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Cărti publicate in edituri nationale:
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Darabont, A., Pece, St., Dascalescu, A., 2001, Managementul
securitatii si sanatatii in munca, Ed. Agir, Bucuresti, ISBN 9738130-54-9 973-8130-55-7

Pece, St., Dascalescu, A. si col., 2001, Securitate si sanatate in
munca – dictionar explicativ, Ed. Genicod, Bucuresti, , ISBN 97385391-2-9
– Pece, St., 2003, Evaluarea riscurilor in sistemul om – masina, Ed.
Atlas Press, Bucuresti, ISBN 973-86192-6-2
– Darabont Al., Pece, St., Dascalescu, A., Iorga, I. Costescu, M.,
Manea, A., Popescu, I., Seracin, M., Grigoriu, I., Sufrim, E.,
Voicu, V., Stoenescu, V., Stanescu, A., 1996, Protectia muncii
(manual pentru invatamantul universitar), Editura Didactica si
Pedagogica, Bucuresti, 11-96, 153-309, 456-506, ISBN 973-304256-0
– Pece, St., Dascalescu, A., 1994, Protectia muncii (invatamant
preuniversitar), Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, ISNN
973-30-1251-X
– Meret, N., Pece, St., Cacovean, N., 1985, Protectia omului in
procesul muncii, Editura Stiintifică si Enciclopedică, Bucuresti
– Pece, St., Dascalescu, A., 1991, Securitatea muncii la prelucrari
cu plasma – sinteza documentara INID, Bucuresti
– Pece, St., Dascalescu, A., 1991, Metode si mijloace de instruire in
domeniul protectiei muncii, sinteza documentara INID, Bucuresti
– Pece, St., 1991, Laserii, riscuri si mijloace de prevenire, sinteza
documentara, INID, Bucuresti
– Pece, St., Dascalescu, A., 1991, Prevenirea accidentelor de
munca prin protectie individuala, sinteza documentara INID,
Bucuresti
– Pece, St., Dascalescu, A., 1991, Gaze lichefiate – riscuri si
mijloace de prevenire, sinteza documentara INID, Bucuresti
– Pece, St., 1991, Securitatea muncii in laboratoarele de chimie,
sinteza documentara INID, Bucuresti
– Pece, St., 1992, Protectia căilor respiratorii, sinteza documentara
INID, Bucuresti
– Pece, St., Dascalescu, A., 1992, Organizarea activitatii de
protectia muncii in diverse tari, sinteza documentara INID,
Bucuresti
– Pece, St., 1992,
– Pece, St., 1992, Securitatea muncii – concepte fundamentale,
sinteza documentara INID, Bucuresti
– Pece, St., Iorga, I., Zaharia, N., 1992, Protectia muncii (licee
tehnice), Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti
– Pece, St., 1993, Metode de analiză apriorică a riscurilor, sinteza
documentara INID , Bucuresti
– Pece, St., Dascalescu, A., 1993, Termeni uzuali in domeniul
protectiei muncii – mic dictionar explicativ – INID, Bucuresti
– Pece, St., 1993, Metode de evaluare a intreprinderilor din punct
de vedere al securitatii muncii, sinteza documentara, INID,
Bucuresti
– Pece, St., 1993, Statistici privind accidentele de munca in diverse
tari, sinteza documentara, INID, Bucuresti
–

–

Pece, St., Dascalescu, A., 1998, Metoda de evaluare a riscurilor
de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca –
PHARE – MMPS – ICSPM

