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 CURRICULUM VITAE 
  

INFORMAŢII PERSONALE  

  

Nume / Prenume CHIURTU  ELENA - RUXANDRA 
Adresă(e) Bdul Ghencea, nr. 35A,  sector 6 , BUCURESTI 

cod 061692, ROMANIA 

Telefon(oane) 40-21 3131727 int 230  serviciu Mobil: 0724214861 

Fax(uri) 40-21 3157822 

E-mail(uri) ruxichiurtu@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) ROMANA 

Data naşterii 08.11.1969 

  

LOCUL DE MUNCĂ VIZAT/  
DOMENIUL OCUPAŢIONAL 

  

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

Perioada (de la – pana la) 2011-2014 

Numele şi adresa angajatorului INCDPM Bucuresti, Bdul Ghencea nr. 35A, sector 6, cod 061692 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

CD în domeniul securitatii şi sănătatii în muncă 

Funcţia sau postul ocupat asistent manager proiect, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 
– 2013 – Investeşte în oameni! 
Titlul proiectului: Creşterea competitivităţii, eficienţei şi nivelului de sănătate şi securitate în 
muncă pentru personalul din sectorul medical în vederea asigurării de oportunităţi sporite de 
participare pe o piaţă modernă a muncii ID48872 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  

- dezvoltare şi planificare activităţi împreună cu managerul de proiect şi ceilalţi membri ai echipei 
de management 
- propunere completări/actualizări ale strategiei de implementare a proiectului 
- planificare întâlnirile cu partenerii, precum şi cu alte persoane implicate in proiect, 
- participare la şedinţele echipei de management şi echipei de implementare 
- participare la activităţile de implementare a proiectului 

Perioada (de la – pana la) 1998 - prezent 

Numele şi adresa angajatorului INCDPM Bucuresti, Bdul Ghencea nr. 35A, sector 6, cod 061692 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

CD in domeniul securitatii si sanatatii in munca 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific gr. III, responsabil calitate laborator Riscuri Chimice şi Biologice, 
Departament Mediu de Munca şi Mediu Inconjurător 
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Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  

Activitate de cercetare, elaborare si participare proiecte de CD nationale si internationale în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi mediului  
Monitorizarea calităţii factorilor de mediu în mediul de muncă şi mediul înconjurător 
Lector la cursurile postuniversitare şi cu acreditare CNFPA în domeniul prevenirii riscurilor 
datorate prezenţei agenţilor chimici, cancerigeni, mutageni  si biologici în mediul de muncă şi în 
domeniul  protecţiei mediului  
Elaborare studii de impact, bilanţuri de mediu  
Elaborator legislatie nationale in domeniul agentilor chimici, cancerigeni si mutageni si  în 
domeniul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; 
Expertize locuri de muncă risc chimic 
Membru al Comisiei naţionale de Securitate si sanatate in munca privind agenţii chimici 
periculoşi (valorile limită de expunere profesională în mediul de muncă) conform Ordinului 
MS/MMFPS nr. 1297/2096/2011) 

Perioada (de la – pana la) 1997 - 1998 

Numele şi adresa angajatorului INCDPM Bucuresti, str. Gral Budişteanu, nr. 15, sector  1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

CD in domeniul securitatii si sanatatii in munca 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  

Activitate de cercetare/ Determinări-prelevare şi măsurare- noxe chimice în mediul de muncă şi 
mediul înconjurător 

Perioada (de la – pana la) 1993 – 1996 

Numele şi adresa angajatorului Parlamenul României – Camera Deputaţilor, str. Izvor nr.2-4, sectorul 5, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 legislativă 

Funcţia sau postul ocupat Referent de specialitate 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  

 Documentare, redactare note de fundamentare, minute, etc. 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

Perioada (de la – pana la) Mai 2014 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

 
Lattanzio e Associati SpA 
  

Domeniul studiat / aptitudini  
ocupaţionale 

Managementul proiectelor POSDRU 

Tipul calificării/ diploma obţinută Certificat de participare „Managementul proiectelor POSDRU” 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/învăţământ în sistemul 
naţional sau internaţional 

 

Perioada (de la – pana la) Aprilie 2014 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

