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 Colaborarea interdisciplinară – ingredient al programelor PSLM 

desfăşurate în regiunea Vest 

Promovarea Sănătăţ i i  
 la  Locul  de Muncă  

 Prof. Dr. Elena Păuncu 

Spitalul Clinic Municipal  
Timişoara 

Mai mult decât în orice altă 

specialitate medicală, pentru 

atingerea obiectivului „oameni 

sănătoşi la locuri de muncă 

sănătoase‖, medicul de 

medicina muncii simte nevoia 

şi trebuie să se integreze într-o 

echipă multidisciplinară, cu 

participare mixtă. 

Legea nr. 418/18.10.2004 

privind statutul profesional 

specific al medicului de 

medicină a muncii specifică 

faptul că „Medicul specialist de 

medicină a muncii este 

principalul consilier al 

angajatorului şi al 

reprezentanţilor angajaţilor în 

probleme de promovare a 

sănătăţii în muncă şi în 

îmbunătăţirea mediului de 

muncă din punct de vedere al 

sănătăţii în muncă‖. Pentru a 

obţine rezultate cu finalitate 

practică reală, în teren, privind 

promovarea sănătăţii la locul de 

muncă (PSLM), medicii 

specialişti de medicina muncii, 

de sănătate publică, cât şi 

specialiştii de promovarea 

sănătăţii au demarat acţiuni şi 

proiecte comune. Astfel acestea 

se adresează managerilor 

(manageri generali, de resurse 

umane, si de securitate şi 

sănătate în muncă), 

reprezentanţilor lucrătorilor 

precum şi lucratorilor. 

Fundaţia Romtens în 

colaborare cu partenerii săi – 

Work Research Centre 

(„WRC‖ din Irlanda) şi 

Institutul de Sănătate Publică 

„Prof. Dr. Leonida 

Georgescu‖ Timișoara  

(ulterior înlocuit de către 

„Spitalul Clinic Municipal de 

Urgenţă Timişoara, Secţia de 

Medicina Muncii‖) – a început 

în Septembrie 2009 

implementarea proiectului 

―Promovarea Sănătăţii la 

Locul de Muncă în 

Întreprinderi mici şi mijlocii 

din Regiunea Vest‖. 

Acest proiect îşi propune 

dezvoltarea resurselor umane 

şi creşterea competitivităţii 

întreprinderilor din cele 4 

judeţe ale regiunii Vest (Timiș, 

Arad, Hunedoara şi Caraş 

Severin) prin promovarea 

sănătăţii şi securităţii în 

muncă.  

Un aspect inovator al 

acestui proiect îl constituie 

tocmai integrarea activităţilor 

de Sănătatea şi Securitatea 

Muncii cu cele de Promovarea 

Sănătăţii la Locul de Muncă, 

punându-se accentul pe 

colaborarea interdisciplinară a 

specialiștilor din domeniul 

medical cu cei din domeniul 

tehnic. Schimbările produse în 

viața de la locul de muncă 

necesită o evoluţie a relaţiilor 

care se stabilesc în mediul de 

lucru și o deschidere spre 

colaborare pentru a se depăşi 

toate situaţiile complexe care 

caracterizează locurile de 

muncă şi pentru a găsi cele 

mai eficiente soluţii. În 

proiectul amintit se vizează în 

primul rând crearea unui 

mediu de muncă sănătos şi 

atractiv prin asumarea unor 

comportamente sanogenetice 

de către lucrători şi manageri, 

cu îmbunătăţirea sănătăţii la 

locul de muncă având efect 

direct creşterea productivităţii 

muncii şi competitivitatea 

întreprinderii. Devenind mai 

atractivă pe piaţa forţei de 

muncă întreprinderea va putea 

să-şi păstreze angajaţii şi 

colaboratorii valoroşi. 

Pentru mai multe 

informaţii referitoare la acest 
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Impactul social al programelor PSLM in contextul crizei 

economice: proiectele de promovare a sănătăţii la locul de 

muncă în Regiunile Centru şi Vest 

Opinia Specialistului 

Dr. Theodor Hărătău 

Fundația Romtens 

►►Fundaţia Romtens în 

colaborare cu partenerii săi 

― B u n d e s v e r b a n d  d e r 

Betriebskrankenkassen –

BKK‖ (Asociația Caselor de 

Asigurări de Sănătate din 

Germania), Universitatea 

―Lucian Blaga‖ din Sibiu, 

Spitalul Clinic Municipal de 

Urgenţă Timişoara, Secţia de 

Medicina Muncii și Work 

Research Centre (Centrul de 

Cercetării în Domeniul Pieţei 

Muncii din Irlanda) – a început 

în 2009 implementarea a două 

p r o i e c t e  r e g i o n a l e  d e 

promovare a sănătăţii la locul 

de muncă în regiunile Centru şi 

Vest. Aceste proiecte îşi 

propun dezvoltarea resurselor 

u m a n e  ş i  c r e ș t e r e a 

competitivității întreprinderilor 

din cele șase județe ale regiunii 

Centru (şi cele 4 judeţe ale 

regiunii Vest prin Promovarea 

Sănătăţii şi Securității în Muncă.  

