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IMPLEMENTAREA ACTIVITATILOR DE TIP A 

in cadrul proiectului ”Parteneriat pentru transferul de cunoștințe și dezvoltarea de cercetări 
referitoare la evaluarea și prevenirea riscurilor ocupaționale care pot conduce la dezastre 

(PROC)” 
 

ID: P_40_182/cod MySMIS 2014+ 111954 
 

- A.3 Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau organizarea de evenimente 

tematice- 

 
 

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Muncii - I.N.C.D.P.M. 

”Alexandru Darabont” București, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul 

”Parteneriat pentru transferul de cunoștințe și dezvoltarea de cercetări referitoare la 

evaluarea și prevenirea riscurilor ocupaționale care pot conduce la dezastre (PROC)” 

finanțat prin Programul Operațional COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 1: 

Cercetare, Dezvoltare tehnologică si Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și 

dezvoltării afacerilor, Actiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunostințe. 

 

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate 

de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, și cu Ministerul 

Cercetării și Inovării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional 

Competitivitate 2014-2020. 

 

Valoarea totală a proiectului este de 13.150.000 lei, din care valoarea confinanțării UE este de 

9.863.262,5 lei. 

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea de legături și sinergii între 

întreprinderi, în calitate de beneficiari, și I.N.C.D.P.M. ”Alexandru Darabont” București, precum și 

creșterea și îmbunătățirea procesului de cercetare prin aceste legături și sinergii orientate, pe de 

o parte, către dezvoltarea activității institutului prin specializarea inteligentă și, pe de altă parte, 

către satisfacerea necesarului specific de cercetare al întreprinderilor în domeniul asigurării 

securității și sănătății în muncă astfel încât să fie evitate nu numai evenimentele neprevăzute care 

produc incidente și accidente, dar și cele care cauzează pierderi materiale semnificative.  

 

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt: realizarea unor cercetări 

inovative, de real interes, la cererea întreprinderilor beneficiare, respectiv dezvoltarea unui sistem 

inteligent de asistență a deciziei la proiectarea și dezvoltarea produselor pentru persoane cu 



 

deficit, în sensul materializării în acestea a elementelor de siguranță specifice pentru minimizarea 

riscurilor care pot degenera în dezastre. 

 

Durata de implementare a proiectului este de 60 luni, începând cu data de 21 mai 2018 până la data 

de 20 mai 2023. 

 

In data de 28 Ianuarie 2020, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția 

Muncii - I.N.C.D.P.M. ”Alexandru Darabont” București, în calitate de Beneficiar/Lider de 

proiect, a organizat Evenimentul tehnologic nr.1 având tematica ”Tendințe în concepția și 

dezvoltarea sistemelor IT bazate pe cunoaștere pentru evaluarea și prevenirea riscurilor” în 

cadrul proiectului ”Parteneriat pentru transferul de cunoștințe și dezvoltarea de cercetări 

referitoare la evaluarea și prevenirea riscurilor ocupaționale care pot conduce la dezastre 

(PROC)” 

 

Cu ocazia desfășurării Evenimentului tehnologic în Regiunea București Ilfov s-au distribuit atât 

materialele informative de prezentare a proiectului, cât și cele dezvoltate de către experții 

I.N.C.D.P.M. ”Alexandru Darabont” București, în vederea diseminării de informații și cunoștințe, 

furnizării de asistență tehnologică, consiliere și expertiză, precum și diseminarea rezultatelor 

manifestării în cadrul Platformei Române pentru Securitate Industrială (RTPIS).  

 

Materialele informative dezvoltate de către experții I.N.C.D.P.M. ”Alexandru Darabont” București 

au constat din  3 broșuri și 3 fișe informative, care tratează aspecte legate de riscurile profesionale 

chimice și biologice la care sunt expuși lucrătorii și factorii de risc psihosociali, precum și 

informații referitoare la managementul riscurilor profesionale și vulnerabilitățile la nivelul 

întreprinderilor, atât sub aspectul riscurilor de natură chimică și biologică, cât și sub aspectul 

tendințelor actuale și de viitor cu privire la evaluarea și prevenirea riscurilor de natură psihosocială. 