 
FORMENERG SA Bucureşti 

Domeniul studiat / aptitudini  
ocupaţionale 

Managementul performanţei  

Tipul calificării/ diploma obţinută Certificat de absolvire curs  „Management şi performanţă” 
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Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/învăţământ în sistemul 
naţional sau internaţional 

- 

Perioada (de la – pana la) Ianuarie  2014 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii – INCDPM “Alexandru 
Darabont” Bucureşti 

Domeniul studiat / aptitudini  
ocupaţionale 

Coordonator  în materie de securitate şi sănătate în muncă pentru şantiere temporare şi 
mobile, legislaţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, legislaţie de mediu 

Tipul calificării/ diploma obţinută Certificat de absolvire curs „Coordonator  în  materie de securitate şi sănătate în muncă” 
cod COR 226303 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/învăţământ în sistemul 
naţional sau internaţional 

- 

Perioada (de la – pana la) Octombrie 2013 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Certificat ANC de Competenţe Profesionale pentru ocupaţia Responsabil de mediu   

Domeniul studiat / aptitudini  
ocupaţionale 

Responsabil de mediu, legislaţie de mediu  

Tipul calificării/ diploma obţinută Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială Industrială – ECOIND 
Bucureşti 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/învăţământ în sistemul 
naţional sau internaţional 

- 

Perioada (de la – pana la) Decembrie 2012 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

IRECSON Bucuresti 

Domeniul studiat / aptitudini  
ocupaţionale 

Formare de formatori folosind tehnici de e-learning 

Tipul calificării/ diploma obţinută Certificat de participare 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/învăţământ în sistemul 
naţional sau internaţional 

- 

Perioada (de la – pana la) Aprilie 2012 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Kooperationsstelle Hamburg IFE Germania, INCDPM 

Domeniul studiat / aptitudini  
ocupaţionale 

Alternatives Identification an Assessment SUBSPORT 

Tipul calificării/ diploma obţinută Certificat de participare 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/învăţământ în sistemul 
naţional sau internaţional 

- 
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Perioada (de la – pana la) Ianuarie 2011 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

INCDPM Bucureşti 

Domeniul studiat / aptitudini  
ocupaţionale 

Auditul sistemelor de management de securitate si sanatate ocupationala 

Tipul calificării/ diploma obţinută Certificat de absolvire CNFPA Auditor  de sistem de management SSO cod COR 242317 
Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/învăţământ în sistemul 
naţional sau internaţional 

- 

Perioada (de la – pana la) Ianuarie 2010 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Institutul Bancar Roman Bucuresti 

Domeniul studiat / aptitudini  
ocupaţionale 

Metode de training, formare, tehnici de comunicare, evaluare 

Tipul calificării/ diploma obţinută Certificat de absolvire CNFPA Formator cod COR 241205 
Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/învăţământ în sistemul 
naţional sau internaţional 

- 

Perioada (de la – pana la) Decembrie 2003 - 2009 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Universitatea Petrol-Gaze  Ploieşti, Facultatea Ingineria Petrolului si Gazelor 

Domeniul studiat / aptitudini  
ocupaţionale 

protectia mediului/fizico-chimia zacamintelor de hidrocarburi/ chimia petrolului/doctorand 

Tipul calificării/ diploma obţinută Diploma Doctor in stiinte ingineresti domeniul Mine, Petrol si Gaze  
 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/învăţământ în sistemul 
naţional sau internaţional 

ISCED 6 

Perioada (de la – pana la) Iulie 2007 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

 Universitatea din Petroşani  

Domeniul studiat / aptitudini  
ocupaţionale 

 Metode de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru posturile de 
lucru 

Tipul calificării/ diploma obţinută Certificat de aboslvire Curs postuniversitar „Evaluarea riscurilor de accidentare si 
imbolnăvire profesionala” 
 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/învăţământ în sistemul 
naţional sau internaţional 

ISCED 5 

Perioada (de la – pana la) Octombrie 2006 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Fundatia CIMP, Bucuresti  