O caracteristică relevantă a 

proiectelor este caracterul  

t r ansna ţ iona l ,  d eoar ec e 

Fundaţia Romtens este punctul 

naţional de contact al Reţelei 

Europene de Promovare a 

Sănătăţii la Locul de Muncă 

(ENWHP), iar partenerul din 

Germania, BKK, este membru 

dar şi coordonator al rețelei. 

Aceasta colaborare va permite 

importarea unei noi abordări 

care se face din perspectiva 

angajaților şi mai puțin a 

profesioniștilor din sănătate 

fiind adoptată de către 

întreprinderi din nenumărate 

țări (Germania, Austria, Elveția 

etc). Proiectul abordează 

fenomenul îmbătrânirii active, 

evidențiată prin prezență în 

cadrul materialelor a unor 

teme importante : prezentarea 

situaț iei demografice a 

populației active, strategii si 

intervenții pentru abordarea 

fenomenului de îmbătrînire 

demografică. 

►►Printre componente 

che ie  a le  ac t iv i tă ţ i lor 

proiectelor s-au  înscris: 

identificarea a câte 15 

întreprinderi în fiecare judeţ 

care s-au angajat să participe 

activ în cadrul acestuia, 

realizarea unei evaluări a 

n e v o i l o r  d e  f o r m a r e 

profesională a managerilor şi a 

unei evaluări de nevoi de 

informare şi educare a 

lucrătorilor. In urma evaluării 

nevoilor de formare a 

managerilor s-a dezvoltat un 

curs  de Formare Profesională 

pentru Managerii de securitate 

şi sănătate în muncă şi de 

resurse umane abordează 

d o m e n i i  p r e c u m : 

managementul activităţilor 

S S M ,  m a n a g e m e n t u l 

activităţilor PSLM (fumat, 

alcool, stres, condiţii dificile 

de muncă, igienă individuală, 

e t c ) ,  e l a b o r a r e a  ş i 

implementare unor politici 

SSM/PSLM, elemente de 

managementul resurselor 

umane  (ma na gemen tu l 

conflictelor, stresului, al 

timpului şi al schimbării). 

►►După instruirea 

managerilor, urmează ca în 

fiecare întreprindere să se 

deruleze o campanie de 

informare şi educare a 

lucrătorilor (bazată pe analiza 

nevoilor fiecărei întreprinderi) 

care cuprinde 2-3 sesiuni de 

informare şi educare cu durata 

de aproximativ 1 oră. La 

sesiunile de informare este 

recomandată participarea 

tuturor angajaţilor din fiecare 

întreprindere. Fiecare sesiune 

se va adresa unui grup de 20-

25 de angajaţi. Sesiunile vor fi 

interactive, adaptate 

auditoriului, însoţite de 

prezentări PowerPoint, 

broşuri, afişe şi alte materiale 

informative.  

►►Pentru o mai bună 

înţelegere a temelor de 

promovare a sănătăţii, s-a 

hotărât ca toţi lectorii să fie 

medici, majoritatea din cele 

două regiuni: Centru şi Vest. 

Dintre temele care vor fi 

abordate se numără: controlul 

fumatului la locul de muncă, 

controlul consumului de 

alcool la locul de muncă, 

igiena individuală şi a locul de 

muncă, sănătatea reproducerii, 

ergonomie – noţiuni generale, 

ridicarea corectă a greutăţilor, 

controlul stresului profesional, 

a l i me n ta ţ i a  s ă n ă t o a să , 

activitatea fizică, efectele 

zgomotului asupra auzului şi 

p r e v e n i r e a  s u r d i t ă ţ i i 

profesionale.  

Se preconizează că în regiunea 

Centru aproximativ 8000 de 

lucrători, iar în Regiunea Vest 

aproximativ 12 000 vor 

beneficia de activităţile 

proiectului. 
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Componente cheie ale 

proiectelor 

O stare de 

sănătate mai bună 

are un impact 

pozitiv asupra 

calităţii globale a 

vieţii individuale şi 

sociale. 

 

Pentru mai multe informaţii cu 

privire la Programele de 

Promovare a Sănătăţii derulate în 

regiunile Centru şi Vest puteţi 

adresa întrebări la adresa de 

email:  

newsletter@romtens.ro  



Ştiri 

►1. Lucrând în Comunitate 

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

Inegalităţilor în Sănătate – 

Protejarea Copiilor şi 

Tinerilor de Efectele 

Negative ale Fumului de 

Ț igară :   Descr ierea 

activităților desfăşurate în 

Şcoala cu clasele I-VIII 

Matei Basarab, Mânăstirea 

►Proiectul, implementat de 

Reţeaua pentru Prevenirea 

Fumatului într-o comunitate 

din România, a continuat cu 

principalele activităţi adresate 

copiilor. 