 

În cadrul evenimentului au fost susținute prezentări referitoare la rolul Institutului Național de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii în fundamentarea ştiinţifică a măsurilor de 

îmbunătăţire a activităţii de securitate şi sănătate în muncă în România și respectiv cu privire la 

activitățile implementate în cadrul proiectului și rezultatele la zi obținute în implementarea 

acestuia. 

 

Prezentarile susținute de către experții I.N.C.D.P.M. ”Alexandru Darabont” București au abordat 

tematici cu impact, care au tratat aspectele legate de managementul riscurilor profesionale chimice 

și biologice, precum și aspecte referitoare la evaluarea  și prevenirea riscurilor profesionale 

psihosociale noi și emergente. 

 

În cadrul evenimentului firma SC SETKO IMPEX SRL din București, în calitate de întreprindere 

beneficiară a prezentat o serie de aspecte legate de oportunitățile privind transferul de cunoștințe și 

dezvoltarea de cercetări privind dezvoltarea unui sistem de asistență a deciziei pentru prevenirea 

riscurilor asociate dezastrelor. 

 

La eveniment au participat reprezentanți ai Inspecției Muncii, ARSSM, precum și specialiști și 

reprezentanți întreprinderilor, în calitate de beneficiari și/sau potențiali beneficiari și membrii ai 

echipei de proiect. 

 

 



 

In scopul organizării Evenimentului tehnologic nr.1 s-a dezvoltat un model care să includă și setul 

de resurse necesare cât și reperele temporale- model care va fi perfecționat pe parcursul proiectului 

cu feedback-ul primit 

 

Planul plan generic pentru eveniment (PGE)  a fost dezvoltat si va fi actualizat pentru fiecare din 

evenimentele tehnologice care se vor organiza ulterior - stabilind exact desfășurarea și reperele 

temoprale ale evenimentului. 

 

În scopul organizării și desfășurării  evenimentului tehnologic nr.1 în cadrul activității A.3 - 

Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau organizarea de evenimente 

tematice acțiunile desfășurate în cadrul acestei subactivități în legătură cu informarea referitoare la 

proiectul PROC, cod POC_40_182: 

 

- realizare materiale de promovare/informare/promotionale proiect POC conform cerintelor de 

identitate vizuala stabilite prin MIV 2014-2020: CD, 3 brosuri informative, 3 fise informative, 

comunicat de presa, format prezentari PPT. 

- analiza versiuni si validare machete necesare realizarii DTP-urilor si editarii on line a materialelor  

de promovare/informare/promotionale proiect PROC, cod POC_40_182 necesare organizării 

evenimentului tehnologic nr.1: agenda eveniment/program, invitatie, lista participanti; 

- dezvoltare design si editare in forma electronic a materialelor  de promovare/informare/ 

promotionale proiect PROC, cod POC_40_182 necesare organizării evenimentului tehnologic nr.1: 

agenda eveniment/program, invitatie, lista participanti, format prezentari PPT; 

 

Materialele de promovare a proiectului prezentate și susținute de experții PROC din INCDPM 

”Alexandru Darabont” București și companiile beneficiare, in cadrul evenimentul tehnologic nr.1 

organizat in cadrul proiectului  (6 prezentari) sunt următoarele:  

 

• Rolul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii, în 

fundamentarea ştiinţifică a măsurilor de îmbunătăţire a activităţii de securitate şi 

sănătate în muncă în România- Dr.ing.Doru Costin DARABONT, Director General, 

INCDPM ”Alexandru Darabont” București; 

