IOANA CARMINA NIȚU - SPECIALIST
ÎN DOMENIUL SSM

O problemă des întâlnită nu este întotdeauna și o problemă
importantă. Nu am văzut multe accidente cauzate de
calitatea slabă a echipamentelor de protecție. Dar, evident,
niciun echipament neconform nu ar trebui să fie
comercializat. Ca abordare, mă gândesc că ar trebui, în primul
rând, să asigurăm respectarea normelor europene deja existente.
După ce vom ajunge lideri europeni în domeniul siguranței muncii,
vom avea tot timpul să inventăm norme noi, ridicând o ștachetă
de care suntem departe încă.

Problema pe care o văd eu nu sunt reglementările sau
normele, ci verificarea aplicării acestora. Este un subiect
puțin luat în calcul de autorități, cred. Nu am cunoștință
că ar exista controale ale autorităților la agenții economici
care pun în vânzare echipamente de protecție. Aici se pot face
progrese. Calitatea este de asemenea esențială: un EIP de proastă
calitate, nu neapărat că nu protejează suficient, în mai mare măsură
nu va fi acceptat de lucrător și acesta va lucra fără, expunându-se
astfel la un risc și mai mare.
ALEX BURADA - FORD ROMÂNIA

IULIAN GHERMAN - CONSULTANT HSEQ

Este relevant ca la achiziṭie să nu fie important doar
criteriul de cost, ci ṣi criteriul de calitate. Acest lucru
poate fi evidenṭiat de lucrătorul desemnat sau de serviciul
intern în cadrul ședinṭelor CSSM printr-o analiză cost/
beneficiu. La această oră există o serie de standarde EN în ceea
ce priveṣte echipamentele de protecṭie, care nu sunt cunoscute la
nivelul specialiṣtilor SSM sau organizaṭiilor. Având în vedere că
noi suntem parte a comunităṭii europene, acestea ar trebui traduse
în limba română ṣi puse la dispoziṭie pe site-ul Inspectoratului
de Muncă, dacă nu integral, cel puṭin ca referinṭă la tipul de
echipament specific. Dezvoltarea unor workshop-uri periodice
organizate de Inspectoratele Teritoriale de Muncă și producătorii
de echipamente de protecţie, la care specialiṣtii SSM să fie invitaṭi
să participe, workshop-uri axate pe aspectul practic, în care aceṣtia
să înveṭe cum să aleagă ṣi să folosească echipamentele de protecṭie
în funcṭie de domeniul de activitate.
VALTER STĂNCIULESCU GORAN - EXPERT QHSE

Consider că ar fi utilă o normă mai strictă pentru
producerea de echipamente de protecție, deoarece, din
păcate, tindem să cumpărăm produse mai puțin scumpe
pentru a face economii pe termen scurt, dar calitatea acestor
echipamente este foarte scăzută, costurile fiind mai mari pe
termen lung.
VLĂDUȚ STOICA - HS EXPERT SENIOR

Nu, din analizele noastre, considerăm că problema legată
de produsele neconforme tehnic sau de calitate slabă, nu
este o problemă ce ține de norme (sau de permisivitatea
acestora), ci în principal, este o problemă de alegere a unui
EIP adecvat, corespunzător riscurilor existente.
EUGEN ȘTEFĂNESCU - HIDROCONSTRUCȚIA

Trecerea prin pandemie a fost incredibil de tragică și în
același timp hilară prin lipsa totală a echipamentelor de
protecție din piață, astfel încât niciun producător/
distribuitor nu a reușit să facă față cererii crescute. În acele
momente a fost un aflux de improvizații mare cât muntele
Himalaya. Astfel, dilema acelor momente, dilema oamenilor din
prima linie, nu a fost dacă un echipament este sau nu conform,
ci mai degrabă purtarea excesivă a oricărui tip de echipament
disponibil.
SORIN CENUȘĂ - ISAFETY.RO

Cu siguranță, utilizarea corectă a echipamentelor de
protecție, influențează decisiv frecvența accidentelor,
având și rolul de a preveni apariția cazurilor de
îmbolnăviri profesionale. O mai mare strictețe în
verificarea calității produselor și impunerea de restricții în
eliberarea certificatelor de conformitate, poate ar diminua sau
chiar elimina răspândirea produselor cu grad de conformitate
îndoielnic pe piață.
NICOLAE BĂDIN - KASTAMONU ROMÂNIA
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Achiziţia echipamentelor de protecţie poate fi un proces
complex şi, bineînţeles, alegerea trebuie făcută în
funcţie de tipul și de nivelul de protecție împotriva
unui anumit pericol. În cazul acelor tipuri de EIP pentru
care sunt disponibile mai multe clase de protecție, este
important să se aleagă nivelul adecvat pentru riscul aferent
postului de lucru. În cazul reglementărilor, o idee ar putea fi
elaborarea unor ghiduri privind selecţia echipamentului de
protecţie şi standardele aplicabile, în funcţie de tipuri de
activităţi şi riscuri. Să reţinem că cel mai eficient mod de a
gestiona riscurile, este de a le elimina, iar echipamentul de
protecţie este doar un mijloc de control, ultimul în ierarhie.
DAN-ADRIAN DIDIŢEL - MAXAM ROMÂNIA

Așa cum pe piață există mai multe mărci de mașini și
fiecare își achiziționează ce are nevoie și ce își permite
și în domeniul EIP lucrurile stau la fel, fiecare angajator
achiziționează EIP în funcție de evaluarea de risc și
bugetul alocat.
ANA-MARIA MARCU - MMM AUTOPARTS

Considerăm că normele existente privind utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de
protecţie la locul de muncă, sunt suficient de stricte.
Situații de produse neconforme din punct de vedere
tehnic, sau de o calitate slabă, pot apărea însă. De regulă,
aceste situații pot fi identificate cu ușurință, atunci când este
dorită reducerea cheltuielilor generate de aceste repere. Din
păcate, experiența ne-a arătat că această practică nu este suținută.
OVIDIU CRISTUREAN - MOL
ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS

Echipamentul de protecție joacă un rol important în
prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. Cred că
reglementările actuale în ceea ce privește normele de
testare, omologare, certificare a produselor înainte de
a fi puse pe piață, sunt destul de stricte, fapt ce permite
producătorilor și distribuitorilor să ne aducă produse conforme.
Recomandarea este să ne asigurăm că echipamentele de protecție
utilizate sunt certificate CE și nu în ultimul rând adecvate la
locul de muncă pentru riscurile pe care le avem. Acești doi
factori îi consider determinanți în utilizarea echipamentului
de protecție. Dar să nu uităm că într-o ierarhie a controlului
asupra riscurilor, echipamentul de protecție este pe ultimul loc
ca măsură de prevenție.
LIVIU IONUȚ OPREA - MW ROMÂNIA

Echipamentele individuale de protecție trebuie gândite
și relizate în concordanță cu principiile ergonomiei.
Pe piaţă sunt disponibile soluții diverse, de calități si
preţuri variabile. Autoritățile care reglementează piaţa
trebuie să se asigure că toate opţiunile respectă standardele
acestui domeniu special, pentru că toți avem ca prioritate
prevenirea accidentelor și siguranța angajaților.
CRISTIAN GEORGESCU - NESTLÉ ROMÂNIA

Echipamentele de lucru și de muncă sunt factorii cel mai des întâlniți
în accidentele de muncă, deoarece echipamentele de protecție
neadecvate duc la accidentări. Legislația ar trebui îmbunătățită prin
reglementarea foarte strictă și clară a echipamentelor de protecție
pentru fiecare loc de muncă.
ADRIAN VLADUCĂ - NIMET

În Uniunea Europeană există marcajul CE care certifică faptul că un
echipament (de lucru sau de protecție) respectă niște criterii și
implicit este sigur de utilizat pentru scopul destinat. Marcajul CE
nu se obține ușor. Dacă pe piața unică europeană sunt produse
neconforme, autoritățile trebuie să investigheze și să înceapă să aibă o
implicare activă în eliminarea acestora. Referitor la interacțiunea om-mașină
în cadrul procesului de lucru, echipamentul de lucru/protecție trebuie să fie
cât mai intuitiv și cât mai simplu de folosit de către lucrător. O reglementare
mai strictă presupune încărcarea instrucțiunilor SSM, care și așa sunt stufoase
și greu de înțeles de către lucrătorul de rând. Deci nu trebuie lucrat la ultrareglementare, ci la ergonomie și la interfața om-mașină.
RĂZVAN VASILE CIOMÂRTAN - OȚELINOX, TÂRGOVIȘTE

Adevărat. Ce am constatat în ultima perioadă este faptul că sunt puse
pe piață produse neconforme, însoțite de documente false precum
”Certificat de conformitate CE” în loc de ”Declarație de conformitate
CE”, sau documente care poartă sigla unui organism de certificare
din UE, dar care, la o verificare rapidă nici măcar nu are în domeniul de
certificare certificarea EIP. Aceste EIP nu aveau voie să intre pe piață. Normele
pe care le avem în acest moment sunt destul de stricte și mă aștept ca cei care
supraveghează piața să facă ordine în legătură cu produsele neconforme.
MARIUS BERECHET - PREH ROMÂNIA

Piața ne-a arătat că există astfel de echipamente, în toată gama de
calitate. Depinde doar de noi și de capabilitatea noastră de a le alege
pe cele pe care le considerăm cele mai adecvate activităților
desfășurate și de a le refuza pe cele cu probleme! Cererea și oferta,
bazate clar pe niște reglementări care deja există referitoare la caracteristicile
tehnice și de calitate, vor avea grijă ca lucrurile „să se așeze” și din acest punct
de vedere. Nu putem lăsa nimic la voia întâmplării, pentru că lucrăm într-o
industrie care prezintă riscuri.
FELICIA ANDREI - ROMPETROL RAFINARE

Diversitatea echipamentelor de protecție este necesară astfel încât
fiecare angajator să poată acorda echipamentul potrivit în funcție
de capacitatea, experiența și tipul de activitate. Aș vedea oportună
reglementarea unui minim calitativ al echipamentelor de protecție
din toate zonele de activitate.
MIRCEA DEACONU - SCHINDLER ROMÂNIA

Da, consider că trebuie clarificate aceste norme, pentru că într-o
piață foarte dinamică a echipamentelor EHS, trebuie clar prestabilite
reperele de calitate a EIP.
CRISTINA CĂLIN - TRICO WIPERS PLOIEȘTI
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GESTIONAREA SUBSTANȚELOR CHIMICE PERICULOASE

INSPECȚIE ȘI DEPOZITARE
ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

O

dată ce ai găsit o modalitate sigură de a inspecta
lichidele sau materiale periculoase, de ce ai schimba
ce funcționează, nu-i așa? Odată cu avansul
tehnologiilor mobile, există acum o modalitate
sigură de a inspecta substanțele chimice și de a le
gestiona pe toată durata lor de viață, folosind metode
de inspecție informatizate.
Inspecția substanțelor chimice periculoase
pare o obligație mai mult decât evidentă, care
trece de nevoia de îmbunătățire. Cu toate
acestea, se pune în continuare problema că
inspecția substanțelor chimice periculoase
nu numai că poate fi, dar și trebuie, realizată
în condiții superioare de siguranță și
eficiență. Acest lucru nu este valabil doar
pentru inspecția produselor respective, ci și
pentru depozitarea și gestionarea lor pe toată
durata vieții. S-a stabilit de mult timp deja că
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inspecția substanțelor chimice și manipularea
materialelor periculoase necesită norme și
proceduri stricte. Cu toate acestea, realitatea
se transformă într-o asemenea măsură încât
aceste normative devin perimate și își pierd
eficiența. Odată cu avansul tehnologiilor
mobile, există acum o modalitate sigură de a
inspecta substanțele chimice și de a le gestiona
pe toată durata lor de viață folosind metode de
inspecție informatizate.
Substanțele chimice periculoase sunt substanțe,
amestecuri și articole care pot prezenta un
risc semnificativ pentru sănătate și siguranță
dacă nu sunt gestionate corect. Pentru multe
organizații care lucrează cu substanțe chimice
periculoase, cum ar fi cele din industria
petrolului și gazelor naturale, agricultură și
industria prelucrătoare, inspecția nu a fost
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doar o caracteristică de siguranță primordială, ci
și o chestiune de cum pot fi procesele îmbunătățite
permanent. Odată cu introducerea dispozitivelor
mobile cu siguranță intrinsecă (IS), a devenit sigur
pentru angajați să aibă asupra lor dispozitive
mobile în zone sau arii clasificate în funcție de
nivelul lor de pericol (spre exemplu, Zona 1 și Zona
2). Aceste dispozitive au fost folosite de regulă
ca mijloace de comunicații, sau pentru a realiza
înregistrări prin integrarea cu alte dispozitive și
echipamente.
În prezent, aceste organizații folosesc dispozitivele
mobile pentru a realiza inspecții de siguranță,
audituri periodice ale locațiilor și inspecții de
siguranță (safety walks), sau a-și administra activele.
Odată cu inventarea aplicațiilor de inspecție
informatizate care rulează pe aceleași dispozitive
mobile IS, angajații pot acum să facă înregistrări
și să urmeze liste de control pentru a efectua
verificările necesare într-o organizație cu astfel
de obiecte de activitate. Faptul că toate inspecțiile
de siguranță dintr-o unitate nepericuloasă se
pot realiza la fel ca cele realizate într-o unitate
clasificată ca periculoasă se traduce într-un
beneficiu evident: procesul de interogare a datelor
devine mult mai ușor și eficient.
Vorbim aici de pasul preliminar necesar pentru
implementarea acestei abordări pe scară largă de
către organizațiile și sectoarele care trebuie să
manipuleze materiale periculoase și să efectueze
inspecții ale substanțelor chimice. Adoptând
procesele evidențiate anterior și aplicându-le și
inspecției substanțelor chimice, angajații pot
obține aceleași beneficii. Inspecția substanțelor
chimice periculoase poate impune utilizarea
dispozitivelor mobile IS, iar cu o protecție
corespunzătoare, aceste dispozitive reprezintă
o alternativă mai potrivită vremurilor actuale,
la lista de control tradițională pe hârtie și mapă.
Hârtia, spre exemplu, se aprinde mai ușor decât
carcasa unui dispozitiv mobil protejată împotriva
focului. Nu este nimic mai evident și mai simplu.
Inspecția substanțelor chimice poate beneficia
de anumite caracteristici, cum ar fi înregistrarea
cu aplicații de recunoaștere vocală și transcriere
automată (speech-to-text), care sunt deosebit de utile
atunci când ai nevoie de ambele mâini pentru
a manipula sau a lucra cu substanțe chimice.
Înregistrarea offline a datelor poate fi utilizată în
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zonele în care conexiunea la Internet sau semnalele
Wi-Fi sunt afectate de restricțiile de siguranță sau
pot interfera cu echipamentele. Camera poate fi
utilizată pentru a face fotografii ale facilităților
de depozitare sau pentru a scana codurile de bare
atașate substanțelor chimice pentru a verifica
existența documentației necesare. Toate listele
de control pot fi, desigur, astfel concepute încât
să corespundă cerințelor de inspecție, indiferent
dacă este vorba de un răspuns standardizat sau
necesitatea dovezilor fotografice.
Beneficiile majore ale inspecției informatizate
a substanțelor chimice periculoase sunt, de
fapt, avantajele de care beneficiază personalul
de conducere și alte părți interesate. Nu doar că
angajații folosesc sisteme care sunt mai rapide
și mai sigure, dar datele pot fi stocate în timp
real pentru analize istorice și o pistă de audit mai
simplă. În acest mod este posibilă și evidențierea
deficiențelor și problemelor de siguranță mult mai
rapid decât folosind metodele tradiționale pe bază
de documente în format fizic și se evită „perimarea”
de vreme ce noile măsuri de conformitate pot fi
integrate cu sistemul mult mai rapid, fără a fi
necesară retipărirea listelor de control pe hârtie.
Per ansamblu, directorii au la dispoziție mai multe
opțiuni și mai multe cunoștințe decât înainte,
ceea ce conduce la decizii strategice de mai bună
calitate, unități mai sigure și, aproape întotdeauna,
o mai bună înțelegere a tuturor aspectelor legate
de siguranță.

KARL
AHLGREN
MARKETING
MANAGER
TECHS4BIZ
AUSTRALIA
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CARTOGRAFIEREA
ZGOMOTULUI PROFESIONAL
METODĂ DE PREVENIRE ȘI
CONȘTIENTIZARE A RISCULUI

E

DR. ING.
SILVIUNICOLAE
PLATON
DIRECTOR
GENERAL
SAFETY1ST TEST

xpunerea la zgomot în mediul de muncă, reprezintă
în momentul de faţă una dintre cele mai răspândite
noxe pe plan mondial. Calitatea vieţii salariatului
expus la zgomot se degradează şi cei mai afectaţi
sunt „condamnaţi” la un stil de viaţă ce împiedică
comunicarea. Știați de pildă că, potrivit statisticilor,
un hipoacuzic mai trăiește în medie zece ani după
împlinirea vârstei de pensionare?
Necesitatea reducerii expunerii la zgomotul
profesional derivă, în primul rând, din dorința
diminuării apariţiei surdităţii profesionale, din
obligaţia angajatorilor de asigurare a condiţiilor
de muncă, în conformitate cu prevederile legislației
specifice de SSM, dar trebuie avută în vedere și sub
raportul poluării fonice pe care îl produce existența
zgomotului industrial asupra mediului ambiant.
1. EVALUAREA EXPUNERII LA ZGOMOT.
CE ÎNSEAMNĂ CU ADEVĂRAT?
Evaluarea expunerii la zgomot în cadrul locului de
muncă, este primul pas în adoptarea de măsuri de
protecţie. O evaluare corectă și clasică a expunerii la
zgomot înseamnă analiza muncii lucrătorului expus
la zgomot. În acest sens, evaluarea înseamnă, de
fapt, identificarea sarcinilor de muncă, coroborate
cu durata de expunere pentru fiecare dintre acestea
și nivelurile de zgomot măsurate pentru fiecare. Este
importantă, de asemenea, consultarea cu lucrătorii.
Pentru a obţine o imagine şi o înţelegere a tuturor
factorilor care pot influenţa expunerea la zgomot,
trebuie studiată ziua de lucru.
Elementele urmărite sunt:
sarcinile de lucru (conţinutul şi durata) şi
variaţia în interiorul sarcinilor;
sursele principale de zgomot şi zonele de lucru
zgomotoase;
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organizarea muncii şi orice evenimente
de zgomot semnificative, care au ca rezultat
modificarea nivelului de zgomot;
numărul şi durata pauzelor, şedinţelor etc.
şi dacă acestea trebuie considerate ca fiind parte
dintr-o zi nominală.
Deși piața oferă din plin servicii privind măsurarea
și determinarea expunerii la noxe profesionale,
în general, și a zgomotului în particular, există
și acum aspecte tratate insuficient în evaluări
sau erori de abordare. Spre exemplu, încă se mai
apelează la abordări privind măsurători de zgomot
în zone sau puncte în care expunerea lucrătorilor
nu este relevantă (,,zone de trecere, la mijlocul secției”
etc.) sau nu sunt definite foarte clar strategiile
sau metodele de determinare utilizate. De multe
ori nici aparatura utilizată nu este cea potrivită.
Procesul de măsurare necesită observarea şi
analiza condiţiilor de expunere la zgomot astfel
încât să se poată controla calitatea măsurărilor.
Există două moduri (strategii) în care poate fi
determinată și evaluată expunerea la zgomot
profesional. Ambele sunt stabilite în ISO 9612:2009.
1.1 Strategia de măsurare bazată pe sarcină
- reprezintă împărțirea unei zile nominale de
muncă în sarcini, iar fiecare sarcină trebuie să fie
reprezentativă pentru expunerea lucrătorului. De
asemenea, durata fiecărei sarcini trebuie stabilită.
Măsurările trebuie să cuprindă variaţiile nivelului
de zgomot în timp, în spaţiu şi în condiţiile de
muncă din cadrul fiecărei sarcini.
Această strategie se poate utiliza în cazul posturilor de
lucru unde lucrătorul are mai multe sarcini de muncă
pe parcursul unei zile sau ture de lucru în zone diferite
dintr-o secție/department etc. (ex. electrician hidro,
dispecer, mecanic locomotivă etc.).
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fig.1 Măsurarea nivelului de zgomot profesional utilizând un sonometru și/sau dozimetru

1.2 Strategia de măsurare bazată pe funcție înseamnă prelevarea de eşantioane aleatorii ale
expunerii la zgomot, prin măsurarea nivelului în
timpul efectuării funcţiilor identificate la analiza
muncii. Din funcţiile identificate trebuie să se
stabilească grupurile cu expunere omogenă la
zgomot. Pentru fiecare grup cu expunere omogenă
la zgomot:
se determină o durată cumulativă, minimă,
a măsurării, pentru numărul de lucrători, din
grupul cu expunere omogenă;
se alege o durată a eşantionului şi numărul
de eşantioane, cel puţin cinci, astfel încât durata
cumulativă să corespundă sau să fie mai mare
decât durata minimă, determinată în etapa de mai
sus;
se planifică prelevarea eşantioanelor
distribuite aleatoriu printre membrii grupului şi
pe durata zilei de muncă.
Această strategie se poate utiliza foarte bine în cazul
locurilor de muncă unde expunerea este omogenă,
zgomotul nu are variații semnificative în timp, este generat
de echipamente care funcționează în cicluri, iar lucrătorul
petrece mai mult de 80% din timpul de lucru la acel post
(ex. operator confecționare anvelope, motostivuitorist etc.).
Atunci când apelați la servicii privind evaluarea
expunerii la zgomot profesional, urmăriți
întotdeauna:

care este metoda/strategia aleasă de măsurare a
nivelului de zgomot;
dacă au fost definite sarcinile de lucru de la
postul de lucru;
dacă au fost menționate/stabilite duratele de
expunere pentru fiecare dintre acestea;
dacă au fost menționate sursele de zgomot de la
locul de muncă;
care sunt valorile obținute ale nivelului de
expunere la zgomot (Lex,8h, dB(A)), nivelul de de
vârf (Lvârf, dB(C)) și incertitudinea de măsurare;
Aparatura utilizată este, de asemenea, extrem de
importantă în primul rând pentru că aceasta trebuie să
corespundă cerințelor privind verificarea metrologică
și/sau etalonarea și să poată măsura cel puțin următorii
parametri:
nivelul de zgomot echivalent Leq (dB(A)) aferent
fiecărei sarcini sau funcții;
nivelul de zgomot de vârf Lvârf (dB(C)).
Măsurările se pot efectua utilizând aparate numite
sonometre sau dozimetre. Sonometrele și dozimetrele
trebuie să respecte cerinţele standardelor specifice
respectiv CEI 61672-1:2002 și respectiv CEI 61252
pentru aparatura de clasă 1 sau clasă 2. Se preferă
aparatura de clasă 1 şi se recomandă ca aceasta să
se utilizeze când se măsoară la temperaturi foarte
scăzute sau atunci când în zgomot sunt dominante
frecvenţele înalte.
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Fig.2 Harta de zgomot a
unei secții de producție

AVANTAJELE EVALUĂRII CLASICE
ALE ZGOMOTULUI PROFESIONAL:
cuantifică nivelul de expunere la zgomot al
lucrătorilor, existent la locul de muncă;
constituie un punct de plecare în elaborarea
măsurilor de prevenire și protecție;
ajută la identificarea surselor care generează
niveluri peste limitele maxime admise;
indică nivelul de zgomot de la care un
lucrător este obligat să poarte EIP auditivă.

Realizarea unei hărți de zgomot presupune efectuarea
următoarelor etape:
1) Măsurători de zgomot în teren la locul de
muncă (se recomandă utilizarea sonometrelor);
2) Realizarea conturului locurilor de muncă prin
intermediul unui software specializat;
3) Introducerea datelor măsurătorilor nivelului de
zgomot, SPL, LAech, LW, durata de expunere;
4) Stabilirea conturului hărții, în funcţie de
nivelul de zgomot determinat.

DEZAVANTAJE:
informare: datorită păstrării de cele mai multe ori
a rezultatelor evaluării pe suport hârtie, lucrătorul
nu știe și nu poate aprecia în timp real nivelul de
zgomot la care este expus;
conștientizare: lucrătorul nu este 100% conștient
de risc;
protecție individuală: atunci când lucrătorul nu
este conștient de zgomotul la care este expus acesta
nu va purta EIP auditivă.

AVANTAJELE CARTOGRAFIERII ACUSTICE
A ZGOMOTULUI PROFESIONAL
Cartografierea zgomotului profesional este utilă
pentru proiectarea și amplasarea locurilor de muncă
în funcție de câmpul acustic generat de surse;
Harta de zgomot se poate amplasa la locul de
muncă. Lucrătorul va putea vizualiza în mod direct
zonele cu niveluri mari sau peste limitele admise;
În acest fel se îmbunătățește modalitatea de
responsabilizare și conștientizare privind purtarea
EIP auditivă;
Harta, ca imagine vizuală, este percepută mai
ușor de lucrător, iar acesta va fi informat în orice
moment la ce nivel de zgomot se expune. Impactul
imaginii cu zgomotul de la locul său de muncă este
mai puternic decât o poveste despre nivelurile de
zgomot măsurate;
Diminuarea pericolului apariției surdității
profesionale devine un fapt realizabil.

2. BUNE PRACTICI PRIVIND
PREVENIREA ȘI CONȘTIENTIZAREA
ZGOMOTULUI PROFESIONAL
O bună practică în ceea ce priveşte prevenirea,
informarea şi conștientizarea lucrătorilor legată de
riscul de expunere este cartografierea zgomotului
profesional.
Ce sunt hărțile de zgomot?
Reprezentarea stării, din punct de vedere
acustic, existenţa anterioară sau viitoare, a
riscului în funcţie de un indicator de zgomot;
Reprezentarea și înregistrarea depăşirii
unei/unor valori limită;
Estimarea (în timp real) a numărului de
locuri de muncă dintr-o anumită zonă, secţie
etc. expus la anumite valori ale unui indicator
de zgomot predictor de risc (presiune acustică,
putere sonoră, durata de expunere etc.);
Estimarea numărului de lucrători existenţi
într-un anumit moment într-o zonă expusă la
zgomot.
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AVANTAJE ECONOMICE
PENTRU ANGAJATOR:
O mai bună informare și conștientizare a
lucrătorilor cu privire la existența zgomotului
excesiv - crește gradul de utilizare a EIP auditivă;
Utilizarea corectă și eficientă a EIP auditivă
determină reducerea costurilor cu accidentele de
muncă și bolile profesionale;
Cartografierea zgomotului profesional permite alegerea și achiziționarea acelor EIP
auditive corespunzătoare nivelurilor de zgomot
care trebuie atenuate.
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PROTECȚIA ADECVATĂ A
OCHILOR ÎN CONTEXTUL ACTUAL
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răim o perioadă atipică, plină de confruntări cu care
nu am mai fost obișnuiți, pe scurt viața ni s-a schimbat
substanțial datorită pandemiei.
În timp ce oamenii se preocupă foarte mult de protecția
gurii, a nasului și a mâinilor, mulți pot trece cu vederea
protecția unei părți-cheie a corpului - ochii. Dr. Mark
Ruchman, medic primar militar, Versant Health,
împărtășește faptul că siguranța ochilor este la fel
de însemnată.
“Ochii sunt o parte a corpului importantă de
protejat, deoarece, la fel ca nasul și gura, sunt
mucoase unde germenii pot infecta organismul”,
spune Ruchman.”Virusul se răspândește atunci când
picăturile infectate de la gura sau nasul unei persoane
bolnave intră în contact cu fața altei persoane, când
acestea tușesc, strănută sau vorbesc. Deși este mai
probabil să fii infectat prin inhalarea acestor picături
prin gură sau nas, ele pot intra și prin ochi, mai ales
dacă atingi un obiect contaminat cu particule virale
și apoi îți atingi ochii.”.
Institutul Național pentru Sănătate în Muncă, parte
a Centrelor SUA pentru Controlul și Prevenirea
Bolilor afirmă: „ochelarii cu ventilație indirectă, dotați
corespunzător cu tratament anti-aburire, reprezintă
una din cele mai bune metode de protecție a ochilor
la stropi, împroșcare și picături respiratorii. Cu toate
acestea, pentru a fi eficienți, ochelarii de protecție
trebuie să se potrivească perfect, pe conturul feței.
Ochelarii cu ventilare directă pot permite penetrarea
prin stropi sau aerosoli, prin urmare, pentru controlul
infecției sunt preferați ochelari cu ventilare indirectă
sau neventilați”.
Covid-19 poate trăi pe suprafețe dure timp de 1-3 zile,
de aceea este deosebit de important a realiza, după
fiecare purtare, o igienizare completă a ochelarilor
- înțelegând prin asta atât lentilele, cât și rama și
brațele. Pentru ramă și brațe se poate folosi un amestec

Ochelari ventilație directă

Ochelari ventilație indirectă

pulverizat de alcool ¾ cu apă și câteva picături de săpun.
Acesta se poate utiliza și la lentilele netratate. Pentru
lentilele tratate se recomandă spray-urile de curățare,
șervetele și lavete de la producători consacrați. Pe
piață există și spray-uri anti aburire, deosebit de utile
în situația purtării simultane a măștii de protecție.
Asigurați-vă că vă spălați mai întâi mâinile (pentru a
elimina orice urme de grăsime) și nu uitați să curățați
și protecțiile nasului!
În continuare vă prezint câteva soluții de protecție a
ochilor: ochelarii tip goggles și vizierele dublate de
ochelari safety sau de vedere sunt propuse de OMS
ca protecție adecvată pentru ochi în situația actuală.
Cu toate acestea, întrucât metoda principală de
infecție este prin picătură, mai degrabă decât prin
transmiterea în aer, ochelarii cu garnitură etanșă
pe față, care respectă cerințele minime de acoperire
pentru protecția ochilor ANSI Z87.1, reprezintă soluții
de utilizat în situațiile în care nu există o generare
de aerosoli.
Având în vedere acoperirea limitată pe care o oferă,
în special din lateral, ochelarii de vedere nu vor
oferi o protecție adecvată. În acest caz, cea mai bună
opțiune este să folosiți o vizieră sau ochelari peste cei
cu prescripție medicală (“overspec”), sau ochelari de
protecție prevăzuți cu lentile cu dioptrii, având grijă
să vă asigurați că potrivirea și acoperirea nu sunt
compromise de combinație.
Există trei tipuri de ochelari goggles din punct de
vedere al ventilației: directă, indirectă și fară ventilație.
La ochelarii cu ventilație directă, orificiile de ventilare
sunt plasate pe ramă sau garnitură și sunt deschise.
La ventilația indirectă orificiile se află sub rama de
plastic, în garnitură, sau sunt acoperite de capace.
Goggles neventilați sunt complet etanși, oferă în
mediile cu risc de generare de aerosoli Covid-19,
însă prezintă dezavantajul aburirii. Pentru aceștia se
recomandă lentilele din acetat.
Vizierele pot fi utilizate ca o protecție suplimentară
peste ochelarii safety sau de vedere, într-o zonă de
lucru supusă riscurilor Covid-19. Vizierele oferă
protecție împotriva expunerii la stropi sau picături
în zona ochilor, nasului și a gurii, expunere realizată
prin strănut sau tuse direcțională. Vizierele pot fi
de unică folosință sau reutilizabile. Pe piață există
multe tipuri de viziere, însă un produs de calitate se
remarcă prin ergonomie, fiabilitate, reglaje multiple,
posibilitate de dezinfecție repetată, greutate mică.
Există atât viziere medicale cât și viziere industriale
cu prindere pe cască sau pe cap, destinate mai multor
aplicații industriale.
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ECHIPAMENTE DE
RIDICARE AERIENE
INSPECȚIA REALIZATĂ PRIN UTILIZAREA
APLICAȚIILOR INFORMATICE

I

ndiferent dacă folosiți bunuri
închiriate sau propriile dumneavoastră
echipamente de ridicare, este esențial
să aveți la dispoziție o procedură de
inspecție a ridicării. LEEA este o
organizație internațională respectată
ca organism reprezentativ autorizat în
industria echipamentelor de ridicare.
Pentru a îndeplini recomandările
trasate de LEEA, trebuie să luați în
considerare modul în care veți folosi
echipamentul de ridicat și cum doriți să
efectuați inspecția echipamentelor de
ridicare. Acest lucru este valabil pentru
renovarea și repararea, întreținerea,
închirierea sau utilizarea finală de către
un operator de utilaje. În acest sens,
trebuie să existe o soluție de inspecție
dinamică, adaptată și puternică.
Echipamentele de ridicare aeriene pot
fi utilizate pentru diferite aplicații care
nu țin de construcții. Aceasta înseamnă
că, deși o să utilizați acel echipament
pentru o sarcină logistică, este posibil
să utilizați altul pentru o altă aplicație
de fabricație într-o altă situație sau
context.
Avantajele inspecției digitale a
echipamentelor de ridicare sunt de
anvergură, iar verificările pot fi
finalizate printr-o aplicație de inspecție
informatizată rulată pe orice dispozitiv
mobil, cum ar fi un telefon inteligent
sau o tabletă. Pentru aplicații care
nu țin de construcții, echipamentele
de ridicare aeriene sunt utilizate în
prezent într-o varietate de sectoare,
cum ar fi industria farmaceutică,
alimentară sau aerospațială. Toate
acestea au în comun faptul că se
bazează pe sisteme amănunțite care
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pot funcționa cu fiabilitate și precizie.
Adesea, în fruntea tehnologiei, aceste
organizații folosesc mașini complexe
și echipamente de ridicat costisitoare,
evidențiind alegerea clară de a asocia
acest lucru cu metoda de inspecție de
vârf din industrie pentru utilizarea
dispozitivelor mobile.
Funcționând cu Android sau iOS,
dispozitivele mobile oferă funcții
precum cameră integrată la aplicația de
inspecție. De exemplu, pot fi utilizate
intens în logistică, unde codurile de
bare și RFID trebuie scanate ca parte
a unei verificări înainte de pornirea
echipamentului de ridicare sau chiar
pentru a verifica ce se mută. Folosind
camera, se pot face și fotografii ale
echipamentului de ridicare pentru
inspecția ridicării, care pot fi adăugate
cu sau fără adnotare în raport sau
certificat. Într-un cadru în care există
multe piese mobile, vehicule sau mărfuri
diferite, această documentație de
inspecție vizuală rapidă oferă date care
sunt mult mai fiabile decât rapoartele
clasice. Ecranul tactil al dispozitivului
mobil oferă posibilitatea de a face
desene sau de a evidenția anumite
uzuri sau defecte la echipamentele
de ridicat, evidențiind zonele focale
pentru echipajele de întreținere care
necesită verificare dacă ceva nu este
în ordine. Acest lucru poate reduce
timpii morți petrecuți pentru reparații,
deoarece echipele de întreținere vor
primi probabil datele inspecției înainte
ca echipamentul de ridicare să fie adus
la ei pentru service. Dacă sunt necesare
piese de schimb, acestea pot fi, prin
urmare, comandate sau localizate
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înainte de calendarul de reparații. În
zonele în care echipamentul de ridicat
este închiriat sau unde este mutat în
mai multe locații, marcajele de tip
GPS devin o informație valoroasă.
Bineînțeles, acestea pot arăta unde se
întocmește un raport care cataloghează
incorect utilizarea corespunzătoare a
echipamentului, dar care oferă și ora
efectuării raportului, ceea ce poate
transmite echipei de conducere sau
inspectorului alte lucruri, cum ar fi
timpul de funcționare al utilajului de
ridicat. Derivate direct de pe dispozitiv,
aceste marcaje temporale GPS pot fi
utile într-o varietate de industrii,
oferind informații analitice asupra
activelor de utilaje.
Un sistem dinamic de liste de verificare
poate oferi mai multe tipuri diferite
de liste de verificare. Deși o macara
pod poate fi utilizată pentru a muta
marfă într-o zi, aceasta poate avea o
sarcină diferită în următoarea zi. Apoi,
există diferitele inspecții de care ar
putea avea nevoie orice echipament
de ridicare. Adoptarea reglementărilor
din industrie, care sunt stabilite de
terțe părți, este o necesitate comună,
în timp ce organizațiile pot decide să
își pună în aplicare propriile inspecții
de siguranță și verificări înainte de
pornire. Unde strălucesc cu adevărat
soluțiile digitale, este integrarea
acestora în ecosistemul de inspecție.
Diferite echipamente de ridicare
aeriene sunt catalogate în sistemul
back-end, unde sunt stocate rapoartele
istorice de inspecție. Performanța
lor față de alte echipamente, poate fi
urmărită într-o monitorizare completă
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a ciclului de viață, în stilul de la
leagăn-până în-mormânt, precum și
împotriva deprecierii propriei valori
și a performanțelor de inspecție
anterioare. Aceasta poate depinde de
raportul de inspecție sau de metrici
comune. După ce sunt încărcate datele
din raportul unui inspector, acestea
se suprapun instantaneu cu activul și
sunt stocate în locul potrivit pentru
acces prin intermediul portalului web,
accesibil 24/7, 365 de zile pe an. Pentru
organizațiile care operează mai multe
facilități sau depozite, pot fi înregistrate
și valori de performanță pentru a oferi
o altă dinamică a datelor. Aplicația de
inspecție a echipamentelor de ridicare
facilitează, de asemenea, urmărirea
stării echipamentelor de ridicare,
indiferent dacă sunt portabile sau fixe,
temporare sau permanente, deoarece
activele companiei pot fi atribuite
anumitor angajați, echipe sau zone, ceea
ce poate oferi conducerii mai multe
informații asupra activelor. Un astfel
de acces și fiabilitate la sistem este de
neegalat în comparație cu procedurile
obișnuite de inspecție clasice. În loc de
stocare într-un dulap într-o cameră de
depozitare stivuite, inspecțiile digitale
ale echipamentelor de ridicare pot fi
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bazate pe servere interne sau pe cloud
(SaaS).
Există, de asemenea, multe avantaje
pentru management, pe lângă accesul
la urmărirea istorică a activelor și o
reducere a necesarului de stocare.
Conducerea poate calcula mai ușor
rentabilitatea investiției activelor lor
prin intermediul analizelor furnizate
după fiecare raport de inspecție
a echipamentelor de ridicare. De
asemenea, pot configura acțiuni
corective aprobate în prealabil, care sunt
declanșate prin intermediul interfeței
de inspecție de către anumite intrări de
date. Echipamentele de ridicare aeriene
pentru industria alimentară, sau
lanțurile de aprovizionare farmaceutice,
pot fi adesea dependente de alte procese,
iar alte procese pot depinde în mare
măsură de ele. Prin urmare, soluțiile
de inspecție digitală pot oferi rezolvări
rapide și adecvate la întrebările
inspecțiilor echipamentelor de ridicare
care pot apărea pe teren, reducând
timpul de nefuncționare al unei fabrici
sau al unui depozit. Toate inspecțiile
echipamentelor de ridicare tind să
necesite identificarea și înregistrarea
activelor și echipamentelor, ceea ce
înseamnă că echipele de conducere și de

întreținere pot lua decizii strategice pe
termen lung. Prin clasificarea automată
a rapoartelor după datele lor și prin
utilizarea funcțiilor precum scanarea
codurilor de bare/RFID, acest lucru
putând fi realizat mult mai rapid decât
prin utilizarea metodelor tradiționale.
De aici rezultă că timpul de pregătire
pentru luarea deciziilor strategice, fie că
este vorba despre un depozit, o fabrică
sau o instalație portuară, poate fi redus
brusc, deoarece este eliminat timpul de
așteptare inutil.
Echipamentele de ridicare aeriene
pot varia ca formă, dimensiune și
tip. Așadar, este firesc să folosești o
soluție care poate rula cu ajutorul
acestor informații. Singurul mod
corect de a realiza ce poate face o
soluție de inspecție a echipamentelor de
ridicare este să înțelegeți abilitățile de
personalizare ale furnizorului și cum o
astfel de soluție se poate adapta la nevoile
dumneavoastră organizaționale. Pentru
a afla mai multe despre pachetele de
inspecție digitală sau despre modul
în care soluția informatizată poate
fi personalizată pentru nevoile
echipamentelor dvs. de ridicare aeriene,
vizitați Pervidi.com.au.