Astfel, în vederea implicării 

copiilor in adoptarea unui stil 

de viața sănătos, fără fumat, s-

a derulat o Campanie de 

Educație pentru Sănătate 

pentru toți elevii din Școala cu 

clasele I-VIII Matei Basarab 

din Mânăstirea. Iniţial s-a 

derulat o sesiune de informare 

pentru personalul didactic de 

la clasele I-IV în care au fost 

prezentate in principal efectele 

fumului de țigară asupra 

sănătăţii fumători lor şi 

nefumătorilor şi posibilitățile 

de a informa elevii despre 

aceste efecte negative si despre 

modalităţile de protejare a 

propriei sănătăţi. Următoarea 

activitate a fost constituita de 

derularea unor sesiuni de 

informare-educare pentru toţi 

elevii din clasele I-IV, câte o 

sesiune de informare-educare 

în fiecare clasă, sesiune la care 

au participat ca lectori medicul 

de familie şi coordonatorul 

grupului comunitar din 

localitate. După derularea 

sesiunii de informare, în 

fiecare clasă s-a desfăşurat o 

sesiune de desen tematic 

( t e m a t i c a  a p a r ț i n â n d 

domeniu lu i  con tro lu lu i 

tutunului) cu învăţătorul clasei 

respective. 12 dintre cele mai 

frumoase desene ale elevilor au 

fost selectate şi s-a realizat un 

calendar pentru anul 2010.Prin 

toate activităţile desfăşurate s-a 

promovat conceptul de ―casa 

în care nu se fumează‖ la 

nivelul întregii comunităţi si 

promovarea  avanta je lor 

acceptării şi preluării acestui 

concept de către locuitorii 

satului, copii fiind în primul 

rând beneficiarii acestui stil de 

viaţă sănătos. 

►2. Convenţia Cadru de 

Control al Tutunului în 

România—între legile 

existente şi politicile 

dorite—feţele văzute şi 

nevăzute ale lumii tutunului 

►Alături de Reţeaua pentru 

Prevenirea Fumatului din 

România, Fundaţia Romtens a 

participat la campania de lobby 

şi advocacy la nivelul 

Parlamentului României în 

vederea adoptări i  unor 

modificări ale Legii 349/2002 

(principala lege care prevede 

măsuri pentru prevenţia şi 

controlul consumului de 

tutun). Parlamentarii au primit 

înştiinţări despre stadiul curent 

al legislaţiei româneşti, despre 

posibilitatea unei implementări 

mai bune a legislaţiei si despre 

posibilitatea de a aduce 

îmbunătăţiri legislației curente 

(în conformitate cu ghidurile 

d e  i m p l e m e n t a r e  a l e 

Convenției Cadru pentru 

Controlul Tutunului, in special 

cu Ghidul pentru articolul 8- 

referitor la protecţia fata de 

expunerea la fum de țigara), 

p r e c u m  s i  m a t e r i a l e 

p r o m o ț i o n a l e  s p e c i a l 

concepute pentru decidenţi. 

►Nu au fost excluşi nici euro-

parlamentarii români, aceştia 

primind la rândul lor înştiinţări 

în format electronic referitoare 

la necesitatea adoptării unei 

legislații cuprinzătoare in 

domeniul controlului tutunului 

si necesitatea de a adopta o 

politie corectă faţă de aceste 

problematici actuale şi la nivel 

european.  

►Au avut loc întâlniri cu 

parlamentarii români din 

Comisia pentru Sănătate si 

Familie a Camerei Deputaților 

si Comisia de Sănătate Publică 

a Senatului, fiind solicitat 

sprijinul europarlamentarilor 

pentru ca acest demers sa aibă 

succes. La întâlniri au fost 

prezentate succint câteva 

dintre principalele modificări 

care ar trebui aduse legislației 

româneşti astfel încât legislația 

să se înscrie in prevederile 

curente ale Convenţiei Cadru 

de Control al Tutunului 

(CCCT) ş i  să  f ie  în 

concordanţă în principal cu 
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Campanie PSLM la Sibiu 
şi Iaşi 

Ghidul de implementare al 

Articolului 8 al CCCT. S-au 

a d u s  î n  d i s c u ţ i e  ş i 

recomandările şi directivele 

Uniunii Europene şi faptul că 

acestea urmează să fie 

schimbate astfel încât să 

constituie un instrument mai 

eficace pentru prevenția şi 

controlul consumului de tutun. 

►3. Proiectul ― Adolescenţii 

şi familiile lor renunță la 

fumat‖ 

 ►Alături de Universitatea 

Jagielloniană din Polonia, 

Institutul International pentru 

Mediu şi Sănătate Publică din 

Cipru în asociere cu Şcoala de 

Sănătate Publică din Harvard şi 

Innovamed din Ungaria, 

Fundaţia Romtens este 

partener in proiectul ―Families 

and  Ad ole scen t s  Qu i t 

Tobacco‖, un proiect al 

Institutul  PROLEPSIS de 

Medicină Preventivă, Mediu si 

Sănătate Ocupaţională din 

Atena.  

►Scopul proiectului este acela 

de a promova un mod de viaţă 

sănătos, fără fum de ţigară, în 

rândul adolescenţilor europeni 

şi a familiilor acestora. Ţinând 

cont că foarte frecvent 

consumul de tutun apare în 

context social, se doreşte 

scăderea  acceptabi l i tă ţ i i 

fumatului din punct de vedere 

al normelor sociale. Evaluarea 

metodologiilor din proiect va 

avea ca rezultat evidenţierea 

celor mai eficiente abordări, 
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 Organizaţia Mondială 

a Sănătăţii defineşte sănătatea 

mintală drept acea stare de 

bunăstare în care fiecare individ 

îşi valorifică potenţialul, poate 

să facă faţă situaţiilor de stres 

din viaţa de zi cu zi, poate să 

lucreze în mod productiv şi 

fructuos și este capabil să-şi 

aducă propria contribuţie în 

comunitatea din care face parte. 

