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A. Introducere 
 
Sănătatea şi Siguranţa la locul de muncă 
Sănătatea şi Siguranţa la locul de muncă reprezintă un subiect central al condiţiilor de 
lucru şi este tema centrală în ceea ce priveşte Responsabilitatea Socială a Corporaţiilor. 
La nivel de instituţie, în Europa există un grad ridicat de conştientizare a importanţei 
aspectelor de Sănătate şi Siguranţă la locul de muncă. Începând din 1989, Comisia 
Europeană a emis prevederi cu privire la această temă, prevederi axate în general pe 
aspecte mai specifice, prin intermediul mai multor directive. 
Unul dintre principalele aspecte legate de sănătate şi siguranţă în industria cimentului este 
nivelul accidentelor grave şi mortale la locul de muncă, şi consecinţele negative ale 
acestora asupra dezvoltării activităţilor. 
 
Conceptul de sanatate si securitate.  Reprezinta conditiile în care se desfasoara 
procesele de munca, complexitatea echipamentelor de munca, intensitatea efortului 
mental, volumul din ce în ce mai mare si complexitatea informatiilor necesare de 
receptionat si prelucrat necesita organizarea si desfasurarea muncii si a activitatilor 
social-administrative pe baza noilor principii de cunoastere, întelegere si aplicare a 
standardelor si normelor de securitate si sanatate a muncii. 
Conceptul de sanatate si securitate constituie un ansamblu de activitati institutionalizate 
având ca scop asigurarea celor mai bune conditii în desfasurarea procesului de munca, 
apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii lucratorilor si a altor persoane 
participante la procesul de munca.  
Normele si standardele de securitate a muncii reprezinta un sistem unitar de masuri si 
reguli aplicabile tuturor participantilor la procesul de munca. 
Activitatea de prevenire si protectie are ca scop asigurarea celor mai bune conditii de 
munca, prevenirea accidentelor si a îmbolnavirilor profesionale în rândul lucratorilor si 
adaptarea la progresul stiintei si tehnicii.  
In conformitate cu aceste reglementari, obligatia de a asigura securitatea si sanatatea, în 
toate aspectele referitoare la munca, revine conducatorului unitatii iar obligatiile 
lucratorilor nu afecteaza principiul responsabilitatii angajatorului. 
 
Securitatea si sanatatea în munca, obiectivele securitatii si sanatatii :  
- armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene pe probleme privind 
calitatea vietii, protectia mediului înconjurator, asigurarea vietii, securitatii si sanatatii 
angajatilor; 
- constientizarea lucratorilor în cunoasterea si respectarea normelor si standardelor de 
securitate si sanatate a muncii în amenajarea, dotarea locurilor de munca, exploatarea în 
conditii de siguranta a echipamentelor de munca în scopul evitarii producerii accidentelor 
de munca si a îmbolnavirilor profesionale; 
- eliminarea sau diminuarea factorilor de risc de accidentare si/sau îmbolnavire 
profesionala existenti în sistemul de munca (executant - sarcina de munca - mijloace de 
productie - mediul de munca), informarea, consultarea si participarea lucratorilor si a 
reprezentantilor acestora; 
- aplicarea cu prioritate a masurilor de protectie colectiva si de prevenire a accidentelor 
de munca si îmbolnavirilor profesionale fata de masurile de protectie individuala. 
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Implementarea sistemului de management al sănătăţii şi siguranţei.  Pentru un 
management responsabil în domeniul Sănătăţii şi Siguranţei, sunt necesare instrumente 
de evaluare a riscului, de management, de monitorizare şi de îmbunătăţire continuă. 
Acest proces este deosebit de important pentru măsurarea aspectelor de sănătate şi 
siguranţă ocupaţionale şi include mai multe faze, dintre care o parte centrală este dedicată 
evaluării riscurilor.  

Unele companii şi-au definit, de asemenea, indicatori noi şi rapoarte specifice pentru a 
identifica mai bine riscurile în vederea eliminării acestora. Exemplele includ 
Echipamentul de protecţie, Lucrul la înălţime, Lucrul in spatii inchise, Echipamente 
mobile, Lucrul cu contractantii, Risk management, etc. 
 
Definirea unei Politici de Sănătate şi Siguranţă.  Companiile îşi definesc o politică 
generală de Sănătate şi Siguranţă de care ar trebui să se ţină cont atunci când se iau 
decizii în cadrul companiei. Această politică defineşte obiective, ţinte şi termene generale 
şi specifice de atins în ceea ce priveşte prevenirea problemelor de sănătate şi siguranţă. 
Majoritatea companiilor şi-au definit o Politică a Siguranţei sau o politică mai completă 
de sănătate şi siguranţă, numită în unele cazuri “Ambiţia pentru Sustenabilitate” sau 
”Harta rutieră a siguranţei” în care îşi definesc principiile şi obiectivele pe această temă şi 
acţiunile specifice pentru atingerea acestora. Unele dintre aceste companii solicită 
contractorilor să aplice aceleaşi politici de sănătate şi siguranţă cu scopul de a le da 
acestora un exemplu şi de a răspândi aceleaşi valori. Pentru majoritatea companiilor din 
industria cimentului, cel mai frecvent obiectiv este îmbunătăţirea continuă şi 
monitorizarea regulată a progresului înregistrat, declararea obiectivului de “Zero 
accidente”. 