Domeniul studiat / aptitudini  
ocupaţionale 

Managementul proiectelor, implementarea proiectelor  

Tipul calificării/ diploma obţinută Certificat de absolvire Manager de proiect cod COR 241919 
Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/învăţământ în sistemul 
naţional sau internaţional 

- 

Perioada (de la – pana la) Octombrie 2004 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Universitatea din Petroşani 
 

Domeniul studiat / aptitudini  
ocupaţionale 

legislatie securitatea muncii/legislatie agenti chimici, cancerigeni, mutageni si biologici 

Tipul calificării/ diploma obţinută Certificat de absolvire Curs postuniversitar  „Securitatea muncii” 
Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/învăţământ în sistemul 
naţional sau internaţional 

ISCED 5 

Perioada (de la – pana la) Martie 2002 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

PARTENER S.A. Bucuresti, 

Domeniul studiat / aptitudini  
ocupaţionale 

Managementul calităţii /Prezentarea generală a cerinţelor standardului Manager calitate –
Strategia de documentare şi implementare a sistemului de management al calităţii 

Tipul calificării/ diploma obţinută Certificat de absolvire Manager calitate  
Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/învăţământ în sistemul 
naţional sau internaţional 

- 

Perioada (de la – pana la) Decembrie 2002 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

S.C. FIATEST SRL Bucureşti  

Domeniul studiat / aptitudini  
ocupaţionale 

Audit intern pentru Sistemul de Management al Calităţii pentru Laboratoare 

Tipul calificării/ diploma obţinută  Diploma auditor intern 
Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/învăţământ în sistemul 
naţional sau internaţional 

- 

Perioada (de la – pana la) Februarie 2001 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

RENAR  
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Domeniul studiat / aptitudini  
ocupaţionale 

Managementul calităţii în laboratoarele de încercare şi etalonare/Prezentarea generală a 
cerinţelor standardului SR EN ISO/CEI 17025:2001i 

Tipul calificării/ diploma obţinută Certificat curs Cerinţe ale standardului  ISO/CEI 17025:1999 în activitatea de acreditare a 
laboratoarelor de încercare şi verificari 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/învăţământ în sistemul 
naţional sau internaţional 

- 

Perioada (de la – pana la) 1995 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti 

Domeniul studiat / aptitudini  
ocupaţionale 

Tehnici de comunicare, mijloace de abordare 

Tipul calificării/ diploma obţinută Certificat absolvire curs “Comunicare socială- tehnici şi mijloace moderne de abordare 
profesională” 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/învăţământ în sistemul 
naţional sau internaţional 

ISCED 4 

Perioada (de la – pana la) Septembrie 1988 – iulie 1993 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Universitatea Politehnica Bucuresti  – Facultatea de Chimie Industrială 
 

Domeniul studiat / aptitudini  
ocupaţionale 

chimie organica/tehnologie coloranti/ medicamente/operatii si utilaje in industria chimica/ 
inginer  chimist 

Tipul calificării/ diploma obţinută Diploma de inginer chimist 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/învăţământ în sistemul 
naţional sau internaţional 

ISCED 5 

  

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

 

Limba(i) maternă(e) Limba română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  Limbile engleză, franceză, italiană 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C1 Utilizator  

experimentat  

C1 Utilizator  

experimentat  

B2 Utilizator  

independent  

B2 Utilizator  

independent  

C1 Utilizator  

experimentat  

Limba franceză  A2 Utilizator 
elementar  

A2 Utilizator 
elementar  

A2 Utilizator 
elementar  

A2 Utilizator 
elementar  

A2 Utilizator 
elementar  

Limba italiană  A2 Utilizator 
elementar  

A2 Utilizator 
elementar  

A2 Utilizator 
elementar  

A2 Utilizator 
elementar  

A2 Utilizator 
elementar  

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Aptitudini şi competenţe artistice - 

Aptitudini şi competenţe sociale Spirit de echipă, abilitati de comunicare si lucru in echipa 
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Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 

Experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei, aptitudini organizatorice, realizate 
prin experienţa acumulată ca responsabil de calitate în cadrul laboratorului şi prin instruire la 
cursurile de managementul calităţii  