- Articole în reviste de specialitate:
– Pece, St., Dascalescu, A., Ruscu, O., 2001, Metoda si software
pentru evaluarea si gestionarea computerizata a riscurilor la
locurile de munca, Risc si securitate in munca, Bucuresti, nr. 12, 49-51, ISSN 1221-9347
– Pece, St., Dascalescu, A., 2003, Securitatea si sanatatea in
munca inclusa in managementul general al firmei, Obiectiv,
MMSS, Bucuresti, nr. 2, 32-33
– Pece, St., Preocupări actuale ale I.C.S.P.M. in domeniul instruirii
si propagandei de protectie a muncii, Lucrarile sesiunii de
comunicari stiintifice „Cercetarea stiintifica in domeniul protectiei
muncii in concordanta cu cerintele noilor tehnologii, I.C.S.P.M.,
Bucuresti, 236-242
– Pece, St, Tanase, N., Factori de risc la exploatarea industrială a
laserilor, Lucrarile sesiunii de comunicari stiintifice „Cercetarea
stiintifica in domeniul protectiei muncii in concordanta cu cerintele
noilor tehnologii, I.C.S.P.M., Bucuresti, 263-270
– Pece, St., Determinarea zonei laser periculoase, Risc si securitate
in munca, I.C.S.P.M., Bucuresti, nr. 1, 14-15
– Pece, St., Dascalescu, A., 1991, Dinamica producerii accidentului
de munca, Risc si securitate in munca, I.C.S.P.M., Bucuresti, nr.
1, 24-27
– Pece, St., 1991, Cercetari privind securitatea muncii la prelucrari
cu laseri (I), Risc si securitate in munca, I.C.S.P.M., Bucuresti,
nr. 2, 10-14
– Pece, St., 1991, Cercetari privind securitatea muncii la prelucrari
cu laseri (II), Risc si securitate in munca, I.C.S.P.M., Bucuresti,
nr. 3, 5-7
– Pece, St., 1991, O privire de ansamblu asupra legislatiei
referitoare la securitate in muncă in tările Comunitătii Economice
Europene, Risc si securitate in munca, I.C.S.P.M., Bucuresti, nr.
3, 16-20
– Pece, St., 1992, Exigente actuale privind formarea si
perfectionarea personalului in domeniul protectiei muncii, Risc si
securitate in munca, I.C.S.P.M., Bucuresti, nr. 1-2, 24-26
– Pece, St, Olteanu, C., Tanase, N., 1992, Principii de bază in
elaborarea normelor specifice de protectie a muncii, Risc si
securitate in munca, I.C.S.P.M., Bucuresti, nr. 1-2, 35-38
– Dascalescu, A., Pece, St., Haita, A., 1992, Aspecte ale organizarii
activitatii de protectie a muncii la nivelul agentilor economici,
Risc si securitate in munca, I.C.S.P.M., Bucuresti, nr. 1 – 2, 4650

–

–

–

–

–

–
–

–

–

Pece, St., 1993, Teorii privind geneza accidentelor de munca si
bolilor profesionale, Risc si securitate in munca, I.C.S.P.M.,
Bucuresti, nr. 3 – 4, 29-37
Pece, St., 1994, Evaluarea securitatii muncii intr-un sistem.
Partea I: Principii si criterii de evaluare, Risc si securitate in
munca, I.C.S.P.M., Bucuresti, nr. 1 – 2, 34-42, ISSN 1221-9347
Pece, St., 1994, Evaluarea securitatii muncii intr-un sistem.
Partea a II-a: Controale si verificari, Risc si securitate in munca,
I.C.S.P.M., Bucuresti, nr. 3 – 4, 110-116, ISSN 1221-9347
Pece, St., 1994, Metoda de evaluare a securitatii muncii la nivelul
microsistemelor (loc de munca), I.C.S.P.M., Bucuresti, nr. 3 – 4,
58-81, ISSN 1221-9347
Pece, St., 1995, Evaluarea securitatii muncii intr-un sistem.
Partea a III-a: Metode derivate din teoria fiabilităţii, Risc si
securitate in munca, I.C.S.P.M., Bucuresti, nr. 1 – 2, 46-54, ISSN
1221-9347
Pece, St., 1998, Evaluarea riscurilor – cerinta imperativa a
legislatiei actuale, Obiectiv, M.M.S.S., Bucuresti, nr. 1, 51
Pece, St., 1998, Organizarea cabinetului de protectia muncii in
lumina legislatiei actuale, Obiectiv, M.M.S.S., Bucuresti, nr. 2,
28-29
Pece, St., Dascalescu, A., 1991 – 2001, DICTIONAR – rubrica
permanenta, Risc si securitate in munca, I.N.C.D.P.M., Bucuresti