Conceptul de management al securitatii si sanatatii în munca. Reprezinta componenta 
a managementului general, care include structura organizatorica, activitatile de 
planificare, responsabilitatile, practicele, procedurile, resursele pentru elaborarea, 
implementarea, realizarea si revizuirea planului de securitate si sanatate în munca.  
Pentru a asigura securitatea si sanatatea muncii în unitati conducatorii acestora trebuie sa 
implementeze un sistem de management al securitatii si sanatatii în munca, ce constituie 
o parte componenta a sistemului general de management.  
Sistemul include urmatoarele elemente: 
- politica securitatii si sanatatii în munca 
- elaborarea politicii de securitate si sanatate în munca 
- participarea angajatilor 
- organizare 
- structura si responsabilitati  
- competenta si instruire 
- consultare si comunicare interna 
- comunicare externa 
- documentatia sistemului de management al securitatii si sanatatii în munca 
- documentatia sistemului de management al securitatii si sanatatii în munca 
- controlul documentelor si al datelor 
- înregistrari si gestiunea înregistrarilor 
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- planificare si implementare 
- analiza initiala 
- planificarea si implementarea sistemului 
- obiectivele securitatii si sanatatii în munca 
- prevenirea riscurilor profesionale 
- evaluarea si controlul riscurilor 
- prevenirea situatiilor de urgenta si capacitatea de raspuns 
- achizitionarea de produse si servicii 
- cerinte pentru contractanti 
- evaluarea performantei sistemului de management al securitatii si sanatatii în munca 
- masurarea si monitorizarea performantei  
- disfunctiile sistemului de management al securitatii si sanatatii în munca 
- auditul securitatii si sanatatii în munca 
- auditul de conformitate 
- auditul sistemului de management al securitatii si sanatatii în munca 
- analiza si revizuirea managementului 
- actiuni preventive si corective 
- actiuni pentru îmbunatatirea continua 

 
Atenţia acordată Contractorilor . Anumite companii acordă o atenţie deosebită 
contractorilor, pentru a se asigura că aceleaşi condiţii de lucru şi proceduri de sănătate şi 
siguranţă ocupaţionale sunt respectate în lanţul de valoare. Iniţiative originale a fost 
implementate de către diferite companii, constând în crearea unui Legitimaţii de 
siguranţă pentru toţi angajaţii unui contractor. Legitimaţia de acces certifică faptul că 
angajaţii deţin toate documentele profesionale şi licenţele necesare, şi că au absolvit un 
curs complet de siguranţă la locul de muncă. Ea este acordată în urma unei evaluări care 
include şi audituri la locul de muncă.  

 
Evaluarea rsicurilor.  Punctul de plecare în optimizarea activităţii de prevenire a 
accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale într-un sistem îl constituie evaluarea 
riscurilor din sistemul respectiv. 
Indiferent că este vorba de un loc de muncă, un atelier sau o întreprindere, o asemenea 
analiză permite ierarhizarea riscurilor în funcţie de dimensiunea lor şi alocarea eficientă a 
resurselor pentru măsurile prioritare. 
Evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat 
şi cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinaţiei dintre doi parametri: gravitatea şi 
frecvenţa consecinţei maxime posibile asupra organismului uman. Se obţin astfel niveluri 
de risc parţiale pentru fiecare factor de risc, respectiv niveluri de risc global pentru 
întregul sistem analizat. 
Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor se face pentru fiecare componenta a 
sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ 
echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru.  
Procesul se finalizeaza prin elaborarea planului de prevenire si protectie care trebuie 
urmarit si actualizat cu o anumita periodicitate.  
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Activitatea de prevenire si protectie.  Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea 
si sanatatea lucratorilor în toate aspectele legate de munca.  
La nivelul angajatorului activitatea de prevenire si protectie se organizeaza având la baza 
principiile:  
- obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor, în toate aspectele referitoare la 
munca, revine angajatorului; 
- obligatiile lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca nu vor afecta 
principiul responsabilitatii angajatorului; 
- evitarea riscurilor; 
- evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 
- combaterea riscurilor la sursa; 
- asigurarea aceluiasi nivel de protectie a muncii pentru toti angajatii, indiferent de natura 
sau durata contractului de munca; 
- etc. 
 