Aptitudini şi competenţe tehnice Utilizare echipamente de prelevare/masurare a concentratiei agentilor chimici in aer, experienta 
dobandita la locul de munca.  
Experienţă in domeniul asigurarii conditiilor pentru sanatate si securitate la locul de munca şi în 
domeniul determinarii concentratiilor de noxe  
Cunostinte utilizare PC, Word, Excel, Power Point 

Permis(e) de conducere Categoria B 

Alte competenţe şi aptitudini Aptitudini orientare  

Informaţii suplimentare Experienţa acumulată în proiecte naţionale şi internaţionale: 
 

1. Program NUCLEU, 2014  Prevenirea riscurilor pentru sanatate si securitate in 
sectorul medical 

2. Proiect POSDRU 2011-2014 „Creşterea competitivităţii, eficienţei şi nivelului de 
sănătate şi securitate în muncă pentru personalul din sectorul medical în vederea 
asigurării de oportunităţi sporite de participare pe o piaţă modernă a muncii” 
POSDRU/81/3.2/S/48872 

3. Imbunatatirea performantei de securitate si sanatate in munca prin cresterea 
gradului de instruire si constientizare a lucratorilor privind riscurile specifice si 
emergente, ANCS, Program NUCLEU, 2012-2013 

4.  Imbunatatirea calitatii mediului de lucru in depozitele de patrimoniu cultural. 
Validarea tratamentului bunurilor culturale textilesi din piele cu radiatii gamma-
TEXLECONS, ANCS, Program Parteneriate C32011, 2012-2014 

5. Program Parteneriate 2008-2011 Responsabilitatea sociala corporatista in conditiile 
europenizarii si globalizarii. Oportunitati si constrangeri pentru economia romaneasca-
CSREX  

6. Program NUCLEU 2009-2011 Indicatori de evaluare a performantei privind securitatea 
si sanatatea in munca pentru sistemele de management in conformitate cu prevederile 
SR OHSAS 18001:2008  

7. Program NUCLEU 2008-2010 Dezvoltarea si implementarea unui sistem de 
management al calitatii in domeniul SSM necesar in vederea evaluarii  inspectiei si  
certificarii, in conformitate cu reglementarile si practicile europene 

8. Topic Centre Occupational Safety and Health  (TC-OSH)  Task partner on ERO-09-
04, WE 12-04/2012, WE 10-25/2012, WE 2013 

 Publicatii în domeniu:  
Reducerea noxelor chimice – rezultat al implementării sistemului de management al calităţii, 
mediului şi securităţii şi sănătăţii în muncă – SESAM –2003, Seminarul Internaţional “ Sănătate 
şi securitate în muncă” – Petroşani, 2003; 

Monitorizarea expunerii la agenţi chimici în construcţii prin mijloace moderne de analiză – 
Simpozionul tehnico-ştiinţific “Să construim în siguranţă”, Arad , octombrie 2004; 

Asigurarea stării de bine la locul de muncă prin reducerea expunerii la agenţi chimici – 
Seminarul“ Modalităţi de sprijinire a inovării şi transferului tehnologic. Oportunităţi şi bariere”, 
INIMM, Bucureşti, mai 2004; 
Efecte ale poluării solului şi apelor subterane cu petrol şi produse petroliere – Sesiunea 
internaţională de comunicări ştiinţifice a Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti, mai 2005; 
Aspecte privind efectele poluarii cu petrol si produse petroliere asupra lucratorilor - SESAM, 
Seminarul Internaţional “ Sănătate şi securitate în muncă” – Petroşani, 2007; 