Sănă ta te a  minta lă  e s t e 

importantă în afaceri. În secolul 

21 sănătatea mintală şi 

bunăstarea lucrătorilor este 

crucială pentru succesul unei 

companii. Dar care ar trebui să 

de  BKK Bundesverband 

Germania (Asociația Caselor 

de Asigurări de Sănătate din 

Germania).  

Obiectivele campaniei 

vizează: 

 Creșterea conştientizării 

şi a gradului de 

i n fo r mare  d e spr e 

nevoia şi beneficiile 

promovării sănătăţii 

mintale la locul de 

muncă la nivelul 

compani i lor ș i  a 

populaţiei generale 

fie primul pas pe care ar trebui 

să-l facă pentru rezolvarea 

problemelor de sănătate 

mintală la locul de muncă? Şi ce 

activităţi şi politici trebuie să fie 

implementate la locul de 

muncă? 

Cea de-a 8-a iniţiativă a Reţelei 

Europene de Promovare a 

Sănătăţii  la Locul de Muncă  se 

desfăşoară timp de 2 ani si are 

ca scop promovarea sănătăţii 

mintale la locul de muncă. 

Campania este cofinanţată de 

Comisia Europeană prin 

programul de Sănătate Publică 

2003-2008 și este coordonată  

Proiectul Reţelei Europene de Promovare a 

Sănătăţii la locul de muncă 

WORK. IN TUNE WITH LIFE.  

 Atragerea în campanie a 

întreprinderilor  şi 

convingerea lor că 

i n v e s t i ţ i a  î n 

promovarea sănătăţii 

mintale este benefică.  

 Proiectarea unor măsuri 

ş i  m o d e l e  d e 

promovare a sănătăţii la 

locul de muncă şi 

încurajarea schimbului 

de experienţă în această 

arie. 

Mai multe informaţii despre 

campanie puteţi găsi la 

adresele 

Dr. Mihaela Hărătău 

In primul rând, mai jos sunt 

oferite câteva idei pentru 

strategii de prevenire a 

stresului care pot fi aplicate la 

locul de muncă. Astfel pentru 

prevenirea stresului înainte de 

a apărea se recomandă: 

 o buna planificare a 

muncii,  

 analiza performanţelor,  

 stabilirea de principii şi 

priorităţi în muncă,  

 optimizarea cerințelor 

muncii,  

 construirea de relaţii cu 

partenerii,  

 comunicare buna,  

 crearea de grupuri de lucru 

în întreprindere. 

In situaţiile în care nu este 

posibilă eliminarea surselor de 

stres  este  recomandată 

încercarea de a reduce nivelul 

de stres. Astfel, pentru 

înfruntarea stresului în cazul 

unor situații stresante se pot 

oferi scurte perioade de 

relaxare, sau scurte pauze 

pentru o analiza detaşată a 

situației, conducerea corecta a 

conf l i c te lor  ş i  mânie i , 

rezolvarea conflictelor cu 

colegii şi şefii, căutarea de 

ajutor. 

 In ceea ce priveşte 

prevenirea și managementul 

stresului profesional este 

necesară o abordare sistematică. 

Această abordare permite 

implicarea tuturor persoanelor 

in te resa te  ş i  eva lua re a 

procesului. Există câteva etape 

importante în elaborarea 

proiectelor de promovarea 

sănătăţii mintale la locul de 

muncă care includ: 

 Ini ţ ierea  proiectu lu i : 

obţinerea sprijinului şi 

angajamentului tuturor celor 

implicaţi, în special sprijinul 

conducerii. 

 I d e n t i f i c a r e a 

problemelor prin realizarea 

unei evaluări de nevoi şi 

evaluarea riscului de stres 

profesional, Realizarea unui 

plan de acțiune pentru 

rezolvarea problemelor, 

 Realizarea de sesiuni de 

i n f o r m a re  î n  r â n d u l 

angajaților pentru a le 

t r ansmi t e  i nforma ț i i l e 

necesare pentru a recunoaşte 

simptomele legate de stresul 

ocupațional atât la ei cât şi la 

colegii lor, 

 Realizarea de sesiuni de 

informare pentru manageri, 

reprezentanți ai sindicatelor 

pentru a le transmite 

informațiile necesare pentru a 

recunoaşte simptomele legate 

de stresul ocupațional atât la 

ei cât şi la colegii lor, 

 Încurajarea desfăşurării 

de activităţi sociale cu 

participarea colegilor de 

serviciu, 

 Organizarea sesiunilor 

de relaxare înainte de lucru, 

în timpul pauzelor sau la 

sfârşitul orelor de serviciu, 

 Facilitarea accesării 

serviciilor de consiliere 

spec ia l izată  în afara 

companiei. 

 Evaluarea şi adaptarea 

continuă a activităţilor 

proiectului. 