Suporturi de curs de uz intern pentru cursurile de formare si
perfectionare in domeniul securitatii si sanatatii in munca organizate de
Universitatea din Petrosani si I.N.C.D.P.M., respectiv de I.N.C.D.P.M.:
 perioada 1991 – 1996:
– Pece, St., Declararea si evidenta accidentelor de muncă si a
bolilor profesionale, analiza statistică
– Pece, St., Cercetarea accidentelor de muncă
– Pece, St., Controlul de protectie a muncii
– Pece, St., Evaluarea riscurilor la locurile de muncă
– Pece, St., Legislatia securitătii si sănătătii in muncă in Romania
– Pece, St, Dascalescu, A., Sfera notiunii de protectie a muncii;
– Pece, St, Dascalescu, A., Geneza accidentelor de munca si a
bolilor profesionale;
– Pece, St, Dascalescu, A., Organizarea activitatii de protectie a
muncii;
– Pece, St, Dascalescu, A., Rolul si functiile normelor de securitate
a muncii;
– Pece, St, Dascalescu, A., Instruirea si propaganda de protectie a
muncii
 perioada 1997 – 2005:
– Pece, St., Directiva-cadru 89/391/CEE privind introducerea de
masuri pentru stimularea imbunatatirilor in domeniul sanatatii si
securitatii in munca
– Pece, St, Legea protectiei muncii

–

Pece, St., Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire
profesionala la locul de munca

Comunicari stiintifice în ţară şi străinătate:
 In cadrul unor manifestari nationale:
– Pece, St., 1989, Preocupări actuale ale I.C.S.P.M. in domeniul
instruirii si propagandei de protectie a muncii, lucrarile sesiunii de
comunicari stiintifice „Cercetarea stiintifica in domeniul protectiei
muncii in concordanta cu cerintele noilor tehnologii, I.C.S.P.M.,
Bucuresti
– Pece, St., Tanase, N., 1989, Factori de risc la exploatarea industriala
a laserilor, lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice „Cercetarea
ştiinţifică în domeniul protecţiei muncii în concordanţă cu cerinţele
noilor tehnologii”, Bucureşti
– Pece, St., 1991, Principii de bază în elaborarea normelor specifice de
securitate a muncii, lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice
„Cercetarea ştiinţifică în domeniul protecţiei muncii în concordanţă
cu cerinţele noilor tehnologii”, Bucureşti
– Pece, St., Dascalescu, A., Haita, A., 1991, Aspecte ale organizarii
activitatii de protectie a muncii la nivelul agentilor economici,
Sesiunea jubiliara de comunicari stiintifice „Cercetarea stiintifica in
domeniul protectiei muncii in concordanta cu cerintele tranzitiei la
economia de piata“, Sinaia
– Pece, St., 1991, Exigente actuale privind formarea si perfectionarea
personalului in domeniul protectiei muncii, Sesiunea jubiliara de
comunicari stiintifice „Cercetarea stiintifica in domeniul protectiei
muncii in concordanta cu cerintele tranzitiei la economia de piata“,
Sinaia
– Pece, St., Dascalescu, A., 2001, Metoda si software pentru
evaluarea si gestionarea computerizata a riscurilor la locurile de
munca – Sesiunea jubiliara „50 de ani de activitate a I.N.C.D.P.M.
Realizari si perspective ale cercetarii stiintifice in domeniul securitatii
si sanatatii in munca”, Bucuresti
 In cadrul unor manifestari internationale:
– Darabont, Alex., Pece, St., 1991, La strategie générale de la
formation dans le domaine de la sécurité au travail en Roumanie,
Festivalul internaţional de metode şi mijloace pedagogice de prevenire
şi securitate în întreprinderi, Strassbourg, Franţa,
– Pece, St., 1995, Méthode d’évaluation des risques au niveau des
microsystèmes – Colocviul internaţional cu tema „Cercetări
interdisciplinare în serviciul securităţii şi sănătăţii în muncă”, Bonn,
Germania
– Pece, St., Dascalescu, A., 2002, Metoda si software pentru
evaluarea riscurilor la locul de munca – al XVI-lea Congres Mondial
al Securitatii si Sanatatii in Munca, Viena, Austria
– Pece, St., Dascalescu, A., 2003, Méthode et logiciel d’évaluation des
risques aux lieux de travail – 1° International Symposium The