Toate
inspecțiile
echipamentelor de
ridicare tind să necesite
identificarea și înregistrarea
activelor și echipamentelor,
ceea ce înseamnă că echipele
de conducere și de întreținere
pot lua decizii strategice
pe termen lung

105

Q&A

Romania

1. Ce ar trebui să facă un specialist SSM în această perioadă,
pentru a se asigura că totul este sub control?

2. Considerați că autoritățile ar trebui mai mult implicate în reglementarea
normelor de sănătate și securitate în muncă în condițiile actuale?
În ce direcție vă doriți un suport mai mare al autorităților?

Pandemia a introdus un nou set de reguli, suplimentar
față de ce aveam până acum. Cu toate acestea,
regulile de SSM nu pot fi ignorate. De aceea,
specialiștii SSM continuă să urmărească obiectivele
propuse, acestea sunt fixate cu scopul de a înregistra
rezultate pe linie de SSM, adică zero accidente, cel puțin
în cazul Azomureș. Considerăm că este foarte important să
funcționăm în continuare ca o echipă, pentru că fenomenul
pe care îl traversăm necesită o expertiză mai largă, cu
domenii care se întrepătrund și al cărui obiectiv final este
menținerea sănătății angajaților, prevenirea accidentelor și
continuarea activității. Rolul autorităților este să
monitorizeze și să se asigure că toate legile și regulamentele
sunt implementate și respectate. Pentru companiile care
dovedesc că funcționează după aceste reguli, rolul
autorităților ar trebui să fie acela de a consilia și recomanda
atingerea unui obiectiv și mai îndrăzneț. E drept, uneori
regulile sunt foarte clare, deși situația pe care o traversăm
acum poate fi considerată câteodată neclară. În astfel de
situații, o politică transparentă în comunicare din partea
ambelor părți ar fi benefică.
CRISTINA MIHAELA MILU - AZOMUREȘ

Să obțină suportul top managementului atunci când
semnalizează o situație periculoasă. Da, autoritățile
ar trebui să susțină mai puternic persoana
responsabilă pentru SSM în fața top managementului.
MIHAI AUREL HORJEA - BA GLASS ROMÂNIA

noilor aspecte generate de pandemie. Acest lucru ne-a creat și ne
crează dificultăți în conștientizarea angajaților noștri în înțelegerea
mesajelor corecte. Mesajele autorităților, uneori incoerente, au
generat confuzie, neliniște și apariția ”corona-scepticilor”. Ce mi-aș
dori? Ca fiecare autoritate/reprezentant al unei autorități să fie un
exemplu în a oferi oamenilor informații corecte, clare și bazate pe
date oficiale.
GABRIEL SPALOGHE - BEKAERT SLATINA

Trebuie sa aibă răbdare și planuri strategice de îndeplinire
a măsurilor impuse, diplomație în a convinge administratorii
unității pentru a înțelege importanța îmbunătățirii culturii
safety, cu atât mai mult cu cât toate activitățile implică o
serie de costuri financiare care trebuie asigurate din timp. Prin
numeroasele documentații care trebuie realizate și care ajută doar
pentru conformarea legală în caz de control, birocrația în domeniul
SSM a devenit o piedică în direcția îmbunătățirii culturii de
securitate. Legislația se bazează pe cantitate nu pe calitate.
CONSTANTIN HOLOTA - BETTY ICE SUCEAVA

Un specialist SSM trebuie să facă tot ce ține de el, în plus
o implicare și atenție mai mare privind contextul actual
social. Poate că autoritățile ce guvernează aceste domenii
(SSM, Mediu) ar trebui să pună un accent mai mare pe
îndrumare specializată, pentru ca toată lumea să înțeleagă din
ce în ce mai bine domeniile și implicit cadrul legislativ.
BOGDAN BETA - BILKA STEEL

Rolul specialistului SSM a rămas și rămâne
determinant în condițiile actuale amplificate de
pandemia Covid-19. Pe lângă rolul clasic de consilier
pe linie de SSM al echipei de management și
colaborator al angajaților în tot ceea de implică normele
SSM, începând cu acest an s-au adăugat și alte responsabilități
legate de sănătatea lucrătorilor. Masca a devenit un
echipament individual de protecție pus la dispoziția
angajaților, distanțarea fizică, o nouă regulă SSM, iar
împreună cu medicul de medicina muncii s-au amplificat
măsurile de prevenire și au fost definite planuri speciale de
combatare a noului coronavirus. Desigur, rolul autorităților
în această perioadă rămâne la fel de important. Din păcate,
în anumite perioade au existat multe sincope în abordarea
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Întotdeauna am fost de părere că autoritățile și profesioniștii
HSE ar trebui să aibă o relație de colaborare foarte strânsă.
Sunt convinsă că nu sunt singura care s-a confruntat, în
această perioadă, cu tot felul de probleme și situații, iar mare
parte dintre ele au trebuit soluționate pe plan intern. Tot ceea
ce a însemnat plan SSM pentru situații de urgență, dat fiind
contextul actual, metode de abordare, proceduri ș.a.m.d., au fost
concepute în baza ședințelor de brainstorming avute cu colegii,
fără prea mult ajutor din exterior.
ADRIANA TICAMUCA - CERSANIT ROMÂNIA
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Oricât de performant și profesionist ar fi specialistul SSM, îmi
permit să spun că, din păcate, niciunde nu va fi situația cu totul
sub control! Factorul uman este imprevizibil (nu doar un virus!)
și de aceea pot fi și situații neprevăzute. Însă, experiența
specialistului SSM, dedicația, determinarea, comunicarea,
respectul profesional pe care l-a câștigat de-a lungul timpului, puterea
exemplului, informarea, perseverența, vor fi factorii care îl vor asigura
că situațiile vor fi cât mai bine gestionate. Referindu-ne strict la acest
subiect, Covid-19, este greu de spus acum despre modul de implicare a
autorităților, deoarece întreaga situație este gestionată de CNSU și de
CJSU locale și toți, inclusiv autoritățile, trebuie să respectăm deciziile
luate, care sunt într-o dinamică permanentă.

Trebuie să fim conștienți de faptul că măsurile de
prevenire și control alese nu fac altceva decât să
gestioneze riscurile cunoscute. Ce putem face din
acest moment este să nu ne abatem de la acestea și
să evaluăm corect care este granița dintre măsurile
care controlează situația și cele care pot destabiliza
atmosfera la locul de muncă. Important este să fim calmi,
logici, să dăm dovadă de luciditate, leadership și să nu
transformăm acest context în subiectul principal. Autoritățile
trebuie să înțeleagă că implicarea mai aprofundată nu
înseamnă măsuri peste măsuri, care pe alocuri nu sunt
rezultatul unei analize corecte a situației.

ANCA GOLGOJAN - CIECH SODA ROMÂNIA

RADU SIRETEANU - DSM NUTRITIONAL
PRODUCTS ROMÂNIA

Un specialist SSM, în orice perioadă, nu poate fi sigur că totul e
sub control. Cred că noi, cei care lucrăm în acest domeniu,
depindem în cea mai mare măsură de variabila numită salariat.
Ne facem datoria să spunem, să informăm, să implementăm, să
corectăm, să luăm semnături, ne umplem de hârtii și ni se pare că
lucrurile sunt sub control. Da, avem documentele în regulă, dar dacă
salariații noștri (și aici vorbesc strict de România și de cultura noastră în
acest domeniu) nu vor dori să se educe în acest domeniu, rezultatele per
ansamblu vor fi aceleași. Avem de educat o nație, un popor! Avem de
educat niște oameni care atunci când nu sunt “acasă în România” știu să
se conformeze și să învete. Când se întorc, cred că teribilismul și
nerespectarea unor reguli îi fac mult mai interesanți.
SILVIA VIOLETA NANU - COMPROIECT

Un specialist SSM are, în această perioadă, o sarcină
nu tocmai ușoară, iar prin acțiunile sale își
mobilizează toate forțele, implicându-se în activitate,
sprijinindu-se pe tot ce a acumulat, pentru a ține sub
control situația. Este rolul și interesul lui să se ridice la
nivelul de la care poate controla aspectele care-l provoacă zi
de zi, pentru ținerea în limetele acceptabilului a problemelor
legate de pandemie. Din păcate, autoritățile din domeniu
care ar trebui să intervină, nu ne ajută prea mult în aceste
momente, nici cu reglementări, nici cu acțiuni de sprijinire
directă (se puteau organiza online ședințe pentru aliniere și
discutarea problemelor actuale, dar nici nu am auzit că ar fi
fost intenții de acest fel).
DĂNUȚ POP - ELECTROLUX ROMÂNIA

Un specialist SSM ar trebui să își aducă aportul pentru adaptarea
evaluării de risc a locurilor de muncă, protecția lucrătorilor prin
informare, instruire, deschiderea de noi perspective. Să identifice
care sunt activitățile care ar putea să ducă la răspândirea virusului,
să se gândească cine ar fi persoanele expuse, dacă nu este posibilă
eliminarea riscului de expunere, să micșoreze riscul cât mai mult posibil,
să solicite purtarea echipamentului de protecție, distanțarea fizică,
aerisirea cât mai des, ventilația mereu în funcțiune.
CARMEN NISTOR - CONCELEX

În această perioadă nu cred că un specialist SSM trebuie să facă
ceva în mod special. Pe lângă sarcinile lui zilnice, a venit acum
și subiectul Covid-19. După aproximativ opt luni de zile avem
destul de multe informații și măsuri puse în practică încât să ne
protejăm angajații. Problema majoră pe care am observat-o în toată
această perioadă este legată de cultura SSM, deoarece am implementat
foarte multe măsuri, am cheltuit foarte mulți bani cu implementarea
acestora, dar nu putem face nimic atunci când vine vorba de comportamentul
angajatului în afara companiei. Puținele cazuri de infectare cu Covid-19
ale angajaților noștri s-au întâmplat atunci când angajatul era în timpul
său liber. Este un capitol la care vrem să mai lucrăm astfel încât angajatul
să aibă același comportament și la muncă dar și acasă.
GABRIEL CRISTEA - CRH CIMENT (ROMÂNIA)

Regulile de prevenire sunt foarte clare, trebuie doar implmentare
corespunzător și fără excepții.
JENICĂ CRISTIAN POPA - DS SMITH PAPER ZĂRNEȘTI

Orice specialist SSM ar trebui ca, în această perioadă,
să păstreze o abordare cât mai obiectivă a situației
și asigurarea respectării normelor SSM de către toți
angajații companiei în care activează. Condițiile
actuale au adus cu sine o serie de scăpări în normele de
sănătate și securitate a muncii. De aceea consider că un suport
mai mare al autorităților ar fi binevenit pe reglementarea și
actualizarea legislației la condițiile actuale, precum și la
mediul cotidian, mergând mai mult spre o aplicare practică
decât pe atingerea unei anumite înălțimi a teancului de hârtii.
CLAUDIU DAVID - ELECTROMONTAJ BUCUREȘTI

Pandemia de Covid-19 este una dintre cele mai mari
provocări cu care s-au confruntat societățile și
companiile. Specialiștii SSM trebuie să implementeze
toate măsurile specifice pentru a putea contracara pe
cât de mult posibil infectarea angajaților cu virusul
Covid-19. Dezinfectarea spațiilor de lucru, telemunca, afișarea
măsurilor de prevenire a îmbolnăvirii, asigurarea de
dezinfectanți și măști faciale în fiecare birou, interacțiunea
fizică între colegi cât mai mică, măsurarea temperaturii
zilnic, testarea la nivel de companie atunci când apare un caz
de suspiciune de îmbolnăvire sau contact cu un caz confirmat.
Suportul autorităților pentru întreaga societate este de a testa
angajații, deoarece testările au un preț destul de mare iar
pentru companii mari costurile sunt extrem de piperate.
CLAUDIU IONESCU-ȚENEA ELECTROMONTAJ BUCUREȘTI
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Cadrul legal, în momentul de față, suferă
modificări periodice, fără să existe o informare
vizibilă din partea autorităților. Personalul SSM
trebuie să fie tot timpul la curent cu orice
modificare. Acest lucru se poate realiza prin
utilizarea unor programe legislative.
ADRIAN NEGRILESCU - EXPERT HSEQ

Un nivel mai ridicat de control se obține printr-o
comunicare adecvată cu audiența căreia i te
adresezi, prin transparență, corectitudine,
respect și cunoașterea părților implicate într-un
proces. Un sistem de control bazat pe sancțiuni duce
la sentimente negative ce pot afecta calitatea muncii.
ALEXANDRU MOGA - CONSULTANT SSM

Specialistul SSM va limita contactul dintre persoane, prin
luarea de măsuri de păstrare a distanței de siguranță, evitarea
activităților colective (formarea zonelor aglomerate în
cadrul proceselor de muncă). Da, consider că autoritățile au
un rol extrem de important în reglementarea normelor de
securitate și sănătate în muncă în condițiile actuale și trebuie să
se implice mai mult pentru a împiedica răspândirea noului
coronavirus. Autoritățile ar trebui să asigure partea legislativă în
ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă în condițiile actuale,
pentru toate domeniile de activitate.
DIANA TEODORA MANTA - EXPERT HSE

Consider că specialistul SSM ar trebui să aibă o legatură
strânsă, desigur, în primul rând cu medicul de medicina
muncii, cu inspectorii ITM și foarte important cu DSP. În
acest sens cred că instituțiile statului, ITM și DSP, ar trebui
să aibă discuții periodice cu specialiștii SSM din teritoriu.
DOREL RADU CRIȘAN - MANAGER EH&S

Autoritățile din domeniu ar putea veni în ajutorul
organizațiilor prin: digitalizarea documentelor
acolo unde acest lucru este posibil (digitalizarea
consemnării instruirilor la angajare, la locul de
muncă, periodice etc.) și prin definirea unei matrici
de încărcare pe activități SSM, Mediu, SU versus
definirea unui număr.
ALINA-MARIA CRASNIANEC - EXPERT HSE

Un specialist SSM nu este o persoană prea
apreciată, este catalogată drept persoana care
cere să existe o gramadă de documente
implementate, atât de societate, cât și de șeful de
șantier. Ar trebui cumva simplificate responsabilitățile
șefului direct, eliminarea birocrației și implementate
lucrurile care chiar ajută angajații, în loc să ne acoperim
de hârtii. Da, consider că autoritățile trebuie să vină în
sprijin prin verificarea exactă a riscurilor la care sunt
expuși angajații și nu la ce documente sunt făcute.
Consider că ne preocupă mai mult hârtiile decât
problemele reale.
CLAUDIU ANDRONESCU - INSPECTOR
SSM, CADRU TEHNIC PSI

Clar, cadrul legislativ pentru telemuncă trebuie
lămurit. Nu de alta, dar multe companii, postcovid, vor alege să continue această metodă de
lucru cu angajații lor.
CONSTANTIN POPA - EXPERT HSEQ

Controale mai severe pe transportul public,
prezența mai vizibilă în toate spațiile aglomerate.
CORNEL ISACOV - EXPERT HSE
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Rolul unui specialist în această perioadă este de a identifica
și evalua riscurile, inclusiv pe cele care afectează sănătatea
psihică a lucrătorilor. După ce riscurile au fost evaluate,
următorul pas este de a realiza un plan de acțiuni care să
cuprindă măsuri corespunzătoare, respectiv elaborarea unor
instrucțiuni proprii de pevenire Covid-19. Implicarea autorităților
este primordială, acestea ar trebui să vină în sprijinul companiilor
prin asigurarea de informații necesare și clare în cazul în care este
depistată o persoană contaminată cu Covid-19.
IOANA CARMINA NIȚU - SPECIALIST
ÎN DOMENIUL SSM

Rolul specialistului SSM este de consultant intern, care ar
trebui să sprijine managementul organizației în schimbarea
Culturii Siguranței, până la atingerea nivelului de
interdependență. Abia atunci totul va fi sub control. Sub
controlul managementului. Nu consider că autoritățile ar trebui
implicate mai mult în reglementarea normelor de SSM, în condițiile
actuale. Supra-reglementarea (însoțită de neraportarea accidentelor)
este tipică țărilor ex-comuniste, care au rezultate dezastroase în
siguranța muncii. Treaba autorităților nu este să-și găsească de treabă,
ci să ajute la atingerea unor rezultate bune (număr mic de accidente).
Să urmăm exemplul țărilor cu rezultate bune în siguranța muncii,
unde autoritățile se concentrează pe promovarea bunelor practici și
construiesc relații de parteneriat cu angajatorii și specialiștii.
IULIAN GHERMAN - CONSULTANT HSEQ

Specialistul SSM ar trebui să îṣi dezvolte foarte mult
aptitudinile de comunicare și coaching, calităṭi ce sunt foarte
importante în acest context al lucrului de acasă. Ar fi utile
webinarii organizate de ITM pe diverse teme ce ar putea
creṣte nivelul de comunicare ṣi strategie a securităṭii în muncă la
nivelul ţării.
VALTER STĂNCIULESCU GORAN - EXPERT QHSE

Q&A

Romania

Responsabilul SSM ar trebui să se asigure că angajații
poartă echipamentele de protecție, în special masca de
protecție și că se oferă angajaților suficiente materiale
de protecție pentru a ține virusul Covid-19 la distanță.
În momentul de față consider că autoritățile sunt destul
de implicate în activitatea de prevenire și protecție.
VLĂDUȚ STOICA - HS EXPERT SENIOR

Să fie prezent. Să fie implicat, să cerceteze, să studieze
și mai ales să știe să asculte. Multe din cele mai bune
măsuri au venit din partea unor angajați. Cei care sunt
nevoiți să respecte măsurile de protecție, cei care își
doresc să își păstreze sănătatea intactă îți pot transmite
părerilor lor, de care noi, cei ce lucrăm în acest domeniu, ar
trebui să ținem cont. Să faci pentru alții ceea ce ție ți-ar fi plăcut
să facă altcineva pentru tine, este principiul după care eu mi-am
desfășurat activitatea în domeniul SSM. Am încercat întotdeauna
să iau cele mai bune măsuri pentru colegii mei, pentru ca ei să
realizeze că nouă ne pasă și nu ne prefacem. Aștept cu nerăbdare
momentul în care viziunea și ideile preconcepute cu privire la
faptul că autoritățile au rol doar de control și sancționare, vor
dispărea, lăsând loc unei atitudini mult mai prietenoase și mult
mai deschise spre colaborare și suport. Să nu uităm că țelul
nostru, al specialiștilor și al autorităților, este un țel comun și
anume de a proteja sănătatea și integritatea angajaților la locul
de muncă.
MIHAI GRIGORE - EXPLEO ROMÂNIA

Este clar că în această perioadă trebuie să ne concentrăm
în principal pe măsurile de prevenire Covid-19. Este
esențial atât pentru sănătatea fizică a tuturor, cât și
pentru cea emoțională. Oamenii, în general, se simt
vulnerabili în fața virusului și de multe ori trăiesc cu impresia
că angajatorul nu are suficientă grijă de ei. Prezența specialistului
SSM în zonele de producție, care să evalueze implementarea
măsurilor, să discute cu oamenii (cu distanțare socială și protecție
bineînțeles), este un lucru care aduce, cred eu, confort în rândul
forței de muncă. Cred că în zona noastră de acțiune, nu trebuie
să așteptăm nimic de la autorități (în afară de cadrul legal care
teoretic există). Noi suntem cei care trebuie să gestionăm
riscurile asociate pandemiei. În afara uzinei sau a locului de
muncă, ar trebui să intervină autoritățile. Cadrul legislativ
există și trebuie doar întărit prin verificări și o mai bună aplicare.
Un exemplu ar fi aici transportul în comun, care este unul din
punctele vulnerabile și care ridică în mod cert gradul de infectare
a populației. Mijloacele de transport în comun, în special după
program, devin un loc de socializare ad-hoc. Aici oamenii tind
să uite de reguli și de virus. O monitorizare mai bună din partea
autorităților în acest sens și o vizibilitate a acestora în zonele
cu probleme, ar îmbunătăți în mod cert lucrurile.
ALEX BURADA - FORD ROMÂNIA

Specialistul SSM trebuie să își definească ce anume
trebuie să controleze, prin întocmirea unor check-listuri și să își planifice periodicitatea controalelor, astfel
încât să cuprindă toate activitățile/locurile de muncă din
societate.
EUGEN ȘTEFĂNESCU - HIDROCONSTRUCȚIA

Cea mai mare provocare a acestei perioade este aceea de menținere a
atenției asupra tuturor riscurilor legate de activitate, nu numai asupra
coronavirus. Un element deosebit de important este prezența constantă
„în teren”, dialogul și implicarea angajaților și a coordonatorilor de
activitate. Sursele de informare sunt deosebit de importante, pentru a
avea date de calitate. În plus, este necesară multă flexibilitate și atenție
acordată schimbărilor, care apar foarte rapid, cum ar fi apariția unui nou caz
de Covid-19, sau modificarea situației epidemiologice din zonă. Toate acestea
sunt elemente care necesită atenție și un răspuns rapid, adaptat gradului de
risc. Identificarea diferitelor scenarii, pregătirea în avans a planurilor de reacție,
precum și exersarea lor, sunt elemente esențiale pentru menținerea sub control
a riscurilor în general, dar mai ales în această perioadă marcată de instabilitate.
MĂDĂLINA GOGORICI - HOLCIM (ROMÂNIA)

Totul sub control este o utopie atunci când vorbim despre multe
variabile, însă poți să fii pregătit pentru situații surpriză. Criza
Covid-19 a venit ca o situație de urgență. La momentul acesta poți să
gândești o serie de scenarii pentru a te putea pregăti. Autoritățile au
reacționat târziu și cu o serie de politici orientate mai degrabă spre o
trasabilitate a documentelor, versus o abordare tip suport pentru companii.
SORIN CENUȘĂ - ISAFETY.RO

Controale mult mai dese, reevaluarea continuă a factorilor de risc, pe
fiecare loc de muncă și apelarea la audituri externe ar putea fi făcute
de un specialist SSM, în această perioadă, pentru a se asigura că totul
este sub control. Este binecunoscut faptul că un ”ochi” extern vede micile
detalii care scapă observatorului curent.
NICOLAE BĂDIN - KASTAMONU ROMÂNIA

Activităţile de prevenire a riscurilor profesionale trebuie adaptate la
situația excepțională cauzată de Covid-19, iar specialiştii SSM au un
rol esenţial în pregătirea unui plan de răspuns, pentru a stabili,
împreună cu toate departamentele, reguli la locul de muncă cu privire
la ce trebuie să facă lucrătorii pentru a preveni răspândirea virusului și cum
trebuie acţionat dacă un angajat dezvoltă simptome. Pe perioada restricțiilor
de călătorie, pentru mulți specialişti SSM, provocarea a fost să continue relațiile
de dialog și de consultare cu lucrătorii. Apariția pandemiei a determinat,
totodată, restabilirea priorităților pentru majoritatea organizaţiilor, dar deciziile
luate ca răspuns la Covid-19 și atenția acordată măsurilor din perioada
pandemiei, au accelerat din păcate alte riscuri care au fost întotdeauna prezente.
În concluzie, rolul specialiştilor SSM este şi acela de a se asigura, în continuare,
că riscurile dinainte de Covid-19 nu sunt neglijate, iar în sprijinul acestei idei
ar putea veni şi autorităţile care să lanseze campanii de informare în acest sens.
DAN-ADRIAN DIDIŢEL - MAXAM ROMÂNIA

Cel mai important în această perioadă este să te documentezi și să
discuți cât mai mult cu omologii din alte locații. Să te afli permanent
printre oameni, să le explici situația și să le aduci în permanență
informații actualizate. Să livrezi informația într-un mod care să asigure
asimilarea cât mai ușor și să încerci să compensezi restricțiile care sunt
impuse, cu alte măsuri. Autoritățile ar trebui să ofere ghiduri de bune practici
pentru situația actuală. În urma controalelor ar trebui să împărtășească bune
practici cu toți angajatorii.
ANA-MARIA MARCU - MMM AUTOPARTS
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Un specialist SSM nu o să poată niciodată să spună că
totul este sub control, însă, prin toate activitățile
desfășurate, acesta contribuie constant la îmbunătățirea
condițiilor de muncă. Autoritățile în domeniu au verificat
și monitorizat întotdeauna modul în care normele de
securitate și sănătate în muncă sunt respectate în rândul
companiilor. Din păcate, activitățile de prevenție desfășurate de
aceste instituții, în ultima perioadă, au fost asociate cu activități
de control, nicidecum cu activități de consiliere sau prevenție.
OVIDIU CRISTUREAN - MOL ROMÂNIA
PETROLEUM PRODUCTS

MARIUS BERECHET - PREH ROMÂNIA

În această perioadă, dacă ne raportăm la criza Covids-19,
autoritățile au fost clar depășite de situație, ceea ce a dus
la o mare responsabilitate asupra specialistului SSM. Mi
se întâmpla să sun la aceeași instituție și să primesc
informații diferite de fiecare dată când răspundea altcineva.
Practic eu tebuie să fac o sinteză și să pun în practică ceva ce ar
fi trebuit să funcționeze și să producă efecte dar fără a avea efectiv
un ghid. Însă, cel mai productiv lucru este să învățăm cu toții din
acest context și să realizăm că lucrurile reacționează diferit atunci
când vorbim de situații reale și nu de simulări terminate cu ”foarte
bine” și cu ”aplauze” urmând ca apoi să picăm examenul. Totuși
să rămânem optimiști.

Autoritățile au trasat normele care trebuie respectate în
orice condiții și le-au suplimentat cu unele specifice
acestei perioade. Considerăm că nu trebuie doar să
așteptăm ca aceste norme să ne fie transmise, trebuie să
fim proactivi și să colaborăm cu autoritățile pentru a găsi și
aplica cele mai eficiente reguli și măsuri. Trebuie să fie, mai mult
că oricând, o muncă în echipă! Specialistul SSM este un om care
bate zilnic, la pas, prin cele câteva sute de hectare pe care se întind
instalațiile din rafinăriile Petromidia și Vega. Dar asta făcea
mereu, așa că, paradoxal sau nu, misiunea specialistului SSM nu
s-a schimbat radical!

LIVIU IONUȚ OPREA - MW ROMÂNIA

FELICIA ANDREI - ROMPETROL RAFINARE

Specialistul SSM trebuie să menţină legătura permanentă
cu angajaţii, cu cei care organizează activitățile și să
colaboreze pentru ca măsurile de protecţie să fie
implementate în mod real. Prioritatea zero este prevenirea
oricărui tip de accident de muncă. O atenție continuă în zona
de prevenire a îmbolnăvirilor și testare, precum și în cazul
campaniilor de conștientizare și comunicare aduce beneficii pe
termen lung.

În urma implementării măsurilor și asigurării necesarului
de protecție potrivit contextului, specialistul SSM poate
să acorde ajutor departamentului HR și managementului,
pentru susținerea nivelului de încredere și menținerea
stării de bine din întreaga organizație. Direcția pe care
majoritatea angajaților implicați în activități de safety își doresc
să o vadă din partea autorităților este cea de proactivitate,
transparență, comunicare eficientă. La toate acestea, ar ajuta
nespus de mult schimbarea atitudinii bazate strict pe sancționare.

CRISTIAN GEORGESCU - NESTLÉ ROMÂNIA

Să se asigure că salariații respectă cu strictețe procedurile
implementate. Autoritățiile au emis suficiente acte
normative care să reglementeze situația actuală.
ADRIAN VLADUCĂ - NIMET

Specialiștii SSM nu pot afirma că au ceva sub control în
contextul unei pandemii. Totuși, se pot stabili linii
directoare, moduri de lucru și planuri de acțiune, dar
asta doar pentru a diminua din efectele pandemiei.
Autoritățile trebuie să vină din timp cu norme clare și
necontradictorii. Măsurile dispuse de autorități trebuie să țină
cont de tipologia companiilor și să fie proporționale cu nivelul
de risc la nivel local sau național.
RĂZVAN VASILE CIOMÂRTAN OȚELINOX, TÂRGOVIȘTE
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Este necesar un control operațional mai susținut, precum
și o instruire mai temeinică privind respectarea
instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă,
coroborate cu niște linii directorare mai simple și mai
clare în domeniu, stabilite de autorități. Autoritățile trebuie
să se implice în comunicarea cu toți cei implicați în domeniul
SSM, astfel încât să îi aducă la aceeași masă de lucru pe cei care
sunt implicați direct în aplicarea legislației, cum ar fi Asociațiile
profesionale de SSM, împreună cu cei care concep reglementările
de SSM. Este ceea ce spuneam anterior în legătură cu telemunca
și era digitalizării.

MIRCEA DEACONU - SCHINDLER ROMÂNIA

Având în vedere contextul actual, noi am ținut o linie
deschisă și transparentă cu instituțiile publice din județele
unde avem unitățile de producție și cu reprezentanții
sindicatului, astfel ne-am asigurat că primim informațiile
despre noile reglementări legale în cel mai scurt timp și le
implementăm corespunzător.
ANCA SĂLĂJAN - TENARISSILCOTUB

Specialistul SSM ar trebui, ca în această perioadă, să își
evalueze corect riscurile și să urmărească implementarea
măsurilor de control, pentru a se asigura că totul este
sub control. Cu siguranță că autoritățile ar trebui să
intervină, mai ales în situații de genul celei actuale și să ofere
consultanță și suport.
CRISTINA CĂLIN - TRICO WIPERS PLOIEȘTI
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INSPECȚIA DIGITALĂ
A VENTILAȚIEI
A

tât în lumea pre-pandemică cât și în cea
post-pandemică, sistemele de ventilație
din clădirile de birouri și din depozite au
reprezentat o componentă importantă a
siguranței la locul de muncă. Inspecția
digitală a ventilației există pentru a le
asigura siguranța. Sistemele de ventilație
sunt cruciale pentru transferul de vapori
potențial toxici și de circulație a aerului
pentru orice clădire. Adesea, aceste piese
cheie ale infrastructurii clădirilor sunt
trecute cu vederea atunci când vine vorba
de actualizări ale inspecțiilor sau uneori
de inspecțiile în sine. Acest lucru ridică
numeroase probleme de siguranță, ce
decurg nu numai din competența lor în
circulația aerului, ci și din integritatea
lor structurală. Inspecția digitală a
ventilației permite personalului de
inspecție să profite de standardele
internaționale precum ISO 16890 și alte
manuale sau ghiduri, pentru a menține
aceste sisteme sigure și în siguranță la
locul de muncă.
Filtrarea aerului și sistemele de ventilație
generală au adesea specificații și cerințe
extrem de tehnice, ceea ce înseamnă
că este important să înțelegem cum
funcționează și cum pot fi inspectate
pentru a preveni problemele. Sistemul
general de clasificare se bazează pe
eficiența particulelor de materie (ePM).
Organizația Internațională pentru
Standarde (ISO) stabilește procedurile
de testare și specifică cerințele generale
pentru evaluarea și marcarea filtrelor
în ISO 16890.

Prezentarea generală a standardului
despre modul în care ar trebui
documentate aceste sisteme se îmbină
cel mai bine cu o soluție de inspecție
digitală a ventilației. Inspecția digitală
a ventilației poate utiliza tehnologia
mobilă și procesele simple de inspecție
pentru a obține date utile și valoroase,
care uneori nu pot fi obținute prin
inspecția regulată clasică. Utilizând
funcții precum camera dispozitivului
și ecranul tactil pentru a face fotografii
și a adnota, a face desene sau a scana
coduri de bare/RFID, dispozitivele
mobile oferă utilizatorilor un mod mult
mai rapid de a obține date. Inspectorii
pot utiliza, de asemenea, standarde
precum ISO 16890 în lista de verificare
a inspecției, adăugând piese specifice
care vor demonstra conformitatea cu
aceste linii directoare din industrie.
Adăugarea unor astfel de reglementări și
linii directoare se poate face și ca material
de referință, astfel încât inspectorul să
poată transporta toate informațiile
necesare inspecției și, în plus, să facă
față evenimentelor neașteptate ale
inspecției. Acesta ar putea fi un ghid de
inspecție care nu este necesar în mod
obișnuit, un anumit element de siguranță
care este notat într-un manual, sau o
configurație specifică instalației care
are alte informații suport. Toate aceste
informații vitale pot fi atașate listelor
de verificare a inspecției ca material de
referință.
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Există și alte motive pentru care inspecția
digitală a ventilației transformă siguranța
locului de muncă. În afară de a fi la curent
cu reglementările și conformitatea,
inspecția digitală a ventilației oferă
inspectorului posibilitatea de a verifica
folosind serviciile de transcriere
automată. Întrucât majoritatea sistemelor
de ventilație tind să fie amplasate în
plafoane, inspecțiile se fac pur și simplu
în timp ce verificați, atunci când luarea
de notițe și înregistrarea datelor nu este
ușor de realizat. Existența transcrierii
automate pentru a înregistra datele
înseamnă că inspectorii pot face notițe
în timp ce privesc direct un sistem.
Alte bonusuri ale inspecției digitale
a ventilației includ analiza atentă
posibilă prin intermediul portalului
web al soluției informatizate. Acest lucru
reunește datele de la toate inspecțiile
și verificările efectuate în întreaga
companie. Aceasta înseamnă că inspecția
digitală a ventilației poate face parte din
toate celelalte inspecții pe care le puteți
efectua. Întrucât totul este clasificat în
funcție de activ, soluția de inspecție
digitală a ventilației permite personalului
să rămână în formă și, de asemenea, să ia
decizii de afaceri mai bune care fac locul
de muncă mai sigur. Inspecția digitală
a ventilației este viitorul circulației
aerului din birouri și al asigurării pentru
angajații dvs. a unui mediu sigur.
Pentru mai multe despre ISO
16890 puteți vizita: Pervidi.com.au și
www.iso.org/standard/57864.html.
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SIGURANȚA ÎN UTILIZAREA
GAZELOR TEHNICE

DAN BAJALIU
MANAGER
SECURITATE ȘI
SĂNĂTATE ÎN
MUNCĂ
LINDE GAZ
ROMÂNIA

G

azele tehnice sunt o categorie aparte a materiilor
prime, utilizate în toate domeniile de activitate,
indiferent dacă ne referim la industrie, sănătate,
alimentație, divertisment sau protecția mediului.
Utilizarea oxigenului, argonului, dioxidului de carbon
și azotului gazos sau lichid, dar și a amestecurilor
formate din acestea, a devenit un aspect uzual, iar
domeniul aplicațiilor continuă să se extindă, oferind
beneficii nelimitate.
Rolul tot mai important pe care îl joacă gazele
tehnice în procese și domenii diferite, ne determină
să acordăm o atenție deosebită aspectelor care privesc
siguranța în utilizarea acestora.
Pentru a avea o imagine corectă și completă
asupra subiectului, să facem o scurtă descriere a
proprietăților chimice și fizice ale acestor gaze,
proprietăți care pot avea influență directă asupra
securității și sănătății lucrătorilor care le utilizează
și/sau manipulează:
OXIGENUL GAZOS
este mai greu decât aerul, având drept
consecință acumularea în părțile inferioare ale
încăperilor, în subsoluri, canale etc;
oxigenul pur nu arde, dar întreține și
intensifică arderea materialelor organice;
în atmosfera îmbogățită cu oxigen gazos,
materialele organice se aprind în contact cu

112

corpuri incandescente (țigări aprinse, scântei,
flacără);
în amestec, în anumite proporții, cu gazele
inflamabile poate forma amestecuri explozive;
la contactul cu substanțele inflamabile și
agenții reducători reacționează violent.
AZOTUL GAZOS
este mai ușor decât aerul și se acumulează în
părțile superioare ale zonelor de lucru;
produce asfixierea.
ARGONUL GAZOS
este mai greu decât aerul și se acumulează în
părțile inferioare ale zonelor de lucru;
produce asfixierea.
OXIGENUL LICHID
produce oxidări violente;
în contact cu pielea produce distrugerea
țesuturilor;
în contact cu uleiurile sau grăsimile provoacă
explozii;
produce barbotări puternice și deci aruncare
de lichid, prin introducerea de obiecte la
temperatura camerei în vasele cu oxigen lichid;
scurgerile de produs lichefiat pot produce
modificarea structurii materialelor, acestea
devenind casante datorită temperaturii scăzute.
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timp scurt nu prezintă pericol. Aerul
care conține mai mult de 30 % dioxid
de carbon poate provoca moartea
după 30 minute, prin acțiune
sufocantă. Limita de siguranță în aer
2-3 %;
inspirat în cantitate mică într-un
timp îndelungat produce o intoxicație
ușoară ale cărei simptome dispar dacă
accidentatul este scos imediat în aer
curat;
prezența lui într-o încăpere se
poate sesiza cu aparate speciale;
la presiune atmosferică dioxidul
de carbon sublimă (se solidifică)
transformându-se în zăpadă
carbonică, care are o temperatură de
aproximativ - 780°C;
este un bun agent de stingere.