Dezvoltarea unor programe 

pentru stiluri de viaţă 

sănătoase , în scopul 

îmbunătăţirii stării de 

sănătate şi a stilului de viaţă 

al angajaţilor se înscriu 

printre modalităţile de 

reducere  a  s tre su lu i 

profesional alături de o 

s e l e c ţ i e  e f i c i e n t ă  a 

angajaţilor, de proiectarea 

adecvata a muncii, de 

menţinerea unei bune 

comunicări la locul de 

muncă ,  de  o  bună 

organizare a muncii. Este 

Ghid Practic 
Strategii pentru 

managementul stresului 

prin programe de 

promovare a sănătăţii la 

locul de muncă 
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Caseta tehnică a proiectului   ‖Promovarea sănătății  la locul de muncă în  

Întreprinderi Mici și Mijlocii din Regiunea Vest‖  

Proiectul „Promovarea 

Sănătăţii la Locul de Muncă 

în în Întreprinderi Mici Și 

Mijlocii din Regiunea 

Vest‖ (VPSLM) este finanţat 

în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor 

Umane, şi anume pe Axa 

prioritara 3 – „Creşterea 

adaptabilităţii lucrătorilor şi 

a întreprinderilor‖, 

Domeniul Major de 

Intervenţie 3.2 „Formare 

profesională şi sprijin pentru 

întreprinderi şi angajaţi 

pentru promovarea 

adaptabilităţii‖.  Proiectul a 

demarat în luna septembrie 

a anului 2009 şi este 

prevăzut a dura 24 de luni 

urmând a avea organizat 

evenimentul final de 

închidere a proiectului în 

toamna anului 2011.  

Proiectul se derulează printr

-un parteneriat format din 

Fundaţia Romtens (care este 

şi liderul proiectului), Work 

Research Centre (Centrul de 

Cercetării în Domeniul 

Pieţei Muncii din Irlanda) şi 

Institutul de Sănătate 

Publică „Prof. Dr. Leonida 

Georgescu‖ Timişoara 

(ulterior înlocuit de către 

„Spitalul Clinic Municipal de 

Urgenţă Timişoara, Secţia de 

Medicina Muncii‖). 

Obiectivul general al proiectului 

este dezvoltarea resurselor 

umane şi creşterea 

competitivităţii, în special a 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

din regiunea Vest, dar nu 

numai, prin aplicare de metode 

din domeniul Promovării 

Sănătăţii şi Securităţii în Muncă.  

Obiectivele specifice cele mai 

relevante ale proiectului sunt 

listate mai jos: 

-Creşterea nivelului profesional 

al managerilor generali, de SSM, 

şi de resurse umane în domeniul 

SSM; 

-Creşterea nivelului de 

informare al lucrătorilor privind 

sănătatea la locul de muncă; 

-Creşterea numărului 

întreprinderilor mici si mijlocii 

din Regiunea Vest care au 

elaborat si implementat Politici 

de Management al SSM; 

Principalele activităţi ale 

proiectului sunt următoarele: 

- Activități de evaluare a 

nevoilor de formare 

profesională a managerilor şi 

lucrătorilor din IMM-urile 

Regiunii Vest; 

- Activităţi de formare 

profesională în domeniul 

sănătăţii şi securităţii muncii, 

pentru medicii de medicina 

muncii şi de sănătate publică 

(din Regiunea Vest) implicaţi în 

activităţi de SSM; 

- Activităţi de formare 

profesională continuă pentru 

managerii de resurse umane şi 

cei de sănătatea şi securitatea 

muncii din întreprinderi; 

- Activităţi de creştere a 

responsabilităţii sociale a 

întreprinderilor şi creşterea 

implicării acestora în 

asigurarea sănătăţii şi 

securităţii la locul de muncă 

prin implementarea politicilor 

de management al sănătăţii şi 

securităţii muncii; 

Organizarea unei campanii de 

informare pentru lucrătorii 

IMM-urilor Regiunii Vest 

privitor la prevenirea bolilor 

profesionale, asigurarea 

sănătăţii şi securităţii la locul 

de muncă, cât şi pentru 

asigurarea unui mediu de 

muncă atractiv; 

 

 

In acest moment proiectul 

„Promovarea Sănătăţii la 

Locul de Muncă în Regiunea 

Vest‖ (VPSLM) are finalizată 

partea de identificare şi 

înscriere a întreprinderilor în 

proiect (mai mult de 65 de 

întreprinderi se afla acum 

înscrise din cele 4 judeţe ale 

regiunii), precum şi de 

nominalizare de către acestea 

a managerilor de resurse 

umane (RU) şi de sănătatea şi 

securitatea muncii (SSM) care 

vor participa la cursurile de 

formare profesională.  Acest 

pachet de activităţi se va 

finaliza în luna iulie prin 

elaborarea Raportului 

„Evaluarea Nevoilor de 

Formare Profesională şi 

Informare a Managerilor şi 

Lucrătorilor din IMM-urile 

Regiunii Vest‖. Acest raport 

va fi disponibil, la cerere, 

experţilor din domeniu 

printr-o cerere adresată 

Fundaţiei Romtens (vezi 

adresa email în caseta 

redacţională). 

Activităţile imediat 

următoare de implementat 

sunt reprezentate de 

organizarea cursurilor 

pentru managerii de RU si 

SSM, cursuri care vor fi 

demarate in luna septembrie 

în Timişoara şi Arad iar în 

luna octombrie fiind 

preconizate a urma judeţele 

Hunedoara şi Caras Severin. 

In total 120 de manageri vor 

fi formaţi (cu o medie de 2 

manageri pe întreprindere, 

unul de RU şi unul SSM) iar 

temele cursurilor sunt atât 

din sfera sănătăţii publice, 

medicinei muncii şi sănătăţii 

la locul de muncă în 

ansamblul ei, cât şi din sfera 

organizaţională (precum 

managementul schimbării, 

managementul timpului etc).  