Management of Resources and innovative
Construction Industry, Mantova, Italia

Processes

in

the

LUCRĂRI DE CERCETARE STIINTIFICĂ
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Studiul critic al echipamentului de protectie si de lucru in vederea
diversificării caracteristicilor in raport cu conditiile specifice ale
principalelor locuri de muncă din exploatările forestiere si industria
chimică – MIP 5/1972 – responsabil;
Cercetări pentru stabilirea măsurilor necesare in vederea
imbunătătirii echipamentului de protectie si de lucru specifice
femeilor – MIP 3/1972 – 1973 – colaborator;
Studii si cercetări privind realizarea de mijloace individuale de
protectie pentru muncitorii din siderurgie – MIP 3/1972 – 1973 –
colaborator;
Studiul critic al echipamentului de protectie si de lucru in vederea
diversificării caracteristicilor in raport cu conditiile specifice ale
principalelor locuri de muncă din industria constructiilor de masini –
MIP 5/1973 – responsabil;
Realizarea unui element filtrant polivalent adaptabil la masca cu
gaze pentru operatii de interventie, destinat retinerii gazelor cu
continut de CO, CO2, NH3, Cl2 si praf – MIP /1974 – colaborator;
Studiul critic al echipamentului de protectie si de lucru pentru cinci
meserii din industria materialelor de constructii – MIP 3/1974 –
responsabil;
Costum special pentru interventii in medii de acid cianhidric,
acrilonitril, amoniac, clor, clorcian, clorură de cianură, izotriazodon
si clorură de sodiu – MIP 2/1974 – 1975 – colaborator;
Realizarea unor conditii optime de securitate a muncii la intrep.
„Electroaparataj” Bucuresti – EG 10/1975 – colaborator;
Elaborarea măsurilor de protectia muncii privind proiectarea,
montarea si exploatarea scutului mecanizat Ф 6,5 m – MIP 10/1977
– colaborator;
Studiul locurilor de muncă in vederea fundamentării normativului de
acordare a echipamentului de protectie pentru ind. petrochimică,
mine – geologie, petrolieră si metalurgie – MIP 13/1978 –
colaborator;
Studiul măsurilor de protectia muncii la transportul, depozitarea si
manipularea acidului fluorhidric anhidru – C 3/1978 – colaborator;
Curs de protectia muncii – A 1/1978 – colaborare;
Studiul si elaborarea unui caiet documentar si a unor lectii destinate
instruirii personalului de protectia muncii din industria chimică – NP
4/1978 – colaborator;
Studiu privind organizarea unui cabinet de protectia muncii si a unui
cabinet de psihologie industrială la C.Z.A. Bucaz – NP 14/1979 –
1980 – responsabil;
Elaborarea proiectului de standard privind „Căstile de protectie din
textolit” – NP 5/1979 – responsabil;
Elaborarea unui caiet documentar si a unor lectii destinate instruirii

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.

personalului de protectia muncii din industria chimică – NP 4/1979
– colaborator;
Studiu privind amenajarea unui cabinet de protectia muncii si
elaborarea programelor de instruire – testare la C.P. Pitesti – NP
2/1979 – colaborator;
Studiul locurilor de muncă in vederea fundamentării stiintifice a
Normativului de acordare a echipamentului de protectie pentru ind.
usoară, constructii-montaj si santiere navale – MIP 13/1979 –
colaborator;
Cercetări privind elaborarea programelor unice de perfectionare a
personalului de la cabinetele de protectia muncii din industrie – NP
6/1979 – 1980 – colaborator;
Curs de protectia muncii si a mediului inconjurător – NP 2/1980 –
responsabil;
Studiu privind fundamentarea stiintifică a Normativului de
echipament de protectie pentru ind. alimentară, prelucrarea
lemnului si agricultură – NP 13/1980 – colaborator;
Studiu privind stabilirea directiilor de actiune in vederea
sistematizării si actualizării ansamblului de norme si reglementări in
domeniul protectiei muncii – Eg 3/1980 – colaborator;
Stabilirea caracteristicilor poluante si explozive ale solventilor
utilizati la vernisarea tălpilor din poliuretani. Măsuri de prevenire a
accidentelor de muncă si imbolnăvirilor profesionale – NP 15/1980 –
1981 – responsabil;
Studiu privind stabilirea criteriilor de clasificare a locurilor de muncă
in vederea grupării lor in functie de riscurile comune – S5/1981 –
1984 – responsabil;
Elaborarea unei metodologii de diagnoză in securitatea muncii – S
3/1981 – 1984 – colaborator;
Elaborarea proiectului „Norme generale de protectia muncii” –
bazate pe factorii de risc ce apar in sistemul om – sarcină –
material – mediu – S 4/1981 – 1982 – responsabil;
Studiu privind organizarea unui cabinet de protectia muncii la I.
Mecanică Fină Bucuresti – IP 1/1982 – colaborator;
Studiu privind uniformizarea terminologiei in domeniul protectiei
muncii – S 2/1983 – responsabil;
Controlul stiintific al normelor de protectie a muncii specifice
activitătii industriei masinilor unelte, electrotehnică si electronică –
S 3/1985 – responsabil;
Fundamentarea stiintifică si elaborarea proiectului „Normativ
republican pentru acordarea echipamentului individual de protectie
si de lucru” – S7/1985 – 1986 – responsabil;
Metodologie de cercetare a accidentului de muncă – S 5/1985 –
1986 – responsabil;
Controlul stiintific al normelor departamentale de protectie a muncii
pentru MICM si MIET – S 8/1986 – responsabil;
Lucrări pregătitoare in vederea tipăririi „Normativului republican
pentru acordarea echipamentului individual de protectie si de lucru”
– SIP 13/1987 – responsabil;

