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DESFASURAREA ETAPEI a III-a A
CURSURILOR DE FORMARE SI
PREZENTAREA REZULTATELOR
Progamul de formare continua „Cultura sănătății și securității muncii” a fost conceput ca un program
modular realizat prin stagii non-disciplinare avand 80 ore – 20 credite si acreditat de Ministerul
Educaţiei Național prin OMEN nr.5550/2013 si s-a desfasurat in perioada 20 ianuarie – 14 iunie 2014 cu
o prelungire pana pe 15 noiembrie 2014 dupa urmatorul program:
Etapa I de formare:
Inscrierea si selectia candidatilor: 13-17 ianuarie 2014 – informare si publicitate
20 – 24 ianuarie 2014 - inscrierea candidatilor
27 – 28 ianuarie 2014 – selectia candidatilor si afisarea rezultatelor finale
Modulele de formare:
Modulul I: 31 ianuarie – 2 februarie 2014 (16 ore)
Modulul II: 14 – 16 februarie 2014 (16 ore)
Modulul III: 28 februarie – 2 martie 2014 (16 ore)
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Modul de practica: 3 – 21 martie 2014 (26 ore)
Modul IV – evaluare finala: 22 martie 2014 (6 ore)
Etapa a II-a de formare
Înscrierea și selectia candidatilor: 10-19 martie 2014 - informare şi publicitate;
20-31 martie 2014 - înscrierea candidaţilor;
1-11 aprilie 2014 - selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor finale.
Modulele de formare
Modul I: 25-27 aprilie 2014 (16 ore)
Modul II: 09-11 mai 2014 (16 ore)
Modul III: 23-25 mai 2014 (16 ore);
Modul de practica: 26 mai-13 iunie 2014 (26 ore);
Modul IV-evaluare finala: 14 iunie 2014 (6 ore).
In cadrul acestor cursuri de formare s-au primit 35 de kit-uri (cate 1 kit pentru fiecare formator si cate 1
kit pentru fiecare coordinator regional) ce contin 3 CD-uri cu: Ghid practic de securitate si sanatate in
munca; 125 modele si formulare obligatorii in SSM; Ghid practic de aparare impotriva incendiilor si 471
materiale de curs ce contin printre altele: modele de liste interne realizate pentru a acorda echipament
individual de protecție, siguranța alimentară și materiale sanitare; modele de Planuri de preventive si
protectie livrate scolilor.
La sesiunile de formare au participat 428 persoane iar toate sesiunile de formare s-au desfasurat
conform agendei.
Datorita succesului inregistrat de acest curs de formare s-a cerut si aprobat o suplimentare a bugetului
proiectului ce a permis extinderea cursurilor de formare printr-o a III-a etapa ce se desfasoara in
perioada 01 septembrie 2014 – 15 noiembrie 2014 si care functioneaza dupa modelul primelor doua
etape. La acest cursuri participa 200 persoane si vor avea urmatorul program:
Etapa a III-a de formare
Selectia candidatilor: 01-11 august 2014 - informare şi publicitate;
11 – 15 august 2014 - înscrierea candidaţilor;
18 - 22 august 2014 - selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor finale.
Modulele de formare
Modul I: 25-27 aprilie 2014 (16 ore)
Modul II: 09-11 mai 2014 (16 ore)
Modul III: 23-25 mai 2014 (16 ore);
Modul de practica: 26 mai-13 iunie 2014 (26 ore);
Modul IV-evaluare finala: 14 iunie 2014 (6 ore).
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Datorita aprobarii suplimentarii bugetului
DESFASURAREA ATELIERULUI DE proiectului s-a organizat un atelier de lucru
la Azuga in perioada 26 – 28 septembrie
LUCRU DE LA AZUGA
2014 ce a avut doua component:
- Statusul proiectului, pregatirea
conferintei finale a proiectului si prezentarea rezultatelor intermediare ale Studiului privind
implemenatrea legislatiei privind SSM.
- Elaborarea “Ghidului practic pentru responsabilul SSM din scoala si a KIT-ului practice”
La acest atelier de lucru au participat reprezentanti ai partenerilor norvegieni: Hans Øvynd NIELSEN –

LO Norway; Robert HANSEN - LO Norway; Gunnvor SEN – SL Norway; Stein GROTTING – SL
Norway; echipa de implementare a proiectului; cei 8 coordonatori regionali si formatori
implicate in realizarea “Ghidului practic pentru responsabilul SSM din scoala”.
In cadrul primei component a atelierului de lucru s-au prezentat rezultatele implementarii
proiectului pana in acest moment, activitatile planificate pana la sfarsitul proiectului si
rezultatele planificate a fi obtinute. In urma acestei analize a reiesit ca rezultatele proiectului
sunt mai mari decat cele planificate initial ceea ce a dus la concluzia generala ca acest proiect
este un succes. De asemenea, s-a realizat agenda pentru Conferinta finala ce a fost planificata
pentru 5 decembrie 2014 la Bucuresti si s-au stabilit persoanelor ce vor fi invitate sa participe.
Tot in cadrul acestei componente s-au prezentat rezultatele intermediare ale “Cercetarii
privind implementarea legislatiei privind SSM”, toti participantii exprimand necesitatea unui
astfel de studiu care sa fie prezentat autoritatilor. Rezultatele finale vor fi prezentate tot in
cadrul Conferintei finale a proiectului din luna decembrie.
In cadrul celeilalte componente a proiectului s-a finalizat cuprinsul Ghidului, s-au realizat
schitele materialelor din fiecare capitol urmand ca in scurt timp sa fie definitivat si trimis spre
tipar incat sa fie lansat la Conferinta finala a proiectului din data de 5 decembrie 2014.
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Suplimentarea bugetului proiectului a
permis demararea unei cercetari privind
STUDIU PRIVIND IMPLEMENTAREA
implementarea legislatiei SSM in sistemul
LEGISLATIEI PRIVIND SSM
de invatamant preuniversitar. Pentru
realizarea acestui studiu s-a apelat la o
echipa coordonata de dl. Valeriu FRUNZARU, Prodecan Facultatea de Comunicare si Relatii Publice
SNSPA. Cercetarea are ca scop evaluarea situației actuale privind sănătatea și securitatea în muncă în
școlile românești. Întrucât nu există cercetări anterioare riguroase cu privire la această problematică, se
impune ca acest studiu să aibă două componente, una calitativă și una cantitativă. Populația investigată
va consta in directorii sau directorii adjuncți ai grădinițelor, școlilor primare sau liceelor din România.
Rezultatele finale ale cercetarii vor fi prezentate in cadrul Conferintei finale din 5 decembrie 2014 de la
Bucuresti.
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