Metoda de remediere a solurilor contaminate cu produse petroliere din vecinatatea unui depozit  
de produse petroliere – Conferinta Internationala „Stiinta si Tehnologia in Contextul Dezvoltarii 
Durabile”, Universitatea Petrol – Gaze Ploiesti, noiembrie 2008; 
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 Bancile de date – un instrument accesibil tinerilor pentru  evaluarea si tinerea sub control a
substantelor si preparatelor chimice periculoase utilizate la locurile de munca, Revista Risc si 
Securitate , nr. 1/2008, Bucuresti; 
Evaluarea riscului chimic din punctul de vedere al efectelor pentru sanatate, securitate si mediu, 
Revista Risc si Securitate , nr. 1/2008, Bucuresti; 
Efecte ale poluarii solului si apelor subterane cu petrol si produse petroliere, Revista Risc si 
Securitate , nr. 1/2008, Bucuresti; 
Cercetări experimentale privind utilizarea sorbenţilor biodegradabili la decontaminarea zonelor 
poluate cu petrol şi produse petroliere, Monitorul de Petrol şi Gaze, nr. 8 (90) , august 2009; 
Studii experimentale privind remedierea zonelor poluate cu produse petroliere prin utilizarea 
sorbenţilor biodegradabili – Volumul lucrărilor simpozionului internaţional SESAM 2009, ediţia a 
IV-a, Băile Felix, septembrie 2009;  
Factori de risc de accidentare şi îmbolnăviri profesionale în activitatea de prelucrare a 
cauciucului sintetic şi a produselor macromoleculare,  Revista Risc si Securitate , nr. 1/2009, 
Bucuresti; 
Principalele manifestări ale conceptului de responsabilitate socială corporatistă (CSR) la nivelul 
unor companii din România şi din Europ a- Revista Risc si Securitate , nr. 1/2011, Bucuresti; 
Instrucţiunile cadru de securitate şi sănătate pentru activităţile de fabricare, transport şi 
depozitare a produselor organice (exclusiv petrochimice) – instrument util pentru prevenirea 
riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională-  Revista Risc si Securitate , nr. 1/2011, 
Bucuresti; 
Utilizarea sorbenţilor biodegradabili la decontaminarea zonelor industriale poluate cu produse 
petroliere – o soluţie modernă pentru protecţia sănătăţii lucrătorilor -  Revista Risc si Securitate, 
nr. 1/2011, Bucuresti 
„Good practices and trends in labor organizations at European level” Environmental Engineering 
and Management Journal, July 2012, vol. 11, no. 7, pag. 1261-1265, ISSN 1582-9596, indexat 
ISI 
 „Social Responsibility and OSH in the context of Romanian national SR strategy and the 
publication of ISO 26000 Guidelines for social responsibility”, Book of Abstracts a Conferinţei 
Internaţionale „Towards Safety Through Advanced Solutions” Sopot, Polonia, 11-14 septembrie 
2012, http://www.wos2012.pl/book-of-abstracts/, 
 „The implementation impact of ISO 26000 in Romania in companies form energy”, Proceedings 
of the International Conference on Manufacturing Science and Education - MSE June, 2011- 
Sibiu, Romania, vol. II, pag. 367- 370, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, ISSN 1843-
2522, 
„Results in remediation of Diesel contaminated soil using biodegradable sorbents”, Proceedings 
of the International Conference on Manufacturing Science and Education - MSE June, 2011-
Sibiu, Romania, vol. II, pag. 374-378, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, ISSN 1843-
2522, 
“The implementation an promotion of social responsible behavior in organizations in the context 
of ISO 26000”, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Publicat de Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi” din Iaşi,  Tomul LVII (LXI), Fasc. 4, 2011, Secţia ŞTIINŢA ŞI INGINERIA 
MATERIALELOR, pag. 29-35, Editura Politehnium, ISSN 1453-1690, cotat CNCSIS B+ 
“Model specific şi aplicaţie informatică de identificare, evaluare şi prevenire a riscurilor 
profesionale din sistemul medical românesc”, Revista Română de Medicina Muncii, vol. 62, nr. 
2/2012 
”Instruirea de SSM pentru domeniul medical”, Revista Obiectiv,nr.3/2012 
 „Identificarea factorilor de risc specifici şi emergenţi în domeniul colectării şi selectării deşeurilor 
– primul pas în prevenirea expunerii la risc”, Revista Risc şi securitate nr. 2/2012 
„Bune practici privind expunerea femeilor la agenţi chimici şi biologici în mediul de muncă”,
Revista Risc şi securitate nr. 2/2012 
 „Social Responsibility, a Priority Objective of the Europe 2020 Strategy”, 21st WORLD FUTURE 
STUDIES FEDERATION WORLD CONFERENCE "GLOBAL RESEARCH AND SOCIAL 
INNOVATION: TRANSFORMING FUTURES" Bucuresti, 26-28 iunie 2013, 
http://www.wfsfconference.org/ 
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 Continuous performance improvement of occupational safety and health - Key component of an 
efficient public health management, INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANUFACTURING 
SCIENCE AND EDUCATION- MSE 2013- SIBIU 12-15 iunie, Universitatea Lucian Blaga din 
Sibiu, cu articolul „Proceedings of the 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
MANUFACTURING SCIENCE AND EDUCATION- MSE 2013- SIBIU 12-15 iunie 2013, ISSN 
1843-2522, pag. 299-303 