34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.

42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Realizarea unui catalog de produse al ICSPM – SIP 11/1987 –
responsabil;
Studiul factorilor de risc la tehnologiile neconventionale (laseri si
plasmă) in vederea elaborării normelor de protectie a muncii – SIP
9/1987 – 1988 – responsabil;
Cercetări privind organizarea, amenajarea si dotarea cabinetului de
protectia muncii la IVE Focsani – IP 3/1985 – 1987 – colaborator;
Optimizarea activitătii de instruire si propagandă de protectia
muncii prin cabinetul de specialitate – IP 1/1986 – 1987 –
colaborator;
Reactualizarea Normelor republicane de Protectia Muncii la conditiile
tehnice actuale – SIP 2/1988 – colaborator;
Fundamentarea stiintifică, structurarea, completarea si controlul
stiintific al normelor de protectie a muncii pentru exploatarea
metroului. Proiect de cabinet de protectia muncii – SIP3/1988 –
1989 – colaborator;
Factorii de risc de accidentare si imbolnăvire profesională
(definitivarea listei) – SIP 7/1989 – responsabil;
Fundamentarea stiintifică, structurarea, completarea si controlul
stiintific al normelor de protectie a muncii pentru lucrări de
constructii hidroenergetice la suprafată si pe apă – SIP 4/1989 –
1990 – responsabil;
Studiu privind realizarea cabinetului judetean de protectie a muncii
Bistrita Năsăud – SIP 1/1990 – colaborator;
Reactualizarea Normelor republicane de protectia muncii la conditiile
tehnice actuale – proiect – SIP 2/1988 – colaborator;
Modelarea fenomenului de accidentare la ILF Brasov, subramura
„Legumicultură” si ramura „Agricultură” – SIP 3/1990 – colaborator;
Prelucrarea si sinteza datelor cuprinse in formularele tip de
inregistrare a accidentelor de muncă produse in economia natională
pentru stabilirea criteriilor de orientare a măsurilor de prevenire –
SIP 6/1986 – 1990 – colaborator;
Elaborarea materialelor de instruire si propagandă specifice pentru
cabinetele de protectie a muncii – SIP 9/1990 – 1991 – colaborator;
Metodologie de instruire si urmărire a sănătătii personalului de la
Combinatul Chimic Drobeta – SIP 13/1990 – colaborator;
Studiu privind realizarea filmului de protectie a muncii „Saturnism –
boală profesională” si executarea peliculei – SIP 16/1990 –
colaborator;
Actualizarea nomenclatorului de intrebări si răspunsuri pe probleme
de protectie a muncii – SIP 17/1990 – colaborator;
Normativ-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual
de protectie – SIP 1/1991 – responsabil;
Studiu pentru elaborarea principiilor de organizare a activitătii de
protectia muncii la nivelul agentilor economici – SIP 7/1991 –
colaborator;
Studiu privind stabilirea criteriilor de organizare si a atributiilor
cabinetelor de protectie a muncii – SIP 8/1991 – colaborator;