AZOTUL LICHID
în contact cu pielea produce
distrugerea țesuturilor;
produce barbotări puternice
și deci aruncarea de lichid,
prin introducerea de obiecte la
temperatura camerei în vase cu azot
lichid;
scurgerile de produs lichefiat
pot produce modificarea structurii
materialelor, acestea devenind
casante datorită temperaturii scăzute.
ARGONUL LICHID
în contact cu pielea produce
distrugerea țesuturilor;
produce barbotări puternice
și deci aruncarea de lichid,
prin introducerea de obiecte la
temperatura camerei în vase cu argon
lichid.
DIOXIDUL DE CARBON
toxicitate: gaz incolor, cu gust
acid;
contactul cu lichidul poate cauza
arsuri reci (degerături);
inspirat în cantitate mică într-un

Aspectul riscurilor generate de
proprietățile gazelor tehnice trebuie
tratat cu foarte multă atenție, având
în vedere că, printre acestea se numără
următoarele:
risc de explozii generat de
încălzirea bruscă a gazelor criogenice
lichefiate, de la aproximativ - 190°C,
până la temperatura mediului
ambiant având loc o creștere de
volum de până la 800 de ori;
risc de arsuri reci (degerături)
prin contactul pielii corpului cu
gazele lichefiate la temperaturi joase;
risc de aprindere cauzat de
prezența oxigenului concentrat;
risc de asfixiere cauzat de lipsa de
oxigen;
risc generat de concentrații mari
de dioxid de carbon în atmosfera de
lucru;
risc de explozie și accidente
cauzat de scăderea rezistenței
materialelor la temperaturi scăzute.
Lista riscurilor poate continua și acestea
pot fi asociate și combinate cu toate
riscurile generate de multitudinea de
activități în care gazele tehnice au
aplicații.

De aceea, este necesar ca întotdeauna,
înainte de a începe o activitate în
care sunt utilizate gaze tehnice, să
fie efectuată o evaluare completă a
riscurilor generate de acest aspect,
precum și a riscurilor combinate.
Respectarea cerințelor privind
siguranța la transportul, manipularea
și utilizarea gazelor tehnice, garantează
obținerea rezultatelor procesului
muncii, în condiții de siguranță.
Personalul care este implicat în
activități în care sunt utilizate gaze
trebuie să fie dotat cu echipamente de
lucru și protecție curate, să păstreze
curățenia la locul de muncă și, în mod
deosebit, să prevină și să evite contactul
cu uleiuri sau grăsimi.

Instruirea asupra proprietăților gazelor
tehnice, problemelor tehnologice și
normelor de securitate și sănătate
în muncă este obligatorie și trebuie
efectuată înainte de începerea oricărei
activități în care acestea sunt implicate.
Identificarea și aplicarea măsurilor
de prevenire a accidentelor conduc
la desfășurarea unei activități sigure
pentru lucrători, cu obținerea
beneficiilor maxime oferite de gazele
tehnice.
Pentru a avea certitudinea că folosiți
gazele tehnice în siguranță și eficient,
consultați întotdeauna specialiștii în
domeniu, înainte de a le include în
planurile voastre.
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NEUTRALITATEA EMISIILOR
DE CO2 ÎN INDUSTRIA
PRODUCĂTOARE DE OȚEL
ADOPTAREA UNEI STRATEGII PRIVIND HIDROGENUL ȘI
DEZVOLTAREA UNEI INFRASTRUCTURI ÎN ACEST SENS

N

eutralitatea emisiilor de CO2 înseamnă un
echilibru între emisii și reducerea CO2 din
atmosferă prin absorbanți. Pentru a obține emisii
zero nete, toate emisiile de gaze cu efect de seră
la nivel mondial vor trebui contrabalansate prin
stocarea CO2 sau o altă metodă de neutralizare
a lor.
Un mod de a reduce emisiile și de a ajunge la
neutralitatea emisiilor de CO2 este acela de
a compensa emisiile produse într-un sector,
reducându-le în altă parte. Acest lucru se poate
realiza prin investiții în energia regenerabilă,
eficiență energetică, sau alte tehnologii curate, cu
emisii reduse de CO2.
În noiembrie 2018, Comisia Europeană a prezentat
o strategie pe termen lung a UE pentru realizarea
unei economii neutre din punct de vedere climatic
până în 2050. În iunie 2019, liderii UE au cerut
țărilor membre și Comisiei să ia măsuri pentru
a asigura tranziția către o Europă neutră din
punctul de vedere al impactului asupra climei, în
conformitate cu Acordul de la Paris.
Întreaga industrie europeană a oțelului trebuie
să își reducă, până în anul 2050, emisiile de
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CO2 directe și indirecte, cu 80-95% comparativ cu
nivelurile anului 1990. Acest lucru nu se poate realiza
imediat, totul necesitând o tranziție gestionată pe faze și
investiții serioase în tehnologie. Pentru a fi sustenabile,
aceste investiții ar trebui finanțate total sau parțial de
Guvernele statelor membre.
Cu tehnologii avansate și condiții potrivite, industria
siderurgică din UE ar putea realiza o transformare
revoluționară în modul în care produce oțel, astfel
încât impactul procesului tehnologic asupra mediului
să fie unul cât mai mic.
Transformarea generală în ceea ce privește emisiile ar fi
posibilă, dacă la fabricarea oțelului s-ar integra procesele
de producție, s-ar capta, stoca și utiliza deșeurile de
carbon rezultate din arderi - inclusiv combustibili fosili,
dacă s-ar recicla sporit resturile de oțel și subprodusele.
Prin aceste metode se reduce substanțial utilizarea
carbonului, în comparație cu mijloacele actuale de
producție ale oțelului și pot fi evitate în totalitate
emisiile de carbon.
Se preconizează că cererea de oțel din UE va crește de
la 166 milioane de tone astăzi, la aproximativ 200 de
milioane în anul 2050.
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Pentru scăderea gazelor cu efect de seră s-au
identificat șase scenarii, după cum urmează:
Scenariul 1 - fără modificări tehnologice în
companie, scenariu nerealist care nu este luat în
considerare.
Scenariul 2 - modernizare continuă pentru
limitarea emisiilor de carbon, se preconizează o
reducere a emisiilor cu 15% în anul 2050 comparativ
cu anul 1991.
Scenariul 3 - se folosesc tehnologii și procese noi
de fabricație folosind energie cu un conținut redus
de CO2 (electricitate și gaz), ceea ce înseamnă o
reducere a emisiilor cu 20% în anul 2050, comparativ
cu anul 1991.
Scenariul 4 - cale alternativă. Se utilizează un
amestec de tehnologii cu cele mai mici emisii,
combinate cu producerea oțelului din materiale
reciclate, care pot duce la o reducere a emisiilor cu
80% în anul 2050, comparativ cu anul 1991.
Scenariul 5 - proiecte actuale cu energie fără
CO2 (electricitate și gaz). Se presupune că este
disponibilă producția de energie decarbonizată,
inclusiv electricitate și gaz cu emisii zero (în loc
de gaze naturale) pentru utilizarea în sectorul
siderurgic. Se preconizează reducerea emisiilor cu
până la 85% în anul 2050, comparativ cu anul 1991.
Scenariul 6 - căi alternative cu energie fără CO2
(electricitate și gaz). Sunt vizate emisiile rămase în
emisiile de bază și în aval, ceea ce ar putea realiza
reduceri de CO2 de până la 95% în anul 2050
comparativ cu anul 1991.
Așa cum se observă, o scădere semnificativă a
emisiilor de carbon necesită utilizarea unor materii
prime de calitate și suficiente surse de energie
cu nivel scăzut de CO2, cum ar fi electricitatea
și hidrogenul, care trebuie să fie disponibile la
tarife viabile din punct de vedere comercial. De
aceea, măsurile pe care companiile producătoare de
oțel ar trebui să le implementeze trebuie dublate și
de crearea unor surse viabile și ieftine de hidrogen
și energie electrică decarbonificată, ceea ce devine
chiar o chestiune prioritară. Fără o viziune clară în
această direcție, producătorii de oțel și cercetările
în acest domeniu se pot învârti în cerc, fiecare parte
punându-și fireasca întrebare cu oul și găina.
Infrastructura energetică este și ea indispensabilă,
întrucât chiar și instalațiile de oțel de ultimă
generație ar fi blocate fără acces la energie curată.
Îndeplinirea acestui deziderat înseamnă nu doar
folosirea unor tehnologii moderne, de vârf, ci și
existența unui cadru de reglementare și asigurarea
resurselor financiare care să mențină competitivă
industria siderurgică a UE, în comparație cu

Romania

concurenții săi globali. Fără o susținere financiară a
costurilor acestei tranziții de către UE, producătorii
Europeni nu vor putea face față unei concurențe
inegale cu cei care produc oțel în alte zone, nesupuși
la astfel de reglementări și deci, fără să aibă cheltuieli
de capital sau costuri de producție generate de astfel
de politici de mediu.
Fără un program coerent și aplicabil tuturor
producătorilor săi, în mod egal și transparent, UE
riscă să nu mai aibă producție de oțel în viitor.
De asemenea, considerăm că UE va trebui să
implementeze cât mai curând măsuri de apărare
comercială a producătorilor săi, cel puțin pe piața
internă. Astăzi, tot ceea ce înseamnă metalurgie,
atât feroasă, cât și neferoasă - elaborare, laminare,
deformare la cald și la rece, tratamente termice etc.,
este concurată chiar în interiorul pieței comune de
importuri din terțe țări, de către concurenți care nu
au astfel de costuri și preocupări. Este de dorit ca UE
să își protejeze de urgență producătorii interni, prin
aplicarea unor taxe compensatorii la importurile
de metale (primare sau prelucrate) din țări care nu
aplică aceleași standarde de mediu ca UE, taxe care
să echivaleze cu costurile medii ale companiilor din
UE pe tonă de produs metalurgic. Abia atunci putem
vorbi de o co-interesare a producătorilor Europeni
în a-și modifica structura cheltuielilor de capital și
de costuri pentru a face față schimbărilor în acest
domeniu. Altfel, aceste companii vor fi ca o armată
trimisă în luptă fără muniție.
Fără astfel de măsuri clare de protecție și finanțare,
companiile din UE vor dispărea în lupta lor cu
concurența inegală și se va crea un paradox: UE, în
dorința de a reduce emisiile în propriul teritoriu,
ar putea fi nevoită să crească importurile de oțel și
de alte produse metalurgice din țări care nu aplică
astfel de angajamente de mediu. În consecinţă, pe
plan mondial va crește nivelul de emisii, nivel care
va afecta și „cerul” UE.
Totuși, până la realizarea unui sector siderurgic
neutru din punct de vedere al emisiilor, se
discută despre captarea și stocarea CO2 rezultat
în principal din arderea combustibililor fosili,
încă utilizați în industria siderurgică.
Nu există în acest moment soluții generoase de
valorificare a CO2 captat, majoritatea CO2 fiind
folosit ca resursă la fabricarea băuturilor răcoritoare
sau în sere, pentru a ajuta la creșterea plantelor.
În UE se urmărește dezvoltarea unor metode de
captare a CO2 generat din procesele de ardere și
anume metodele: post-combustie, oxi-combustia
și pre-combustia. Deși post-combustia reprezintă
tehnologia de captare cea mai dezvoltată, sunt
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necesare încă cercetări pentru perfecționarea acestei
metode. Iar dacă emisiile tot există și trebuie captate
în viitorul apropiat, soluția ideală este ca procesul
tehnologic să genereze cât mai puține emisii pentru
a evita problematica stocării și utilizării ulterioare.
În vederea scăderii emisiilor cu efect de seră există, la
nivel mondial, un interes deosebit în ceea ce privește
„hidrogenul curat”. Hidrogenul poate constitui cu
succes baza proceselor de „producție ale oțelului
fără emisii de dioxid de carbon”.
La nivel mondial, mai multe țări au dezvoltat
programe de cercetare specifice pentru utilizarea
hidrogenului în procesele siderurgice. În acest
context, se poate vorbi de dezvoltarea unei piețe
internaționale a hidrogenului.
Hidrogenul poate fi utilizat ca materie primă,
combustibil, sau pentru transportul și stocarea
de energie, dar are și multe aplicații posibile în
industrie, transporturi, energie și construcții. Cel
mai important aspect este că nu emite CO2 și nu
poluează aerul atunci când este utilizat. Prin urmare,
este o parte a soluției în îndeplinirea obiectivului
de neutralitate climatică până în 2050.
Acesta poate contribui la decarbonizarea proceselor
industriale și a sectoarelor economice în care
reducerea emisiilor de carbon este nu doar urgentă,
dar și greu de realizat. În prezent, cantitatea de
hidrogen utilizată în UE rămâne limitată și este
produsă în mare parte din combustibili fosili.
Scopul strategiei este de a decarboniza producția
de hidrogen, fapt care este posibil prin scăderea
rapidă a costului energiei din surse regenerabile și
accelerarea evoluțiilor tehnologice, precum și de a
extinde utilizarea acestuia la sectoarele în care se
pot înlocui combustibilii fosili.
Deși hidrogenul poate fi produs printr-o varietate
de procese, cum ar fi din combustibili fosili prin
electroliza apei, reformarea biogazului (în loc de
gazul natural) sau prin transformarea biochimică
a biomasei, din combustibili fosili cu captare de
carbon, pe viitor se va sprijini cercetarea și utilizarea
hidrogenului obținut doar din surse regenerabile.
Strategia UE se referă la dezvoltarea unor procese
de producere a hidrogenului cu emisii scăzute de
dioxid de carbon, de exemplu prin utilizarea captării
și stocării dioxidului de carbon sau a altor forme
de energie electrică cu emisii scăzute de dioxid
de carbon, pentru a curăța producția de hidrogen
existentă, a reduce emisiile pe termen scurt și a
extinde piața.
UE a sprijinit cercetarea și inovarea în materie de
hidrogen timp de mai mulți ani, punând accentul
pe dezvoltarea tehnologiilor și a proiectelor de mare
anvergură.
Pe termen lung, hidrogenul poate deveni, de
asemenea, o opțiune de decarbonizare a sectorului
aviatic și maritim, prin producția de kerosen sintetic
lichid sau alți combustibili sintetici. De asemenea,
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este o opțiune promițătoare în transporturi, unde
electrificarea este mai dificilă. Vehiculele grele, inclusiv
autocarele, vehiculele cu destinație specială și cele
utilizate în transportul rutier pe distanțe lungi, ar
putea fi, de asemenea, decarbonizate prin utilizarea
hidrogenului drept combustibil.
Totuși, hidrogenul este un gaz foarte inflamabil și
trebuie avută grijă să fie produs, depozitat, transportat
și utilizat în condiții de siguranță. Standardele aferente
sunt deja în vigoare, iar industria europeană a acumulat
o experiență semnificativă, având deja mai mult de 1500
de km de conducte de hidrogen specifice.
Având în vedere extinderea consumului de hidrogen la
alte piețe și utilizări finale, subliniez că este nevoie de
standarde de siguranță în ceea ce privește producția,
transportul și depozitarea acestuia, inclusiv existența
unui sistem de monitorizare și verificare.
CONCLUZII
Sectorul siderurgic european se confruntă cu o
concurență mondială imensă și de cele mai multe
ori lipsită de condiții egale de angajamente față de
măsuri de mediu similare cu cele din UE, ceea ce face ca
industria europeană să fie vulnerabilă și dezavantajată.
Pentru realizarea obiectivelor de trecere la o industrie
cu zero emisii este nevoie de:
investiții în implementarea industrială a
tehnologiilor de vârf de ultimă generație;
inovație consecventă în noile abordări, inclusiv
investiții în modernizarea acestora pe o perioadă
scurtă de timp;
cadru de reglementare previzibil și măsuri de
sprijin financiar transparente la nivelul UE;
măsuri de protecție comercială eficiente la
importurile din state terțe care nu au aceleași
standarde și aceleași angajamente de costuri de
modernizare precum companiile din UE;
cooperarea intersectorială intensificată;
un sistem energetic îmbunătățit și extins
substanțial pentru a asigura furnizarea resurselor de
energie necesare la tarife viabile din punct de vedere
comercial către industria siderurgică;
transformarea completă a sistemului energetic
mai larg către electricitate verde și hidrogen.
Dincolo de aceste cerințe, vor fi necesare eforturi
susținute pentru a asigura competitivitatea industriei
europene împotriva concurenților europeni străini care
nu se confruntă cu aceleași condiții climatice și de mediu
și prin urmare nu se confruntă cu aceleași costuri.
În prezent nu este posibil să se determine cu certitudine
ce combinație precisă de tehnologii va fi utilizată în
viitor. Acest lucru se datorează faptului că eventuala
aplicabilitate a unei tehnologii este supusă condițiilor
regionale. În mod deosebit acestea includ costurile
energetice, disponibilitatea energiei și infrastructurii,
amploarea industrializării locale, restricții locale
legale și nivelul de pregătire tehnologică atinsă de
orice tehnologie.
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Comisia va propune măsuri de politică și de reglementare
pentru a crea certitudine pentru investitori, pentru
a facilita utilizarea hidrogenului, pentru a promova
infrastructura necesară și rețelele logistice, pentru a
adapta instrumentele de planificare a infrastructurii
și pentru a sprijini investițiile, în special prin planul
de redresare „Next Generation EU”.
EXTINDEREA PRODUCȚIEI DE HIDROGEN
ESTE ÎMPĂRȚITĂ ÎN TREI FAZE:
Faza 1 - din anul 2020 până în anul 2024. Scopul este
decarbonizarea producției de hidrogen existente, de
exemplu prin modernizarea instalațiilor de producție
existente cu tehnologii de captare și stocare a carbonului.
Un cadru de reglementare și reguli adecvate privind
ajutoarele de stat vor fi puse în aplicare pentru a da
startul pieței hidrogenului.
Faza 2 - din anul 2025 până în anul 2030 capacitatea
de producție va fi mărită. Lecrolizoarele cu hidrogen
regenerabil vor atinge cel puțin 40 GW, cu o
producție de până la 10 milioane de tone. În această
fază hidrogenul regenerabil, competitiv din punct de
vedere al costurilor, va deveni parte instrumentală a
unui sistem energetic integrat.
Faza 3 - din anul 2030 până în anul 2050, fază care are
ca scop aplicarea tehnologiilor de hidrogen regenerabil
sectoarelor care nu au mijloace fezabile sau nu au deloc
alternative de decarbonizare. Se va acorda o atenție
specială stabilirii hidrogenului din combustibili
alternativi pentru aviație, transport maritim, clădiri
industriale și comerciale greu de decarbonizat, de
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exemplu cote de hidrogen regenerabil specific pentru
aplicație, de utilizare finală. În plus, strategia planifică
un „program de contracte de carbon pentru diferențe”
în special pentru industria chimică și siderurgică.
O infrastructură care conectează cererea și oferta este
crucială pentru extinderea sectorului hidrogenului.
Mijloacele de transport și depozitare pot include
opțiuni non-rețea cum ar fi camioane și nave care
acostează la terminalele GNL adaptate, conducte și
depozitare ciclică și sezonieră.
În centrul agendei de investiții se află ,,Alianța
Europeană pentru hidrogen curat”.
Trebuie remarcat faptul că ,,acordul verde” al Europei
nu este fezabil fără oțel neutru din punct de vedere
climatic, deoarece utilizarea hidrogenului în industria
siderurgică are rol important pentru reducerea
emisiilor de CO2.
Este nevoie să urmărim două abordări în strategia
climatică: să evităm în primul rând emisiile de CO2
din propriile procese și să dezvoltăm tehnologii care
să ne ajute clienții să evite emisiile folosind CO2
pentru producția de numeroase bunuri.
Există la nivelul industriei metalurgice centre de
cercetări care lucrează pentru îmbunătățirea noilor
tehnologii în vederea reducerii emisiilor. Acestea se
confruntă cu două provocări majore: dezvoltarea unui
proces eficient de utilizare a hidrogenului 100% la
scară industrială și producerea hidrogenului în mod
eficient din punct de vedere energetic astfel încât să
fie justificat din punct de vedere economic și viabil
din punct de vedere comercial.
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DESPRE CONFORMITATE
(DE CE INTEGRAREA A DOUĂ
PRODUSE CONFORME NU DĂ TOT
TIMPUL UN PRODUS CONFORM)

A

CONSTANTIN
POPA
EXPERT HSEQ
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cum câțiva ani, participam la o conferință unde un manager HSEQ se întreba de ce oare are
nevoie de certificat de conformitate pentru un echipament alcătuit din două echipamente
mai mici deja certificate. Cu alte cuvinte, dacă A este certificat și B de asemenea este
certificat, atunci când obții un produs format din A+B=C, de ce mai trebuie certificat și C?
Pentru că e o întreagă tevatură, bani cheltuiți și nu știu dacă sunt chiar cheltuiți cu folos.
Prin urmare, există o lipsă de cunoaștere „în industrie”, dacă îmi este permis să spun
acest lucru despre noi, cei care suntem pasionați de „HSEQ”, că suntem o industrie.
Mai jos voi pune o poveste care va lămuri cât de cât, sper eu, situația. Nu intru în detalii
cu care să explic care este diferența între „punerea pe piață”
sau „punerea la dispoziție”, sau diferențele în ceea ce privește
responsabilitățile unui producător sau ale unui distribuitor.
Cine are nevoie să se lămurească „ca la carte”, poate citi cu
atenție „Blue Guide” (disponibil și prin scanarea codului QR
alăturat), scris încă de prin 2016, care explică toate aceste
principii și care este tradus inclusiv în limba română.
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SĂ LUĂM O COMPANIE CARE VINDE/DISTRIBUIE BEȚE ȘI SFORI.
Cazul 1:
Dacă voi cumpăra de la un distribuitor două bețe și voi obține certificate CE pentru acele bețe, este ok pentru mine să le
vând mai departe unui utilizator final pentru „punerea în funcțiune” a acestor bețe. Folosim noțiunea de bețe pentru a
pune accentul pe o idee. În loc de băț pot avea un echipament complex pentru desprăfuirea materiilor prime, să spunem.
Sau un computer mai performant. Sau altceva. „Bățul” meu, pe care eu îl vând către utilizatorul final, va veni cu marcajul
CE pe el, cu o declarație de conformitate și cu instrucțiuni și manuale despre cum să se folosească fără riscuri acest băț.
În spatele declarației de conformitate, a manualelor și tuturor acestor „avertismente” care vin odată cu produsul, se află
analize de risc, mitigări și teste, toate puse împreună într-o „fisă tehnică”. Deci marcajul CE și declarația de conformitate
au în spate multă muncă, pentru a dovedi că produsul este „conform” cu un anume standard armonizat și un anume
context de utilizare.
Dar să revenim la bățul nostru.
Am cumpărat de la
providerul nostru două
bețe și intenționăm să
le vindem mai departe

Dacă, de asemenea, cumpăr
o bucată de sfoară (tot așa, cu
marcaj CE și tot ce trebuie),
pot revinde mai departe sfoara
către clientul meu.

După ce vând aceste
produse către clientul
meu, nu îmi mai pasă ce se
întâmplă cu ele. Dacă este
vreo nemulțumire, folosind
informațiile de pe declarația
de conformitate, utilizatorul
final și autoritățile pot merge
direct la producător. Eu, ca
distribuitor, trebuie doar să
am grijă să îmi țin în ordine
registrele și, de asemenea,
să nu afectez în niciun fel
conformitatea bețelor și a
sforii.

Clientul deschide
cutiile, pune bețele și
sfoara împreună, lucrează
pentru aproximativ zece
minute și creează un arc
cu o săgeată.

Și apoi răneşte pe cineva (ipotetic, la fel ca tot acest articol ).
Dacă eu ca distribuitor doar am vândut cele trei produse fără să deschid ambalajele, riscul meu este minim, legat de
evenimentul ipotetic de mai sus. Dacă, în schimb, am deschis cutiile și am alterat în orice fel conținutul acestora înainte
ca ele să ajungă la utilizator, riscul meu crește.
Cazul 2:
Dacă am făcut vreo degradare a acestor trei produse (am deschis cutia, poate am ascuțit la un capăt unul dintre bețe,
l-am pre-curbat pe al doilea etc. – adică am modificat cerințele esențiale), în acest caz avem o responsabilitate. Prin
urmare ar trebui să:
Studiem dacă declarațiile inițiale de conformitate (pentru bețe și sfoară) mai sunt valabile. Dacă nu, trebuie să testăm
produsul cel nou și să dăm un nou certificat de conformitate pentru produsul intregrat (sau pre-integrat) de noi;
Oferim informații privind pericolele implicate/asociate produsului și, de asemenea, e necesar să informăm
utilizatorul final cu privire la limitările asociate produsului. Să considerăm următoarele situații: A. Utilizatorul vede
arcul nostru cu săgeți ca fiind o jucărie și îndreaptă săgeata asupra unui copil; B. Utilizatorul are o încredere foarte mare
în produs și merge să vâneze animale sălbatice foarte periculoase, punându-se în pericol; C. Utilizatorul pune prea mare
tensiune în arc, îl rupe și apoi vine cu el către noi pentru a-și primi banii înapoi. Și așa mai departe. Trebuie să analizăm
aceste tipuri de risc și să le mitigăm.
Cred că această imagine a bețelor și a sforii care se transformă în arc cu săgeți este folositoare pentru a exprima într-un
mod simplu de ce
CÂTEODATĂ, CE+CE ≠ CE.
Cea mai bună ecuație pentru cazul 2 de mai sus este:
CE+CE+ [ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII SAU PRC] = CE.
Un organism de evaluare a conformității este un organism responsabil cu efectuarea unuia sau mai multor elemente
ale evaluării conformității, incluzând una sau mai multe dintre activitățile următoare: etalonare, testare, certificare și
inspecție.
PRC (Product Regulatory Compliance) = un departament în interiorul companiei, care se ocupă cu certificarea propriilor produse.

119

EXPERTS PLATFORM

Romania

COMBATEREA AFECȚIUNILOR
MUSCULO-SCHELETICE (AMS)
ÎN CADRUL LABORATOARELOR DE ÎNCERCĂRI ÎN
CONSTRUCȚII DIN CADRUL HIDROCONSTRUCȚIA

EUGEN
ȘTEFĂNESCU
ȘEF SERVICIU
PREVENIRE ȘI
PROTECȚIE/SITUAȚII
DE URGENȚĂ,
HIDROCONSTRUCȚIA

Societatea Hidroconstrucția are o istorie îndelungată,
putând fi caracterizată succint astfel:
70 de ani de activitate;
din 1995 este societate cu capital privat;
are nouă sucursale interne (Unități de
Construcții-Montaj) și trei externe;
circa 3.000 de angajați;
sediul central în București.
În cei 70 de ani de activitate, Hidroconstrucția a amenajat
principalele bazine hidrografice din țară, executând în
țară și străinătate (Algeria, Iran, Irak, Germania) lucrări
de baraje, aducțiuni și centrale hidroelectrice în diferite
soluții constructive, după cum urmează:
186 hidrocentrale cu o putere instalată de 6960
KW;
185 baraje cu un volum acumulat de peste 10500
milioane metri cubi de apă;
740 km galerii subterane;
573 milioane metri cubi excavații;
505 milioane metri cubi umpluturi.
Complexitatea amenajărilor hidrotehnice a impus

abordarea întregii game de lucrări de construcții
executându-se, pe lângă lucrările cu specific
hidroenergetic, lucrări civile și industriale, drumuri
și poduri, lucrări edilitare, lucrări de stabilizare a
alunecărilor de teren, depozite ecologice de deșeuri,
exploatări de cariere și balastiere, reparații de utilaje,
confecții metalice, prefabricate din beton armat.
În prezent, Hidroconstrucția efectuează următoarele
tipuri de construcții:
hidrotehnice, civile, industriale, edilitare
(alimentări cu apă, canalizări);
drumuri și poduri;
realizare și întreținere drumuri forestiere;
lucrări de îmbunătățiri funciare și protecția
mediului;
producere betoane, agregate pentru betoane și
produse prefabricate din beton;
confecții și construcții metalice.
În cadrul sucursalelor societății funcționează 11
laboratoare centrale, de grad II și peste 50 laboratoare
de șantier, de grad III.

Bune practici SSM
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Situația personalului angajat în laboratoarele de încercări în construcții

Acestea sunt autorizate de către
Inspectoratul de stat în construcții pentru
multiple analize și încercări de construcții,
pe materiale, elemente componente și
lucrări, în toate fazele de execuție.
Laboratoarele de încercări ale societății
au adoptat un sistem al calității care
este conceput ca parte a sistemului de
management al calității existent în societate.
Activitatea laboratoarelor se concretizează
în efectuarea de încercări pe: pământuri,
agregate naturale pentru betoane,
cimenturi, aditivi, apă, cenușă, materiale
pentru noroaie bentonitice, beton, beton
armat, beton precomprimat, verificări
nedistructive și a comportării în exploatare
a construcțiilor, zidărie și pereți, mortare
pentru tencuieli și zidării, armături de
rezistență din oțel beton, sârme sau plase
sudate, agregate naturale pentru lucrări
de cale ferată, drumuri, materiale pentru
drumuri, instalații sanitare.
La nivelul societății s-a demarat o acțiune
de identificare și analiză a activităților și a
meseriilor care presupun un efort fizic ce
poate duce la afecțiuni musculo-scheletice.
În acest sens, în urma centralizării datelor,
s-a constatat că eforturile fizice făcute
de lucrătorii din cadrul laboratoarelor de
încercări în construcții sunt destul de mari,
iar acțiunile concentrate de combatere a lor,
în întreaga societate, au fost puține.
S-a constituit la nivelul societății o comisie
de evaluare a riscurilor, care a procedat la
identificarea, evaluarea și propunerea de
măsuri de reducere/eliminare a riscurilor.
Aceasta a analizat toate laboratoarele
de încercări în construcții din cadrul
sucursalelor societății.
Soluțiile propuse de Comisia de Evaluare a
Riscurilor au fost avizate de Comitetul de
Securitate și Sănătate în Muncă. Resursele
necesare pentru prevenirea riscurilor
evaluate din cadrul laboratoarelor de
încercări în construcții au fost incluse și
aprobate prin Programul de investiții al
societății.
Principalii factori de risc identificați pentru
activitățile din cadrul laboratoarelor de
încercări în construcții sunt următorii:
manipularea unor mase (greutăți)
foarte mari, prin ridicare, transport și
poziționare;
poziții de lucru incomode la
manipularea maselor;
poziția ortostatică a lucrătorului;
dimensiunile și forma mijloacelor de
producție.

Grupa de vârstă

Laborator gr. II

Laborator gr. III

Sub 25 de ani

3

0

25 – 34

11

6

35 – 44

33

21

45 – 54

62

46

55 - 65

4

6

TOTAL

113

79

Din tabelul de mai sus rezultă că numărul
total de lucrători care își desfășoară
activitatea în cadrul laboratoarelor
de încercări în construcții din cadrul
societății este de 192 din care 142 femei și
50 bărbați. Din această situație reiese că
peste 70% dintre lucrători sunt femei, iar
peste jumătate se încadrează în grupele
de vârstă ce depășesc 45 de ani, acest
lucru reprezentând un factor favorizant
la producerea afecțiunilor musculoscheletice.
ANALIZA STĂRII DE SĂNĂTATE
A LUCRĂTORILOR DIN CADRUL
LABORATOARELOR DE
ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII
Concedii medicale:
Departamentul de Resurse Umane
împreună cu medicii de întreprindere
de la fiecare sucursală și cu Serviciile de
Prevenire și Protecție, au făcut o analiză
a concediilor medicale înregistrate,
care aparțin lucrătorilor din cadrul
laboratoarelor. S-a constatat că există o
frecvență mare a acestor concedii medicale
în care predomină diagnostice de afecțiuni
musculo-scheletice.
În urma analizei, a reieșit că dorsopatiile au
pondere mai mare în zilele de incapacitate
temporară de muncă rezultate ca urmare
a concediilor medicale emise. Iar o parte
din aceste dorsopatii pot fi încadrate ca
boli legate de profesie. Aceste aspecte
au concluzionat că riscurile legate de
manipularea manuală a maselor reprezintă
o problemă ce va trebui imediat rezolvată.
Acțiuni întreprinse:
Constituirea de comisii de evaluare a
riscurilor la nivel de societate/sucursală
care au procedat la identificarea, evaluarea
factorilor de risc și care au propus măsuri
de reducere/eliminare a acestora.
Consultarea salariaților cu privire la
măsurile dispuse și avizarea acestora în

Comitetele de Securitate și Sănătate în
Muncă.
Adaptarea individuală a sarcinilor de
muncă, în special cele privind manipularea
manuală a maselor, corelată cu starea de
sănătate a lucrătorului.
Propunerea, includerea și
achiziționarea, în programele
anuale de investiții ale societății,
de echipamente de muncă care
să înlocuiască și/sau să ușureze
efortul fizic al lucrătorilor din
cadrul laboratoarelor - și anume:
cărucioare care să ușureze
transportul probelor;
confecționarea de rafturi/rastele
pentru depozitarea probelor, la
îndemână pe rafturi, nu pe jos;
pentru manipularea probelor grele de
beton - ridicarea/coborârea lor în bazine
- achiziționarea unor electropalane, care
să ușureze munca fizică a laboranților;
dispozitive simple pentru
transportul în tandem (de către doi
lucrători) a maselor (probelor).
Instruirea permanentă a lucrătorilor
privind respectarea cerințelor de securitate
și sănătate la locul de muncă referitoare
la manipularea manuală a maselor, a
reprezentat un alt aspect important.
Aplicarea acestor măsuri în cadrul
activității laboratoarelor de încercări în
construcții a implicat un efort financiar
considerabil, însă a avut un efect benefic
pentru lucrătorii implicați în aceste
activități, deoarece s-au îmbunătățit atât
condițiile de muncă, prin achiziționarea
unor echipamente de muncă cu scopul
de a înlocui efortul fizic, cât și nivelul de
instruire și conștientizare al lucrătorilor, în
final acest lucru s-a văzut în micșorarea
semnificativă a numărului de concedii
medicale a lucrătorilor din cadrul
laboratoarelor, precum și în confortul
și ușurința realizării sarcinilor de către
laboranți și șefii de laborator.
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1. Care sunt beneficiile imediate, cât și cele pe termen
lung, ale unei strategii coordonate și a investițiilor
în programele de protecție a mediului?

Azomureș este unul dintre pilonii principali în industria
chimică din România. Producem fertilizanți pentru
agricultură, utilizând cantități importante de materii
prime provenind din surse naturale. În urma procesului
de producție rezultă o amprentă pe care o avem asupra
mediului înconjurător, motiv pentru care avem o preocupare
majoră pentru a reduce acest impact. Numai în ultimii ani am
investit peste 250 de milioane de Euro în modernizarea unor
instalații de producție cu efect și asupra mediului înconjurător.
Funcționăm în prezent conform celor mai bune tehnici în domeniu
(BAT) aprobate la nivelul Uniunii Europene. Rezultatele sunt
deja vizibile, platforma fiind plasată în prima treime a companiilor
similare din Europa. Este un proces continuu, pe care îl vom
dezvolta în anii următori și prin proiecte de eficiență energetică,
obiectivul fiind unul destul de îndrăzneț, aliniați cu politicile
europene în domeniu. Suntem deja siguri că vom atinge în
următorii ani ținta stabilită de Comisia Europeană prin programul
Green Deal de reducere a gazelor cu efect de seră.

Cea mai mare parte a daunelor aduse mediului
nostru provine din consum: ceea ce consumăm,
cât consumăm și cât de des. Fii creativ cu
obiectele tale inutile sau nedorite prin
upcycling - practic, transformând gunoiul în
comoară. De exemplu, am avut anumite proiecte
la care am utilizat deșeuri care au fost recondiționate
și transformate în mobilier. Lucrul pozitiv în a fi un
consumator este puterea de a alege cum cheltuim banii,
ce anume cumpărăm și de la cine. Alegeți să faceți
afaceri cu companii care sprijină eforturile de
sustenabilitate, utilizează surse de energie regenerabile
și iau toate măsurile necesare și corespunzătoare, atunci
când vine vorba de protejarea mediului.
ADRIANA TICAMUCA CERSANIT ROMÂNIA

CRISTINA MIHAELA MILU - AZOMUREȘ

O viață mai sănătoasă pentru noi și pentru copiii noștri.
MIHAI AUREL HORJEA - BA GLASS ROMÂNIA

Consider că nu se pot întâmpla lucruri peste noapte. Un
impact major nu se poate vedea și măsura imediat, dar
pe termen lung, strategiile bine puse la punct și solide,
se dovedesc câștigătoare. Este nevoie, în primul rând, de
creșterea culturii la nivel național privind Protecția Mediului.
De asemenea, este nevoie ca oamenii, lucrătorii, companiile să
înțeleagă că nu sunt formalități ce trebuie îndeplinite, ci este
nevoie de o implicare dedicată și serioasă în domeniu. Poate vom
conștientiza că este timpul să respirăm mai curat, să înțelegem
că reciclarea materialelor și ulterior folosirea lor ajută piața
economică și pe noi toți.
BOGDAN BETA - BILKA STEEL
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Grija față de mediu va duce către o lume care
nu dorește cu orice preț să se autodistrugă.
Am o vârstă care mi-a dat șansa să coştientizez
lumea atât acum, cât și înainte de revoluție. Ca
un exemplu, s-a încercat și atunci colectarea selectivă
a deșeurilor. Îmi aduc aminte că apăruseră, pe fiecare
scară de bloc, niște recipiente inscripționate (nu așa
profi ca acum!): sticlă, plastic, hârtie. Eram încurajati
să colectăm selectiv R-R-R (Recuperare-ReciclareRefolosire). Dar, ce să vezi, nici atunci nu a mers. Așa
că s-a renunțat. Recipientele au dispărut…. Ce a rămas
până în 1989 a fost obligativitatea ca elevii să aducă la
fiecare început de an școlar hârtie și sticle goale conform
“planului de colectare”. Ceea ce, poate, nu era rău… Așa
că, în acest domeniu, nu cred că am evoluat. Eu cred
că, apelând numai la vorbe pentru atingerea unor ținte
nobile (salvarea Planetei) nu vom rezolva ceva aici, în
România. Cred că în acest domeniu vorbele trebuie
însoţite de un stimulent. Și singurul stimulent îl
reprezintă AMENZILE!
SILVIA VIOLETA NANU - COMPROIECT
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Strategiile și investițiile în programe de protecția mediului
aduc beneficii imense: sănătate, bunăstare și siguranță;
un mediu de viață mai sănătos pentru noi toți; protecția
zonelor naturale și biodiversitatea; reducerea poluării;
creșterea nivelului de educație și conștientizare a
populației; crearea de noi locuri de muncă; utilizarea eficientă
a resuselor naturale apă, aer, sol; gestiunea ecologică a deșeurilor.