Modern methods of reducing biological risk factors from cultural heritage deposit,
INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANUFACTURING SCIENCE AND EDUCATION- MSE 
2013- SIBIU 12-15 iunie, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, „Proceedings of the 6th 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANUFACTURING SCIENCE AND EDUCATION- MSE 
2013- SIBIU 12-15 iunie 2013, ISSN 1843-2522, pag. 321-324 

Specific Model and Software Application for Identification, Assessment and Prevention of the 
Occupational Risks in the Romanian Health Care Sector, Proceedings of the International 
Symposium on OSH SESAM 2013, Sibiu, Romania, 23-25 October 2013, ISSN 1843-6226, pp. 
436-445 
Social Responsibility in the Romanian Medical Sector, Journal of Economics and Business 
Research, ISSN 2068-3537, Year XIX, No. 2, 2013, pg. 141-153 

Bune practici privind expunerea femeilor la agenţi chimici şi biologici în mediul de muncă, revista 
Risc si Securitate, nr. 1/2013 
Impactul agenţilor biologici prezenţi în arhive asupra securităţii şi sănătăţii în muncă, revista Risc 
si Securitate, nr. 1/2013 
OSH Good Practices in the Health Care Sector,  INTERNATIONAL CONFERENCE „HEALTH 
AND SAFETY AT WORK FOR COMPETITIVE MEDICAL PERSONNEL”, Athénée Palace Hilton 
Bucharest, October 11 - 12, 2013 
Ghid de securitate si sanatate in munca privind expunerea la agenti biologici, Plan Sectorial 
2012-2013 
Ghid de securitate si sanatate in munca privind expunerea la agenti chimici, Plan Sectorial 2012-
2013 
Ghid de securitate si sanatate in munca privind expunerea la agenti cancerigeni si mutageni, 
Plan Sectorial 2012-2013 
Legislaţia de securitate şi sănătate în muncă aplicabilă în domeniul medical, broşură realizată în 
cadrul proiectului POSDRU 48872 
Bune practici de securitate şi sănătate în muncă în domeniul medical, broşură realizată în cadrul 
proiectului POSDRU 48872 
International Conference „HEALTH AND SAFETY AT WORK FOR COMPETITIVE MEDICAL
PERSONNEL”11-12 October 2013, Bucharest, ROMANIA, broşura Conferinţei Internaţionale, 
realizată în cadrul proiectului POSDRU 48872 
Sănătatea în siguranţă, obiectiv ambiţios, proiect de succes - conferinţa de diseminare a 
rezultatelor proiectului –Bucureşti, 30 ianuarie 2014, revista Risc si Securitate, nr. 1/2014 
Importanţa abordării manageriale a securităţii şi sănătăţii în muncă în sectorul sănătăţii publice, 
revista Risc si Securitate, nr. 1/2014 
Informarea şi conştientizarea lucrătorilor prin intermediul ghidurilor de securitate şi sănătate în 
muncă privind agenţii chimici şi biologici, Revista Obiectiv nr. 2/2014 
Sănătatea în siguranţă, obiectiv ambiţios, proiect de succes, Revista Obiectiv nr. 1/2014 
Agenţii chimici şi biologici, Revista Obiectiv nr. 2/2014 
Application of specific models and software for identification, assessment and prevention of 
Occupational risks in the romanian healthcare sector, Environmental Engineering and 
Management Journal, June 2014, Vol.13, No. 6, 1537-1541, http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/ 

Anexe Se vor atasa  la cerere. 
  

  

     