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Pregătire machetă catalog de afise de protectie a muncii in vederea
tipăririi si reactualizării catalogului de filme de protectie a muncii – SIP
10/1991 – colaborator;
Stabilirea criteriilor de apreciere a locurilor de muncă din punct de
vedere al securitătii si igienei muncii – Eg 1/1991 – responsabil;
Reactualizarea Normelor republicane de protectia muncii editia 1975
– SIP 2/1991 – 1992 – colaborator;
Stabilirea structurii sistemului de norme specifice de securitatea
muncii si a metodologiei cadru de elaborare a normelor – SIP 4/1991
– colaborator;
Elaborarea suportului de curs pentru formarea specialistilor in
domeniul securitătii muncii. Probleme generale – SIP 6/1992 –
colaborator;
Metodologie de evaluare a costului accidentelor de muncă – SIP
9/1992 – colaborator;
Studiu de fundamentare a structurii si continutului sistemului de
pregătire in domeniul protectiei muncii in Romania; elaborarea
manualelor pentru invătămantul liceal si postuniversitar – SIP
5/1991 – 1993 – responsabil;
Elaborarea normelor specifice de protectia muncii pentru sudarea si
tăierea metalelor – SIP 8/1993 – colaborator;
Elaborarea metodologiei de analiză a intreprinderilor din punct de
vedere al securitătii muncii – SIP 2/1993 – colaborator;
Elaborarea programelor de formare a specialistilor in domeniul
protectiei muncii (curs postuniversitar) – SIP 1/1993-1994 –
coordonator;
Studiu de optimizare a securitătii muncii in activitatea „S.C. Insula
Mare a Brăilei S.A.” – SIP 10/1993 – colaborator;
Metoda de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnăvire
profesională in activitatea RENEL – SIP 2/1994 – responsabil;
Normă specifică de securitatea muncii pentru prelucrări
neconventionale – SIP 10/1994 – colaborator;
Elaborarea normelor specifice de securitate a muncii pentru
exploatarea metroului – SIP 12/1994 – 1996;
Reactualizarea Normelor generale de protectie a muncii in
conformitate cu prevederile Legii Protectiei Muncii – SIP PH 4/1995
– 1996 – responsabil;
Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoarele de
analize fizico-chimice si incercări mecanice – SIP PH 3/1995 – 1996
– colaborator;
Norme specifice de securitatea muncii pentru activitatea de vopsire
– SIP 3/1995 – colaborator;
Studiu de oportunitate privind infiintarea Asociatiei Profesionale
Miniere – SIP 8/1995 – responsabil;
Elaborare norme specifice de securitatea muncii pentru turnătorii –
SIP 9/1996 – colaborator;
Elaborarea normelor specifice de securitate a muncii pentru
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comertul cu ridicata si cu amănuntul – SIP 10/1996 – 1997 –
colaborator;
Elaborare norme specifice de securitatea muncii pentru radiatii
neionizante – SIP PH2/1996 – colaborator;
Analiza critică a sistemului legislativ in domeniul protectiei muncii in
Romania in vederea aplicării programului PHARE de armonizare cu
legislatia Uniunii Europene – SIP PH 5/1996 – colaborator;
Curs de perfectionare pentru evaluatorii riscului de accidentare si
imbolnăvire profesională – SIP PH 7/1996 – responsabil;
Elaborarea programului de instruire a inspectorilor de protectia
muncii in domeniul legislativ – SIP PH 6/1996 – responsabil;
Elaborare norme specifice de securitatea muncii pentru activităti din
domeniul sănătătii – SIP 1/1997 – 1998 – colaborator;
Elaborare norme specifice de securitatea muncii pentru desfacerea
produselor petroliere – SIP 2/1997 – 1998 – colaborator;
Metodă de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnăvire
profesională la locurile de muncă (brosură propagandă) – SIP PH
3/1997 – responsabil;
Analiza critică a metodelor de evaluare a securitătii muncii la agentii
economici – SIP PH 4/1997 – responsabil;
Elaborarea terminologiei unitare in domeniul securitătii muncii –
Dictionar explicativ de securitatea muncii – SIP 12/1997 – 1998 –
responsabil;