Aplicarea unei strategii coordonate și a investițiilor în
programele de protecție a mediului nu pot decât să afecteze
într-un mod pozitiv impactul asupra mediului, în special
pe termen lung.
CLAUDIU IONESCU-ȚENEA ELECTROMONTAJ BUCUREȘTI

CARMEN NISTOR - CONCELEX

Cu cât investim mai mult în aceste programe de protecția
a mediului, cu atât vom avea angajați și comunități mai
sănătoase. Putem stârni în acest fel interesul tinerelor
generații care nu mai sunt atrase de mirajul industriilor
grele.
GABRIEL CRISTEA - CRH CIMENT (ROMÂNIA)

Trebuie să înțelegem că mediul nu se oprește la granițele
unei comune, oraș, județ, țară, continent. Încurajarea
implementării unor strategii de protecție duce la reducerea
costurilor de mediu prin utilizarea eficientă a resurselor și
crearea locurilor de muncă. Beneficiile imediate sunt legate de
reducea poluării aer/sol/apă. O politică bună privind colectarea
selectivă a deșeurilor duce la reducerea cantității de deșeuri
municipale. Protecția mediului este factorul decisiv în prosperitatea
noastră viitoare prin furnizarea unui aer/sol curat și a unei ape curate.
ADRIAN NEGRILESCU - EXPERT HSEQ

Acesta este un subiect care necesită foarte mult spațiu de
dezbatere. O strategie coordonată și investițiile aferente,
cu siguranță aduc beneficii, în special pe termen lung.
Pe termen scurt, pot fi considerate beneficiile directe ale
acestora aduse celor care le pun în aplicare, în primul rând din
punct de vedere financiar. Pe termen lung, consider că strategiile
și investițiile corecte și eficiente în acest domeniu vor îmbunătăți,
pe scurt, speranța de viață, cu toate ramificațiile acesteia:
emoțional, fizic, social. Un alt aspect este că pe măsură ce acestea
își vor dovedi eficiența, vor adera din ce în ce mai multe entități
și, de ce nu și comunități la ele.
RADU SIRETEANU - DSM NUTRITIONAL
PRODUCTS ROMÂNIA

Noi avem o strategie în această direcție, care în ultimii
ani evoluează accelerat. Suntem conștienți că strategiile
și investițiile în programe de protecție a mediului nu
aduc beneficii imediate, dar substanțiale sunt beneficiile
pe termen lung. Ne ajută în acest sens certificările pe care le
deținem în cadrul societății și pentru obținerea cărora am făcut
eforturi considerabile, ISO 45001. Este în plină desfășurare
programul de monitorizare a deșeurilor ,,Zero landfild’’ care este
urmărit și aplicat (măsurile) în mod consecvent. Avem strategii
de lucru cu firme selectate în funcție de competența, capacitatea
și calitatea serviciilor livrate. Operatorii primesc periodic o
instruire specială în ce privește colectarea selectivă a deșeului și
reducerea rebutului. Se pune accent și pe reciclarea materialelor
eliminate din procesul de producție.
DĂNUȚ POP - ELECTROLUX ROMÂNIA

Una din primele beneficii, pe termen scurt, ale
implementării unei strategii coordonate și a investițiilor
în programele de protecție a mediului, o reprezintă
îmbunătățirea factorilor de mediu. Pe termen lung, fără
echivoc, o reprezintă îmbunătățirea calității vieții.
CLAUDIU DAVID - ELECTROMONTAJ BUCUREȘTI

Unul dintre beneficile atât pe termen scurt cât și lung ale
unui program de protecția mediului este îmbunătățirea
calității aerului. Acest lucru este benefic atât pentru
generațiile actuale, cât și pentru cele viitoare.
ALEXANDRU MOGA - CONSULTANT SSM

Selectarea deșeurilor, dar și atunci când sunt ridicate de
autorități, să rămână tot selectate, nu să fie amestecate așa
cum se procedează.
CLAUDIU ANDRONESCU - INSPECTOR
SSM, CADRU TEHNIC PSI

Beneficii imediate: nu se mai face risipă de fonduri ale
companiei (hârtie, toner, electricitate, apă etc.). Beneficii pe
termen lung: nu se face risipă din fondurile firmei mamă (a
se citi resursele planetei Pământ).
CONSTANTIN POPA - EXPERT HSEQ

Având în vedere că din 2021 va urma o nouă serie de
reglementări privind colectarea selectivă și poluarea,
companiile care au deja implementată o strategie de protejare
a mediului vor fi avantajate.
CORNEL ISACOV - EXPERT HSE

Un beneficiu imediat îl poate reprezenta optimizarea
consumului de energie, iar pe termen lung reducerea poluării.
DIANA TEODORA MANTA - EXPERT HSE
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Compania unde îmi desfășor activitatea, prin natura ei, nu
are un impact major asupra protecției mediului, respectarea
legislației specifice de gestionare selectivă a deșeurilor
fiind suficientă.
DOREL RADU CRIȘAN - MANAGER EH&S

O abordare profesională presupune, în orice domeniu,
strategii și investiții, ale căror beneficii se analizează de
la caz la caz (studii de oportunitate/fezabilitate, control al
riscurilor etc.).

A devenit imperios necesară implicarea tuturor în protecția
mediului. Lăsând deoparte beneficiile pe termen scurt,
trebuie accentuate efectele pe termen lung, care vizează
calitatea vieții generațiilor următoare. Este deja o certitudine
că resursele necesare omului s-au diminuat drastic, că factorii
biotici sunt din ce în ce mai afectați, motiv pentru care investițiile
în programele de protecție a mediului ar trebui să fie cerințe legiferate
la toate nivelurile. Momentan, acest lucru se face doar în cazul
operatorilor economici care posedă AIM, unde monitorizările și
auditurile sunt impuse de legislația în vigoare. Responsabilitatea
socială trebuie impusă în toate domeniile și la toate nivelurile.
NICOLAE BĂDIN - KASTAMONU ROMÂNIA

IULIAN GHERMAN - CONSULTANT HSEQ

O strategie comună și coordonată a programelor de protecṭia
mediului ar duce la: reducerea nivelului de noxe generate,
reducerea poluărilor accidentale, reducerea consumului
de resurse neregenerabile, reducerea cantităṭii de deṣeuri
generate, reorientarea către activităṭi mai puṭin poluante, un
mediu mai curat ṣi o creṣtere a gradului de conṣtientizare a
salariaṭilor cu privire la impactul activităṭilor acestora asupra
mediului ṣi asupra generaṭiilor următoare.

Toate investițiile pe parte de mediu, ne ajută pe noi toți,
contribuind la protejarea mediului. Angajatorul trebuie să
se conformeze cu cerințele din Autorizația de Mediu, dar
mai mult de atât, trebuie să investească în educarea personalului,
în special în colectarea selectivă a deșeurilor, informarea privind
reutilizarea produselor, impactul asupra mediului creat de produsele
rebut/neconforme, importanța asigurării calității în muncă, a lucrului
bine făcut. Pe termen scurt se asigură conformarea cu cerințele legale
și, deci, lipsa penalităților. Pe termen lung, prin educația angajaților,
asigurăm o educație la nivel național a întregii societăți, salariații
vor face acasă ceea ce învață la locul de muncă.

VALTER STĂNCIULESCU GORAN - EXPERT QHSE

ANA-MARIA MARCU - MMM AUTOPARTS

Cel mai bun exemplu de beneficii imediate s-a putut observa
în perioada de început a Covid-19, când atât aerul cât și
apa au fost mai curate, lucru observat în Veneția, unde apa
a devenit dintr-o culoare albastru maroniu în albastru
turcoaz, aproape transparentă. Pe termen lung, investițiile de
mediu vor ajuta la păstrarea mediului înconjurător sănătos și a
îmbunătățirii condițiilor de sănătate a oamenilor.
VLĂDUȚ STOICA - HS EXPERT SENIOR

Protecția mediului este un subiect sensibil. Beneficiile unei
strategii bine puse la punct sunt uriașe și clar avem nevoie
de investiții în programele de protecție a mediului.
Beneficiile imediate sunt clare: ape curate, soluri fertile,
faună bogată. Pe termen lung, discutăm de un nivel de toxicitate
scăzut, de o stabilitate a climei și de ce nu, de existența celor patru
anotimpuri, care deja au început să dispară. Mediul reprezintă
viață, iar noi avem nevoie de un mediu curat și sănătos pentru a
putea supraviețui. Nu ne putem concentra doar pe faptul că cineva
aruncă un gunoi pe jos și să închidem ochii atunci când o fabrică
devarsă deșeuri în locuri nepermise și nici viceversa.
MIHAI GRIGORE - EXPLEO ROMÂNIA

Consider că beneficiile imediate ar fi reducerea consumurilor
și reducerea poluărilor accidentale a mediului înconjurător,
iar pe termen lung ar fi crearea unei culturi de protecție
a mediului în cadrul companiei și evident de reducere a
costurilor societății în acest domeniu, de protecție a mediului.
EUGEN ȘTEFĂNESCU - HIDROCONSTRUCȚIA
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În cadrul companiei sunt implementate programe pentru
dezvoltarea durabilă. Acest lucru reprezintă angajamentul
companiei pentru integrarea echilibrată a factorilor
economici, de mediu și sociali, în operațiunile zilnice de afaceri,
pentru a maximiza valoarea pe termen lung a părților interesate.
OVIDIU CRISTUREAN - MOL ROMÂNIA
PETROLEUM PRODUCTS

Protecția mediului, un capitol la care avem mari restante,
avem o legislație stufoasă dar cu o eficacitate scăzută. Avem
programe naționale, dar încă se întâmplă lucruri negative
asupra indicatorilor de mediu. Însă cel mai neonorant lucru
este că noi, ca și cultură de mediu, nu suntem conștienți, și nu
ținem cont uneori de lucruri mărunte, care pot avea efecte asupra
mediul în mod direct și ulterior drept consecință asupra sănătății
noastre. Consecințele ar fi unele benefice, și cred că cel mai bine s-au
văzut în perioada cât activitatea industrială, și circulația mașinilor
au fost scăzute. Cum au apărut efectele pozitive acestea au fost relatate
chiar și în presă. Totuși avem nevoie de programe și strategii pe
termen lung!
LIVIU IONUȚ OPREA - MW ROMÂNIA

Tot ceea ce facem zi de zi are impact asupra mediului
înconjurător. Compania noastră este lider la nivel mondial
în domeniul alimentației și în fiecare zi ajungem la miliarde
de oameni: de la fermierii care cresc ingredientele, la familiile
care ne consumă produsele, la comunitățile unde noi trăim și
muncim, până la mediul înconjurător, de care cu toții depindem.
Persoanele și familiile, comunitățile noastre și planeta în ansamblu
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sunt interconectate, iar eforturile noastre, în fiecare dintre
aceste domenii, sunt sprijinite prin cele 42 de angajamente
publice. Aceste angajamente ne vor permite în timp să ne
îndeplinim cele trei ambiții pentru anul 2030, în
conformitate cu obiective de dezvoltare durabilă (SDG):
să ajutăm 50 de milioane de copii să aibă o viață mai
sănătoasă, să ajutăm la îmbunătățirea a 30 de milioane de
vieți din comunitățile strâns legate de domeniul nostru
de activitate, să luptăm pentru zero impact asupra mediului
în operațiunile noastre. Nestlé își intensifică acțiunile de
transformare a ambalajelor sale în ambalaje 100%
reciclabile sau reutilizabile până în 2025 și de reducere a
utilizării materialelor plastice noi cu o treime, în aceeași
perioadă. În paralel, Nestlé acordă granturi în valoare de
250.000 CHF pentru inovații în domenii precum sisteme
alternative de livrare și soluții fundamentale pentru
abordarea deșeurilor din plastic, și investește puternic în
dezvoltarea și testarea de noi ambalaje mai prietenoase
cu mediul în cadrul Nestlé Institute of Packaging Sciences,
prima astfel de întreprindere din industria alimentară,
având un buget alocat de 2 miliarde CHF pentru susținerea
unei piețe de plastic reciclat de calitate alimentară.
CRISTIAN GEORGESCU - NESTLÉ ROMÂNIA

Printre beneficiile imediate, cât și cele pe termen
lung, ale unei strategii coordonate și a investițiilor
în programele de protecție a mediului, se pot
număra reducerea/eliminarea poluării,
valorificarea deșeurilor și protecția mediului = protecție
salariați, diminuare/eliminare costuri boli profesionale.
ADRIAN VLADUCĂ - NIMET

Beneficiile imediate sau pe termen lung sunt
reprezentative prin: implicarea întregului
personal în implementarea și îmbunătățirea
performanțelor de mediu ale organizației;
conştientizarea angajaţilor cu privire la problemele de
mediu; colectarea selectivă a deşeurilor, valorificarea și
eliminarea prin centre specializate; prevenirea poluării
mediului înconjurător; comunicarea politicii de mediu
întregului personal și publicului larg; îmbunătățirea
continuă a calității factorilor de mediu prin măsurarea și
monitorizarea performanței reale de mediu și evaluarea
conformării cu cerințele legale.
NICOLAE PETRE - NIMET

Când vorbim de protecția mediului, vorbim de
fapt, despre dezvoltare durabilă. Nicio companie
nu se poate dezvolta sustenabil dacă nu-și face
din timp o strategie de mediu pe termen lung.
Această strategie nu se limitează doar la conformarea
cu legislația actuală de mediu, ci trebuie să intuiască
viitoarele schimbări, care pot deriva din: legislația viitoare,
cerințele noi ale clienților, comportamentul
consumatorilor, dispariția unor resurse etc.
RĂZVAN VASILE CIOMÂRTAN
- OȚELINOX, TÂRGOVIȘTE

Obiectivul Pactului ecologic european este ca până în 2050,
UE să devină neutră din punct de vedere climatic, adică
să aibă o economie care să nu emită gaze cu efect de seră.
Va fi o provocare uriașă pentru toate țările UE. O strategie
coordonată la nivel de organizații, la nivel local și apoi la
nivel național, care să cuprindă investiții în conformitate cu
programele de protecție a mediului asumate, va duce într-un final
la atingerea acestui deziderat. Odată atins acest obiectiv, se va
îmbunătăți simțitor calitatea vieții și bunăstarea cetățenilor, vorbesc
aici prin prisma cazurilor de morbiditate cauzate de poluarea care
atinge niveluri peste limitele admise în multe orașele din UE,
inclusiv din România.
MARIUS BERECHET - PREH ROMÂNIA

O strategie orientată spre protecția mediului este sustenabilă,
sigură și necesară. Compania noastră implementează
constant proiecte menite să reducă impactul asupra
mediului înconjurător și vă pot spune că nu depășim nicio
normă, ba mai mult, suntem mult sub limitele de atenție pentru
emisii, la malul Mării Negre! Și cred că cea mai bună dovadă a
faptului că ne pasă de mediu este diversitatea în ceea ce privește
flora și fauna de la gardurile rafinăriei. Este o microdeltă aici, cu
zeci de specii de păsări, fapt ce confirmă că suntem environmentalfriendly. Dacă activitatea noastră ar fi fost cel puțin corectă, am fi
afectat biodiversitatea din zonă. Din contră, avem de gând să
rămânem pe aceeași linie și să fim, în continuare, un „partener” al
naturii și al comunităților din zonă. Un sumar al beneficiilor:
reducerea impactului activităților desfășurate asupra sănătății
angajaților și comunităților învecinate, îmbunătățirea calității vieții
acestora; protejarea speciilor animale și vegetale; îmbunătățirea
imaginii companiei și mândria angajaților de apartenență la o
companie cu grijă față de mediu și comunitatea din care fac parte,
fidelizarea acestora pe o piață volatilă a forței de muncă; o relație
de parteneriat cu autoritățile competente.
FELICIA ANDREI - ROMPETROL RAFINARE

Protecția mediului trebuie să ne îngrijoreze de la mic la
mare și în acest domeniu trebuie, din păcate, fondată o
cultură. Pe termen scurt, probabil am respira un aer mai
puțin poluat, iar pe termen lung ar însemna salvarea planetei.
Strategiile și investițiile se văd cu ochiul liber, este doar o
problemă de timp până când vor ajunge să fie implementate programe
cu rezultate fabuloase.
MIRCEA DEACONU - SCHINDLER ROMÂNIA

Protecția mediului este subiectul care ne implică pe toți și
aici mă refer la noi, ca unități de producție, angajații noștri,
clienții noștri, furnizorii noștri, autoritățile și toate părțile
interesate suntem responsabili de consumul rațional al
resurselor, gestionarea deșeurilor, evitarea cu toate mijloacele
tehnice și organizatorice a poluării apei și aerului. Obiectivul trebuie
să fie clar, dar e foarte important să existe acțiuni concrete și
măsurabile și doar atunci vom putea discuta despre beneficii. Suntem
o companie responsabilă și credem în sustenabilitatea activităților
noastre și a produselor noastre, pentru că avem acțiuni concrete și
lucrăm ca ele să aibă finalitate și impact.
ANCA SĂLĂJAN - TENARISSILCOTUB
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NICI DESPRE INCENDII,
NICI DESPRE CUTREMURE,
NICI MĂCAR DESPRE... PANDEMII

U

ltimii ani ne-au arătat că, în ciuda informațiilor tot mai
complexe și complete la care avem acces permanent,
în ciuda faptului că instituțiile statului cu atribuții
în domeniul managementului situațiilor de urgență
au devenit tot mai puternice, mai pregătite și mai
bine dotate logistic, populația a ajuns să fie tot mai
vulnerabilă în fața unor amenințări mai vechi sau
mai noi.
Deși reglementările din domeniul managementului
situațiilor de urgență - și aici mă refer atât la segmentul
de prevenire, cât și la cel operațional, de intervenție - au
devenit și ele, tot mai aplicate și mai suprapuse cazurilor
reale care se pot manifesta, constatăm, totuși, că atunci
când se produce un eveniment nou, ele rămân în urmă,
sunt depășite, astfel că nu mai fac față suficient spețelor
apărute. Adică, altfel spus, aceste reglementări nu mai
acoperă toată gama de probleme pe care le presupune
rezolvarea noii crize, dealtfel greu sau poate chiar
imposibil de anticipat. Și atunci, aceste reglementări
trebuie actualizate rapid.
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Este vitală însă, pentru succesul operațiunilor de
management al situațiilor de urgență, colaborarea
dintre autorități, populație și toate celelalte
instituții/organizații implicate.
Se știe că, pe măsură ce un organism/sistem devine
mai complex și mai performant, agresiunile
asupra acestuia se adaptează, se diversifică și
ajung să îl domine. Pe măsură ce poliția devine
tot mai puternică, infractorii devin tot mai
creativi, mai ingenioși. Pe măsură ce sistemele
informatice devin tot mai performante, virușii
devin tot mai distrugători. Devenim tot mai bine
protejați, din punct de vedere instituțional și
legislativ, dar în același timp, tot mai vulnerabili.
Iar venerabilitățile, tot mai diverse, devin tot mai
dificil previzibile, controlabile și soluționabile.
Ca fost cadru militar care am activat 25 de ani
în domeniul prevenirii incendiilor și a situațiilor
de urgență, dintre care opt ani în funcții de
conducere și coordonare, mărturisesc faptul
că adesea am avut sentimentul că multe dintre
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prevederile legale, vizând unele tipuri de
riscuri generatoare de situații de urgență,
nu se vor aplica niciodată. Timpul, însă,
a dovedit contrariul, anume că orice este
posibil, că oricât de bine am fi pregătiți
și dotați, va veni, la un moment dat, o
amenințare la care nici măcar nu ne
gândisem și căreia va trebui să îi facem față.
Și, în acest context, îmi permit să amintesc,
deopotrivă populației și autorităților, câteva
dintre tipurile de risc care sunt vizate în
reglementările specifice, dar care au avut o
frecvență de manifestare foarte redusă, sau
nu au fost semnalate deloc pe plan național,
aspect care nu exclude, însă, posibilitatea
producerii lor în viitor:
• tornade;
• inundații, cu riscul asociat „inundații
provocate de incidente, accidente sau
avarii la construcțiile hidrotehnice”;
• accidente, avarii, explozii și incendii în
activități de transport;
• accidente, avarii, explozii, incendii sau
alte evenimente în activitățile nucleare
sau radiologice;
• eșecul utilităților publice, cu riscuri
asociate precum „rețele importante
de comunicații și informatică”, „rețele
importante de energie electrică
și de gaze”, „rețele importante de
energie termică”, „rețele importante
de alimentare cu apă” sau „cedări de
baraje sau alte incidente care conduc la
evacuarea de debite, punând în pericol
viața oamenilor”;
• căderi de obiecte din atmosferă și din
cosmos;
• situații determinate de atacul
organismelor dăunătoare plantelor.
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În baza acestor aspecte, sumar enumerate,
îmi exprim speranța că toate autoritățile
responsabile, potrivit legii, cu gestionarea
întregii game de tipuri de risc sau de
riscuri asociate, generatoare de situații
de urgență, dispun, la acest moment, de
personal pregătit și de toate mijloacele
logistice necesare. Totodată, îmi exprim
speranța că autoritățile responsabile au
stabilite regulamente și proceduri concrete,
aplicabile, nu doar formale, pentru
gestionarea fiecărui tip de risc repartizat,
fie că au un rol principal sau secundar și,
mai cu seamă că viabilitatea lor este testată
periodic prin exerciții și simulări, inclusiv
cu angrenarea populației și a autorităților
locale, adaptat tipurilor de risc zonale,
pentru instruirea/educarea adecvată a
acestora. Și sper, de asemenea, că se au în
vedere și toate tipurile de risc enumerate
concret mai sus, care, chiar dacă au o
frecvență mai redusă de apariție, determină
consecințe foarte grave.
Nu în ultimul rând, ca urmare a extinderii
gamei factorilor de risc din domeniul
situațiilor de urgență, iar recenta pandemie
înregistrată la nivel global este un bun
exemplu, populația trebuie să devină tot
mai pregătită să acționeze corect și în raport
de știri precum:
• „În această dimineață, o aeronavă cu
265 de persoane la bord s-a prăbușit
peste un cartier rezidențial. Nu există
supraviețuitori din rândul pasagerilor
și echipajului, iar dintre persoanele
de la sol se înregistrează peste 400
de dispăruți sub imobilele distruse.
Echipele de intervenție acționează...”
• „Noaptea trecută, în jurul orei 24 și 5
minute, a cedat barajul V, fiind grav
afectate peste 80.000 de persoane din
31 de localități din aval. Sunt peste

25.000 de persoane dispărute. Echipele
de intervenție acționează...”
• „În ultimele 24 de ore, zeci de mii de
hectare de culturi de cereale au fost
distruse de invazii ale unor dăunători
de plante. Echipele de intervenție
acționează...”
• „În urmă cu cinci minute, s-a produs
un incendiu la un tren de persoane,
în tunelul X. Echipele de intervenție
acționează...”
• „Astăzi, la ora 17 și 30 minute, la o oră de
vârf, galeriile subterane ale metroului
din orașul Y au fost inundate complet
de apă. Sunt peste 12.000 de persoane
dispărute. Echipele de intervenție
acționează...”
• „În această dimineață, în jurul orei 10
și 5 minute, un obiect solid de circa
950 de metri cubi, potrivit estimărilor
specialiștilor, a căzut din atmosferă
peste centrul istoric al orașului Z. Sunt
morți și răniți, iar circa 420 de persoane
sunt dispărute. Echipele de intervenție
acționează...”
Prin urmare, este foarte important
ca, alături de echipele de intervenție,
populația să știe cum să acționeze în
orice situație care o poate afecta, precum
cele ipotetice, descrise mai sus, în baza
îndrumărilor teoretice și, desigur, practice,
de care a beneficiat din partea autorităților
responsabile, la nivel central și teritorial,
cu segmentul pregătirii pentru intervenție
și al rezilienței comunităților.
Și dacă cititorii ar face un simplu exercițiu de
imaginație, desigur că și-ar putea închipui
și multe, multe alte tipuri de situații de
urgență la nivel global, nu neapărat dintre
cele descrise în literatura științificofantastică, care la acest moment pot părea
neverosimile, ori chiar absurde. Și asta, din
simplul motiv că, neproducându-se încă, nu
sunt cuprinse în reglementări.
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DE CE NE ASUMĂM
RISCURI?
ATENȚIE! DECIZII!
Conform unor studii se pare că suntem nevoiți
să luăm în jur de 35.000 de decizii pe zi. Pare
exagerat, nu-i așa? Ne referim aici inclusiv
la decizii de moment pe care le facem, fie în
subconștient, fie care au intrat deja în rutină:
să stabilim ora la care ne trezim a doua zi, să ne
alegem traseul către locul de muncă sau tipul
de cafea pe care să o bem înainte de a ne așeza
la birou. Poate la un moment dat v-ați întors
din drum pentru că nu vă mai aminteați dacă
ați închis aragazul. Poate vi s-a întâmplat cel
puțin o dată ca, în timp ce conduceați către
locul de muncă, să fi fost foarte concentrați
la ceea ce se discuta la radio și brusc să vă
fi dat seama că ați ajuns deja la destinație,
fără a vă mai aduce însă aminte dacă ați cedat
trecerea la acea intersecție aglomerată pe care
trebuie să o traversați zilnic. Nu înseamnă că
avem probleme de memorie, ci mai degrabă
că suntem pe „pilot-automat”, iar multe din
deciziile pe care le luăm nu sunt conștientizate.
Doar că unele dintre ele se pot dovedi pripite
sau greșite, având consecințe pe care le putem
regreta. Dacă din toate deciziile pe care trebuie
să le luăm zilnic, numai un procent foarte mic
ar reprezenta decizii riscante, înseamnă că ne
expunem pericolelor (sau îi punem pe alții în
primejdie) de cel puțin câteva zeci de ori pe zi,
de cele mai multe ori fără să ne dăm seama.
„MIE NU MI SE POATE ÎNTÂMPLA!”
Un exemplu pe care îl putem observa, din
păcate din ce în ce mai mult în ultima vreme,
este utilizarea telefonului la volan, inclusiv
pentru transmiterea de mesaje. Este un risc
pe care mulți nu îl conștientizează, o decizie
de moment, care se va transforma într-un
obicei, pentru că, nu-i așa? - „mie nu mi se
poate întâmpla, sunt câteva secunde” sau „am
totul sub control și am mai făcut asta fără să
se întâmple nimic”. Realitatea ne spune însă
cu totul altceva: orice ne distrage atenția de la
condus poate avea urmări nedorite, nu doar
transmiterea de mesaje pe telefon, ci chiar și
vorbitul la telefon, căutarea unei adrese în
sistemul de navigație sau mâncatul la volan.
Toate acestea pun în pericol șoferul și ceilalți
participanți la trafic. Dintre toate, utilizarea
aplicațiilor de mesagerie pe telefon este cea
mai periculoasă, pentru că se combină trei
tipuri de distragere a atenției: privirea nu mai
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este la drum, mâinile nu mai sunt pe volan și
concentrarea este fixată asupra discuției din
telefon. Totul durează cinci secunde, suficient
cât să parcurgem distanța unei lungimi de
teren de fotbal la o viteză de 90 km/h. Cu
toate acestea mulți aleg să facă asta. Exemplele
pot continua cu alegeri care se fac la locul de
muncă:
decizia unui lucrător de a-și continua
activitatea fără a transmite superiorului
că un echipament de protecție nu mai
funcționează corect;
decizia unui coordonator de a primi în
echipa sa un lucrător care nu a fost instruit
pentru sarcina respectivă;
decizia unui manager de a nu aproba o
investiție necesară pentru înlocuirea unui
echipament de protecție defect.

riscurile sunt asumate de persoane care nu
vor să se fie privite ca lipsite de curaj, având o
presiune din partea celorlalți colegi. Toate vin
din emoțiile și sentimentele lor de moment și nu
din logică și rațiune. Deciziile sunt influențate
și de mediul de lucru, cultura organizației,
stres, oboseală, nivel de pregătire. Cu toții ne
asumăm riscuri în mod frecvent și ține de noi
să conștientizăm asta pentru a reduce nivelul
de risc, dar mai ales să înțelegem de ce alegem
varianta riscantă și să o trecem prin filtrul
logicii pentru a înțelege care sunt consecințele
și cum putem reduce acel risc: „Merită să fac
asta în condițiile date? Există vreun risc sau
elemente care să crească nivelul de risc?”. Cea
mai bună răsplată pe care trebuie să o ia în
considerare toți, atunci când iau aceste decizii,
este de a se întoarce în siguranță la cei dragi.

PERCEPȚIA ASUPRA RISCULUI
Toate deciziile din exemplele de mai sus pot
părea corecte și adecvate pentru cei care le iau,
în împrejurările din acele momente. Toți pot
găsi scuze, sau justificări, pentru acele decizii.
Cel care alege să citească mesajele de pe telefon,
în timp ce se află la volan, consideră că se află
pe un traseu cunoscut și e suficient să ridice
privirea din când în când ca să-și mențină
direcția, iar discuția e mult prea interesantă
pentru el.
Lucrătorul care își continuă activitatea, deși
echipamentul nu funcționează corect, vrea
să termine programul mai repede, fără a mai
pierde timp cu rapoarte și alte bătăi de cap. Se
gândește că, oricum, problema va fi sesizată de
cei care vor veni în schimbul următor.
Coordonatorul care primește lucrătorul
neinstruit, consideră că nu e timp de așa ceva,
pentru că oricum este presiune pe producție și
se poate învăța direct la postul de lucru, este
suficient timp pentru teorie când nivelul de
lucru mai scade.
Managerul care nu aprobă investiția, se poate
gândi că, așa cum nu s-a întâmplat nimic până
acum, nici nu o să se întâmple prea curând, deci
ia în calcul amânarea investiției, gândindu-se
și la economia pe care o poate face, mai ales
dacă acesta e unul din obiectivele lui.
Practic, toate personajele de mai sus, aleg
variantele care le oferă o răsplată de moment,
pe termen scurt, pe care ei o consideră utilă,
fără a mai pune în balanță și riscurile. Uneori

CARE ESTE ROLUL NOSTRU?
Metodele de evaluare a riscurilor pe care le
utilizam până în prezent, nu țineau neapărat
seama și de felul în care oamenii percep acele
riscuri, atunci când ele chiar apar și de modul
în care aceștia aleg să acționeze, atunci când
sunt puși în situația respectivă. Organizațiile
trebuie să asigure mediul corespunzător,
pentru a încuraja lucrătorii să ia deciziile
corecte și sigure, prin integrarea și evaluarea
elementelor cognitive, comportamentale și
afective care influențează luarea deciziilor
legate de risc.
Rolul specialiștilor SSM este de a influența
membrii organizației, astfel încât cultura de
sănătate și securitate să evolueze către o zonă
independentă, în care lucrătorii sunt încurajați
să conștientizeze acțiunile pe care le realizează
zi de zi. Organizația nu trebuie să se bazeze
numai pe sistemele sau procedurile interne
pentru că acestea se vor dovedi insuficiente,
chiar dacă sunt implementate într-un mod
corespunzător și cuprinzător. Este suficient
ca un lanț de decizii greșite să se transforme
într-un dezastru. Transformarea culturii, prin
implicarea fiecărui angajat, care să aducă o
contribuție proactivă, va fi într-adevăr de
durată, scopul fiind îmbunătățirea continuă și
nu neapărat perfecțiunea. Chiar și cea mai mică
contribuție în diminuarea riscurilor poate avea
o influență majoră în îmbunătățirea activității
de prevenire în cadrul organizației, iar acest
lucru depinde de noi toți.
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PREGĂTIREA PLANULUI
DE RĂSPUNS ÎN CAZUL
SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

Î

n ultimii ani se constată o intensificare
atât a tipurilor de riscuri cât și a frecvenței
de manifestare a acestora, ce amenință viața
și sănătatea personalului angajat, a mediului
înconjurător, dar și a patrimoniului public
și privat.
Actele normative ce reglementează activitatea
de prevenire a situațiilor de urgență s-au
modificat, fiind corelate cu legislația existentă
în comunitatea europeană.
Declarația „Siguranța este pe primul loc”
este și a fost un slogan comun pentru multe
companii de-a lungul vremii. Cu toate acestea,
datorită mediului actual, multe companii și
persoane fizice sunt într-adevăr în poziția
în care încearcă să abordeze și să înțeleagă
importanța de a avea un plan de urgență.
Adevărul este că există întotdeauna
posibilitatea ca o urgență să se întâmple în
orice moment, pentru că oamenii nu sunt
imuni la greșeli. Prin urmare, este imperativă
pregătirea unui plan de răspuns la situații de
urgență bine gândit, pentru siguranța tuturor.
Evenimentele recente au demonstrat că
nimeni nu este scutit de o situație de urgență
și că oamenii de pretutindeni trebuie să fie
pregătiți. În ultimele luni am tot văzut cum
se numără victime ale dezastrelor recente
deopotrivă provocate de om sau naturale
(acte teroriste, zone de conflict, inundații,
pandemii).
Orice entitate poate fi vulnerabilă la o
situație de urgență. Actele de terorism
în timpul evenimentelor de referință,
dezastrele accidentale de mediu, inundațiile,
cutremurele, epidemiile, pandemiile etc
indiferent de cauză - accidentală sau de altă
natură - fiecare dintre aceste evenimente
au un impact pe termen lung. Comunități
întregi pot fi închise de un dezastru,
companii/organizații în imposibilitatea de a
funcționa, spitale în imposibilitatea de a oferi
tratament pacienților, școli și universități
în imposibilitatea de a-și desfășura actul
didactic.