Cursurile se vor solda cu 

diplome acreditate de către 

Consiliul Naţional de 

Formare Profesionala a 

Adulţilor si vor constitui 

premisa derulării 

următorului pachet de 

activităţi, cele mai ample din 

Descriere generală a 

proiectului 

Stadiul de implementare a 

proiectului 

Principalele activități ale 

proiectului 

Obiectivele proiectului 
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Caseta tehnică a proiectului  

 ‖Promovarea sănătății  la locul de muncă în Regiunea Centru‖  

 P r o i e c t u l 
„Promovarea sănătăţii la 
locul de muncă în Regiunea 
Centru‖ (CPSLM) este 
f i n a n ţ a t  î n  c a d r u l 
Programului Operaţional 
Sector ia l  Dezvol tarea 
Resurselor Umane, Axa 
prioritara 3 – „Creşterea 
adaptabilităţii lucrătorilor şi 
a  î n t r e p r i n d e r i l o r ‖ , 
Domeniu l  Ma jor  de 
Interventie 3.2 „Formare 
profesională şi sprijin pentru 
întreprinderi şi angajaţi 
p e n t r u  p r o m o v a r e a 
adaptabilităţii‖.  
 Proiectul a demarat în luna 
aprilie a anului 2009 şi este 
prevăzut a dura 24 de luni 
urmând a avea organizat 
evenimentul f inal de 
închidere a proiectului în 
primăvara anului 2011.  
Proiectul se derulează printr
-un parteneriat format din 
Fundaţia Romtens (care este 
şi liderul proiectului), 
Asociaţia Caselor de 
Asigurări de Sănătate 
( B u n d e s v e r b a n d  d e r 
Betriebskrankenkassen –
BKK) şi Centrul de Sănătate 
Publică Sibiu (ulterior 
î n l o c u i t  d e  c ă t r e 
„Universitatea Lucian Blaga 

Sibiu‖). 
 
 
 
Obiectivul general al 
proiectului este dezvoltarea 
resurselor umane şi 
creșterea competitivității 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii din regiunea Centru, 
prin Promovarea Sănătăţii şi 
Securităţii in Muncă.   
Cele mai relevante obiective 
specifice ale proiectului 

sunt: 
-Creşterea nivelului profesional 
al managerilor generali, de SSM, 
şi de resurse umane în domeniul 
SSM; 
-Creşterea nivelului de 
informare al lucratorilor privind 
sănătatea la locul de muncă; 
-Creşterea numărului 
întreprinderilor mici şi mijlocii 
din Regiunea Centru care au 

elaborat şi implementat Politici 
de Management al SSM; 
 
 
 
 Principalele activităţi 
ale proiectului sunt următoarele: 

 -Activităţi de evaluare a 
nevoilor de formare 
profesională a managerilor 
şi lucrătorilor din IMM-
urile Regiunii Centru; 

 - Activităţi de formare 
profesională în domeniul 
sănătăţii şi securităţii 
muncii, pentru medicii de 
medicina muncii şi de 
sănătate publică (din 
Regiunea Centru) implicaţi 
in activitati de SSM; 

 - Activităţi de formare 
profesională continua 
pentru managerii de 
resurse umane si cei de 
sanatatea si securitatea 
muncii din intreprinderi; 

 - Activităţi de creştere a 
responsabilităţii sociale a 
întreprinderilor şi creşterea 
implicării acestora în 
asigurarea sănătăţii şi 
securităţii la locul de 
muncă prin implementarea 
politicilor de management 
al sănătăţii şi securităţii 
muncii; 

 -Organizarea unei campanii 
de informare pentru 
lucrătorii IMM-urilor 

Regiunii Centru privitor 
la prevenirea bolilor 
profesionale, asigurarea 

sănătăţii şi securităţii la 
locul de muncă, cât şi 
pentru asigurarea unui 
mediu de muncă atractiv; 

 
 
 
 În acest moment în 

c a d r u l  p r o i e c t u l u i 

„Promovarea sănătăţii la locul 

de muncă în Regiunea 

Centru‖ (CPSLM) s-au 

finalizat activităţile de 

identificare si înscriere a 

intreprinderilor in proiect 

( a p r o x i m a t i v  6 0  d e 

intreprinderi se află acum 

înscrise din cele 6 judeţe ale 

regiunii), precum şi de 

nominalizare de către acestea 

a managerilor de resurse 

umane (RU) şi de sănătatea şi 

securitatea muncii (SSM) care 

vor participa la cursurile de 

formare profesională.  Acest 

pachet de activitati se va 

finaliza in luna iulie prin 

e l abor a r e a  Rapor tu lu i 

„Evaluarea Nevoilor de 

Formare Profesionala şi 

Informare a Managerilor si 

Lucrătorilor din IMM-urile 

Regiunii Centru‖. Acest 

raport va fi disponibil, la 

cerere, expert i lor din 

domeniu printr-o cerere 

adresată Fundaţiei Romtens 

(vezi adresa email în caseta 

redacţională). 