Elaborarea a 20 de teste de verificare a cunostintelor de protectia
muncii – SIP 5/1998 – responsabil;
Informatizarea metodei de evaluare a nivelului de risc de
accidentare si imbolnăvire profesională pe loc de muncă – SIP
6/1998 – responsabil;
Evaluarea nivelului de risc la 20 locuri de muncă din cadrul CET
Brăila – SIP 4/1998 – responsabil;
Evaluarea nivelului de risc la 40 locuri de muncă din cadrul E.M. Rm
Valcea – SIP 3/1998 – 1999 – responsabil;
Evaluarea nivelului de risc la 40 locuri de muncă din cadrul S.C.
VIROLITE S.A. Victoria – SIP /1998 – responsabil;
Evaluarea nivelului de risc la S.C. MECANOENERGETICA S.A. SIP
13/1997 –1999 – colaborator;
Evaluarea nivelului de risc la S.C. NUTRICOMB S.A. Craiova – SIP
6/1/1997 – 1998 – colaborator;
Evaluarea nivelului de risc de accidentare si imbolnăvire
profesională la principalele locuri de muncă la Oil Terminal S.A.
Constanta – SIP 6/1999 – responsabil;
Evaluarea stadiului actual al transpunerii directivelor UE referitoare
la mediul de muncă in legislatia natională – SIP 11/1999 –
responsabil;
Evaluarea nivelului de risc de accidentare si imbolnăvire
profesională la principalele locuri de muncă la S.C. ALPROM S.A. –
SIP 14/1999 – responsabil;
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Elaborarea normelor de specifice de securitate a muncii pentru
silvicultură si economia vanatului – SIP 1/1999 – colaborator;
Identificarea factorilor de risc, evaluarea riscurilor si elaborarea
măsurilor de prevenire la locurile de muncă din cadrul STEE Sibiu –
SIP 2/1999 – colaborator;
Analiza factorilor de risc si evaluarea nivelului de risc la
Administratia Domeniului Public sector 4 Bucuresti – SIP 4/1999 –
colaborator;
Evaluarea nivelului de risc de accidentare si imbolnăvire
profesională la principalele locuri de muncă din silozul de cereale la
S.C. CEREALCOM S.A. – SIP 5/1999 – colaborator;
Analiza factorilor de risc si evaluarea nivelului de risc la S.C.
ROMPLUMB Baia Mare – SIP 7/1999 – colaborator;
Protectia socială la accidente de muncă si boli profesionale prin
sistemul de asigurări sociale – SIP 8/1999 – colaborator;
Studiu privind elaborarea metodologiei-cadru de realizare a
instructiunilor proprii de securitate a muncii de către agentii
economici – SIP 9/1999 – colaborator;
Documentare in legislatia comunitară privind expunerea la agenti
biologici – SIP 10/1999 – colaborator;
Analiza factorilor de risc si evaluarea nivelului de risc de accidentare
si imbolnăvire profesională la 12 locuri de muncă din cadrul S.C.
Subansambluri Material Rulant S.A. Bals – SIP 15/1999 –
colaborator;
Analiza factorilor de risc si evaluarea nivelului de risc de accidentare
si imbolnăvire profesională la 10 locuri de muncă din cadrul S.C.
ARTROM S.A. Slatina – SIP 16/1999 – colaborator;
Analiza factorilor de risc si evaluarea nivelului de risc de accidentare
si imbolnăvire profesională la 10 locuri de muncă din cadrul S.C.
ROMVAG S.A. Caracal – SIP 17/1999 – colaborator;
Analiza factorilor de risc si evaluarea nivelului de risc de accidentare
si imbolnăvire profesională la 40 locuri de muncă din cadrul
Exploatarea Minieră Rm. Valcea – SIP 3/1998 – 1999 – colaborator;
Evaluarea nivelului de risc de accidentare si imbolnăvire
profesională la principalele locuri de muncă (30) (S.C. Electrica
S.A. S.D. Galati) – SIP 1/2000 – responsabil;
Elaborarea unor metode si software-uri pentru evaluarea si
gestionarea computerizată a riscurilor de accidentare si imbolnăvire
profesională in ramura „exploatarea sării” – contract de finantare
nr. 499/13.01.2000, subprogram V „Calitatea vietii”, RELANSIN –
responsabil;
Evaluarea nivelului de risc de accidentare si imbolnăvire
profesională la 25 locuri de muncă in sucursalele S.C.
HIDROELECTRICA S.A. prin metoda tipizată, elaborată de M.M.P.S.
in cadrul programului PHARE si achizitionare de soft aplicat
(aplicatie practică la sucursalele hidrocentrale) – SIP7/2000 – 2002
– responsabil;