Dar unul dintre cele mai mari riscuri are în
vedere întreprinderile/companiile și se referă
la pierderea operațiunilor de zi cu zi, ceea ce
poate paraliza o companie și poate duce la
pierderi semnificative de venituri/resurse din
care unele nu se pot recupera niciodată. Prin
urmare, managementul fiecărei companii
trebuie să vină cu planuri de răspuns în caz
de urgență, specifice activității sale și în
conformitate cu Evaluarea de riscuri.
O planificare a capacității de răspuns în
situații de urgență este o parte esențială a
menținerii unui loc de muncă sigur. Rolul
principal la Planului de răspuns în situații
de urgență este acela de a proteja siguranța
angajaților, limitarea daunelor, protecția
persoanelor vulnerabile și utilizarea
eficientă a resurselor, dar pe lângă siguranța
personalului și a bunurilor, o companie
va demonstra și că are un nivel ridicat de
responsabilitate corporativă și conformitate
juridică.
Deși produsul final este un document,
planificarea de urgență este mai mult un
proces decât un rezultat, mai ales că planul
în sine va trebui actualizat pe măsură ce
circumstanțele se schimbă.
De altfel, Planul de răspuns bine întocmit va
duce la îmbunătățirea înțelegerii rolurilor
și responsabilităților de către angajați și,
în același timp, la creșterea nivelului de
competență în rândul personalului.
Greșeala cea mai comună pe care o întâlnim
la diferite companii, este de a întocmi un
plan de răspuns la situații de urgență generic.
Este imperativ ca fiecare companie să
înțeleagă că planul de urgență trebuie
adaptat, modificat, ajustat și evaluat având
în vedere: identificarea scenariilor potențiale
de urgență, analiza riscurilor și clasificarea
incidentelor de urgență, organizarea și
responsabilitățile de intervenție, coordonarea
cu Forțele de Intervenție Externe, sistemele
de alarmare și comunicare, procedurile
de intervenție, procedurile de evacuare,
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procedurile de comunicare cu mass-media,
echipamentele de intervenție, recuperarea
post-urgență, verificarea pregătirii pentru
situații de urgență, antrenamentele și
exercițiile, măsurile financiare și operaționale
pentru întreținerea și controlul Planului.
Evaluarea continuă a acestor aspecte este
esențială pentru menținerea procedurilor
de siguranță în orice companie.
În cazul evenimentelor previzibile
identificate, care pot avea o contribuție
semnificativă la declanșarea unui accident
major, Planul descrie acțiunile care se vor
întreprinde pentru controlul evenimentelor
și limitarea consecințelor acestora, inclusiv
prezentarea (descrierea) echipamentelor de
protecție și a resurselor disponibile.
Planul de răspuns la situații de urgență nu
reprezintă de sine stătător un proces eficient
de menținere a sănătății și siguranței la locul
de muncă. Planul face parte dintr-un complex
de planuri dezvoltate pentru a sprijini
Sistemul de Management al companiei, cum
ar fi: Planul de prevenire, limitare, înlăturare
a consecințelor accidentelor tehnologice
majore; Planul de intervenție PSI; Planul de
evacuare; Planul de management al urgențelor
civile în caz de dezastre: planul de apărare
împotriva inundațiilor și fenomenelor
meteorologice periculoase; Planul de apărare
în cazul producerii unei situații de urgență
specifice, provocate de cutremure și/sau
alunecări de teren, pandemii/epidemii etc.
Implementarea Planului de răspuns la
situații de Urgență este sprijinită de Planul
de Sănătate și Securitate în Muncă, precum
și de Instrucțiuni de lucru, Instrucțiuni
de securitate și sănătate în muncă și de
Instrucțiuni pentru situații de urgență
(apărare împotriva incendiilor și protecție
civilă).
„Unul dintre testele de conducere este
capacitatea de a recunoaște o problemă
înainte de a deveni o urgență.” (Arnold H.
Glasow)
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red că majoritatea dintre noi suntem de acord
cu asta. Oamenii sunt influențați de anumite
obiceiuri, deprinderi și nu în ultimul rând de
comportamentul colegilor, în special la locul de
muncă. Comportamentele nedorite sunt cele mai
ușoare acțiuni pe care le poți împrumuta.
Obiceiurile și lucrul în siguranță sunt strâns legate.
Formarea obiceiurilor de a lucra într-un mod sigur
și sănătos este un mare plus, atât pentru noi, cât și
pentru companie. Aminteam mai sus că cel mai
repede un lucrător își formează un obicei de nesigur,
din diferite motive fie este mai ușor, mai repede sau
vede un alt coleg.
Și asta o pot spune din experiență utilizând un
exemplu practic:
„Într-o zi șeful de schimb vine cu o persoană la
mine să mă înștiințeze că acea persoană avea un
comportament nesigur la locul de muncă. Evident,
primul lucru pe care-l faci, este să afli care este
motivul, care este activatorul ce a generat acel
comportament nesigur, cu gândul că poate e o
problemă și vrei să o rezolvi, însă răspunsul a fost
unul foarte sec - am văzut un alt coleg care a făcut
la fel și am zis să fac și eu. Cumva am rămas puțin
uimit, în general oamenii sunt mai creativi în a găsi
scuze și motive”.
Avem un model de influență nedorită, iar dacă nu
facem și nu acționăm imediat ce îl găsim, tipul acesta
de comportament va cuprinde și va influența tot mai
mult și se va crea acea cultură pe care nu o dorește
nimeni și anume: cultura organizațională nesigură.
De aceea, mulți profesioniști din domeniul siguranței
par să se bazeze puternic pe ideea că, în cele din
urmă, comportamentele de lucru sigure vor deveni
obișnuite pentru forța de muncă, un lucru la care
lucrăm zi de zi, încercând să punem cărămidă cu
cărămidă pentru a crea acea cultură a siguranței la
locul de muncă. Însă fiecare dintre noi ne întrebăm
cum să formăm aceste obiceiuri în compania unde
lucrăm și cât va dura procesul? Ținând cont că
oamenii și umanitatea noastră este foarte complexă,
iar pentru formarea obiceiurilor sigure nu există un
șablon universal valabil, care să se adapteze imediat
pe fiecare individ, iar din acel moment, printr-o
magie, el să se transforme într-un individ cu obiceiuri
sigure, ba, din contră oamenii reacționează diferit,
se comportă diferit iar pentru fiecare trebuie să
avem stimulente, activatoare diverse în a modela
comportamentul/obiceiul.
Un comportament este devenit obicei în momentul
în care el se transformă și capătă o oarecare

automatizare, în sensul că el devine instinctual,
fără o raționalizare directă, cauza fiind acțiunile cu
o frecvență de repetitivitate mare la locul de muncă
și care ușor-ușor se gravează în memoria și creierul
nostru. Timpul poate fi diferit, pentru unii dintre
noi durează câteva săptămâni, luni etc.
Nu toate comportamentele se solidifică într-un
obicei sigur și practic imediat, totul este în funcție
de complexitatea comportamentului pe care îl dorim
și de modul în care nouă ne este mai ușor sau mai
greu în a-l dobândi.
Să ne imaginăm două ipoteze practice: un lucrător
trebuie să își pună echipamentul de protecție
complex, de exemplu pentru o activitate ce urmează
să se desfășoare la înălțime, iar altul trebuie să
utilizeze doar mănuși de protecție sau cască pentru
protecția capului.
E clar că dintre cele două, comportamentul privind
purtarea mănușii se va transforma mult mai repede
într-un obicei sigur, versus utilizarea echipamentului
pentru lucru la înălțime care necesită mult mai
mult timp să-l montezi, nu este așa de confortabil,
avem și o greutate suplimentară, plus multe alte
incoveniente pe care le invocăm fără să ținem cont
de scopul și utilitatea lui finală. Sigur, nu discutăm
de consecințele celor două ipoteze în cazul în care
lucrurile iau o turnură nefavorabilă.
Când discutăm despre obiceiuri survenite în urma
unor comportamente abordate zi de zi la locul de
muncă, avem în față o temă complexă, grea și care
necesită multă implicare, efort și perseverență. Este
nevoie de mult efort să „spargem” obiceiurile nesigure
formate de-a lungul timpului, la locul de muncă.
Însă scopul tuturor eforturilor privind siguranța și
sănătatea la locul de muncă este acela de a preveni
accidentele, incidentele și subliniez cuvântul
prevenire, să învățăm înainte a se întâmpla ceva și
nu după ce s-a întâmplat. Ambele căi sunt modele
de învățare, dar cu siguranță prima ar fi de preferat.
Noi, ca oameni, avem înclinația de a face lucrurile
mai repede și mai ușor, fără să ținem cont că uneori
siguranța acțiunilor noastre este pusă la îndoială.
Din cauza rutinei, toleranța noastră la riscuri și
comportamente nesigure crește, iar conștientizarea
lor scade, ceea ce poate avea consecințe nedorite.
Făcând lucrurile corect și sigur, gradual, ne
formăm obiceiuri sigure, pe care le vom încorpora
în activitățile noastre zilnice la locul de muncă,
devenind astfel un exemplu pozitiv atât pentru noi,
cât și pentru cei care ne înconjoară.
Safety first, no matter what!
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ultura organizațională este definită de obiceiurile,
valorile, convingerile și mentalitatea colectivă a
membrilor organizației. În general, în domeniul
securității și sănătății în muncă precum și protecției
mediului, obiceiurile și comportamentele sunt cele care
afectează cel mai mult cultura companiei.
Îmbunătățirea culturii HSE se face treptat, prin trecerea
de la un sistem reactiv, bazat pe control și supervizare,
la un sistem proactiv, bazat pe conlucrarea echipei,
iar observațiile și raportarea incidentelor joacă un rol
esențial în acest proces.
Cu toții suntem oameni și greșim uneori. Contează
însă cum alegem să reacționăm în urma acestor situații.
Alegând să fim deschiși și proactivi, chiar dacă este
imposibil să prevenim apariția erorii umane, de
cele mai multe ori putem dezvolta măsuri tehnice și
organizatorice care să acționeze ca bariere de protecție
în cazul unor greșeli.
Sir Liam Joseph Donaldson a spus-o foarte bine: “Să
greșești e omenește, dar să ascunzi și să nu înveți din
greșeli este impardonabil”.
Dacă nimeni nu știe ce fel de probleme apar și cât de
des, este imposibilă proiectarea unor sisteme care să
facă locurile de muncă mai sigure.
De aceea este foarte important ca într-o organizație,
lucrătorii să fie încurajați să raporteze atât accidentele
serioase, cât și incidentele, situațiile periculoase și
accidentele fără urmări (nearmiss-uri). Aceștia trebuie
să știe că pot face astfel de raportări fără teama unor
repercusiuni de orice fel. O cultură care favorizează
„împușcarea mesagerului” poate avea consecințe grave,
erodând reziliența organizațională.
Consultarea și participarea lucrătorilor joacă un rol
cheie în îmbunătățirea culturii HSE într-o organizație.
Raportarea incidentelor este o modalitate de încurajare
a participării lucrătorilor la procesul de îmbunătățire.
În același timp, răspunsul angajatorului trebuie
să fie prompt și să demonstreze responsabilitate

prin prioritizarea și alocarea resurselor necesare în
vederea îmbunătățirii situațiilor semnalate. În acest fel,
lucrătorii vor observa că preocupările lor sunt luate în
considerare și vor fi motivați să participe și să raporteze
în continuare.
De cele mai multe ori, accidentele de muncă oferă
relativ puține informații despre posibilitatea unor
viitoare incidente. De aceea, este de dorit o abordare
proactivă, prin identificarea continuă a situațiilor
latente, scenariilor periculoase și comportamentelor
nesigure, în scopul de a anticipa posibile zone expuse
și a lua măsuri înainte de a se întâmpla un eveniment.
Încă există multe companii unde raportarea incidentelor
fără urmări (nearmiss-uri) este extrem de slabă, deoarece
importanța lor potențială nu este conștientizată, de
cele mai multe ori lucrătorii considerând că „au fost
norocoși” sau lor „nu li se poate întâmpla”. Această
abordare limitează îmbunătățirea performanței HSE
și depinde în totalitate de leadership-ul organizației.
Incidentele fără urmări trebuie să acționeze ca alarme,
reamintindu-ne constant de pericolele la locul de muncă
și consecințele potențiale.
Cu cât sunt colectate mai multe date, din raportările
nearmiss-urilor/situațiilor nesigure, cu atât mai bine
se poate crea o hartă cu „puncte fierbinți” în cadrul
unității - zone sau activități unde angajatorul trebuie
să dezvolte măsuri suplimentare de protecție în vederea
evitării unor accidente grave.
Totodată, frecvența incidentelor oferă mai multe
informații despre erorile umane, defecțiunile
echipamentelor, punctele slabe ale sistemelor
implementate, reglementărilor etc.
Putem spune așadar că incidentele reprezintă lecții
gratuite pentru prevenirea producerii unor accidente
serioase în viitor. Colectarea de informații și analizarea
lor în scopul pregătirii unor măsuri corective adecvate
reprezintă o bună practică de promovare a securității
la locul de muncă.

IONUȚ
NISIPEANU
COORDONATOR
SH&E, BEKAERT
SLATINA

131

EXPERTS PLATFORM

Romania

SSM NU ÎNSEAMNĂ DOAR
SEMNAREA FIȘELOR

E

SORIN CENUȘĂ
FONDATOR
ISAFETY.RO &
CONSULTANT
H&S

132

ste 16 martie 2020 și panica se instalează.
Autoritățile declară stare de urgență și asta înseamnă
închiderea unor activități. Pentru a avea o imagine
cât mai clară a impactului asupra activității din
România, am luat legătura cu oameni care lucrează
în companii de construcții, agricultură, industria
extractivă, industria materialelor de construcții,
industria energetică, industria prelucrătoare,
industria petrolului și gazelor, industria alimentară
etc. Prima întrebare a fost dacă își continuă activitatea
și ce măsuri sunt luate pentru a preveni răspândirea
virusului.
Concentrarea tuturor s-a îndreptat către regulile
de igienă și una dintre provocările pandemiei a fost
și este, modul în care se realizează instruirea SSM.
Evident accidentele nu au luat pauză în vremea
pandemiei, însă a apărut o situație de criză generată
de un risc biologic.
Una dintre companiile cu care am discutat a
menționat ca măsură reducerea numărului de
persoane la sesiunile de instruire. Mi s-a părut
relevant și cred că reflectă o mentalitate. Nu oprim
instruirea SSM cât timp avem activitate.
Pe de altă parte, mai târziu anul acesta, am avut o

serie de interacțiuni, care mi-au confirmat ceea ce
intuiam despre abordarea privind instruirea SSM,
dar și abordări care m-au șocat.
După starea de urgență am avut o discuție cu un
manager H&S și l-am întrebat:
„- Cum ați făcut instruirea pe timpul stării de
urgență?
- Păi, am semnat doar fișele!”
LIPSA INSTRUIRII NE
AFECTEAZĂ PE TOȚI
Cum mă afectează pe mine lipsa instruirii la un
restaurant, măcelarie, magazin alimentar? Toată
lumea pare că a descoperit mănușile de protecție,
doar că sunt folosite și când se schimbă sacul de
gunoi, sunt folosite și când se încasează numerar
și sunt folosite și când este manipulată mâncarea,
aceeași pereche de mănuși (!).
Un exercițiu util ar fi să urmăriți comportamentul
celui care vă servește la măcelărie data viitoare.
Oamenii nu știu când să folosească mănușile.
Exemplul de mai sus l-am trăit de mai multe ori în
ultima perioadă și cu siguranță nu are legătură doar
cu partea SSM, cumva oamenii despre care vorbesc
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mai sus au fentat cursurile de igienă sau cursurile de
igienă i-au fentat pe ei și pe noi.
Plecând de la ideea că există o distanță mare între
vorbe și fapte, am întrebat prieteni și cunoștințe
despre ce înseamnă pentru ei instruirea SSM și a
rezultat acest tablou:
Ionel (companie petrolieră): La sediu se laudă
că le pasă de siguranța noastră însă aici, în punctul
de lucru, nu m-a instruit nimeni;
Mircea (companie servicii client - 3000+
angajați): Pe mine m-au pus să semnez niște foi
cum că am fost instruit, am semnat pe un test
care avea încercuite răspunsurile bune și striga o
doamnă de la HR la angajare „De ăsta cu Covid țiam dat? Semnează și pe ăsta!”;
Mirela (agenție de publicitate): Pe mine nu m-a
instruit nimeni niciodată. Știu că sunt carnetele
alea albastre;
Diana (companie 1000+ angajați): Când am
revenit din concediul de maternitate mi-au dat fișele
să le semnez și întrebând dacă facem instruirea mi
s-a replicat „Tu chiar vrei să fii instruită?”.
Fișele rămân în mentalul angajatorilor și angajaților ca
fișele albastre care trebuie semnate. Pe de altă parte, cum
vrei ca angajații să trateze acest subiect cu seriozitate
și implicare, când ei primesc sub nas niște documente
pe care trebuie să le semneze, fără să înțeleagă despre
ce este vorba?
Așadar, pandemia este o oglindă a realității și a
digitalizării, astfel avem oportunitatea să fim mai atenți
cum se desfășoară lucrurile și mai onești cu noi înșine
în ceea ce privește siguranța în muncă.
Cred că fiecare tip de organizație are propriile
provocări specifice, dependente de provocările
propriei organizații, astfel într-o companie mică,
unde grija pentru oameni și pentru siguranța lor nu
este clar conștientizată, instruirea SSM este și va
rămâne o formalitate obligatorie. În cealaltă extremă,
companiile mari, cu puncte de lucru în toată țara, vor
avea o dificultate legată de organizarea și consolidarea
materialelor de instruire și chiar de utilizarea la
adevărata valoare a inteligenței colective.
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Am grupat modul în care se realizează instruirea SSM
și a rezultat această categorisire pe care o putem întâlni
în companiile din România:
Nu avem niciun document (Ce fișe de instruire?,
Ce evaluare?);
Semnați fișele albastre și roșii (Dar ne instruiește
cineva și pe noi?);
Uite procedurile și instrucțiunile: Citește-le tu că
eu am treabă;
Am găsit niște videoclipuri și prezentări pe
internet - s-ar putea să fie încă plictisitoare și
irelevante;
Avem o campanie cu videoclipuri dedicate
problemelor relevante activității pe care o
desfășurăm;
Avem o zonă dedicată unde facem instruire
practică cu simulatoare de utilaje;
Utilizăm tehnologii moderne (realitate virtuală)
pentru a face instruirea.
Cum simte lucrătorul fiecare model de mai sus? Care
este experiența lui? Se plictisește, crede că ce îi spui e
irelevant sau devine conștient de riscurile la care este
expus?

133

EXPERTS PLATFORM

Romania

DEMONTAREA UNOR ABORDĂRI
PERICULOASE LEGATE DE PANDEMIE

S

RĂZVAN
VASILE
CIOMÂRTAN
HEAD OF
HEALTH,
SAFETY &
ENVIRONMENT,
OȚELINOX,
TÂRGOVIȘTE

e spune că fiecare generație are cel puțin o
provocare majoră. Străbunicii noștri au avut
pandemia de Gripă Spaniolă și Primul Război
Mondial. Bunicii noștri au avut cel de-al Doilea
Război Mondial. Părinții noștri au avut Revoluția.
Poate că provocarea generației noastre este, cel
puțin până în prezent, pandemia provocată de
noul coronavirus (Sars-Cov-2), denumită generic:
pandemia de Covid-19.
După cum deja am văzut, pandemia ne afectează
viața de zi cu zi și implicit locul și procesul de
muncă. Dacă ne referim la procesul de muncă
și nu numai, putem observa că au apărut reguli
noi, cum ar fi:
măsurarea temperaturii corporale;
purtarea (corectă a) măștii de protecție;
distanțarea fizică (la locul de muncă, la
vestiare, la servirea mesei etc.);
dezinfectarea periodică a spațiului de lucru;
spălarea frecventă a mâinilor și/sau folosirea
gelului dezinfectant;
efectuarea instruirilor externe doar prin
intermediul mijloacelor de comunicare la
distanță;
renunțarea la formele de salut care implică
contactul fizic cu alte persoane.
Și, totuși, sunt destule cazuri în care aceste reguli
au rămas doar la nivel teoretic. Zic asta pentru
că sunt destui oameni și destule companii care
nu au agreat sau nu au luat în serios regulile
specifice pandemiei de Covid-19. Când am discutat
despre aceste reguli cu cei menționați, am primit
răspunsuri ce aveau la bază cel puțin una dintre
abordările prezentate mai jos. Astfel de abordări
sunt periculoase atât pentru societatea în care
trăim, cât și pentru organizația în care lucrăm,
tocmai de aceea le voi demonta pe rând.
1) VIRUSUL NU EXISTĂ
Putem contracara un astfel de argument dacă doar
ne amintim ce s-a întâmplat în China (Wuhan), în
Italia sau în Spania. Am văzut cu toții cum mulți
oameni au murit, deoarece sistemul sanitar din
țara/zona respectivă a intrat în colaps. La fel ca pe
front, în timpul războaielor, au fost cazuri în care
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medicii au fost obligați de circumstanțe să aleagă
pe cine salvează și pe cine lasă să moară, situația
fiind cauzată de lipsa de locuri la Terapie Intensivă
(ATI). Am mai trăit noi (generația noastră) o astfel
de situație? A mai fost vreun agent patogen care
să creeze așa ceva într-un termen atât de scurt?
În timpul vieții noastre poate doar accidentele și
calamitățile naturale au generat situații similare.
2) VIRUSUL NU ESTE (PREA) PERICULOS
Nu este periculos pentru cine? Pentru cei tineri
și sănătoși? OK, dar cu toții avem colegi, prieteni
și rude cu diverse afecțiuni. Merită să riscăm și
să le punem viața în pericol? Nu cred că există
vreo companie responsabilă care poate risca să
pună în pericol viața lucrătorilor doar pentru că
unii consideră că ceva nu este prea periculos. Să
nu uităm că nu cunoaștem exact riscurile asociate
acestei pandemii, pentru că nu se cunosc încă prea
multe despre virus.
3) HAI SĂ APLICĂM MODELUL SUEDEZ
Referitor la modelul suedez în combaterea
pandemiei sunt două aspecte relevante de punctat:
a) Mulți au impresia că Suedia nu a luat nicio
măsură, ceea ce este total greșit. Au fost măsuri și
recomandări. Într-o țară matură, recomandările
devin reguli pentru cetățenii responsabili, iar în
țările vestice și nordice sunt foarte mulți oameni
responsabili. Deci chiar dacă au fost recomandări,
acestea au fost respectate într-o foarte mare măsură
precum regulile. Fără a exagera, putem spune că
în țările în care nu există cultura responsabilității
nu s-ar fi respectat aproape nimic. În mod logic,
întrebarea care ne vine imediat în minte este “Oare
unde s-ar fi ajuns?”.
b) Dacă ne uităm la numărul de decese raportat
la numărul total de locuitori vom vedea că la
începutul pandemiei, în Suedia au fost foarte
multe decese. Prin comparație, acum sunt foarte
puține decese. Dacă am avea o abordare cinică,
am putea afirma că: aproape toți “cei care aveau
comorbidități și au murit în trecut” nu mai pot
muri în prezent pentru că deja sunt morți, pentru
acum nemairămânând prea mulți care să moară.
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4) HAI SĂ NE IMUNIZĂM CÂT MAI REPEDE
Pentru ca o populație să se imunizeze repede ar trebui ca
aceasta să se infecteze la fel de repede. Această abordare
ar duce la un scenariu în care sistemul sanitar ar intra în
colaps (situație deja descrisă la punctul 1), iar mulți dintre
cei vulnerabili nu ar supraviețui.
Dacă ne gândim că foarte mulți dintre cei tineri sunt plecați
să lucreze în străinătate, vom realiza că lucrătorii (deci
colegii noștri) din producție sunt în mare măsură oameni
în vârstă, cu diverse afecțiuni cronice, deci sunt oameni cu
o stare de sănătate șubredă expuși unor riscuri foarte mari.
De asemenea, studiile actuale sugerează că anticorpii IgM/
IgG specifici Sars-Cov-2 dispar după aproximativ 3-4 luni
și chiar au fost identificate unele cazuri de reinfectare.
Oare putem vorbi de imunizare colectivă câtă vreme există
riscul reinfectării?
5) NIMENI NU SCAPĂ DE COVID-19
Nimeni nu scapă? Nimic mai fals! Cei care păstrează distanța
în permanență, vor scăpa, neîntâlnind virusul nu ai cum
să te infectezi. Cei care merg în zone publice și respectă
regulile, au șanse reduse de a se infecta. Nicio măsură nu
este infailibilă, dar toate măsurile de protecție aplicate
complementar reduc considerabil riscul de infectare.
Mergând până la extrem, am putea admite că în cele din
urmă toți cei care ne expunem în mod repetat ne vom
infecta, dar dacă ne protejăm în mod continuu vom reuși
să nu ne îmbolnăvim toți în același timp. Dacă ne vom
îmbolnăvi pe rând, vom da șansa celor vulnerabili să se
îmbolnăvească pe rând și astfel toți vor putea beneficia
de tratament medical în unitățile medicale existente și cu
personalul medical disponibil.
De ce nu este bine să ne infectăm toți în același timp? Pentru
că un agent patogen periculos, în cazul de față un virus,
poate crește exponențial numărul de infectați într-un
timp scurt, dar o societate are nevoie de foarte mult timp
pentru a-și crește capacitățile de tratament și de a forma
specialiștii care să trateze bolnavii, victime ale virusului.
La fel cum ne gândim la prevenție atunci când analizăm
riscurile ce derivă din procesul de muncă, și în cazul unei
pandemii, cea mai sănătoasă cale rămâne tot prevenția.
Totuși, dacă riscurile ce țin de procesul de muncă rămân
la serviciu, riscul de infectare ne însoțește peste tot, deci
cu atât mai necesară este prevenția, când vorbim de o
pandemie. Nu ne protejăm doar pe noi, ci îi protejăm și
pe cei vulnerabili, care ne pot fi părinți, bunici, prieteni
sau colegi de muncă.
O pandemie nu este o chestiune de libertate individuală.
În timpul unei pandemii nu este loc de egoism, ci trebuie,
noi, ca indivizi, să gândim cum să acționăm ca întreg
(organizație sau chiar umanitate), pentru a trece cu bine
și cât mai mulți peste provocarea generației noastre,
pandemia generată de Covid-19.
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n aceste vremuri fără precedent, atenția
întreprinderilor este concentrată, în mod logic,
pe protejarea sănătății angajaților împotriva
efectelor Covid-19. Cu toate acestea, este
important să continue să își amintească și să
gestioneze riscurile permanente pentru sănătate
și siguranță, care pot fi sporite în timpul acestei
crize, din cauza schimbărilor organizaționale,
constrângerilor legate de costuri, întreruperilor
la nivelul lanțului de aprovizionare și impactului
determinat de factorii umani.
În următoarele luni, companiile se pot confrunta
cu pierderea de personal cheie, sau pot adopta o
reorganizare intenționată, pentru a separa forța
de muncă. Îmbolnăvirea angajaților, combinată
cu nevoia de lucru flexibil, poate conduce la
personal insuficient și lacune care ar putea

determina creșterea volumului de muncă.
Lacunele de competență ar putea duce, de
asemenea, la redistribuirea angajaților pe
sarcini care nu le sunt familiare. Limitarea
interacțiunilor are, de asemenea, potențialul
de a degrada comunicarea esențială pentru
siguranță, cum ar fi predarea schimbului de
lucru și procesele normale de comunicare a
sarcinilor și evaluarea/gestionarea riscurilor la
locul de muncă.
Situația actuală și impactul asupra organizației
pot crea, de asemenea, lacune în supravegherea și
avizarea activităților și poate slăbi gestionarea și
practica intervenției în situații de urgență. Orice
abateri de la sistemele anterioare, de lucru în
condiții de siguranță, va necesita o aplicare mai
robustă a procedurilor și procesului de autorizare.
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Toate acestea au potențialul de a crește
frecvența încălcării situaționale și
excepționale a normelor:
încălcare situațională - din cauza
volumului de muncă sau identificării
eronate a echipamentului;
încălcare excepțională - o eroare în
lanț, în urma diagnosticării eronate a
unei situații.
Următoarele măsuri de atenuare a riscurilor
și îndrumări pot fi utile:
CONTROLUL MEDICAL ȘI URMĂRIREA
CONTACTELOR ÎNTRE PERSONAL
Este posibil ca echipele dumneavoastră să
resimtă stres și anxietate din cauza situației
actuale, ceea ce ar putea afecta performanța
și ar putea favoriza eroarea umană. Cel mai
direct mijloc de combatere a anxietății este
prin punerea la dispoziție a informațiilor
și îndrumărilor clare pentru oameni.
Reducerea incertitudinii restabilește
încrederea și atenuează stresul. Majoritatea
organizațiilor avansează în implementarea
sistemelor de monitorizare a sănătății și țin
o evidență a contactelor dintre membrii
personalului.
În limitele permise de Regulamentul general
privind protecția datelor (GDPR) (acolo
unde este cazul), organizațiile întocmesc
planuri la nivel de corporație și unitate,
stabilesc depozite centrale pentru a urmări
acțiunile și termenele, pentru a asigura o
sursă unică de îndrumare referitoare la
sănătatea, siguranța și riscul de expunere ale
angajaților. Acolo unde este posibil, aceste
eforturi sunt susținute digital și sprijină
identificarea și urmărirea angajaților care
au fost confirmați, suspectați sau potențial
expuși riscului, precum și dezvoltarea și
încorporarea unor procese consecvente în
cadrul companiei, pentru a-i proteja.
Menținerea personalului informat despre
risc și măsurile de precauție pe care ar trebui
să le aplice, este un pas cheie. Principalele
resurse privind Covid-19, la nivel global,
includ recomandările puse la dispoziție
de Organizația Mondială a Sănătății,
Guvernul Marii Britanii și Administrația
SUA pentru sănătate și securitate în
muncă.
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MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII
După cum s-a menționat mai sus, este
posibil să fie nevoie să facem modificări
semnificative în operațiuni, pentru a
răspunde amenințării și impactului
Covid-19. Atunci când există o schimbare
calitativă a modului de operare planificat,
bunele practici impun o evaluare detaliată
a riscurilor.
Schimbarea poate apărea dintr-o
reconfigurare a tehnologiei sau o modificare
temporară a procesului de lucru. Acest lucru
se poate datora schimbărilor de personal,
complementării forței de muncă sau
introducerii unei noi metode sau proceduri
de lucru. Scopul evaluării riscurilor este de
a înțelege pe deplin schimbările și modul
în care acestea vor afecta sistemele normale
de gestionare a riscurilor pe care compania
se bazează pentru menținerea siguranței.
În orice organizație, revizuirea și aprobarea
finală pentru orice modificare ar trebui
să fie efectuate de către o persoană
competentă specificată, a cărei vechime este
proporțională cu gradul de risc implicat.
O gestionare aprofundată a procesului de
schimbare va urmări asigurarea integrității
continue a măsurilor de gestionare a
riscurilor.
Dacă oricare dintre acestea este
compromisă, indisponibilă sau afectată,
decizia de a continua funcționarea normală
ar trebui să se bazeze pe o demonstrație
tehnică adecvată și fundamentată pe
riscuri, privind faptul că siguranța poate
fi gestionată în limite acceptabile. Decizia
nu se poate baza pe afirmații superficiale,
precum „... va fi OK, care sunt șansele să
apară o problemă”. Argumentul potrivit
căruia ceva este sigur, doar pentru că se
crede că este puțin probabil să apară un
accident, nu este suficient de bun. Trebuie să
existe dovezi că soluția pentru gestionarea
riscurilor reziduale este solidă. Următoarele
sunt câteva surse de bune practici privind
managementul schimbării:
Administrația SUA pentru sănătate și
securitate în muncă;
UK HSE: Schimbarea organizațională
privind factorii umani;
Expert OHSAS 18001;
Worksafe Australia;
IChemE.

INSTRUIRE ȘI INSPECȚIE
ÎMBUNĂTĂȚITE CU AJUTORUL
TEHNOLOGIEI
Având în vedere că oamenii vor trebui
să intervină pentru a îndeplini roluri
operaționale critice, este esențial să fie
competenți în acest sens. Este posibil ca
mulți oameni să aibă competențe istorice
din rolurile anterioare din cariera lor, iar
cunoștințele lor s-ar putea să se fi estompat
sau să fie acum incomplete. În mod ideal,
oamenii ar trebui să fie instruiți din nou,
înainte de a prelua aceste roluri. Dar
barierele evidente sunt lipsa resurselor de
formare disponibile și riscul în creștere
asociat cu interacțiunea necesară, în mod
normal, pentru formare. Firmele încearcă
acum să inoveze prin tehnologie, iar unele
au folosit chiar soluții video simple, unde
un supervizor face un tur al fabricii cu
o cameră, pentru a evidenția sarcinile și
interacțiunile cheie. Comentariile acestuia
pot fi distribuite de către formatori și folosite
ca soluție de informare pentru lucrătorii
redistribuiți pentru sarcinile respective.
Această abordare este utilizată atât în modul
live, cât și în modul preînregistrat. Unele
companii folosesc, de asemenea, această
abordare pentru monitorizarea situației,
videoclipurile fiind partajate cu echipele
de ingineri, care pot verifica și susține
observațiile operatorului extern asupra
stării instalației. Utilizarea continuă a
acestor tehnici poate avea, de asemenea,
un rol în supravegherea și aprobarea
activităților în timp real, pentru a sprijini
operatorii din teren și pentru a consolida
performanța umană.
În plus, față de camerele de mână și cele
montate pe cască sau camele corporale,
unele companii folosesc și drone pentru
anumite tipuri de inspecții. În ansamblu,
aceste abordări pot ajuta la utilizarea
eficientă a forței de muncă reduse și la
îmbunătățirea fiabilității umane prin
colaborare. Acestea pot fi, de asemenea,
utilizate pentru menținerea programelor
de audit și inspecții de certificare, iar unele
firme de audit vor colabora cu clienții lor
pentru a gestiona astfel de audituri susținute
de tehnologie. Două exemple sunt Intel
Drone Technology și GoPro, deși există
multe alternative disponibile, la nivel
național, în lume.

137

EXPERTS PLATFORM

Romania

REDUCEREA BUGETELOR PENTRU
SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ
Companiile pot lua decizii în funcție
de costuri, care compromit în mod
accidental managementul siguranței
și integrității. Acestea ar putea include
reducerea numărului de angajați
responsabili cu gestionarea sănătății
și siguranței în muncă, reducerea
frecvenței auditului intern și extern,
neînlocuirea echipamentului individual
de protecție (EIP) etc. Alternativ,
unele sarcini care se bazează pe
EIP specializate, pot fi amânate sau
întârziate din cauza deficiențelor în
aprovizionare. În plus, rezervele ar
putea fi insuficiente, ceea ce înseamnă
că unele articole perisabile trebuie
folosite după expirarea termenului de
valabilitate.
Aceștia sunt toți factori care pot eroda
marjele normale de siguranță în cadrul
operațiunilor noastre.
ÎNTRERUPERI ÎN LANȚUL
DE APROVIZIONARE
Contractorii cheie pe care companiile
se bazează în mod normal pentru
îndeplinirea sarcinilor critice și de

specialitate în materie de siguranță,
pot avea stocuri epuizate sau pot fi
indisponibili. Acest lucru poate însemna
că activități critice de întreținere și
inspecție sunt întârziate sau amânate.
În consecință, poate determina
devierea în controale și active critice
pentru siguranța în exploatare, în
afara parametrilor normali pentru
funcționarea în condiții de siguranță.
Și aici, aceste inf luențe ar trebui
recunoscute și abordate prin procesul
robust de management al schimbării
menționat mai sus.
IMPACTUL ASUPRA
COMPORTAMENTULUI UMAN
Este probabil ca atenția sporită
acordată Covid-19 să stimuleze stresul
și anxietatea, care vor fi factori de
distragere semnificativi, şi ar putea
inf luența calitatea performanței
oamenilor. Stresul și anxietatea pot
include motive de îngrijorare cu privire
la sănătatea personală și cea a membrilor
familiei, siguranța locului de muncă,
siguranța veniturilor și problemele
financiare.
Stresul poate fi, de asemenea, agravat

de faptul că oamenilor li se cere să
lucreze în condiții de muncă neobișnuite
sau nefamiliare. Oboseala cauzată de
programul de lucru prelungit sau odihna
necorespunzătoare acasă, poate duce, de
asemenea, la pierderea concentrării și
distragerea atenției. Acest lucru crește
probabilitatea unor erori, care pot crește
probabilitatea și gravitatea accidentelor
și incidentelor.
Complexitatea și incertitudinea sporite
în luarea deciziilor permit o influență
mai mare a distorsiunilor cognitive,
iar incidența crescută a afecțiunilor
de sănătate mintală va afecta și poate
întârzia revenirea din criză.
Pentru a atenua aceste potențiale
impacturi, vă recomandăm să luați în
considerare următoarele:
1) Luați măsuri pentru a gestiona
și a sprijini oamenii - În acest
sens, acțiunile vor fi în mare
măsură similare cu ceea ce fac
deja majoritatea companiilor.
Gestionați contactele dintre oameni,
implementați supravegherea sănătății,
sporiți comunicarea și încercați să
reduceți incertitudinea, permițând
flexibilitatea și răspunzând la

Stresul poate fi, de
asemenea, agravat de
faptul că oamenilor li se cere
să lucreze în condiții de muncă
neobișnuite sau nefamiliare.