Imediat după finalizarea 

raportului vor fi 

implementate activităţile 

reprezentate de organizarea 

cursurilor pentru managerii 

de RU şi SSM, cursuri care 

vor fi demarate la sfârşitul 

lunii iulie în Alba Iulia şi 

Târgu Mureş, în luna august 

în Sibiu şi Brasov şi în 

septembrie in Covasna şi 

Harghita. In total 120 de 

manageri vor fi formaţi (cu 

o medie de 2 manageri pe 

întreprindere, unul de RU si 

unul SSM) iar temele 

cursurilor vor aborda 

domenii diferite şi complexe 

atât din sfera sănătăţii 

publice, medicinei muncii şi 

sănătăţii la locul de muncă, 

cât şi din sfera 

organizaţională (precum 

managementul schimbarii, 

managementul timpului etc).  

Cursurile se vor solda cu 

diplome acreditate de către 

Consiliul Național de 

Formare Profesională al 

Adulților şi vor constitui 

premisa derulării 

următorului pachet de 

activități, cele mai ample din 

Descriere generală a 

proiectului 

Stadiul de implementare a 

proiectului 

Principalele activități ale 

proiectului 

Obiectivele proiectului 

”Promovarea Sănătăţii la 

Locul de Muncă reprezintă 

eforturile combinate ale 

angajatorilor, angajaţilor şi 

ale societăţii de a îmbunătăţi 

sănătatea şi bunăstarea 

oamenilor la locul de muncă. 

Pentru a obţine acest lucru 

este nevoie de un complex de 

măsuri: îmbunătăţirea 

organizării muncii şi a 

mediului de lucru, 

promovarea participării 

lucrătorilor în întregul proces 

de promovare a sănătăţii, 

încurajarea alegerilor 

sănătoase şi a dezvoltării 

personale.” 

Agenţia Europeană 

pentru Securitate şi 

Sănătate în Muncă  



►1.Conferinta anuala a 

EUPHA in 2010 

Asociația Europeană de 

Sănătate Publică (NPHF), 

Federația Olandeză de Sănătate 

Publică (NPHF) şi Asociația 

Școlilor de Sănătate Publică din 

Regiunea Europeana 

(ASPHER) vor organiza cea de 

a 3-a Conferința Comună de 

Sănătate Publică in perioada 10-

13 Noiembrie in Amsterdam. 

Adițional Conferinței se vor 

desfășura  ce a de a 18-a 

întâlnire anuală a EUPHA si 

cea de a 32aintalnire anuala a 

ASPHER. 

Conferin ța reprezintă o 

oportunitate de a discuta 

actualitățile din domeniul 

sănătăţii publice, de a promova 

si de a schimba idei si activităţi 

cu experți din toata lumea, 

deoarece sunt așteptați peste 

1000 de participanți din peste 

50 de tari. 

Tema principala a Conferinței 

din acest an este ― Sănătate 

P u b l i c a  I n t e g r a t ă ‖  c u 

provocările lansate de aceasta 

tema în ceea ce privește 

interdependenta dintre factorii 

sociali, fizici, de mediu si de 

comportament, şi sănătatea 

publică în general dar şi 

provocările lansate de existenţa 

parteneriatelor public privat în 

domeniul sănătăţii publice. 

http://www.eupha.org/site/

upcoming_conference.php 

►2. Şcoala de Vară de 

Politici de Sănătate 

Publică, Economie şi 

Management 

Fundatia Elvetiana Scoala 

Fundatia Elvețiana Școala de 

Sănătate Publica, Institutul 

de Microeconomie si 

Economia Sistemului Public,  

Universitatea Lugano si 

Institutul Elvețian de 

Sănătate Publica organizează 

Școala de Vară de Politici de 

Sănătate Publica, Economie 

si Management in Ticino, 

Elveția din 9 pana la 20 

August. Cursurile se 

adresează  profesioniștilor si 

managerilor din 

administrația sanitara 

precum si decidenților din 

domeniul politicilor de 

sănătate si are drept obiectiv 

schimbul de experiența si 

cunoștințe si construirea de 

rețele de profesioniști activi 

în acest domeniu. 

►3. Cea de a 20a 

Conferinţă Mondială de 

Promovare a Sănătăţii, 11-

15 Iulie, 2010, Geneva, 

Elveţia  

Tema din acest an a 

Conferinţei va fi „Sănătate, 

Echitate şi Dezvoltare 

Sustenabilă‖ tema dorind să 

aducă în pr im plan 

colaborarea necesară dintre 

cele două domenii: sănătate 

publică şi  dezvoltare 

sustenabilă. Sunt aşteptaţi să 

participe la Conferinţă 2000 

de experţi şi politicieni din 

domeniile promovării sănătăţii, 

sănătăţii publice şi dezvoltării 

sustenabile. Conferinţa va oferi 

oportunităţi de a prezenta şi 

discuta cele mai noi teme din 

domeniile amintite, de a aduce 

noi provocări şi de a prezenta 

cele mai bune practici de 

promovare a sănătăţii şi de a 

iniţia alianţe şi parteneriate cu 

impact pozitiv pe starea de 

sănătate. 

h t t p : / /

www.iuhpeconference.net/

downloads/en/Flyer-IUHPE-

World-Conference-on-Health-

Promotion-2010.pdf 

►4 Conferinţa Elveţiană de 

Sănătate Publică 2010, 9-10 

Septembrie 2010, Nottwil , 

Elveţia 

 Conferința de Sănătate 

Publică din acest an are ca 

t e m ă  „ S ă n ă t a t e a  ş i 

Responsabilitatea Socială‖ 

abordând  în  pr inc ipa l 

următoarele domenii: sănătate 

şi securitate socială, sănătatea 

şi bunăstarea organizaţiilor, 

sănătatea şi conceperea 

spaţiilor publice. 

http://www.public-health.ch  

►5. Conferinţa  Mondială 

Siguranţa 2010, 21-24 

Septembrie 2010, Londra, 

Marea Britanie 

―Siguranţa 2010‖ este o 

conferinţă mondială care 

doreşte să aducă pentru a 

discuta, dezbate şi face schimb 

de experienţă specialişti şi 

decidenţi din domeniul 

p r evenţ ie i  ac c id en te lo r 

neintenţionate şi violenţei. 