107. Evaluarea nivelului de risc de accidentare si imbolnăvire
profesională la principalele locuri de muncă din cadrul S.N.
Nuclearoelectrica S.A. CNE - PROD Cernavodă – SIP 20/2000 –
responsabil;
108. Analiza factorilor de risc si evaluarea nivelului de risc de accidentare
si imbolnăvire profesională la 17 locuri de muncă la S.C.
DELTACONS S.A. Tulcea – SIP 4/2000 – colaborator;
109. Analiza factorilor de risc si evaluarea nivelului de risc de accidentare
si imbolnăvire profesională la 10 locuri de muncă la S.C.
ELECTROCARBON S.A. Slatina – SIP 5/2000 – colaborator;
110. Fundamentarea normelor specifice de protectie a muncii pentru
activitatea de prestări de servicii – SIP 12/1999 – colaborator;
111. Elaborarea instructiunilor proprii de securitate a muncii pentru
agentiile de protectia mediului si Administratia rezervatiei „Delta
Dunării” – SIP 18 1999/2000 – colaborator;
112. Analiza factorilor de risc si evaluarea nivelului de risc la 10 locuri de
muncă la S.C. REMAT S.A. Drobeta Tn. Severin – SIP 21/2000 –
colaborator;
113. Revizuirea si completarea Normelor generale de protectie a muncii
in vederea continuării transpunerii directivelor UE referitoare la mediul
de muncă – Z 5/2001 – colaborator;
114. Evaluarea nivelului de risc de accidentare si imbolnăvire
profesională la principalele locuri de muncă la S.N. TUTUNUL
ROMANESC S.A. Bucuresti, Tg. Jiu, Craiova – SIP 11/2001 – 2003 –
coordonator;
115. Evaluarea nivelului de risc de accidentare si imbolnăvire
profesională la principalele locuri de muncă la S.N. CFR Statii
Spălare Vagoane Cisternă Ploiesti – SIP 10/2001 – coordonator;
116. Evaluarea nivelului de risc de accidentare si imbolnăvire
profesională la principalele locuri de muncă la S.C. ELECTRICA S.A.
Directia Mentenantă si toate sucursalele si filialele – 2001 – 2004 –
coordonator;
117. Evaluarea nivelului de risc de accidentare si imbolnăvire
profesională la principalele locuri de muncă la S.N. Sării Bucuresti –
SIP 2P/2001 – coordonator;
118. Evaluarea nivelului de risc de accidentare si imbolnăvire
profesională la principalele locuri de muncă la C.N.
TRANSELECTRICA S.A. Suc. de Transport Bucuresti Fundeni – SIP
2/2002 – coordonator;
119. Sistem expert de instruire in domeniul securitătii si sănătătii in
muncă pentru S.C. ELECTRICA S.A. Bucuresti – SER 20/2002 –
responsabil;
120. Elaborare instructiuni generale de protectie a muncii pentru S.C.
Electrica S.A. – SIP 33/2001 – 2003 – colaborator;
121. Elaborarea unor module de instruire pentru formarea specialistilor
in manage-mentul securitătii si sănătătii in muncă din cadrul S.C.
ELECTRICA S.A. – SER 10/2002 – 2003 – responsabil;

122. Metodă si software de evaluare a costurilor accidentelor de muncă
produse la S.C. Electrica S.A. – SER 8/2003 – colaborator;
123. Studiu privind introducerea sistemului de management al securitătii
si sănătătii in muncă la S.C. Electrica S.A. Elaborarea proiectului de
sistem de management al securitătii si sănătătii in muncă pentru
S.C. Electrica S.A. – SER 7/2003, SER 16/2004 – responsabil;
124. Conceperea si realizarea unui sistem de management al securitătii
si sănătătii in muncă la nivelul agentilor economici; realizarea
proiectului de sistem de management al securitătii si sănătătii in
muncă – SER 2/2003 – 2005