138

EXPERTS PLATFORM

întrebări în mod deschis și onest. Reducerea anxietății
înseamnă reducerea incertitudinii și le permite
oamenilor să se simtă mai stăpâni pe situație. Aceste
măsuri vor ajuta la gestionarea distragerii atenției, dar
reprezintă doar un pas în gestionarea riscului de eroare
umană.
2) Separați forța de muncă în două (sau mai multe)
ture, care nu se amestecă, astfel încât să puteți gestiona
operațiuni critice cu capacitate redusă. Acest lucru
poate însemna, desigur, că trebuie să schimbați
cerințele operaționale proporțional cu forța de
muncă redusă implicată și ar putea însemna reducerea
productivității în conformitate cu noile limite de
funcționare în condiţii de siguranţă. Acesta este un
management prudent al riscurilor.
3) Consolidați supravegherea și luarea deciziilor în
mod colectiv și adăugați nivele de verificare pentru
cele mai riscante decizii, folosiți resursa de oameni
competenți cu vechime. Utilizați tehnologia pentru a
permite comunicarea și sprijinul în luarea deciziilor, așa
cum este descris mai sus.
4) Trecerea la sau consolidarea luării deciziilor
în funcție de risc - Multe companii au deja ceva
asemănător cu o autoritate pentru a opera procesul sau
un proces de revizuire a siguranței înainte de începerea
acestuia. În fiecare caz, o persoană competentă
specificată va autoriza o operațiune de proces sau
instalație pe baza unei demonstrații satisfăcătoare
a faptului că toate verificările de siguranță au fost
realizate şi finalizate.
Aceste procese ar trebui aplicate mai robust, pentru a lua
în considerare modul în care operațiunile și producția
vor fi gestionate cu un profil de risc modificat. Aceasta
înseamnă înțelegerea noului profil de risc, recunoașterea
activităților critice necesare menținerii riscului la un nivel
stabil și pregătirea pentru oprirea anumitor operațiuni
atunci când parametrii de risc depășesc criteriile tolerabile.
Evitați tentația de a promova luarea de decizii agilă/
flexibilă cu interesul de a face lucrurile rapid. Acest lucru
nu face decât să dilueze bunele practici de luare a deciziilor
în funcție de risc. Luarea deciziilor trebuie să se bazeze pe
limite convenite în prealabil. Cele mai bune organizații își
planifică regulile de funcționare în avans și rămân ferme
privind aceste puncte de decizie, chiar și când se confruntă
cu constrângeri. Asta înseamnă o organizație rezistentă.
FACTORI DE MEDIU
În cele din urmă, gândiți-vă la cât de potrivite sunt
facilitățile companiei pentru gestionarea practicilor de
distanțare la locul de muncă. Acolo unde oamenii trebuie să
fie prezenți la locul de muncă, le puteți permite lucrătorilor
să mențină o distanță sănătoasă? Lucrurile la care ar trebui
să vă gândiți sunt:
separarea stațiilor de lucru sau asigurarea de spații
închise pentru birouri;
curățarea echipamentelor utilizate de mai multe
persoane (Regimurile de curățenie - o companie din
Hong Kong dezinfectează ascensoarele, balustradele și
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mânerele ușilor la fiecare oră);
să aveți suficiente toalete, dotate cu dezinfectanți
pentru mâini și prosoape de hârtie;
gestionați deșeurile contaminate (cum ar fi
prosoapele pentru mâini) din incintă;
zonele de bucătărie/pauză trebuie, de asemenea,
curățate regulat.
Pe lână acestea, trebuie să vă gândiți la capacitatea
tehnologică. Dacă susţineţi videoconferințe mai frecvent,
sistemul dumneavoastră are capacitatea de a face față? Unde
aveți oameni care lucrează de acasă, ați oferit sfaturi pentru
a gestiona expunerea lor la factori de risc ergonomic?
Mai jos, o serie de link-uri utile:
O listă de verificare practică pentru
echipamentele cu ecrane (https://www.hse.gov.uk/
pubns/ck1.pdf)
Administrația SUA pentru sănătate și securitate
în muncă (https://www.osha.gov/Publications/
OSHA3990.pdf)
Worksafe Australia (https://www.worksafe.qld.
gov.au/forms-and-resources/webinars/introductionto-ergonomics-in-the-workplace)
10 Indicii ErgPlus (https://ergo-plus.com/officeergonomics-10-tips-to-help-you-avoid-fatigue/)
REVENIRE
Deși pare că suntem încă în faza de înrăutățire a acestei
pandemii, nu este prea devreme să ne îndreptăm atenția
asupra planificării revenirii. Companiile pot începe
acum să își stabilească o bază puternică pentru revenire.
Eforturile continue de gestionare a sănătății angajaților,
acum și pe măsură ce gestionăm impactul, vor reprezenta
un punct focal major. Chiar dacă punctul culminant
trece și oamenii pot începe să se întoarcă la muncă,
trebuie să anticipăm că revenirea va fi etapizată. Boala,
circumstanțele personale și nevoile familiei vor însemna
că lucrătorii se vor întoarce treptat. O consecință a acestui
aspect va fi că lacunele în competențele critice pot continua
pentru o perioadă de timp și trebuie gestionate printr-un
management eficient al schimbării.
Pe măsură ce oamenii se întorc, poate fi tentant să relaxați
unele măsuri speciale de control prea repede. Însă această
relaxare prematură poate declanșa un nou val de infectări
și, prin urmare, trebuie să continuăm să căutăm și să
urmăm cele mai bune sfaturi disponibile pentru sănătatea
publică.
Cel mai important, trebuie să menținem comunicări
eficiente cu personalul pe toată durata fazei de revenire.
Nu numai pentru a menține oamenii informați, ci și pentru
a identifica și a răspunde acolo unde colegii noștri încă
au nevoie de ajutor.
CONCLUZIE
Practicile prezentate aici sunt menite să vă ajute să
identificați și să gestionați impactul asupra performanței
umane, care ar putea fi cauzat de Covid-19, și modul în
care acesta poate afecta integritatea operațională imediată
și pe termen lung a afacerii dumneavoastră.
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CULTURA ÎN CEEA CE PRIVEȘTE
SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA
ÎN MUNCĂ LA AZOMUREȘ

n 2012 Azomureș a devenit parte a grupului elvețian
Ameropa, unul dintre cei mai importanți integratori
de inputuri la nivel Mondial. Pentru a crește producția
și a reduce impactul pe care îl are asupra mediului
înconjurător, încă din 2012, la Azomureș a început
implementarea unui program de investiții concentrat
pe modernizarea instalațiilor de producție. La
sfârșitul anului 2015 programul a fost finalizat, iar
modernizările de la secțiile de producere amoniac
și uree încep să își vadă efectele. De asemenea, noua
stație de tratare a apelor industriale a fost pusă în
funcțiune. În paralel, ne-am concentrat eforturile în a
dezvolta agricultura din România prin îmbunătățirea
parteneriatelor de pe piața locală în ceea ce privește
vânzarea fertilizanților.
Una dintre cele mai mari provocări a fost modernizarea
unor echipamente care aveau o nevoie clară de
îmbunătățire, răspunzând astfel cerințelor vremurilor
pe care le traversăm. Ne-am propus să producem
îngrășăminte în mod sustenabil și eficient din punct
de vedere al modului în care folosim materiile prime,
atenția noastră fiind centrată pe câteva obiective despre
care am știut sigur că pot fi atinse. Iar unul dintre
domenii a fost și Sănătatea și Securitatea în Muncă
(SSM).
Începând cu 2012, Azomureș a făcut eforturi majore
pentru a dezvolta zona de Sănătate și Securitate în
Muncă. Țelul nostru comun a fost “Zero Accidente”. Din
punct de vedere operațional, responsabilitatea atingerii
acestui obiectiv a căzut în mâinile celui care conduce
departamentul SSM în timp ce Consiliul Director al
companiei continuă să monitorizeze indicatorii pe
linie de SSM. S-a acordat o atenție deosebită instruirii
angajaților, le-am prezentat indicatorii pe linie de SSM,
motivând și lucrând împreună cu ei pentru a schimba
mentalitatea față de acest domeniu.
Prima lecție și cea mai importantă, învățată aici, a
fost că trebuie să creăm un univers cu pași mici, să
continuăm să implementăm lucrurile bune, dar să
abordăm aspecte noi. Am ales să nu facem pași mari
pentru că, de regulă, urmând această directivă riscăm
să sărim etape și se pierde imaginea de ansamblu.
S-au organizat mai multe întâlniri interdepartamentale
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Figură: Evoluția numărului de
accidente de muncă în perioada
2012-2020 la Azomureș

în care au fost implicate, în mare parte, secțiile de
producție. S-a urmărit modul în care funcționează
echipamentele, care sunt relațiile între ele, la ce
anume sunt atenți angajații și care sunt stimulii care le
dezvoltă atenția în ceea ce privește siguranța la locul de
muncă. S-a mărit și echipa SSM cu ingineri debutanți
care, la început, au avut rolul de observatori, iar la scurt
timp au devenit parte integrantă din echipa noastră.
A început implementarea de proceduri noi și de
educare a lucrătorilor pentru a respecta și înțelege
aceste proceduri: Procedura de Cercetare și Raportare
evenimente, Procedura de Permise de lucru, Procedura
de Control Sănătate și Securitate în Muncă. Au existat
situații, de exemplu în cazul procedurii de acordare
a permiselor de lucru, când implementarea ei a
durat câteva luni de zile. S-a testat în echipe mixte
interdepartamentale modul în care sunt eliberate
diverse tipuri de permise specifice activității noastre,
până am ajuns la cea mai eficientă metodă și din punctul
de vedere al colegilor din producție. Am învățat, de
asemenea, că este un proces de îmbunătățire continuă.
Primele rezultate, primele schimbări semnificative, au
apărut relativ târziu, după un an de zile. Iar acestea
s-au tradus într-un număr mai mic de accidente de
muncă ceea ce ne-a acordat încredere pentru a continua
procesul.
Procedura pentru Cercetare și Raportare evenimente
ne-a ajutat să sensibilizăm angajații în ceea ce privește
comunicarea situațiilor potențial periculoase și în
acest fel am redus considerabil numărul de accidente.
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Figură: Evoluția numărului de accidente de muncă
în perioada 2012-2020 la Azomureș
Grație Procedurii de Control s-au identificat mai ușor
neconformitățile, folosind un sistem de etichetare coloristic.
Elementele din procedură ne-au ajutat să fixăm obiective
pentru șefii de secții și să motivăm personalul să devină
proactiv.
Un alt factor motivațional a fost înlocuirea și upgradarea
constantă a echipamentului individual de protecție. Parte din
schimbări au venit chiar de la angajați, de la cei care utilizează
echipamentele, în urma unor sondaje de opinie pe care le
organizăm în mod constant. Implicarea angajaților îi face să
se simtă importanți și să respecte purtarea echipamentului.
Echipa Safety a devenit foarte vizibilă în zona de producție.
În ultimii ani, Managerii de departamente/Secții participă
la ceea ce se numește “Vizita Safety” cu rol de încurajare și de
schimb de experiențe între diverse instalații de pe platformă.
Este un proces transparent, apreciat de toate părțile implicate.
A fost implementat și un set de 12 Reguli Safety care pot
salva viața angajatului, iar lunar există câte o regulă care este
discutată în cadrul fiecărui Departament/Secție.
La intrarea în secțiile de producție au fost instalate panouri
care evidențiază și comunică riscurile din zona respectivă.
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Figură: Modelul de analiză Swisscheese

Am lucrat pentru a îmbunătăți și comunicarea cu toate
departamentele de pe platformă. Unele atribuții, de
exemplu prezentarea regulilor de aur în zona Safety, sunt
realizate de șeful direct și nu de un membru al echipei SSM.
Au fost create și evenimente speciale cu ocazia zilei
SSM. Am sărbătorit împreună cu copiii angajaților Ziua
Sănătății și Securității în Muncă. Au fost organizate vizite
în Camera de Comandă Centralizată, la stația de Epurare a
apelor industriale și concursuri cu premii pe tema Sănătate
și Securitate în Muncă.
La începutului anului 2020 a fost elaborată și politica de
Calitate, Securitate și Sănătate în Muncă, Mediului și
Securitate a amplasamentului și a fost asumată de către
managementul companiei.
Am pornit și un alt program care se numește Safety
Moment. În fiecare zi se discută despre un subiect din
zona Safety, în cadrul ședințelor intradepartamentale.
Experiența ultimilor ani ne-a arătat foarte clar că dialogul
cu angajații, beneficiarii politicilor de SSM, este esențial
pentru a înregistra rezultate bune în acest domeniu.
Azomureș este pe drumul cel bun și vom continua să fim
la fel de vigilenți în a respecta regulile.

Figură: Panouri de evidențiere a riscurilor, amplasate
la intrarea în zona de risc
În 2017 am introdus conceptul de siguranță a proceselor
(Process Safety). Acesta a demarat cu inițierea unor studii
de tip Hazop pe parte de operare la instalațiile recent
modernizate.
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AUTOLIV ROMÂNIA
Adresă: Str. Bucegi, nr. 8, Brașov
Website: www.autoliv.com
Tel: +(40) 268 508100;
+(40) 268 508388

AZOMUREȘ
Website: www.azomures.com
Email: office@azomures.com
Tel: +(40) 265 253700

MARIUS TIPURIȚA
RBD HEALTH & SAFETY MANAGER
Educație și pregătire profesională: Curs specializare ATEX/INSEMEX, Specialist
în Sistemul de Management al Calității conform ISO 9001/TUV Austria, Curs
de specializare pirotehnician/INSEMEX, Curs de instruire auditori interni
ai sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale OHSAS
18001/2008- SGS, Auditor de securitate și sănătate în muncă și evaluarea
riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională Universitatea București/Intratest, Securitatea
muncii pentru sistemul permiselor de lucru/LRQA Business Assurance București, Securitatea muncii
în cazul echipamentelor cu funcționare la presiuni înalte/LRQA Business Assurance București,
Siguranta proceselor – ATEX/GlaxoSmithKline, Securitatea muncii pentru lucrul la înălțime/
LRQA Business Assurance București, Instalații de producere apă pură/BTW Pharma & Biotech
Gmbh, Camere curate - VDI 2083/TUV Sud Cleancert Gmbh Universitatea „Transilvania” Brașov,
inginer TCM.

CRISTINA MIHAELA MILU
SAFETY MANAGER
Mihaela Cristina Milu conduce departamentul de SSM din cadrul Azomureș
din decembrie 2013. A absolvit Facultatea Tehnologia Prelucrării Petrolului,
din cadrul Universității de Petrol și Gaze din Ploiești, în anul 2003. În domeniul
SSM activează din 2005 și a parcurs mai multe tipuri de industrii:
Emerson, Premium Aerotec, Hutchinson.

BA GLASS ROMÂNIA
Adresă: B-dul Theodor Pallady, nr.
45, Sector 3, București, RO-032258
Email: baglass_bu@baglass.com
Tel: +(40) 212 018500

MIHAI AUREL HORJEA
ȘEF DEPARTAMENT HEALTH AND SAFETY
În cadrul companiei, domnul Horjea ocupă postul de Șef Serviciu Intern
Prevenire și Protecție din anul 2013. Ca domeniu de specializare, domnul
Horjea este Inginer mecanic cu profilul Mecanică Fină, iar în ultimi șapte
ani s-a specializat în domeniul securității și sănătății în muncă. Din punct de
vedere al educație și pregătirii profesionale, a absolvit Facultatea de Inginerie
Mecanică și Mecatronică din cadrul Universității Politehnica din București cu titlul de Inginer
Mecanic, apoi a urmat cursurile de Master din cadrul aceleiași universități, obținând titlul de
masterand în Inginerie Mecanică Fină și Nanotehnologii, apoi a urmat cursurile post universitare
privind „Auditul securității, sănătății în muncă și evaluarea riscurilor”, iar în prezent este masterand
la Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică (fostă
IMST), Specializarea Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.

BETTY ICE SUCEAVA

CONSTANTIN HOLOTA
INSPECTOR SSM
Constantin Holota este inginer mecanic și absolvent al cursurilor tip master
în domeniul Managementului integrat al calității, mediului, securității și
sănătății în muncă din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Cu
o experiență de zece ani în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, în
cadrul departamentului EHS-E al fabricilor EGGER din România, iar în acest
an a început o nouă provocare în cadrul departamentului Safety al Betty Ice din Suceava. În toți
acești ani a acumulat experiență atât în domeniul SSM cât și în domeniul Situațiilor de Urgență
activând în funcțiile de: Cadru tehnic PSI, responsabil protecție civilă, SEVESO în cadrul fabricii
de adeziv din cadrul grupului EGGER. Având în vedere necesitatea unor clarificări și îmbunătățiri
ale legislației în domeniul SSM/SU mai ales prin reducerea birocrației, avem nevoie de o comunitate
Safety puternică, acest lucru putând fi realizat printr-o bună organizare, comunicare și informare
între membrii acestei comunități.
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BEKAERT SLATINA
Adresă: Str. Drăgănești, nr.
33, Slatina, Jud. Olt
Website: www.bekaert.com
Email: Cord.Secretary@bekaert.com
Tel: +(40) 249 405600

GABRIEL SPALOGHE
MANAGER SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT
Lucrează în cadrul companiei încă din 2005, iar din 2007 activează în domeniul
Securității și Sănătății în muncă, Protecția Mediului și Situații de Urgență.
Din punct de vedere al educației și pregătirii profesionale a urmat cursurile
Universității din Craiova-Facultatea de Mecanică specializarea mașini unelte.
De asemenea, a urmat Cursul post-universitar Evaluarea riscurilor pentru
sănătate și securitate în muncă, in cadrul Institutului Politehnic București. Alături de colegii
din cadrul companiei, a participat la introducerea și certificarea Sistemelor de Management ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ca Auditor intern pentru Sistemul de Management
Integrat - cursuri organizate în diverse perioade de TÜV Rheinland România, Rina Sintex România,
TÜV Austria - România.

IONUȚ NISIPEANU
COORDONATOR SH&E
Ionuț Nisipeanu este specializat în Securitate și Sănătate în Muncă, Protecția
Mediului, Situații de Urgență, Sisteme de Management ISO14001, OHSAS18001 /
ISO45001. Este absolvent al Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică
din cadrul Universității din Craiova, dar a urmat și o serie de cursuri de
specializare necesare dezvoltării profesionale: evaluator riscuri SSM, auditor
intern, responsabil mediu etc. Experiența de zece ani în domeniul HSE în mediu industrial,
preponderent auto, îl ajută să contribuie la dezvoltarea unei culturi proactive de siguranță în cadrul
companiei. În perioada 2015-2019 a coordonat, la nivel regional, o echipă de responsabili HSE direct
implicați în unități productive în România, Slovacia și Cehia (aproximativ 2000 angajați), urmărind
îmbunătățirea performanțelor Grupului prin alinierea la un set de bune practici industriale, reducerea
numărului de accidente de muncă și creșterea nivelului de conștientizare și instruire al angajaților.

BILKA STEEL
Adresă: Str. Henri Coanda,
nr. 17, Brașov, Jud. Brașov
Website: www.bilka.ro

CERSANIT ROMÂNIA
Adresă: Aleea Plopilor, nr.
10, Roman, Jud. Neamţ
Website: www.cersanit.com
Email: office@cersanit.com
Tel: +(40) 233 742101
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BOGDAN BETA
HEALTH AND SAFETY MANAGER
Domeniul de specialitate: Securitate și Sănătate în Muncă, Prevenirea și Stingerea
Incendiilor și Situații de urgență. Educație și pregătire profesională: Bogdan Beta
are experienţă de aproape şapte ani în domeniu. Este absolvent al Facultății de
Construcţii Civile, Industriale și Agricole, Universitatea “Transilvania” Braşov;
Curs postuniversitar în domeniul SSM - nivel superior; Curs şef serviciu privat
situaţii de urgenţă şi Cadru tehnic PSI; Curs Responsabil Mediu şi Gestiunea deşeurilor; Auditor
ISO 45001.

ADRIANA TICAMUCA
SPECIALIST SSM
Poziția în cadrul companiei: Specialist SSM.
Domeniul de specialitate: Sănătate și securitate în muncă.
Educație și pregătire profesională: Universitatea Al. I. Cuza - Iași / Inginer
diplomat - Inginerie Geologie; Evaluator riscuri - Universitatea Petroșani;
Specialist SSM.
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BOSCH AUTOMOTIVE, BLAJ
Adresă: Str. Aurel Vlaicu,
nr. 2, Blaj, Jud. Alba
Website: www.bosch.com
Tel: +(40) 258 807361

CĂTĂLIN RUSU
BLAJ PLANT HSE
Cătălin Rusu a început activitatea în Bosch Automotive, în luna iulie 2016,
pe poziția de funcționar administrativ, în cadrul departamentului HSE, la
momentul respectiv compania având aproximativ 2000 de angajați. În mometul
intrării în echipă, pregătirea lui profesională era la început de drum, el fiind
student în anul II, la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Drept. Sarcinile
principale, după angajare, în cadrul departamentului HSE, au fost: realizarea studiului și a evaluării
conformării cu cerințele legale naționale, a tratatelor internaționale și îmbinarea armonioasă a celor
enumerate cu regulamentele, cultura, practica și standardele Bosch.
Ca să reușească, pe lângă crearea sistemului, să răspundă tuturor cerințelor din referențialele mai
sus mentionate, a participat împreună cu colegii săi la o serie de sesiuni de training care i-au ajutat
să se dezvolte atât pe plan profesional cât și personal. Printre acestea se numără: evaluator risc,
managementul riscului, auditor sisteme de management (ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001,
IATF), curs SSM 80 ore etc.

SORIN BURCIU
MANAGER HSE BLAJ PLANT
Sorin Burciu a început activitatea în Bosch Automotive în luna mai 2008, pe
poziția de responsabil protecția mediului, în cadrul departamentului HSE, la
momentul respectiv compania având aproximativ 300 de angajați, pregătirea lui
profesională fiind de inginer în sisteme de depoluare și de protecție a mediului,
diplomă emisă de către Facultatea de Știință și Tehnologia Mediului, Babeș
Bolyai din Cluj-Napoca. Sarcina principală după angajare, în cadrul departamentului HSE, a fost
implementarea și certificarea sistemului de management conform cerințelor referențialului ISO
14001. Pentru a putea realiza această sarcină, a început prin dezvoltarea departamentului și în același
an a reușit să formeze o echipă de trei persoane, în cadrul departamentului, care să fie responsabile
doar de topicuri HSE. Prin multă muncă a reușit certificarea societății pentru standardele ISO
14001 și OHSAS 18001 în următorul an. Ca să reușească, pe lângă crearea sistemului, să răspundă
tuturor cerințelor din referențialele mai sus menționate, a participat, împreună cu echipa, la o serie
de sesiuni de training care i-au ajutat să se dezvolte atât pe plan profesional cât și personal. Printre
aceste cursuri se numără: evaluator risc, managementul riscului, auditor sisteme de management
(ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001, IATF), curs SSM 80 ore etc. Între timp, Sorin Burciu a fost
promovat în pozitia de Manager HSE în cadrul Bosch Automotive, având în subordine șapte persoane.
Începând din anul 2009, societatea este în continuă dezvoltare (produse și linii de producție noi) și
de aceea zilnic, ca departament, se confruntă cu topicuri noi, cărora împreună cu echipa, reușește
să le facă față cu succes.

CIECH SODA ROMÂNIA
Adresă: Str. Uzinei, nr. 2,
Râmnicu-Vâlcea, Jud. Vâlcea
Website: www.ciechgroup.com
Email: csr@ciechgroup.com
Tel: +(40) 250 731852

ANCA GOLGOJAN
HSEQ DIRECTOR
Anca Golgojan, de profesie inginer chimist, a absolvit cursurile Facultății de
Chimie din cadrul Institutului Politehnic București în anul 1984. În anul 2007
a obținut titlul de Doctor în Chimie, iar în cadrul organizației a ocupat diferite
funcții: Inginer Chimist în cadrul Instalației Site Moleculare, Inginer Chimist
în cadrul Departamentului Controlul Calității, Șef Instalație Detergenți, Șef
Vânzări în cadrul Departamentului de Marketing, Șef al Departamentului Protecția Mediului,
Director Organizare Management, iar în prezent Director Departament HSEQ. A participat la
numeroase simpozioane naționale și internaționale, a scris mai multe publicații și a obținut brevete,
toate în domeniul chimiei detergenților.

COMPROIECT
Adresă: Șos. Vestului, nr. 1A,
Clădirea West Mall, Ploiești
Website: www.comproiect.com
Email: office@comproiect.com
Tel.: +(40) 244 518565 /
595106 / 54204

SILVIA VIOLETA NANU
COORDONATOR SSM
Silvia Violeta Nanu ocupă funcția de Șef Compartiment Resurse Umane în
cadrul companiei Comproiect-92, din 1996 până în prezent, iar de 12 ani
ocupă și funcția de Coordonator SSM în cadrul aceleiași companii. A absolvit
Universitatea Ploiești, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică în 1993,
și a devenit Specialist și Evaluator de Risc în SSM în urma studiilor prostuniversitare din cadrul Facultății de Știință și Ingineria Materialelor la Universitatea Tehnică
Gheorghe Asachi din Iași. Este, de asemenea, acreditată ca auditor intern SSM.

Romania

145

WHO’S
WHO IN

CONCELEX
Adresă: Str. Aeroportului, nr.
120-130, Sector 1, București
Website: www.concelex.ro
Email: office@concelex.ro
Tel: +(40) 21 3185489

CARMEN NISTOR
QHSE MANAGER
Carmen Nistor ocupă poziția de QHSE Manager la Concelex din anul 2012.
Împreună cu echipa managerială ajută la implementarea politicii de calitate,
mediu, securitate și sănătate în muncă. Principala preocupare este transformarea
mentalității învechite, creșterea nivelului de conștientizare și instruire pentru
aproximativ 700 de angajați și 1500 de colaboratori și trecerea într-o nouă
etapă a culturii securității în muncă, de la reactivă la proactivă. Pe termen lung, vizează integrarea
în programul angajaţilor a activităților fizice și a cursurilor pentru starea de sănătate și bunăstare.
Este inginer, absolvent al Facultății de Mecanică Fină în cadrul Universității Politehnica București,
având studii postuniversitare privind evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvirii profesionale
și multe altele: management, comunicare, manager proiect, specialist gestiunea deșeurilor, evaluarea
și identificarea alternativelor substanțelor periculoase, management de mediu și de audit EMAS,
cadru tehnic prevenirea și stingerea incendiilor, prim ajutor, auditor sistem management integrat
calitate, mediu, securitate ocupațională.

CRH CIMENT (ROMÂNIA)
Website: www.crhromania.com
Email: office@ro.crh.com
Tel: +(40) 21 3075200

GABRIEL CRISTEA
CEMENT H&S MANAGER & TERMINALS MANAGER
Gabriel Cristea are 35 de ani și a început să lucreze în industria cimentului din
2010, când s-a angajat la Lafarge, fabrica de ciment de la Hoghiz și pentru CRH
România din 2015, după achiziție. Este din Brașov, orașul cel mai apropiat de
fabrica de ciment din Hoghiz. A absolvit Universitatea Transilvania din Brașov,
Facultatea de Electrotehnică și Informatică în 2009 cu o diplomă în Inginerie
Electrică. Încă de când era student, a intrat într-un program care pregătea tineri ingineri pentru a
fi angajați în companii din domeniul naval. După un an și jumătate a început să lucreze la Lafarge
unde a avut mai multe locuri de muncă de-a lungul anilor: a început ca inginer automatist și apoi a
urmat o perioadă de ascensiune în cadrul companiei având diferite functii: Manager de Proiect în
departamentul de Investiții, Manager H&S pentru Ecologie Industrială și Manager H&S Logistică.
Începând cu septembrie 2018 lucrează ca H&S Manager pentru toate liniile de activitate din cadrul
companiei CRH Ciment România.

DE’LONGHI ROMÂNIA
Adresă: Str. Leonardo da Vinci,
nr. 1, Jucu-Herghelie, Jud. Cluj
Website: www.delonghi.com
Tel: +(40) 364 137300

LAURA ORDEANU
IMS & HS MANAGER
Laura Ordeanu, în calitate de IMS & HS manager în cadrul De’Longhi România,
coordonează sistemele de managementul calității, mediului, siguranței
alimentare, securitate și sănătate în muncă și situații de urgență. Experiența
de peste 15 ani în domeniul industrial reprezintă un avantaj în ceea ce privește
managementul aspectelor mai sus menționate, într-o companie cu peste 2000
de angajați. Este absolventă a Facultății Chimie și Inginerie Chimică, Universitatea Babeș Bolyai,
licențiată în Știință și Ingineria Materialelor Oxidice.

DENKSTATT ROMÂNIA
Adresă: Str. Madrid, nr. 22,
Timișoara, Jud. Timiș
Website: www.denkstatt.ro
Email: office@denkstatt.ro
Tel: +(40) 256 434397

GABRIELA FISTIȘ
DIRECTOR EXECUTIV/EXPERT HSE & SUSTENABILITATE
Gabriela Fistiș este Director Executiv al companiei Denkstatt România,
companie de consultanță în domeniul sustenabilității, parte din grupul de
consultanță denkstatt. De profesie este inginer chimist, cu studii de master în
tehnologii nepoluante și titlu de doctor primit în anul 2018 în domeniul Inginerie
și Management cu teza intitulată „Sustenabilitatea sistemelor organizaționale
- un posibil model strategic” în cadrul Universității Politehnica Timișoara. Cu o vastă experiență
de peste 22 de ani, timp în care a trecut prin sectoarele de cercetare, industriale și de consultanță
în management, ea se concentrează în prezent pe găsirea de soluții pentru a atinge performanțe în
managementul sustenabilității atât cu organizații private, cât și cu instituții de stat. Este formator
profesionist pentru programul european de pregătire Leadership in Sustainability certificat ECQA și
a făcut parte din echipa internațională de formatori care au instruit primii Sustainability Manageri
certificați din România.
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DS SMITH PAPER ZĂRNEȘTI
Adresă: Str. 13 Decembrie, nr. 18,
Zărnești, Jud. Brașov
Website: www.dssmith.com

JENICĂ CRISTIAN POPA
HSE MANAGER
Cu o experiență de 12 ani în domeniul SSM și o activitate de peste cinci ani în
domeniul ambalajelor și producției de hârtie, Jenică Cristian Popa coordonează
activitățile de sănătate și securitate în muncă din cadrul fabricii de hârtie DS
Smith din Zărnești. Este absolvent al Facultății de Drept și Științe Administrative
din cadrul Universității Ovidius, absolvent al Facultății de Inginerie Tehnologică
și Management Industrial din cadrul Universității Transilvania. Anterior pozitiei din cadrul DS
Smith, a deținut funcția de Facility & HSE Manager în industria de ambalaje, obținând rezultate
semnificative în dezvoltarea culturii de sănătate și securitate la locul de muncă.

DSM NUTRITIONAL
PRODUCTS ROMÂNIA
Adresă: Șos. de Centură 2L,
Ștefăneștii de Jos, Jud: Ilfov
Website: www.dsm.com
Email: info.dnp@dsm.com
Tel: +(40) 21 3695792

RADU SIRETEANU
SHE OFFICER
Radu Sireteanu ocupă funcția de SHE Officer în cadrul DSM Nutritional
Products România din ianuarie 2018. A terminat Facultatea Finanțe-Bănci
din cadrul Universității Spiru Haret și deține Certificat de absolvire pentru
Specialist SSM, Cadru Tehnic PSI, Șef Serviciu Situații de Urgență, Responsabil
Mediu, Specialist în Managementul Deșeurilor și Director Securitate. În trecut
a fost Safety, Health Safety and Fire Protection Coordinator la Sheraton Bucharest Hotel și Security
Manager la Ramada North Bucharest Hotel.

E.ON ROMÂNIA ȘI DELGAZ GRID
Adresă: B-dul. Pandurilor, nr.
42, Târgu Mureș, Jud. Mureș
Website: www.eon-romania.ro
Email: office@delgaz-grid.ro

LUCIAN RADU MUICĂ
DIRECTOR HSE
Lucian Radu Muică ocupă funcția de director HSE la E.ON România şi Delgaz
Grid, începând cu luna noiembrie 2017. Deţine o experiență profesională
progresivă, de peste 15 ani, în România şi în alte zone geografice: Orientul
Mijlociu, Africa de Vest, în proiecte din sectorului de petrol și gaze, onshore
și offshore. Domeniul său de specialitate este îmbunătăţirea culturii HSE în
organizaţii, iar în ceea ce privește pregătirea profesională, este inginer diplomat în Inginerie economică
industrială, auditor intern și lead pe diverse standarde ISO. De asemenea, de-a lungul timpului, a
participat la diverse cursuri de specialitate HSE, atât interne cât și internaționale.

ELECTROLUX ROMÂNIA
Adresă: B-dul Traian, nr.
23-29, Satu Mare
Website: www.electrolux.ro
Tel:+(40) 261 807315

COSMIN DUMITRESCU
EHS MANAGER
Cosmin Dumitrescu este șeful departamentului EHS. El lucrează în cadrul
societății de zece ani și are pregătire de inginer. Este o persoană tânără,
ambițioasă, deschisă la noutăți și provocări. Colaborează și comunică foarte
bine cu colegii de echipă sau din cadrul altor departamente, este dispus să îi
învețe pe alții, dar și el de la alții, acționează întotdeauna pe calea cea mai scurtă
și mai eficientă, se pliază bine după situație, are o abordare corectă a problemelor și dă dovadă de
exigență când este în discuție siguranța la locul de muncă sau chiar și în afara societății (evenimentele
de traseu se cercetează și raportează).

ADRIAN NEGRILESCU

ADRIAN NEGRILESCU
EXPERT HSEQ
Adrian Negrilescu a făcut cunoștință cu sistemul HSEQ la echipa seismică,
unde era încadrat ca geofizician. Studiind această disciplină, a realizat că este
un sistem destul de complicat, integrând aspecte legate de protecția angajaților,
a mediului, cu complexitatea procesului tehnologic. În cursa pentru a cunoaște
acestă disciplină, a dobândit certificările cerute pentru a deveni un profesionist
în domeniul HSEQ, lăsând întotdeuna loc pentru îmbunătățire.
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ELECTROMONTAJ BUCUREȘTI
Adresă: Str. Candiano Popescu,
nr. 1, Sector 4, București
Website: www.electromontaj.ro
Email: office@electromontaj.ro
Tel: +(40) 21 3367334

CLAUDIU DAVID
HSEQ MANAGER
Absolvent al Facultății de Energetică din cadrul Universității Politehnica din
București, dar și a numeroase cursuri de specializare în domeniile Calității,
Mediului, Securității și Sănătății în Muncă, atât interne cât și internaționale,
Claudiu David se ocupă, în prezent, de implementarea și auditarea Sistemelor
de Management aplicabile atât Organizației cât și laboratoarelor acesteia, din
funcția de HSEQ Manager în cadrul Electromontaj București, aceasta totalizând, atât prin sucursalele,
interne și externe, cât și prin fabricile sale, 1000 de angajați, români și străini. Cunoștințele și experiența
dobândite de-a lungul timpului în cadrul organizației ajută la înlesnirea misiunii managementului
de la cel mai înalt nivel, pentru o abordare de tip proactivă și îmbunătățirea continuă a domeniilor
sus-menționate.

CLAUDIU IONESCU-ȚENEA
RESPONSABIL SSM-SU, COORDONATOR SSM
ȘANTIERE MOBILE ȘI TEMPORARE
Prin funcțiile și responsabilitățile deținute în cadrul Departamentului DQMS,
Claudiu Ionescu-Țenea răspunde de implementarea programelor și măsurilor
aferente Securității și Sănătății în Muncă/SU și coordonarea din punct de
vedere SSM-SU a șantierelor mobile și temporare la nivelul Electromontaj
prin sucursalele interne și externe.

ALEXANDRU MOGA

ALINA-MARIA CRASNIANEC

CĂTĂLINA BALAȘ

Romania

ALEXANDRU MOGA
CONSULTANT SSM
Alexandru Moga este consultant în domeniul SSM în cadrul
companiei de consultanță PB Safety Consultancy LTD. Se ocupă și de
testarea măștilor de protecție dar și de prezentări ce au ca scop ridicarea
standardelor de conştientizare a activităților SSM. Domeniul în care activează
este domeniul construcțiilor. Iar natura șantierelor pe care le
vizitează variază de la demolări și recondiționări, până la instalarea de fațade. După absolvirea
Colegiului Tehnic Forestier Câmpina, au urmat o serie de calificări profesionale și în 2017 Alexandru
Moga s-a înscris la un curs de NEBOSH General, urmat de NEBOSH Construcții și NEBOSH
Accident Investigation.

ALINA-MARIA CRASNIANEC
EXPERT HSE
Educație și pregătire profesională: Absolvent Universitatea Babeș-Bolyai,
Facultatea de Știința Mediului – Cluj-Napoca; Master în environment Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Știința Mediului – Cluj-Napoca;
Master Ingineria relațiilor de muncă, sănătate și securitate în muncă, Facultatea
de Politehnică din Timișoara.

CĂTĂLINA BALAȘ
ADMINISTRATOR PROGRESSIO MINERVA
Educație și certificări:
2018 - Grafician - Pixel Lab;
2017 - Evaluator de Risc SSM - Universitatea Tehnică din Cluj Napoca;
2017 - Formator - Upway Consulting Grup;
2012 - Coordonator SSM - INCDPM - Institutul de Cercetare-Dezvoltare
pentru Protecția Muncii;
2012 - Cadru Tehnic PSI – Eurodeal;
2010 - Auditor pentru Sisteme de Management în concordanță cu SR OHSAS 18001: 2008 și SR EN
ISO 19011: 2003 - Mișcarea Română pentru Calitate;
2009 - Inginer Economic - Universitatea Aurel Vlaicu Arad;
2009 - Inspector SSM - Best Proserv Center.
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CLAUDIU ANDRONESCU

CLAUDIU ANDRONESCU
INSPECTOR SSM, CADRU TEHNIC PSI
Cu o experiență de peste 15 ani în domeniu, actualmente coordonează activitatea
de prevenire și protecție în cadrul societății CLA Expert SSM înființată în 2020,
iar viziunea sa este de a schimba mentalitatea lucrătorilor asupra securității și
sănătății propriei persoane și conștientizarea angajatorului că o societate nu
poate funcționa fără salariați sănătoși, care să se bucure de locuri de muncă
sigure. Claudiu Andronescu a absolvit Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară
din București - Inginerie și Management. Printre cursurile urmate, pentru dezvoltarea profesională
și cea personală se regăsesc: Curs postuniversitar Universitatea din Petroșani - Evaluarea Riscurilor
pentru SSM, Coordonator șantier în materie de SSM, Tehnician în construcții și lucrări publice,
Cadru Tehnic PSI, Manager securitatea informației și Cursuri de prim ajutor.

CONSTANTIN POPA

CONSTANTIN POPA
EXPERT HSEQ
Constantin Popa este pasionat de HSEQ. Cu toate că pregătirea lui de bază este
Fire Safety Engineer, prin cursurile ulterioare și prin experiența acumulată, se
poate numi expert HSEQ. Deține o diplomă Nebosh IOG, Master în Inginerie
Mecanică și Doctorat în Energetică, toate cursurile naționale care i-ar permite
să lucreze în România ca evaluator de riscuri și șef serviciu extern. A publicat
mai multe cărți și articole științifice, este tutore/trainer acreditat Nebosh și IADC, se mândrește cu
proiecte în care a îmbunătățit nivelul de cultură safety în diverse medii de lucru, cum ar fi construcții,
oil&gas, parcuri de turbine eoliene, dar și cu proiecte care includ systems engineering și partea de
product safety regulatory compliance în proiecte complexe. Este deschis către orice proiect care i-ar
oferi ocazia să ofere și să producă valoare.

CORNEL ISACOV

CORNEL ISACOV
EXPERT HSE
Cornel Isacov este la bază jurist, dar a acumulat o experiență de aproximativ
zece ani în domeniul sănătății și securității în muncă. Este absolvent al unui
Master în Inginerie Industrială, Ingineria Securității și Sănătății în Muncă
și Coordonează activitatea a aproximativ 1000 de lucrători în cadrul unei
importante companii care activează pe piața serviciilor de poștă și curierat
din România. Provocările la care a fost supus de-a lungul timpului îl fac să creadă că a devenit
mai bun în meseria pe care a ales-o, încercând ca printr-un efort conjugat, să protejeze sănătatea
lucrătorilor la locul de muncă.

COSMINA ELENA URECANU

COSMINA ELENA URECANU
EXPERT HSE
Cosmina Elena Urecanu este Inginer Mecanic, cu Specializarea Mașini și
Echipamente Termice. De asemenea, este auditor intern Sisteme de Management
Conform Standardelor ISO 9001, 14001, IATF 16949. A absolvit Universitatea
Politehnică Timișoara, Promoția 1987-1991, Facultatea de Mecanică și Institutul
Politehnic București, Facultatea de Aeronave și Inginerie Aerospațială, 19851987. Experiența profesională și-a dobândit-o ca urmare a funcțiilor ocupate în cadrul companiilor
pentru care a lucrat, încă din 1991: 1991-1993 Șantierul Naval Orșova, Inginer Proiectant; 1993-2000
Institutul de Mașini Termice Timișoara, Inginer Cercetare; 2000-2004 Electrotimiș, Timișoara,
Inginer Ofertare; 2004-2014 Consultant Sisteme de Management; 2014-2016 Frilame, Timișoara,
Manager Calitate; 2016-2018 Swoboda, Timișoara, HSE Specialist; 2018-2020 Rossini Sleeve
Technologies, Timișoara, HSE Manager.
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DIANA TEODORA MANTA

DIANA TEODORA MANTA
EXPERT HSE
Diana Teodora Manta are o vastă experiență privind securitatea și sănătatea
în muncă, în diferite domenii de activitate, cum ar fi: industria automotive,
industria metalurgică, construcții de drumuri și poduri, construcții civile,
transporturi și servicii. Are pregătire de Inginer horticultor, Specialist în
domeniul Securității și Sănătății în Muncă (specializare), Cadru Tehnic PSI
(specializare), Curs de Formator/Evaluare competențe profesionale, Curs de Auditor Intern Sisteme
de Management Integrat OHSAS 18001:2007, Managementul Securității și Sănătății în Muncă și
Relațiilor de Muncă (masterat). Este dedicată îmbunătăţirii continue a performanţelor sistemului de
management privind Securitatea, Sănătatea şi Mediul, care susţin o activitate durabilă şi profitabilă
în domeniul automotive.