Conferinţa are ca şi co-

s p o n s o r  O r g a n i z a ţ i a 

Mondială a Sănătăţii. Tema 

cheie a conferinţei este „ 

Comunităţi  sigure şi 

echitabile‖, temă care a fost 

aleasă pentru a reflecta  

povara disproporţionată a 

accidentelor şi rănirilor care 

afectează in principal 

comunităţile cele mai sărace. 

Aceste diferenţe sunt 

valabile şi vizibile atât în 

cadrul fiecărei ţări, cât şi 

între ţări diferite sau între 

regiuni. 

Safety 2010 World  

Conference website: http://

www.safety2010.org.uk/ 

►6. A 8a Conferinţă 

Ştiinţifică Internaţională a 

Asociaţiei Internaţionale 

de Igienă Ocupaţională, 

Roma, Italia, 28 

septembrie-2 

octombrie,2010 

Conferinţa, organizată de 

Asoc ia ț i a  I ta l i ană  a 

Igieniştilor Industriali şi de 

Asociaţia Internaţională de 

Igienă Ocupaţională, îşi 

propune să reunească un 

Evenimente  
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de a reintegra angajaţii în 

circuitul populaţiei active 

profesional.  

Cele 3 obiective specifice sunt : 

 Creșterea eficacită ț i i 

sistemului de transfer de 

d a t e  î n  d o m e n i u l 

medicinei muncii prin 

informatizarea parțială a 

proceselor de transfer de 

date, 

 Creșterea nivelului de 

pregătire profesională a 

medicilor de medicina 

muncii și a celor cu 

specialitatea de recuperare 

medicală, 

 Elaborarea unei strategii 

de susținere a furnizorilor 

de servicii de medicina 

muncii. 

 Radu Silveanu,  

Fundația Romtens 

Proiectul este desfăşurat de 

consorţiul format din Prevent 

asbl (în calitate de lider al 

consor ţ iu lu i ) ,  In s t i tu tu l 

F in l and ez  d e  Sănă t a te 

Ocupa ţ io na l ă ,  Fund a ţ i a 

ROMTENS şi ROMAIR 

Consulting srl. Beneficiarul 

proiectului – Autoritate de 

Implementare este Ministerul 

Sănătăţii. 

 Proiectul a început la 

data de 15 decembrie 2009 şi va 

avea o durata de desfăşurare de 

1 an. 

 Obiectivul general al 

proiectului este să ofere sprijin 

pentru dezvoltarea reţelei inter-

operaţionale de furnizori de 

servicii de sănătatea şi 

securitatea în muncă, cu scopul 

 În cadrul proiectului 

au început să fie organizate 

începând cu data de 10 mai, 

cursuri de formare pentru 300 

de medici de medicina muncii, 

med ic i  pr imar i ,  med ic i 

specialişti, dar şi rezidenţi. 

 Aceste cursuri acoperă 

aproape toate regiunile 

României, desfăşurându-se în 7 

oraşe Bucureşti, Iaşi, Sibiu, 

Timişoara, Craiova, Cluj, Tg. 

Mureş, Constanţa. 

 Cursurile sunt formate 

din 10 module: Evaluarea 

Tehno log i i l o r  Med ic a le , 

S ă n ă t a t e a  M e d i u l u i , 

M a n a g e m e n t  S o c i a l , 

Informatica Medicala, Metode 

Sta t i s t i c e  î n  Eva lua re a 

Expuneri lor profesionale, 

Calitatea aerului în spatii 

î n c h i s e ,   T o x i c o l o g i e ,  

 

Proiectul Asistenţă tehnică spre interoperabilitate a furnizorilor de servicii medicina muncii pe baze standard de date 
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Managementu l  r i scu lu i 

profesional, Abordarea bazată 

pe dovezi în medicina pentru 

îm bu nă tă ţ i r e a  c a l i tă ţ i i 

medicinii muncii, Management 

Financiar. 

 În continuare vor fi 

structurate și organizate 

cursurile de formare pentru 

medicii cu specialitatea de 

recuperare medicală. La aceste 

cursuri sunt așteptați să 

participe aproximativ 100 de 

medici din această specialitate. 

 Pentru mai multe 

FORMULAR DE FEEDBACK 

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

Nume: ........................................................................................................... 

Organizaţie: .................................................................................................. 

E-mail: ........................................................................................................... 

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

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

find cea mai mare notă): 

 1    2    3    4 

2. Ce subiecte aţi dori să includem în numerele vii-

toare?............................................................................................................................... 

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

etc)?  

Daca da, la care rubrică? 

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