• Prezentarea proiectului ”Parteneriat pentru transferul de cunoștințe și dezvoltarea de 

cercetări referitoare la evaluarea și prevenirea riscurilor ocupaționale care pot 

conduce la dezastre (PROC)”- Dr.ing.Anca Elena Antonov, Manager 

riscuri/calitate/publicitate, INCDPM ”Alexandru Darabont” București, 

• Managementul riscurilor profesionale chimice si vulnerabilitatile la nivelul 

intreprinderilor - Dr.ing.Raluca Aurora Ștepa, expert proiect, Șef Laborator Riscuri 

Chimice și Biologice, INCDPM ”Alexandru Darabont” București 

• Prezentarea pe scurt a oportunităților întreprinderilor beneficiare privind transferul 

de cunoștințe și dezvoltarea de cercetări privind dezvoltarea unui sistem de asistență a 

deciziei pentru prevenirea riscurilor asociate dezastrelor – Conf.univ.dr.Ion CORBU, 

Director, SC SETKO IMPEX SRL Bucuresti; 

• Managementul riscurilor profesionale biologice si vulnerabilitatile la nivelul 

intreprinderilor - Dr.ch.Maria Haiducu, expert proiect, INCDPM ”Alexandru Darabont” 

București; 

 



 

• Evaluarea si prevenirea riscurilor profesionale psihosociale noi si emergente   - 

tendinte actuale si de viitor, ținând cont de necesitatile intreprinderilor cu privire la 

SSM - Dr.psih.Raluca Maria Iordache, expert proiect, Șef Laborator Ergonomia Sistemelor 

de Muncă, INCDPM ”Alexandru Darabont” București. 

 

Materialele promovare/informare/ promotionale au fost diseminate pe suport CD, împreună cu alte 

materiale: mape, bloc-notes si pix-uri.  

 

In vederea promovarii actiunii s-au utilizat materialele de promovare/informare/promotionale 

proiect POC tiparite: roll-up, afișe. 

 

Prezentările susținute de experții PROC în cadrul evenimentului tehnologic nr.1 din cadrul 

activității A.3 - Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile sau organizarea de 

evenimente tematice” au abordat următoarele tematici: 

 

1.MANAGEMENTUL RISCURILOR PROFESIONALE BIOLOGICE ȘI 

VULNERABILITĂȚILE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERILOR 

2.  MANAGEMENTUL RISCURILOR PROFESIONALE CHIMICE ȘI 

VULNERABILITĂȚILE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERILOR 

3. MANAGEMENTUL RISCURILOR PSIHOSOCIALE 

 

FEED-BACK-ul participanților și discuțiile au vizat în special: 

 

 Faptul că demersul de prevenire a riscurilor psihosociale necesită o abordare complexă, 

pluridisciplinară şi participativă. 

 Categoriile de cunoştinţe care trebuie mobilizate (tehnice, medicale, psiho-sociologice, 

organizaționale, manageriale, legislative etc.): 

 Necesitatea existenței unui angajament puternic şi durabil al conducerii organizației, ca 

primă condiţie de succes a demersului de prevenire.  

 Conștientizarea şi formarea privind riscurile psihosociale, atât la nivel de angajator, cât și 

de angajat. 

 

Rezultatele obținute în cadrul evenimentului tehnologic nr.1 organizat în data de 28.01.2020 au 

fost evaluate atât prin feed-back-ului participanților rezumat prin chestionarul de evaluare a 

evenimentului pus la dispoziție, cât prin   discuțiile purtate în cadrul lucrărilor la sesiunra de 

”Întrebări și răspunsuri” și ”Masă rotunda”, diseminate ulterior prin Comunicatul de presă din data 

de 05.02.2020 și prin Raportul de activitate elaborate de experții INCDPM ”Alexandru Darabont” 

București. 

 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional 
Competitivitate 2014-2020.  
 
Date de contact ale beneficiarului: 
Adresa: B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, București, cod 061692  
Tel: +4021.313.31.58; Fax: +4021.315.78.22 
Email: office@inpm.ro; Web: www.inpm.ro  
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