DOREL RADU CRIȘAN

DOREL RADU CRIȘAN
MANAGER EH&S
Cu o experință de peste 15 ani în domeniu, Dorel Radu Crișan are răspundere în
domeniile Securității și Sănătății în Muncă, Situațiilor de Urgență și Protecția
Mediului pentru 650 angajați. El a absolvit Facultatea de Mecanică din ClujNapoca, Postuniversitara Ingineria Circulației Rutiere și Postuniversitara
Evaluarea riscurilor și auditului de conformitate de Securitate și Sănătate
în Muncă. Pentru a-și completa pregătirea profesională și cea personală, a urmat și Curs auditor
intern Sistem integrat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Curs Inspector Protecția
Muncii, Curs Cadru Tehnic PSI, Curs Inspector Protecție Civilă, Curs Specialist în Managementul
Deșeurilor și Curs acordare prim ajutor.

IOANA CARMINA NIȚU

IOANA CARMINA NIȚU
SPECIALIST ÎN DOMENIUL SSM
Carmina Nițu este absolventă a facultății de Chimie și Inginerie Chimică a
Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, cu certificări în domeniul SSM, PSI,
SU, auditor în domeniul Calității, Mediului și OSHAS. Are o experiență de peste
trei ani în domeniul securității și sănătății în muncă și a reușit implementarea
unei culturi sigure de securitate și sănătate pentru 200 angajați.

IULIAN GHERMAN

IULIAN GHERMAN
CONSULTANT HSEQ
Inginer mecanic, MBA, Iulian Gherman are peste 15 ani de experiență în
conducerea proiectelor de Schimbare a Culturii Siguranței pentru mari companii
multinaționale, în întreaga Europă. Consultant independent sau partener
pentru nume reputate în domeniu (DuPont Sustainable Solutions, The Risk
Factor, Safe Start), a avut oportunitatea de a aplica cele mai bune practici în
evaluarea culturii siguranței, managementul siguranței contractorilor, coaching, training, motivare,
implementare sisteme de management etc.
Și, cel mai important în Cultura Siguranței, a aplicat practic tehnicile de înțelegere și conștientizare a
importanței Factorului Uman: percepția siguranței, apetitul pentru risc, dialoguri despre siguranță,
influența emoțiilor etc.

MIHAI ANDRONESCU

MIHAI ANDRONESCU
MANAGER QEHS & SECURITATE, FACILITY MANAGEMENT
Are o experiență de peste 15 ani, începută în domeniul sistemelor de
management, calitate și mediu, după absolvirea Facultății IMST din cadrul
Politehnica București și continuând cu domeniul securității și sănătății în
muncă și managementul facilităților. Domeniile în care a activat sunt: producție
(confecții metalice și plastice, sisteme de securitate, IT&C), construcții și
instalații, benzi rulante, logistică. În prezent este membru al Serviciului Intern de Prevenire și
Protecție din cadrul Altex România și se ocupă de activitățile din departamentul Logistică ce
cuprinde 14 depozite la nivel național.
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SILVIU-NICOLAE PLATON

SILVIU-NICOLAE PLATON
EXPERT HSE
Silviu-Nicolae Platon este Directorul General al Safety1st Test București,
o microintrepindere în domeniul HSE. Domeniul de specialitate: Ingineria
mediului; Poluare fonică și vibrații. Educație și pregătire profesională: Studii
superioare, doctorat; Experiență de 16 ani în activitatea de cercetare-dezvoltare
în domeniul SSM și Mediu; Expert tehnic judiciar în domeniul Poluării Fonice;
Auditor SIM ISO 9001-18001-45001; Formator.

ȘTEFAN TIȚĂ

ȘTEFAN TIȚĂ
EXPERT HSE
Ștefan Tiță ajută companiile să își îmbunătățească siguranța în muncă din poziția
de consultant H&S, prin intermediul companiei pe care a fondat-o în 2014 din
dorința de a exista siguranță în muncă, cu o abordare practică. Experiența lui
provine din cei şase ani petrecuți în pozitia de inspector SSM în cadrul A&C
Consulting Services, serviciu extern și ultimii şapte ani drept consultant
independent. Printre cursurile pe care Ștefan Tiță le-a urmat pentru a se dezvolta profesional, se
numără: Curs inspector SSM (2007), Curs evaluator de risc (2011), Curs cadru tehnic PSI (2011),
Curs formator profesional (2011), Curs coordonator SSM (2019).

VALTER STĂNCIULESCU GORAN

VALTER STĂNCIULESCU GORAN
EXPERT QHSE
Poziția - Expert
Domeniu de specialitate - QHSE
Distincții profesionale - Grad IOSH
Educație și pregătire profesională: Universitatea Pitești - Facultatea de
Autovehicule rutiere; Universitatea Petroșani - Master - Evaluarea impactului
antropic și reconstrucția ecologică a zonelor afectate.

VLĂDUȚ STOICA

VLĂDUȚ STOICA
HS EXPERT SENIOR
Cu o experiență de patru ani în industria auto și trei ani jumătate în industria
chimică, Vlăduț Stoica face parte din departamentul de HS a celei mai mari
companii producătoare de îngrășăminte minerale pentru agricultură, din sudestul Europei. Ca educație și experiență profesională, este absolvent al Facultății
de Inginerie din cadrul Universității Petru Maior, licențiat în Automatică și
Informatică aplicată, masterand în Managementul Calității. De asemenea este absolvent al: cursului
postuniversitar Evaluator de Riscuri SSM, Auditor intern 9001-14001-45001, Manager al sistemului
de Calitate. În cadrul companiilor în care a activat, a încercat să creeze o cultură safety proactivă, prin
implicarea managementului și a tuturor angajaților, principalul lui obiectiv personal fiind acela de a
ridica nivelul culturii safety, în rândul angajaților reticenți la schimbare și a managementului reactiv.

EXPLEO ROMÂNIA
Adresă: B-dul Iuliu Maniu, nr.
7, corp D, Sector 6, București
Website: www.expleogroup.com
Tel: +(40) 374 701924

MIHAI GRIGORE
HEALTH, SAFETY AND SECURITY MANAGER
Având o experiență și un nivel de studii superior în domeniul Securității și
Sănătății în Muncă, fiind absolvent al Universității Politehnica din București,
cu specializarea în Ingineria Securității în Industrie, absolvent al cursurilor
de: Inspector SSM, Cadru Tehnic PSI, Evaluator de Risc în domeniul SSM,
Manager de Securitate, Mangementul Resurselor Umane și Managementul
Comunicării, Mihai Grigore coordonează și implementează politici de Securitate și Sănătate în
Muncă în cadrul companiei Expleo România pentru un număr de aproximativ 1000 de angajați.
Consideră că Securitatea și Sănătatea în Muncă este un domeniu în care pot activa doar persoane
cu un interes crescut în siguranța angajaților, pasionați de acest proces și totodată preocupați de a
învăța continuu.
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FORD ROMÂNIA
Adresă: Str. Henry Ford, nr.
29, Craiova, Jud. Dolj
Website: www.ford.ro
Email: fordcv@ford.ro
Tel: +(40) 372 516000

ALEX BURADA
RISK MANAGER
Cu o experiență de peste zece ani în managementul riscului, Alex Burada este
manager de risc pentru Ford România începând cu 2014, fiind responsabil
pentru siguranţă, securitate şi pompieri. Fiind inginer, la bază, și având şi o
diplomă de Master în managementul siguranței, recomandarea lui a venit din
rezultatele excelente în managementul sănătăţii şi siguranţei pentru construcția
și instalarea mai multor site-uri pentru Ford România, dar şi pentru site-uri Ford din Cologne şi
Saarlouis. Dezvoltarea carierei personale se bazează însă pe un set de valori cum ar fi feedback-ul,
transparenţa, gândirea inovatoare, respectarea deontologiei profesionale, precum şi contribuţia prin
baza de cunoștințe aduse unui mediu auto aflat în permanentă schimbare.

HERAEUS ROMÂNIA
Adresă: Calea Șagului, DN 59, km 8
+ 550m stânga, Chișoda, Jud. Timiș
Website: https://www.heraeus.com/
ro/group/about_heraeus/locations_
landingpages/romania.aspx
Tel: +(40) 256 301490

FELICIA TODINCĂ
MANAGER EHS
Felicia Todinică este manager EHS cu Responsabilități în domeniul protecției
mediului, securității și sănătății în muncă și situațiilor de urgență. Departamentul
EHS asigură atât implementarea și respectarea cerințelor legale pe cele trei arii,
precum și a cerințelor EHS ale companiei Heraeus și a cerințelor standardului ISO
14001. Specialitatea de bază a Feliciei este de inginer chimist. Felicia Todinică
a început activitatea în domeniul EHS mai întâi ca responsabil de mediu, pe lângă activitatea de
bază de team leader într-o companie multinațională, apoi a preluat și reponsabilitățile de lucrător
desemnat SSM. De patru ani s-a alăturat echipei Heraeus și ocupă poziția actuală de Manager EHS.
Alte specializări pe care le deține: evaluator de riscuri în domeniul sănătății și securității în muncă,
cadru tehnic PSI, auditor intern ISO 14001/2015.

HIDROCONSTRUCȚIA
Adresă: Calea Dorobanților, nr. 103105, Sector 1, București, RO-010561
Website: www.hidroconstructia.com
Email: office@hidroconstructia.com
Tel: +(40) 21 2081400

EUGEN ȘTEFĂNESCU
ȘEF SERVICIU PREVENIRE ȘI PROTECȚIE/SITUAȚII DE URGENȚĂ
Cu o experiență de 19 ani în domeniul securității și sănătății în muncă din
domeniul construcțiilor hidrotehnice, industriale, civile și edilitare, Eugen
Ștefănescu coordonează sistemul de management al securității și sănătății
în muncă din cadrul societății și implementarea obiectivelor specifice, în
cadrul tuturor subunităților interne și externe ale acesteia. Profesia de inginer
miner i-a fost de ajutor în acest domeniu, al securității și sănătății muncii, activând în cadrul
Serviciului de Prevenire și Protecție de la una dintre cele mai mari societații de construcții din
țara - Hidroconstrucția. Eugen Ștefănescu este absolvent al Universității Tehnice Petroșani,
Facultatea de Mine, specializarea “Exploatări Miniere subterane”, promoția 1996. Printre cele mai
recente cursuri pe care le-a urmat, pentru a-și aprofunda pregătirea profesională, se numără: 2020
- curs de perfecționare - actualizare “Coordonator SSM șantiere temporare și mobile” (curs inițial
2008, cursuri actualizare din trei în trei ani), 2019 - INCDPM București - curs de perfecționare
- „Protecții colective în construcții - inclusiv pentru lucrul la înălțime”, 2013 - CNSIPC - curs de
perfecționare “Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor”, 2011 - curs
postuniversitar “Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională” - în colaborare cu
INCDPM București și Universitatea Petroșani.

HOLCIM (ROMÂNIA)
Adresă: Calea Floreasca, nr.
169A, Clădirea B, et. 7, Sector
1, București, RO-014459
Website: www.holcim.ro
Email: rom-office@lafargeholcim.com
Tel: +(40) 21 2317708

MĂDĂLINA GOGORICI
MANAGER NAȚIONAL SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
Cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul industrial, Mădălina Gogorici
coordonează implementarea programului de management în ceea ce privește
sănătatea, securitatea și activitățile de profil în fabricile și locațiile grupului
Holcim în România, care numără peste 1700 de angajați. Este absolventă a
Facultății de Chimie din cadrul Universității București, licențiată în Biochimie,
și deține o diplomă de masterat în Ecologie și Dezvoltare Sustenabilă. Anterior poziției din Holcim
România a deținut diferite funcții de manager de sănătate, siguranță și mediu în industria de petrol
și gaze.
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HUAWEI TECHNOLOGIES
ROMÂNIA
Adresă: Str. Barbu Văcărescu,
nr. 201, et. 15, Sector 2,
București, RO-020276
Website: consumer.huawei.com/ro/

ISAFETY.RO
Website: www.isafety.ro

CORNEL VESCAN
EHS MANAGER
Cornel Vescan ocupă funcția de EHS Manager în cadrul Huawei Technologies
România, unde este responsabil cu implementarea standardelor de calitate
și cerințele de siguranță și sănătate ale companiei la nivel local și livrarea
proiectelor în conformitate cu procesele și procedurile interne. În ultimii 15
ani a ocupat poziții în domeniul Securității și Sănătății în Muncă în alte trei
companii, iar pentru îndeplinirea acestor atribuții a urmat cursuri de Legislație SSM de 80 de ore
și de 180 ore, cel de Evaluator de Risc și Managementul Securității și Sănătății în Muncă. Studiile
absolvite sunt Universitatea Tehnică Cluj Napoca - Secția: Acționări Electrice.

SORIN CENUȘĂ
FONDATOR ISAFETY.RO & CONSULTANT H&S
Sorin Cenusă ajută companiile să își îmbunătățească siguranța în muncă din
poziția de Consultant H&S prin intermediul companiei pe care a fondat-o în 2018
din dorința de a exista Siguranță în Muncă cu o abordare practică. Experiența
sa provine din cei 11 ani petrecuți în industria materialelor de construcții
(Lafarge/CRH) și ultimii doi ani ca și consultant independent.

KASTAMONU ROMÂNIA
Adresă: Str. Ierbuș, nr. 37,
Reghin, Jud. Mureș
Website: www.kastamonu.ro
Email: info@kastamonu.ro
Tel: +(40) 37 2593720

NICOLAE BĂDIN
MANAGER DEPARTAMENT HSE
Nicolae Bădin are poziția de manager HSE, fiind de profesie inginer
IL (Industrializarea Lemnului). În ceea ce privește educația și pregătirea
profesională, el a absolvit liceul de matematică fizică AL.I.Cuza din Focșani - anul
1990, a urmat Facultatea Industrializarea Lemnului, din cadrul Universității
Transilvania, Brașov, promoția 1996, deține Diplomă de master în cadrul
aceleiași facultăți (IL), specializarea Structuri avansate din lemn și tehnologii inovative, promoția
2014. Nicolae Bădin are titlul de doctor în Inginerie Forestieră, obținut în cadrul Universității
Transilvania Brașov, 2016-2020 și a urmat cursuri de pregătire profesională în domeniile: SSM, SU,
securitate radiologică, Protecția Mediului.

LINDE GAZ ROMÂNIA
Adresă: Str. Imbroane
Avram, nr. 9, Timișoara
Website: www.linde-gas.ro
Email: office@ro.linde-gas.com
Tel: +(40) 256 300700

DAN BAJALIU
MANAGER SSM
Domeniul de activitate: Coordonarea activităților înglobate de domeniile
Securitate și Sănătate în Muncă, Situații de Urgență, Securitate Fizică: programe
de dezvoltare, instruirea și educarea angajaților, monitorizarea condițiilor de la
locurile de muncă, evaluări de risc privind Securitatea și Sănătatea în Muncă și
Securitatea Fizică, Managementul Riscului etc.; Lead Auditor pentru audituri
conform OHSAS 18001:2007; Lead Investigator pentru investigații și cercetarea accidentelor;
Managementul Contractorilor pentru SSM și Securitate Fizică; Country Manager pentru Fișe cu date
de securitate conform Regulamentelor REACH&CLP. Educație: Absolvent al Institutului de Chimie
Militară „Nicolae Bălcescu” Sibiu; Absolvent al Universității de Chimie Sibiu, secția Chimie-Fizică.
Specializări: Psihopedagogie; Curs avansat de conducere subunități (caracter psihologic); Specializare
în SSM – Nivel Expert; Curs Postuniversitar de specializare în SSM; Specializare în Apărare Împotriva
Incendiilor și Protecție Civilă; Specializare în Transport de Mărfuri Periculoase pe calea ferată
(RÎD) – Consilier de siguranță; Curs Farmacologie – Persoană Calificată pentru Gaze Medicinale;
Curs Manager Securitate Fizică; Curs Evaluator la Securitate Fizică.
Experiență: 2003 – prezent: Manager Securitate și Sănătate în Muncă, Linde Gaz România; 1995 2002: Ofițer în cadrul Ministerului Apărării Naționale.
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MAXAM ROMÂNIA
Adresă: Str. Mr. Av. Ştefan Sănătescu,
nr. 7A, Sector 1, București
Website: www.maxam.net
Email: office@maxam-romania.ro
Tel: +(40) 21 2693469

DAN-ADRIAN DIDIŢEL
HSEQS MANAGER – CLUSTER 4 EUROPE
HSEQS Manager în cadrul Maxam România din anul 2010 (domeniul de
activitate: fabricarea și distribuția de explozivi de uz civil; servicii tehnice, de
împuşcare şi demolări). Auditor OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001. Responsabil
pentru amplasamente încadrate conform Directivei SEVESO şi elaborator de
Rapoarte de Securitate.
Distincții profesionale, premii: Certificat NEBOSH IGC; Membru în Comitetul Tehnic de
Standardizare pentru Explozivi.
Educație și pregătire profesională: Doctorand în cadrul Facultăţii de Geologie - Universitatea din
Bucureşti; licenţiat în „Stiinţa Mediului”; curs post-universitar „Auditul securităţii, sănătăţii în
muncă şi evaluarea riscurilor”; master „Relaţii Economice Internaţionale”.

MECHROM INDYSTRY
Adresă: Str. Calea Câmpulung,
nr. 552, Sat Argeșelu, Com.
Mărăcineni, Jud. Argeș , RO-117450
Website: www.campagnolo.com
Email: office@campagnolo.com
Tel.: +(40) 248 206490

GABRIELA FRÂNCU
HSE RESPONSIBLE/ȘEF SERVICIU INTERN
DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
În prezent Gabriela Frâncu ocupă funcția de HSE Responsible/Șef serviciu
intern de prevenire și protecție la Mechrom Industry, societate în care cultura
organizațională are la bază conceptul ,,Safety first’’. Are o experiență de peste
zece ani în dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicii de siguranță.
Reducerea riscurilor “as low as reasonably practicable” este o preocupare continuă. Experiența în
activitatea de Prevenire, Protecție și mediul cu riscuri ridicate, în care a lucrat în trecut, au dus la
dezvoltarea sa profesională și personală. Pasionată de psihologie comportamentală și inteligență
emoțională, a planificat și implementat în organizație, împreună cu colegii, acțiuni preventive/
proactive specifice HSE prin implicarea personalului la toate nivelurile. Sintagma ,,Sănătate și
siguranță în tot ceea ce faceți!’’ a devenit salutul lor. Inițiativele de a reduce riscurile de muncă și de
a îmbunătăți condițiile de muncă au fost completate prin proiecte destinate îmbunătățirii culturii
siguranței muncii, prin evaluarea riscurilor aferente locurilor de muncă din ambele puncte de
lucru - Mărăcineni și Curtișoara - prin implementarea unor condiții de muncă mai sigure, prin
îmbunătățirea echipamentului de protecție personală, prin adoptarea de echipamente de protecție
colectivă dar și prin îmbunătățirea standardelor și procedurilor HSE, prin stabilirea performanțelor
și cerințelor HSE pentru contractorii prestatori de servicii și monitorizarea performanțelor acestora
pe baza standardelor companiei. A absolvit Facultatea de Inginerie Pitești, secția TCM, inginer
mecanic; Universitatea Vest Timișoara - Centrul de Studii Postuniversitare - curs Evaluator risc de
accidentare și îmbolnăvire profesională. De asemenea este și Auditor Intern ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45000 și ISO 19011.

MMM AUTOPARTS
Adresă: Str. Câmpiei,
nr.137, Turda, Jud. Cluj
Website: http://www.mmm.es/
Email: office@mmmautoparts.ro

ANA-MARIA MARCU
EHS MANAGER
Domeniul de specialitate: Securitate și Sănătate în Muncă, Protecția Mediului,
Situații de Urgență. În prezent Ana-Maria Marcu coordonează activitatea
unei fabrici de producție cu peste 500 de angajați și este Șef Serviciu Extern de
Prevenire și Protecție. Studiile în domeniul sociologiei și ingineriei s-au îmbinat
perfect cu activitatea pe care a desfășurat-o în cei peste 15 ani în domeniu HSE.
Își amintește cu drag și emoție cum aștepta să intre la interviul cu Directorul General al celei mai
mari companii din județul Alba pentru poziția de Responsabil Resurse Umane, fără experiență în
câmpul muncii și cu atât mai puțin în domeniul SSM. A început practic de la zero și s-a dezvoltat
profesional având șansa să lucreze în mari companii multinaționale. În același timp și-a dezvoltat
și viața de familie, în acest moment fiind căsătorită de 14 ani și având doi copii.
Astăzi, ceea ce face, nu mai este pentru Ana-Maria Marcu un job, ci este un STIL DE VIAȚĂ pe
care încearcă să îl insufle și altora.
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MOL ROMÂNIA
PETROLEUM PRODUCTS
Adresă: Str Daniel Danielopolu,
nr. 4-6, Sector 1, București
Website: www.molromania.ro
Tel: +(40) 212 048500

OVIDIU CRISTUREAN
SD&HSE MANAGER
Departamentul SD&HSE din cadrul companiei noastre se subordonează direct
CEO. Formația profesională a SD&HSE Manager este ingineria și managementul
calității (BS) cu supraspecializări în domeniile Managementului Afacerii (MS),
Ecologiei (MS) și Sănătate și Securitate în Muncă (NEBOSH).

MW ROMÂNIA
Adresă: Str. Tudor Vladimirescu,
nr. 782, Drăgășani, Jud.
Vâlcea, RO-245700
Website: www.gruppocln.com
Tel: +(40) 250 830184

LIVIU IONUȚ OPREA
MANAGER HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT
Cu o experiență de peste opt ani în HS&E în domeniul industrial, activând
numai în companii multinaționale, cu abordări diferite în ceea ce privește
domeniul safety, absolvent al Universității din Craiova, Specialist în Sănătate
și Securitate în Muncă, Protecția Mediului și Situații de Urgență. Actualmente
Liviu Ionuț Oprea lucrează în cadrul MW România group CLN din decembrie
2019 , companie cu aproximativ 400 de angajați din domeniul automotive. Liviu este auditor intern
pentru sistemele de management ISO 9001:2015, ISO1400:2015 și ISO 45001:2018, în continuă
dezvoltare personală și profesională implicându-se în mod voluntar în diverse proiecte care mai
pot ajuta în dezvoltarea sa.

NESTLÉ ROMÂNIA
Website: www.nestle.ro
Email: contact@ro.nestle.com
Tel: 0800 863 785

CRISTIAN GEORGESCU
GENERAL SERVICE MANAGER
Cristian Georgescu are o experiență de peste 27 de ani în domeniul siguranței
și securității la locul de muncă. În cadrul Nestlé România ocupă poziția de
General Service Manager și lucrează în companie de peste 14 ani. Se ocupă
de administrarea tuturor serviciilor generale (clădiri, echipamente de birou,
furnizori), de Protecția Muncii, de tot ce înseamnă Siguranță și Securitate,
precum și de supervizarea flotei de vehicule a companiei. Anterior a lucrat la MOL România ocupând
poziția de Operation, Fleet and Archiving Administrator și la Shell, unde a ocupat poziția de Offices
and Car Fleet Administrator.

NIMET
Adresă: Str. Târgului, nr.103, Lazuri,
Jud. Dâmbovița, RO-137121
Email: office@nimet.ro
Tel: +(40) 245 607000

ADRIAN VLADUCĂ
RESPONSABIL PROTECȚIA MEDIULUI, SSM ȘI PSI
Cu o experiență de cinci ani în domeniul securității și sănătății în muncă,
Adrian Vladucă coordonează activitățile legate de sănătate, securitate în muncă
și protecția mediului din cadrul companiei Nimet, pentru aproximativ 650 de
angajați. Este absolvent al Facultății de Ingineria Mediului din Târgoviște cu
diplomă de Inginer. Pentru a-și aprofunda pregătirea profesională, a urmat
cursuri de: Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, REACH, CLP & SDS - spețe &
studii de caz; Responsabil cu gestiunea deșeurilor; Manager al sistemelor de management de Mediu;
Accidentele de muncă - funcționare defectuoasă a sistemului de management SSM; Specialist în
managementul deșeurilor și Servant Pompier.

deșeurilor.

Romania

NICOLAE PETRE
RESPONSABIL PROTECȚIA MEDIULUI
Cu o experiență de 18 luni în domeniu, Nicolae Petre coordonează activitățile
legate de protecția mediului,prin îmbunătățirea continuă a calității servicilor
oferite și performanțelor de mediu, prin prevenirea poluării datorată activităților
din cadrul companiei Nimet. Este absolvent al Colegiului Național Ienăchiță
Văcărescu din Targoviște, unde a obținut diploma de Responsabil gestiunea
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OȚELINOX, TÂRGOVIȘTE
Adresă: Str. Șoseaua Găești, nr.
16, Târgoviște, Jud. Dâmbovita
Website: www.otelinox.ro
Tel: +(40) 245 209100;
+(40) 245 209101

RĂZVAN VASILE CIOMÂRTAN
HEAD OF HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT
Răzvan Vasile Ciomârtan are ca domeniul de specialitate Securitatea și Sănătatea
în Muncă, Protecția Mediului, Managementul Proiectelor, Pregătirea pentru
Situațiile de Urgență, Managementul organizației în timpul pandemiei cu noul
Coronavirus (Covid-19). Este licențiat în Fizică și Chimie, Management de
Mediu (studii de master & postuniversitare), Managementul Proiectelor (studii
de master & specializări ulterioare), Evaluator al riscurilor pentru Securitate și Sănătate în Muncă
(studii postuniversitare), Auditor de Mediu (specializare), Auditor intern ISO 45001 (specializare),
Inspector în domeniul Securității și Sănătății în Muncă (specializare), Cadru Tehnic cu atribuții în
domeniul Prevenirii și Stingerii Incendiilor (specializare), Leadership & Management, Comunicare,
Negociere și Contractare etc.

POLICOLOR BUCUREȘTI
Adresă: B-dul Timisoara, nr. 98,
Sector 6, București, RO-061334
Website: www.policolor.ro
Email: office@policolor.ro
Tel/Fax: +(40) 021 3451730

MIHAELA SERGIANA LOPĂTARU
HSE MANAGER
Mihaela Sergiana Lopătaru este HSE Manager în cadrul Policolor și are
experiență în toate tipurile de activități: proiectare și inginerie, prestare de
servicii și acum producție. Ca domeniu de specialitate, Mihaela Sergiana
Lopătaru este Inginer tehnolog industrie alimentară. Are bună cunoaștere a
legislației, inclusiv în domenii conexe cu SSM-ul și protecția mediului, cum ar
fi: legislația aplicabilă transportului rutier de persoane și mărfuri, pază și protecție, precursori de
droguri și explozivi etc. Și mai ales, este mânată de dorința de a aduce tradiționalul SSM în secolul
21, mai puțin birocratic și mai mult inovativ - o abordare nouă a modalității de instruire, astfel încât
să transmitem mesaje cheie, o abordare mai logică a greoaielor instrucțiuni de lucru și nu numai.
Educație și pregătire profesională: cursuri Inspector SSM, evaluator risc, auditor calitate și mediu,
cadru tehnic PSI etc.

PREH ROMÂNIA
Adresă: Str. Hermann Oberth, nr. 23,
Ghimbav, Jud. Brașov, RO-507075
Website: www.preh.com
Email: info@preh.ro
Tel: +(40) 268 403100

MARIUS BERECHET
CONDUCĂTOR SERVICIU INTERN DE PREVENIRE
ȘI PROTECȚIE/SU/PROTECȚIA MEDIULUI
Marius Berechet are o experiență de peste 36 de ani în domeniul industrial și
coordonează serviciul intern de prevenire și protecție din cadrul Preh România
din anul 2010, companie care, de la circa 160 de lucrători în 2010 a ajuns, în
octombrie 2020, la peste 2200. Domeniul său de specialitate este Inginerie
mecanică. Este absolvent al facutății de Tehnologia Construcțiilor de Mașini din cadrul Universității
Transilvania din Brașov și are specializare postuniversitară efectuată în cadrul Facultății de Muniții
a Academiei Tehnice Militare București. De asemenea, pentru a-și completa pregătirea profesională,
a urmat cursuri postuniversitare în domeniul SSM/SU, Cursuri în domeniul protecției mediului,
SSM, SU, dar și de Manager energetic pentru industrie sau Manager al sistemelor de management
de securitate și sănătate ocupațională și de mediu ISO 14001, 45001.

ROMPETROL RAFINARE
Adresă: Bd-ul. Năvodari, nr. 215,
Clădirea Administrativă, Năvodari
Website: https://rompetrolrafinare.kmginternational.com/
Email: office.rafinare@
rompetrol.com
Tel: +(40) 241 506000

FELICIA ANDREI
DIRECTOR QHSE ROMPETROL RAFINARE
Felicia Andrei este absolventă a Institutului Politehnic din Iași, Facultatea de
Chimie Industrială, secția Tehnologie a compușilor macromoleculari. A început
să lucreze pe platforma Petromidia în 1988 ca inginer stagiar și a devenit parte
a echipei LDPE, colaborând cu companii prestigioase românești și străine. În
perioada 1995-2001, a ocupat funcția de coordonator pentru studiul polimerilor,
ceea ce i-a permis să-și dezvolte activitățile profesionale în domeniul petrochimic și să breveteze
„Compozite transparente din polipropilenă”. Domeniul proceselor tehnologice și inginerie a devenit
o nouă oportunitate pentru a-și dezvolta abilitățile de management al proiectelor. Ca rezultat, Felicia
Andrei a preluat managementul suportului tehnic al clienților și managementul calității, sănătății,
siguranței și protecției mediului în cadrul uzinei petrochimice a Rompetrol Rafinare. Din 2010,
Felicia Andrei asigură managementul QHSE pentru rafinăriile Rompetrol Rafinare - Petromidia
Năvodari și Vega Ploiești, fiind în același timp responsabilă cu coordonarea proiectului de îmbunătățire
a culturii safety pe platformă, înregistrarea REACH pentru substanțe chimice, managementul CO2
etc. Deține certificate pentru ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001 auditor/auditor principal (IRCA,
Germanisher Lloyd) și a primit, de asemenea, instruire în alte cursuri suplimentare necesare pentru
munca de succes în poziția actuală - Leadership & Software pentru cercetare HAZOP, SIX SIGMA
etc. De asemenea, a primit certificatul internațional general pentru sănătate și siguranță NEBOSH
și certificatul internațional tehnic pentru siguranța industrială în industria petrolului și gazelor.

KMG ROMPETROL
Adresă: Piața Presei Libere, nr. 3-5, City
Gate Northern Tower, et. 2, București
Website: https://kmginternational.com/
Email: office@rompetrol.com
Tel: +(40) 21 3030800
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SCHINDLER ROMÂNIA
Adresă: Str. Preciziei, nr. 6R,
et. 1, Sector 6, București
Website: www.schindler.ro

SKANSKA ROMÂNIA
Website: www.skanska.ro
Email: office@skanska.ro
Tel: +(40) 372 301300

MIRCEA DEACONU
HEALTH & SAFETY MANAGER
Prin poziția de Health & Safety Manager ocupată în cadrul companei Schindler,
Mircea Deaconu acoperă toate aspectele de securitate și sănătate în muncă,
precum și aspecte de mediu pentru România, Bulgaria și Grecia, fără a avea
o echipă directă, dar cu persoane responsabile care răspund direct pe linie de
SSM managerului din România. În decursul anilor a lucrat cu toată zona de
Safety, dar în special: evaluarea și prevenirea riscurilor, investigarea incidentelor, machinery safety,
dezvoltarea de procese noi pentru minimizarea riscurilor de la locul de muncă, lucru la înălțime
etc. Mircea Deaconu este absolvent al masterului Ingineria în Securitatea și Sănătatea în Muncă,
certificat Lean Six Sigma Green Belt, auditor terță parte ISO 45001 și ISO 14001 etc.

IULIAN BADEA
HEALTH & SAFETY MANAGER, SKANSKA
CONTRUCTION ROMÂNIA
Domeniu de specialitate: Inginerie Mecanică. Educație: Facultatea de Inginerie
Mecanică - Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești. Experiență profesională:
în domeniul sănătății și siguranței din 2009.

MIRCEA BOSIE
HEALTH&SAFETY MANAGER RO/HU/CZ,
SKANSKA PROPERTY ROMÂNIA
Domeniu de specialitate: Inginer CCIA. Distincții profesionale: Certificare
NEBOSH IGC1, ICC1, ICC2, HSL Excellence; Certificare Kinaston Associates
Ltd. Accident Investigaton. Educație și experiență profesională: Universitatea
Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași, specializarea Construcții Civile Industriale
și Agricole, experiență în domeniul sănătății și siguranței în muncă din 2008.

SMART WOOD ROMÂNIA
Adresă: Str. Ion Ionescu de la Brad,
nr. 15, Timișoara, Jud. Timiș
Website: www.smartwood.world

HORAȚIU MOROȘANU
HSE MANAGER (INCLUDING FIRE SAFETY)
Pregătirea profesională pe care Horațiu Moroșanu a dobândit-o de-a lungul
timpului cuprinde: Inginer mecanic - Politehnica Timișoara, Evaluator riscuri
SSM - Universitatea Petroșani, masterand IRMSSM - Politehnica Timișoara,
inspecții ATEX - INSEMEX Petroșani. Alte calificări pe care le-a obținut:
Cadru tehnic PSI; Specialist de Mediu; Specialist SSM; Auditor OHSAS, ISO
14001-2015, ISO 50001-2008; RSVTI.

SMITHFIELD ROMÂNIA
Adresă: Str. Polonă, nr. 4, Timișoara
Website: www.smithfieldferme.ro
Tel: +(40) 256 278800

NEBOIȘA GIURICI
HEALTH & SAFETY MANAGER, DIVIZIA FERME
Expert sănătate și securitate în muncă, cu o experiență de peste 10 ani în
companii dinamice cu resposabilități în zona de securitate și sănătate în muncă,
dezvoltarea personalului și traininguri. Neboișa Giurici are ca obiectiv principal
dezvoltarea și implementarea de strategii pentru reducerea riscurilor și implicit
creșterea performanței. A îmbunătățit siguranța și bunăstarea angajaților în
mediul de lucru, acordând asistență organizației pentru a minimiza pierderile și expunerea inutilă
la risc financiar, legal și de imagine, prin dezvoltarea și aplicarea unor programe de reducere a
riscurilor. Creșterea gradului de conștientizare a angajaților referitor la importanța sănătății și
securității în muncă a condus la reducerea numărului de accidente de muncă cu 60% în ultimii doi ani
și implicit la reducerea costurilor. Programul de implicare a angajaților denumit P.O.R.C. (prevenire,
observare, raportare, corectare) a fost recompensat la nivel național în anul 2014 prin câștigarea la
Romanian CSR Awards a locului III la secțiunea „angajați”. Întreaga activitate a departamentului
de sănătate și securitate în muncă a fost recompensată în anii 2012 și 2014 în SUA prin acordarea
premiului „International Awards for Outstanding Performance in Health & Safety Management”
în cadrul grupului Smithfield.
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TENARISSILCOTUB
Adresă: B-dul Mihai Viteazu,
nr.93, Zalău, jud. Sălaj
Website: www.tenaris.com

ANCA SĂLĂJAN
HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENT DIRECTOR ROMÂNIA
Anca Sălăjan, 34 de ani, în prezent Director SSM în TenarisSilcotub, cu
responsabilități pentru 1500 de angajați în şapte locații incluzând: oțelărie,
laminor continuu, fabrica de prăjini, linii de finisare, depozit de fier vechi
și birouri funcționale. Lucrează în TenarisSilcotub de peste zece ani unde a
început ca responsabil protecția mediului pentru laminorul continuu și liniile
de finisare, după care a avut diverse experiențe în departamentul comercial pentru piața națională
și internațională de petrol și gaze.

TMK-ARTROM
Adresă: Str. Drăgănești,
Slatina, Jud. Olt
Website: www.tmk-artrom.eu
Email: office.slatina@tmk-artrom.eu
Tel: +(40) 249 436862

MAGDALENA POPESCU
DIRECTOR DE CALITATE, MEDIU ȘI SISTEME DE
MANAGEMENT INTEGRAT (CALITATE, MEDIU ȘI OHSAS)
Magdalena Popescu este Director de Calitate, Mediu și Sisteme de Management
Integrat (Calitate, Mediu, OHSAS) în cadrul companiei TMK Artrom din anul
2006, iar din anul 2012 coordonează Sistemul de management integrat al Diviziei
Europene (TMK Artrom, TMK Reșița, TMK Italia, TMK Europe Gmbh în
Germania și TMK-Industrial Solutions LLC SUA). Din anul 2012 este Lead Auditor certificat CQI/
IRCA (Registrul Internațional al Auditorilor Certificați) pentru standardul de calitate ISO 9001,
14001OHSAS 18001, IATF 16949. Începând cu anul 2015 coordonează la nivelul Diviziei Europene,
împreună cu Serviciul intern de prevenire și protecție, ziua „Steel Safety Day”, efectuând auditurile
interne pe teme de securitate în muncă și completând documentația solicitată pentru participarea
la această acțiune. Magdalena Popescu a absovit Universitatea Politehnică București - Facultatea de
Tehnologie Chimică, Secția Anorganică, specializarea inginer chimist.

TRICO WIPERS PLOIEȘTI
Adresă: Ariceștii Rahtivani,
nr. 874, Teren 76, Parcela
396/77, Parc Industrial WDP,
Jud. Prahova, RO-107025
Website: www.tricoproducts.com

VODAFONE ROMÂNIA
Adresă: Str. Barbu Văcărescu, nr. 201,
Globalworth Tower, et. 8, București
Website: www.vodafone.ro
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CRISTINA CĂLIN
COORDONATOR EHS
Cristina Călin este Coordonator EHS, în cadrul departamentului HR. Este de
profesie Doctor Inginer Chimist. Specializările Cristinei Călin sunt: Evaluator
de riscuri, Inspector SSM, Cadru tehnic PSI, Auditor extern ISO 14001 & 45
001 și Responsabil cu gestiunea deșeurilor.

EUGEN MUNTEANU
MANAGER HEALTH AND SAFETY
Educație și pregătire profesională: Departamentul Health, Safety and Wellbeing
este condus de către Eugen Munteanu, Manager Health and Safety, de profesie
Inginer. Eugen Munteanu este absolvent al secției de Ingineria Mediului din
cadrul Universtității Tehnice Gheorghe Asachi Iași. Ulterior, a urmat cursuri
aprofundate în domeniul dezvoltării durabile și ecosustenabilității, precum și
cursuri de calificare legale și internaționale (ex. NEBOSH) în domeniul sănătății și securității în
muncă, profesând timp de 15 ani în domeniul sistemelor de management al calității, mediului și
sănătății, securității în muncă în diferite industrii: construcții, media outdoor, telecomunicații etc.
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INSPECTORATE SITUAȚII DE URGENȚĂ
Instituție: IGSU
Localitate: BUCUREȘTI
Inspector Șef: General de Brigadă Dan-Paul IAMANDI
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef: Colonel Cristian
RADU
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Cezar-Mihai DAMIAN
Adresa: Str. Banu Dumitrache, nr. 46, sector 2, cod poștal
023765
Telefon: 021 2086150
Fax: 021 2420990
Email: igsu@mai.gov.ro; contact@igsu.ro
Website: www.igsu.ro
Instituție: I.S.U. ALBA
Localitate: ALBA IULIA
Inspector Șef: Colonel Adrian Marius GUIA
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Ovidiu Nicolae COSTEA
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Silviu DOGAR
Adresa: Str. A. I. Cuza, nr. 10, cod poștal 510193
Telefon: 0258 810411
Fax: 0258 810425
Email: isujab@isualba.ro
Website: www.isualba.ro
Instituție: I.S.U. TELEORMAN
Localitate: ALEXANDRIA
Inspector Șef: Colonel Marius STANCU
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Valentin POMPILIU MANEA
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Eugen Mihai TRIFU
Adresa: Str. Carpați, nr. 7, cod poștal 140050
Telefon: 0247 311113
Fax: 0247 313143
Email: isuteleorman@isuteleorman.ro
Website: www.isuteleorman.ro
Instituție: I.S.U. ARAD
Localitate: ARAD
Inspector Șef: Colonel Cristian GÂRBĂU
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Cătălin PINTESCU
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Claudiu Ioan GALE
Adresa: Str. Andrei Saguna, nr. 66-72, cod poștal 317426
Telefon: 0257 251212
Fax: 0257 256712
Email: protciv@artelecom.net
Website: www.isuarad.ro
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Instituție: I.S.U. BACĂU
Localitate: BACĂU
Inspector Șef: Colonel Ovidiu CĂRĂŞEL
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Ștefan-Victor UNGUREAN
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Doru ONICA
Adresa: Str. Milcov, nr. 49, cod poștal 600168
Telefon: 0234 550000
Fax: 0234 575053
Email: office@isubacau.ro
Website: www.isubacau.ro
Instituție: I.S.U. MARAMUREȘ
Localitate: BAIA MARE
Inspector Șef: Colonel Ioan Ioniță SÎRB
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Florin CIORNEA
Adresa: Str. Vasile Lucaciu, nr. 87, cod poștal 430322
Telefon: 0262 211212
Fax: 0262 214981
Email: contact@isumm.ro
Website: www.isumm.ro
Instituție: I.S.U. BISTRIȚA
Localitate: BISTRIȚA
Inspector Șef: Colonel doctor inginer Constantin FLOREA
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Colonel inginer Liviu Marcel POP
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Mihai SUCIU
Adresa: Str. Sigmirului, nr. 16, cod poștal 420158
Telefon: 0263 239404
Fax: 0263 236198
Email: isubistrita@yahoo.com
Website: www.isu-bistrita.ro
Instituție: I.S.U. BOTOȘANI
Localitate: BOTOȘANI
Inspector Șef: Colonel Doctor Inginer Mihai-Cristian
AMARANDEI
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Dan-Decebal MURARU
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Cristian TUDURUŢĂ
Adresa: Str. Uzinei, nr. 3, cod poștal 710020
Telefon: 0231 508015
Fax: 0231 504986
Email: relatii_publice@isubotosani.ro
Website: www.isubotosani.ro
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Instituție: I.S.U. BRĂILA
Localitate: BRĂILA
Inspector Șef: Colonel Cristian ION
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Georgică BURLACU
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Ion-Laurențiu ION
Adresa: Bd. Dorobanților, nr. 468, cod
poștal 810091
Telefon: 0239 611212
Fax: 0239619669
Email: situatii_urgenta@isubraila.eu
Website: www.isubraila.eu
Instituție: I.S.U. BRAȘOV
Localitate: BRAȘOV
Inspector Șef: Locotenent Colonel Lucian
MARCIU
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Maior Valeriu DAVID
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Maricel RUGINĂ
Adresa: Str. Mihai Viteazul, nr. 11, cod
poștal 500174
Telefon: 0268 428888
Fax: 0268 543537
Email: contact@isujbv.ro
Website: www.isujbv.ro
Instituție: I.S.U. BUCUREȘTI-ILFOV
Localitate: BUCUREȘTI
Inspector Șef: Colonel Orlando-Cătalin
ȘCHIOPU
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Irinel-Alexandru PRECUP
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Marius Iulian ISAR
Adresa: Calea 13 septembrie nr.135, sector
5, cod poștal 050719
Telefon: 021 2075500
Fax: 021 3165116
Email: contact@isubif.ro
Website: www.isubif.ro
Instituție: I.S.U. BUZĂU
Localitate: BUZĂU
Inspector Șef: Colonel Valeriu ENACHE
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Mihail-Loren PASCU
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Alexandru NEGOIȚĂ
Adresa: Str. Bistriței, nr.51, cod poștal
120112
Telefon: 0238 721301
Fax: 0238 713973
Email: isubuzau@yahoo.com
Website: www.isubuzau.ro
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Instituție: I.S.U. CĂLĂRAȘI
Localitate: CĂLARAȘI
Inspector Șef: Locotenent Colonel Adrian
PĂDURARU
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Mircea Vucașin
DRAGOMAN
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Ionel RUSCAREANU
Adresa: Str. București, nr. 344, cod poștal
910058
Telefon: 0242 311818
Fax: 0242 314062
Email: contact@isucalarasi.ro
Website: www.isucalarasi.ro
Instituție: I.S.U. CLUJ
Localitate: CLUJ NAPOCA
Inspector Șef: General de brigadă
Ion MOLDOVAN
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Pavel BĂLTARU
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Grigore URCAN
Adresa: Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 69-71,
cod poștal 400124
Telefon: 0264 591255
Fax: 0264 593873
Email: isujcj@yahoo.com
Website: www.isucj.ro
Instituție: I.S.U. CONSTANȚA
Localitate: CONSTANȚA
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Vlăduț ION
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Ionel ROȘCA
Adresa: Str. Mircea cel Bătrân, nr. 100, cod
poștal 900663
Telefon: 0241 617381
Fax: 0241 616342
Email: urgente@isudobrogea.ro
Website: www.isudobrogea.ro
Instituție: I.S.U. DOLJ
Localitate: CRAIOVA
Inspector Șef: Colonel Bogdan-Constantin
VLĂDUȚOIU
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Cristinel CONERU
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Teodor NISTOR
Adresa: Str. C.D. Fortunescu, nr. 2, cod
poștal 200385
Telefon: 0251 510126
Fax: 0251 510127
Email: dispecerat@isudolj.ro
Website: www.isudolj.ro

Instituție: I.S.U. HUNEDOARA
Localitate: DEVA
Inspector Șef: Colonel Viorel DEMEAN
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Claudiu ACHIM
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Maior Dacian DUD
Adresa: Str. George Coșbuc, nr. 26, cod
poștal 330012
Telefon: 0254 214220
Fax: 0254 211212
Email: isuhd@isuhd.ro; isuhd@yahoo.com
Website: www.isuhd.ro
Instituție: I.S.U. MEHEDINȚI
Localitate: DROBETA TURNU SEVERIN
Inspector Șef: Colonel Florentin
DRAGOMIR
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Marius GOGÂLTAN
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Cătălin CIOROIANU
Adresa: Str. Portului, nr. 2, cod poștal
220234
Telefon: 0252 313362
Email: informarepublica@isumehedinti.ro
Website: www.isumehedinti.ro
Instituție: I.S.U. VRANCEA
Localitate: FOCȘANI
Inspector Șef: Colonel Flaviu CHISCOP
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Cristian SOARE
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Silviu-Constantin
MOCANU
Adresa: Str. Dornișoarei, nr. 10, cod poștal
620087
Telefon: 0237 611212
Fax: 0237 625701
Email: office@isujvn.ro
Website: www.isujvn.ro
Instituție: I.S.U. GALAȚI
Localitate: GALAȚI
Inspector Șef: Colonel Ion TOMA
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Vasile ONU
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Maior Daniela Cătalina MELINTE
Adresa: Str. Mihai Bravu, nr. 36, cod poștal
800208
Telefon: 0236 460441
Fax: 0236 460645
Email: relatiipublice@isujgalati.ro
Website: www.isujgalati.ro
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Instituție: I.S.U. GIURGIU
Localitate: GIURGIU
Inspector Șef: Locotenent Colonel Radu
COVACI
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Maior Ștefan ELISEI
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Alin Mihai ROȘU
Adresa: Str. Dorobanți, nr. 19, cod poștal
080385
Telefon: 0246 215150
Fax: 0246 219149
Email: inspectorat@isugiurgiu.ro
Website: www.isugiurgiu.ro
Instituție: I.S.U. IAȘI
Localitate: IAȘI
Inspector Șef: Colonel Ionuț-Ciprian
GRĂDINARU
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Petrea MELINTE
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Dragoș ROȘU
Adresa: Str.Lascar Catargi, nr. 59, cod
poștal 700107
Telefon: 0232 412121
Fax: 0232 213617
Email: isujiasi@gmail.com
Website: www.isujis.ro
Instituție: I.S.U. HARGHITA
Localitate: MIERCUREA CIUC
Inspector Șef: Colonel Stelian CIMPOEȘU
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Ovidiu DUDU
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Marian BĂRCĂCEANU
Adresa: Str. Iancu de Hunedoara, nr. 14, cod
poștal 530192
Telefon: 0266 371657
Email: isuharghita@igsu.ro
Website: www.isuharghita.ro
Instituție: I.S.U. BIHOR
Localitate: ORADEA
Inspector Șef: Colonel Sorin Mihai CABA
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Alexandru CSILIK
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Gheorghe MARIȘ
Adresa: Str. Avram Iancu, nr. 9, cod poștal
410094
Telefon: 0259 411212
Fax: 0259 430693
Email: isubh@isubh.ro
Website: www.isubh.ro
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Instituție: I.S.U. NEAMȚ
Localitate: PIATRA NEAMȚ
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Mihai Ciprian MITREA
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Claudiu GAMAN
Adresa: Str. Cuiejdi, nr. 34, cod poștal
610024
Telefon: 0233 216815
Fax: 0233 211666
Email: isuneamt@ijsunt.ro
Website: www.ijsunt.ro
Instituție: I.S.U. ARGEȘ
Localitate: PITEȘTI
Inspector Șef: Locotenent Colonel Bogdan
OLAR
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Alin BEREVOESCU
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Daniel SOARE
Adresa: Str. Traian, nr. 26, cod poștal
110424
Telefon: 0248 217400
Fax: 0248 611301
Email: rel.pub@isuarges.ro
Website: www.isuarges.ro
Instituție: I.S.U. PRAHOVA
Localitate: PLOIEȘTI
Inspector Șef: Colonel Mihai DRĂGAN
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Dumitru ELISEI
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Alexandru MUSCALU
Adresa: Str. Rudului, nr. 96, cod poștal
100304
Telefon: 0244 595366
Fax: 0244 597000
Email: isu_ph@isuprahova.ro
Website: www.isuprahova.ro
Instituție: I.S.U. VÂLCEA
Localitate: RÂMNICU VÂLCEA
Inspector Șef: Colonel Doctor Inginer Dan
PASCARU
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Leontin Valeriu PĂTRU
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Ciprian Virgil POCOVNICU
Adresa: Str. Decebal, nr. 7, cod poștal
240255
Telefon: 0250 748201
Fax: 0250 746836
Email: contact@isuvl.ro
Website: www.isuvl.ro

Instituție: I.S.U. SEMENIC
Localitate: REȘIȚA
Inspector Șef: Locotenent Colonel George
COZARIUC
Adresa: Str. Castanilor, nr. 123, cod poștal
320030
Telefon: 0255 211213
Fax: 0255 211137
Email: contact@isusemenic.ro;
isu_semenic@yahoo.com
Website: www.isusemenic.ro
Instituție: I.S.U. SATU MARE
Localitate: SATU MARE
Inspector Șef: Colonel Nicolae DIMA
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Aurel ULICI
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Maior Sergiu BUZDUGA
Adresa: Str. Fabricii, nr. 35, cod poștal
440096
Telefon: 0261 711212
Fax: 0261 768252
Email: dispecerat_isusatumare@yahoo.com
Website: www.isusatumare.ro
Instituție: I.S.U. COVASNA
Localitate: SFÂNTU GHEORGHE
Inspector Șef: Locotenent Colonel Adrian
SIMȚEA
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Maior Daniel PREDICIOIU
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Alexandru ARMINICI
Adresa: Str. Oltului, nr. 31-33, cod poștal
520027
Telefon: 0267 315350
Fax: 0267 311182
Email: covasna@isujcv.ro
Website: www.isujcv.ro
Instituție: I.S.U. SIBIU
Localitate: SIBIU
Inspector Șef: Locotenent Colonel Lucian
TREFAȘ
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Maior Laurentiu ANASTASIU
Adresa: Str. Vasile Cirlova, nr. 16-22, cod
poștal 550017
Telefon: 0269 211212
Fax: 0269 211928
Email: relatii.publice@isusibiu.ro
Website: www.isusibiu.ro
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Instituție: I.S.U. OLT
Localitate: SLATINA
Inspector Șef: Colonel Adrian TĂNASE
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Alin PETRIȘAN
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Constantin
GHIOCANU
Adresa: Aleea Tipografului, nr. 7, cod poștal
230002
Telefon: 0249 432211
Fax: 0249 432288
Email: isuolt@isuolt.ro
Website: www.isuolt.ro
Instituție: I.S.U. IALOMIȚA
Localitate: SLOBOZIA
Inspector Șef: Colonel Laurențiu BÂCU
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Florian LICĂ
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Florin GIORCOVICI
Adresa: Str. Lacului, nr. 23, cod poștal
920012
Telefon: 0243 232396
Fax: 0243 230088
Email: dispecerat@isujialomita.eu;
contact@isujialomita.eu
Website: www.isujialomita.eu
Instituție: I.S.U. SUCEAVA
Localitate: SUCEAVA
Inspector Șef: Colonel Costica GHIAȚĂ
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Maior Marian Constantin RUSCAN
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Sorin SAUCIUC
Adresa: Str. Universităţii, nr. 14, cod poștal
720225
Telefon: 0230 524426
Fax: 0230 524432
Email: dispecerat@pompierisv.ro;
isusuceava@yahoo.com;
contact@pompierisv.ro
Website: www.pompierisv.ro
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Instituție: I.S.U. DÂMBOVIȚA
Localitate: TÂRGOVIȘTE
Inspector Șef: Colonel Mihăiță PĂUN
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Alfred HANTĂR
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Cezar Nicolae DINCĂ
Adresa: Șos. Găești, nr. 9, cod poștal 130087
Telefon: 0245 611212
Fax: 0245 634020
Email: contact@isudb.ro;
pompieriidambovita@yahoo.com
Website: www.isudb.ro
Instituție: I.S.U. GORJ
Localitate: TÂRGU JIU
Inspector Șef: Colonel Augustin MALACU
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Viorel GÂLMĂ
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef: Colonel
Lucian GHEORGHIȚĂ
Adresa: Calea București, nr. 9J, cod poștal
210146
Telefon: 0253 211212
Fax: 0253 211706
Email: office@isugorj.ro
Website: www.isugorj.ro
Instituție: I.S.U. MUREȘ
Localitate: TÂRGU MUREȘ
Inspector Șef: Colonel Călin HANDREA
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Cristian BUHĂIANU
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Petre RAREȘ
Adresa: Str. Horea, nr. 28, cod poștal 540036
Telefon: 0265 269661
Fax: 0265 269660
Email: dispecerat@isumures.ro;
contact@isumures.ro
Website: www.isumures.ro

Instituție: I.S.U. TULCEA
Localitate: TULCEA
Inspector Șef: Colonel Daniel PETROV
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Vasile ȘOAVĂ
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Doru ORGHIEV
Adresa: Str. 1848, nr. 16, cod poștal 820190
Telefon: 0240 524300
Fax: 0240 523700
Email: isudelta@isudelta.ro
Website: www.isudelta.ro
Instituție: I.S.U. VASLUI
Localitate: VASLUI
Inspector Șef: Colonel Niculae TĂTARU
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Maior Gelu Gabriel COȘCOTIN
Adresa: Str. Castanilor, nr. 9, cod poștal
730151
Telefon: 0235 311212
Fax: 0235 312110
Email: isuvaslui@isuvaslui.ro
Website: www.isuvaslui.ro
Instituție: I.S.U. SĂLAJ
Localitate: ZALĂU
Inspector Șef: Colonel Inginer Miron
Adrian CHICHIŞAN
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Adrian Vasile
DOBOCAN
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Radu LUCACI
Adresa: Str. Mihai Viteazu, nr. 57, cod
poștal 450099
Telefon: 0260 611212
Fax: 0260-615621
Email: contact@isusalaj.ro
Website: www.isusalaj.ro

Instituție: I.S.U. TIMIȘ
Localitate: TIMIȘOARA
Inspector Șef: Colonel Inginer LucianVasile MIHOC
Împuternicit Prim Adjunct al Insp. Șef:
Locotenent Colonel Inginer Valentin
COLESNIC
Împuternicit Adjunct al Insp. Șef:
Colonel Cătălin-Florentin-George
PĂCURARU
Adresa: Str. Înfrăţirii, nr. 13, cod poștal
300126
Telefon: 0256 434870
Fax: 0256 430615
Email: office@isutimis.ro
Website: www.isutimis.ro
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INSPECTORATE TERITORIALE DE MUNCĂ
Instituție: INSPECȚIA MUNCII
Localitate: BUCUREȘTI
Inspector Șef: Danteș Nicolae BRATU – Inspector
General de Stat
Inspector Șef Adjunct RM: Mihail - Adrian
OPRESCU (detașat A.N.E.S.); exercitare
temporară: Larisa Otilia PAPP
Inspector Șef Adjunct SSM: Mihai - Nicolae UCĂ
Adresă: Str. Matei Voievod, nr. 14, sector 2, cod
poştal 021455
Tel: 021 3027031
Fax: 021 2520097
Email: secretariatigs@inspectiamuncii.ro
Site: www.inspectiamuncii.ro

Instituție: ITM MARAMUREȘ
Localitate: BAIA MARE
Inspector Șef: Dragoș NĂCUȚĂ
Inspector Șef Adjunct RM:
Vacant
Inspector Șef Adjunct SSM:
Traian RAD-TĂUT
Adresă: Str. George Coșbuc, nr.
50, cod poştal 430032
Tel: 0262 218921
Fax: 0262 218851
Email: itmmaramures@
itmmaramures.ro
Site: www.itmmaramures.ro

Instituție: ITM ALBA
Localitate: ALBA IULIA
Inspector Șef: Gabor CĂLMAN
Inspector Șef Adjunct RM: Vacant
Inspector Șef Adjunct SSM: Daniel NEGREA
Adresă: Str. Frederik Mistral, nr. 7, cod poştal
510110
Tel: 0258 818632
Fax: 0258 811439
Email: itmalba@itmalba.ro
Site: www.itmalba.ro

Instituție: ITM BISTRIȚA
NĂSĂUD
Localitate: BISTRIȚA
Inspector Șef: Otilia BERBECAR
Inspector Șef Adjunct RM: Julia
Gabriella STEJEREAN
Inspector Șef Adjunct SSM:
Rodilă GAVRILĂ
Adresă: Str. C.R. VIVU, nr. 6064, cod poştal 420024
Tel: 0263 235055
Fax: 0263 217711
Email: itmbistrita@itmbistrita.ro
Site: www.itmbistrita.ro

Instituție: ITM TELEORMAN
Localitate: ALEXANDRIA
Inspector Șef: Emil-Viorel CIOBANU
Inspector Șef Adjunct RM: Viorel DINCĂ
Inspector Șef Adjunct SSM: Vacant
Adresă: Str. Dunării, nr. 1, cod poştal 140002
Tel: 0247 311175
Fax: 0247 311798
Email: itmteleorman@itmteleorman.ro
Site: www.itmteleorman.ro
Instituție: ITM ARAD
Localitate: ARAD
Inspector Șef: Ecaterina ISAC
Inspector Șef Adjunct RM: Daniel SÂRBGLIGOR
Inspector Șef Adjunct SSM: Valentin IANCU
Adresă: Str. Episcopiei, nr. 11-13, cod poştal 310023
Tel: 0257 257220/0257 257251
Fax: 0257 211762
Email: itmarad@itmarad.ro
Site: www.itmarad.ro
Instituție: ITM BACĂU
Localitate: BACĂU
Inspector Șef: Dan-Cristian PETREA
Inspector Șef Adjunct RM: Cezar-Iulian
GÂBUREANU
Inspector Șef Adjunct SSM: Cristian CUCUIAN
Adresă: Str. Ionița Sandu Sturza, nr. 63A, cod
poştal 600269
Tel: 0234 581800
Fax: 0234 520397
Email: itmbacau@itmbacau.ro
Site: www.itmbacau.ro
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Instituție: ITM BOTOȘANI
Localitate: BOTOȘANI
Inspector Șef: exercitare
temporară Leo KOHUT
Inspector Șef Adjunct RM: Dan
MOLDOVANU
Inspector Șef Adjunct SSM:
Daniela Petronela LOZNEANU
Adresă: Calea Națională, nr. 103,
cod poştal 710051
Tel: 0231 514854
Fax: 0231 512044
Email: itmbotosani@
itmbotosani.ro
Site: www.itmbotosani.ro
Instituție: ITM BRĂILA
Localitate: BRĂILA
Inspector Șef: Liviu ARHIRE
Inspector Șef Adjunct RM: Nicu
OLTEANU
Inspector Șef Adjunct SSM:
Victor VOICULEŢ
Adresă: Str. Dimitrie
Bolintineanu, nr. 7, cod poştal
810022
Tel: 0239 611586
Fax: 0239 611587
Email: itmbraila@itmbraila.ro
Site: www.itmbraila.ro

Instituție: ITM BRAȘOV
Localitate: BRAȘOV
Inspector Șef: Adrian Nicolae REIT
Inspector Șef Adjunct RM: Cătălin-Dan
SUCIU
Inspector Șef Adjunct SSM: Dorin
SENCHETRU
Adresă: Str. Ion Rațiu, nr. 17, cod poştal 500080
Tel: 0268 472200
Fax: 0268 475592
Email: itmbrasov@itmbrasov.ro
Site: www.itmbrasov.ro
Instituție: ITM BUCUREȘTI
Localitate: BUCUREȘTI
Inspector Șef: Constantin BUJOR
Inspector Șef Adjunct RM: Vacant
Inspector Șef Adjunct SSM: Vacant
Adresă: Str. Radu-Vodă, nr. 26-26A, sector 4,
cod poştal 040275
Tel: 021 3301616
Fax: 021 3317614
Email: itmbucuresti@itmbucuresti.ro
Site: www.itmbucuresti.ro
Instituție: ITM ILFOV
Localitate: BUCUREȘTI
Inspector Șef: George GAVRILĂ
Inspector Șef Adjunct RM: Angela VILCEA
Inspector Șef Adjunct SSM: Mihai Dumitru
VIZITIU
Adresă: Calea Giulești, nr. 6-8, sector 6, cod
poştal 060274
Tel: 021 3162561/021 3162560
Fax: 021 3162562
Email: itmilfov@itmilfov.ro
Site: www.itmilfov.ro
Instituție: ITM BUZĂU
Localitate: BUZĂU
Inspector Șef: Cecilia MANOLESCU
Inspector Șef Adjunct RM: Bogdan CHIȚACU
Inspector Șef Adjunct SSM: Ion POPA
Adresă: Str. Mesteacănului, nr.43, cod poştal
120099
Tel: 0238 713047
Fax: 0238 426939
Email: itmbuzau@itmbuzau.ro
Site: www.itmbuzau.ro
Instituție: ITM CĂLĂRAȘI
Localitate: CĂLARAȘI
Inspector Șef: Ionel STAN
Inspector Șef Adjunct RM: Mihaiţă Constantin
BEŞTEA
Inspector Șef Adjunct SSM: Vacant
Adresă: Str. Flacăra, nr. 109, cod poştal 910002
Tel: 0242 306350
Fax: 0242 318777
Email: itmcalarasi@itmcalarasi.ro
Site: www.itmcalarasi.ro
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Instituție: ITM CLUJ
Localitate: CLUJ NAPOCA
Inspector Șef: Daniel PĂCURARIU
Inspector Șef Adjunct RM: Marcel
MUNTEAN
Inspector Șef Adjunct SSM:
Emilian ROȘCA
Adresă: Str. George Coșbuc, nr. 2,
cod poştal 400375
Tel: 0264 598407
Fax: 0264 439219
Email: itmcluj@itmcluj.ro
Site: www.itmcluj.ro
Instituție: ITM CONSTANȚA
Localitate: CONSTANȚA
Inspector Șef: Eugen BOLA
Inspector Șef Adjunct RM: Gabriel
IONIȚA
Inspector Șef Adjunct SSM:
Marian BECHEANU
Adresă: Str. Decebal, nr. 13C, cod
poştal 900665
Tel: 0241 481309 / 0241 693951
Fax: 0241 694317
Email: itmconstanta@itmconstanta.
ro
Site: www.itmconstanta.ro
Instituție: ITM DOLJ
Localitate: CRAIOVA
Inspector Șef: Cătălin-Tiberius
MOHORA
Inspector Șef Adjunct RM: Raducu
MITRAN
Inspector Șef Adjunct SSM:
Alexandru RAGUȘILA
Adresă: Str. Nicolae Bălcescu, nr. 51,
cod poştal 200676
Tel: 0251 406710 / 0251 406704
Fax: 0251 406710
Email: itmdolj@itmdolj.ro
Site: www.itmdolj.ro
Instituție: ITM HUNEDOARA
Localitate: DEVA
Inspector Șef: Adrian Florin
BOZDOG
Inspector Șef Adjunct RM:
Cristina-Emilia MARTON
Inspector Șef Adjunct SSM:
Sorin Gabriel ISTRATE
Adresă: Str. Aleea Muncii, nr. 2, cod
poştal 330094
Tel: 0254 216157
Fax: 0254 233670
Email: itmhunedoara@
itmhunedoara.ro
Site: www.itmhunedoara.ro
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Instituție: ITM MEHEDINȚI
Localitate: DROBETA TURNU SEVERIN
Inspector Șef: Nicea MERGEANI
Inspector Șef Adjunct RM: Cristinel-Sorin
EFTA
Inspector Șef Adjunct SSM: Mirela CIORNEI
Adresă: Bd. Carol I, nr. 3, cod poştal 220099
Tel: 0252 314907
Fax: 0252 324100
Email: itmmehedinti@itmmehedinti.ro
Site: www.itmmehedinti.ro

Instituție: ITM HARGHITA
Localitate: MIERCUREA CIUC
Inspector Șef: Dorin MALE
Inspector Șef Adjunct RM: Ileana MOCREI
Inspector Șef Adjunct SSM: Marian STAN
Adresă: Str. Kossuth Lajos, nr. 26, cod poştal
530230
Tel: 0266 371141
Fax: 0266 371662
Email: itmharghita@itmharghita.ro
Site: www.itmharghita.ro

Instituție: ITM VRANCEA
Localitate: FOCȘANI
Inspector Șef: Eliza BOTEZATU
Inspector Șef Adjunct RM: Sebastian CIOCAN
Inspector Șef Adjunct SSM: Simona Cristina
PANCIU
Adresă: Str. Dimitrie Cantemir, nr. 10, cod
poştal 620036
Tel: 0237 615805
Fax: 0237 239659
Email: itmvrancea@itmvrancea.ro
Site: www.itmvrancea.ro

Instituție: ITM BIHOR
Localitate: ORADEA
Inspector Șef: Marius ROTAR
Inspector Șef Adjunct RM: Nadia Florentina
RACZ
Inspector Șef Adjunct SSM: Nicolae HODUT
Adresă: Calea Armatei Române, 1B, cod poştal
410087
Tel: 0259 475268/0259 437804
Fax: 0259 407440
Email: itmbihor@itmbihor.ro
Site: www.itmbihor.ro

Instituție: ITM GALAȚI
Localitate: GALAȚI
Inspector Șef: exercitare temporară Viorel
DUMITRU
Inspector Șef Adjunct RM: Paula STAFIE
Inspector Șef Adjunct SSM: Viorel DUMITRU
Adresă: Str. Regiment 11 Siret, nr. 46A, cod
poştal 800302
Tel: 0236 465075
Fax: 0236 460629
Email: itmgalati@itmgalati.ro
Site: www.itmgalati.ro

Instituție: ITM NEAMȚ
Localitate: PIATRA NEAMȚ
Inspector Șef: Ioan POPESCU
Inspector Șef Adjunct RM: Petronela Cătălina
MINDRILA
Inspector Șef Adjunct SSM: Vasile TRUSESCU
Adresă: Str. Dr. Gheorghe Iacomi, nr. 8, cod
poştal 610150
Tel: 0233 215589
Fax: 0233 219608
Email: itmneamt@itmneamt.ro
Site: www.itmneamt.ro

Instituție: ITM GIURGIU
Localitate: GIURGIU
Inspector Șef: Silviu Cristian ANCULESCU
Inspector Șef Adjunct RM: Remus DRAGU
Inspector Șef Adjunct SSM: Cristian Valeriu
CHINDEA
Adresă: Bd. C.F.R., Bl. 111, Sc. C, Parter +
Mezanin
Tel: 0246 218754
Fax: 0246 218754
Email: itmgiurgiu@itmgiurgiu.ro
Site: www.itmgiurgiu.ro

Instituție: ITM ARGEȘ
Localitate: PITEȘTI
Inspector Șef: Ion SAMOILĂ
Inspector Șef Adjunct RM: Eduard
BĂRBULESCU
Inspector Șef Adjunct SSM: Florin Cornel
BABOI
Adresă: Bd. Republicii, nr. 11, cod poştal 110062
Tel: 0248 223408
Fax: 0248 223412
Email: itmarges@itmarges.ro
Site: www.itmarges.ro

Instituție: ITM IASI
Localitate: IAȘI
Inspector Șef: Costel GROJDEA
Inspector Șef Adjunct RM: Cătălin TACU
Inspector Șef Adjunct SSM: Daniel George
TANASIEVICI
Adresă: Sos. Moara de foc, nr. 31, cod poştal
700520
Tel: 0232 257100
Fax: 0232 215583
Email: itmiasi@itmiasi.ro
Site: www.itmiasi.ro

Instituție: ITM PRAHOVA
Localitate: PLOIEȘTI
Inspector Șef: Dumitra IONESCU
Inspector Șef Adjunct RM: Adrian VASILE
Inspector Șef Adjunct SSM: Constantin STOICA
Adresă: Bd. Independenței, nr. 12, cod poştal
100559
Tel: 0244 510372
Fax: 0244 510372
Email: itmprahova@itmprahova.ro
Site: www.itmprahova.ro
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Instituție: ITM VÂLCEA
Localitate: RÂMNICU VÂLCEA
Inspector Șef: Ion TĂNĂSOIU
Inspector Șef Adjunct RM: Mariana-Livia
DRUGAN
Inspector Șef Adjunct SSM: Vacant
Adresă: Str. Regina Maria, nr. 2, cod poştal
240151
Tel: 0250 735804/0350 407968
Fax: 0250 732657
Email: itmvalcea@itmvalcea.ro
Site: www.itmvalcea.ro
Instituție: ITM CARAȘ SEVERIN
Localitate: REȘIȚA
Inspector Șef: Camelia-Luminița
SCHINTEIE
Inspector Șef Adjunct RM: Eugenia-Florica
OBERȘTERESCU
Inspector Șef Adjunct SSM: Ștefan BALA
Adresă: Str. Traian Lalescu, nr. 22, cod poştal
320050
Tel: 0255 214419
Fax: 0255 215208
Email: itmcaras@itmcaras.ro
Site: www.itmcaras.ro
Instituție: ITM SATU MARE
Localitate: SATU MARE
Inspector Șef: Cristian SASU
Inspector Șef Adjunct RM: Alin Claudiu
DAN
Inspector Șef Adjunct SSM: Sabin POP
Adresă: Bd. Lucian Blaga, nr. 41, cod poştal
440237
Tel: 0374 432290 / 0374 432291
Fax: 0374 432292
Email: itmsatumare@itmsatumare.ro
Site: www.itmsatumare.ro
Instituție: ITM COVASNA
Localitate: SFÂNTU GHEORGHE
Inspector Șef: Ordog LAJOS
Inspector Șef Adjunct RM: Liliana BALMUȘ
Inspector Șef Adjunct SSM: Dumitru
MARINESCU
Adresă: Str. Muncitorilor, nr.12-14, cod poştal
520032
Tel: 0267 351298
Fax: 0267 351553
Email: itmcovasna@itmcovasna.ro
Site: www.itmcovasna.ro
Instituție: ITM SIBIU
Localitate: SIBIU
Inspector Șef: Remus FURTUNĂ
Inspector Șef Adjunct RM: Lucian RADU
Inspector Șef Adjunct SSM: Alexandru
STĂNILĂ
Adresă: Calea Dumbrăvii, nr. 17, cod poştal
550324
Tel: 0269 217516
Fax: 0269 214712
Email: itmsibiu@itmsibiu.ro
Site: www.itmsibiu.ro
Romania

Instituție: ITM OLT
Localitate: SLATINA
Inspector Șef: Constantin Cristian
UNGUREANU
Inspector Șef Adjunct RM: Gheorghe Ginel
PETRE
Inspector Șef Adjunct SSM: Vacant
Adresă: Al. Tineretului, nr. 1, cod poştal
230053
Tel: 0249 439283 / 0249 432131
Fax: 0249 439397
Email: itmolt@itmolt.ro
Site: www.itmolt.ro

Instituție: ITM GORJ
Localitate: TÂRGU JIU
Inspector Șef: George-Octavian
ROMANESCU
Inspector Șef Adjunct RM:
deleg. atrib. Iulian Denis PURDESCU
Inspector Șef Adjunct SSM: Vacant
Adresă: Str. 14 Octombrie, nr. 154, cod poştal
210164
Tel: 0253 237933
Fax: 0253 237943
Email: itmgorj@itmgorj.ro
Site: www.itmgorj.ro

Instituție: ITM IALOMIȚA
Localitate: SLOBOZIA
Inspector Șef: Marian NEDELCU
Inspector Șef Adjunct RM: Marius Daniel
PETCU
Inspector Șef Adjunct SSM: Marian
NEDELCU
Adresă: Str. Constantin Dobrogeanu Gherea,
nr. 1A, 920033
Tel: 0243 215146 / 0243 213449
Fax: 0243 220452
Email: itmialomita@itmialomita.ro
Site: www.itmialomita.ro

Instituție: ITM TIMIȘ
Localitate: TIMIȘOARA
Inspector Șef: Pavel KASAI
Inspector Șef Adjunct RM: Ileana
TOMOIAGA
Inspector Șef Adjunct SSM: Anton-Francisc
SZASZ
Adresă: Splaiul Nicolae Titulescu, nr. 12, cod
poştal 300167
Tel: 0256 407959 / 0256 407985 / 0256 407967
Fax: 0256 203678
Email: itmtimis@itmtimis.ro
Site: www.itmtimis.ro

Instituție: ITM SUCEAVA
Localitate: SUCEAVA
Inspector Șef: Romeo BUTNARIU
Inspector Șef Adjunct RM: Grigore
DUCIUC
Inspector Șef Adjunct SSM: Dorin
MIHĂILĂ
Adresă: Str. Bistriței, f.n, cod poştal 720273
Tel: 0230 523283
Fax: 0230 213185
Email: itmsuceava@itmsuceava.ro
Site: www.itmsuceava.ro

Instituție: ITM TULCEA
Localitate: TULCEA
Inspector Șef: Izet ALI
Inspector Șef Adjunct RM: Ciprian MADAR
Inspector Șef Adjunct SSM: Constanța
ARSENIE
Adresă: Str. Babadag, nr. 118, cod poştal
820126
Tel: 0240 531064
Fax: 0240 531067
Email: itmtulcea@itmtulcea.ro
Site: www.itmtulcea.ro

Instituție: ITM DÂMBOVIȚA
Localitate: TÂRGOVIȘTE
Inspector Șef: Marius LIXANDRU
Inspector Șef Adjunct RM: Nicolae POPA
Inspector Șef Adjunct SSM: Vacant
Adresă: Str. Revoluției, Bl. C8, Sc. A, P, cod
poştal 130110
Tel: 0245 611895 / 0245 612021
Fax: 0245 615240
Email: itmdambovita@itmdambovita.ro
Site: www.itmdambovita.ro

Instituție: ITM VASLUI
Localitate: VASLUI
Inspector Șef: Gheorghe CHIRVASE
Inspector Șef Adjunct RM: Vacant
Inspector Șef Adjunct SSM: Vacant
Adresă: Str. Radu Negru, Bl. 274
Tel: 0235 319067
Fax: 0235 361420
Email: itmvaslui@itmvaslui.ro
Site: www.itmvaslui.ro

Instituție: ITM MUREȘ
Localitate: TÂRGU MUREȘ
Inspector Șef: Eva MAN
Inspector Șef Adjunct RM: Vacant
Inspector Șef Adjunct SSM: Vacant
Adresă: Str. Iuliu Maniu, nr. 2, cod poştal
540027
Tel: 0265 262698 / 0788 045443
Fax: 0265 261622
Email: itmmures@itmmures.ro
Site: www.itmmures.ro

Instituție: ITM SĂLAJ
Localitate: ZALĂU
Inspector Șef: Luminița Elena NEMEȘ
Inspector Șef Adjunct RM: Ovidiu
MUREȘAN
Inspector Șef Adjunct SSM: Lucian LAZOC
Adresă: Bd. Mihai Viteazul, nr. 85, cod poştal
450135
Tel: 0260 614504 / 0260 611929
Fax: 0260 610244
Email: itmsalaj@itmsalaj.ro
Site: www.itmsalaj.ro
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