Organizarea activitatilor de prevenire si protectie este realizata de catre angajator, în 
urmatoarele moduri:  
- prin asumarea de catre angajator, a atributiilor pentru realizarea masurilor prevazute de 
lege;  
- prin desemnarea unuia sau mai multor lucratori pentru a se ocupa de activitatile de 
prevenire si protectie;  
- prin înfiintarea unui serviciu intern de prevenire si protectie;  
- prin apelarea la servicii externe de prevenire si protectie 

 
Instruirea la locul  de munca. Instruire la locul de munca  are ca scop prezentarea 
riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, prezentarea masurilor si activitatilor de 
prevenire si protectie specifice fiecarui loc de munca. 
Pentru a-si atinge scopul, instruirea la locul de munca va cuprinde cel putin urmatoarele: 
- informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului 
de munca; 
- prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca; 
- masuri la nivelul locului de munca privind acordarea primului ajutor, stingerea 
incendiilor si evacuarea lucratorilor, precum si in cazul pericolului grav si iminent; 
- prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati 
specifice ale locului de munca; 
- demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si 
exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor 
de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii. 
Continutul instruirii la locul de munca trebuie sa fie in conformitate cu tematicile 
intocmite de catre angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si 
sanatatii in munca sau lucratorul desemnat sau un lucrator al serviciului intern sau 
serviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de catre angajator, tematici care vor 
fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea. 
Durata instruirii la locul de munca depinde de riscurile pentru securitate si sanatate in 
munca, precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui 
loc de munca.  
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Instruirea la locul de munca se face: 
- persoanelor nou angajate, potrivit legii, inclusiv studentilor, elevilor in perioada 
efectuarii stagiului de practica, precum si ucenicilor si altor participanti la procesul de 
munca, cu exceptia persoanelor care presteaza activitati casnice; 
- lucratorilor detasati de la o unitate la alta; 
- lucratorilor delegati de la o unitate la alta; 
- lucratorilor pusi la dispozitie de catre un agent de munca temporara; 
- lucratorilor carora li s-a schimbat locul de munca in cadrul organizatiei. 
Instruirea la locul de munca se face in grupuri de cel mult 20 de persoane. 
Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca. 
Instruirea la locul de munca se va finaliza cu verificarea cunostintelor lucratorului instruit 
de catre seful ierarhic superior celui care a facut instruirea, iar rezultatul verificarii va fi 
consemnat in fisa individuala de instruire. 

 
B. Bunele Practici de Sănătate şi Siguranţă Ocupaţionale inIndustria Cimentului 

   Managementul bunelor practici pentru implementarea elementelor de siguranţă 
defineşte reguli specifice pentru evitarea riscurilor de siguranţă.  
   In continuare se vor prezenta cateva bune practici, rezultatele acestora fiind apreciate ca 
avand  impact  asupra dezvoltarii si motivarii lucratorilor. 
 
1. SCUT, management modern al securitatii si sanatatii in munca.  
 
                                               Convingeri de bază : 
                                             
                                                - Toate accidentele pot fi prevenite 
 
                                                - Toate incidentele trebuie prompt raportate 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Caracteristicile unei bune organizări : 
 
- Implicare maximă. 
- Analiza şi judecata la toate nivelele. 
- Fluxul de informaţii de jos în sus. 
- Fluxul de informaţii de sus în jos 
- Toate ramurile şi nivelele lucrează împreună 
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REACTIV DEPENDEN
T 

INDEPENDENT INTERDEPENDENT 

  

INSTINCT  NATURAL 

SUPERVIZARE 

 GRIJA  INDIVIDUALA 
ECHIPA 

Securitate si sanatate in munca, etape de dezvoltare : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actele periculoase constituie cauza accidentelor in proportie de 96%, conditiile 
periculoase insumand doar 4%. 
 
                             
 
                                                                                           Utilizare necorespunzatoare a  
                                                                                           EIP, act periculos 
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Inspecţie – Audit (comparatie) 
 
Inspectie      Audit 
 
  Lucruri    Oameni 
  Pasiva    Interactiva 
  Experti    Toti (noi) 
  Negativ    Pozitiv + Negativ 
  Document / urmarire              Document / urmarire 
 
Beneficiile Auditarii : 
 
Prevenirea accidentelor şi a daunelor  
Consolidarea comportamentului sigur 
Creşterea conştientizării securitatii si sanatatii in munca 
Stabilirea standardelor 
Înţelegerea standardelor 
Respectarea standardelor 
Identificarea slăbiciunilor din sistemele de securitate si sanatate in munca 
Identificarea/corectarea situaţiilor periculoase 
Motivarea oamenilor 
 
Iceberg-ul evenimentelor : 
 

 
 
 

 30 

300 

3 000 

30 000 

 ACCIDENTE CU OPRIRE 
  ACORDARI PRIM AJUTOR 

   APROAPE ACCIDDENTE 

              SITUATII PERICULOASE 

ACCIDENTE GRAVE 1 



 10 

Principalele etape  ale auditului : 
 
- Observarea unor acţiuni, condiţii şi practici de muncă, atat sigure cat şi periculoase 
- Discutarea cu angajaţii a observaţiilor şi a aspectelor de securitatea in munca legate de 
  activitatea lor. 
- Câştigarea angajamentului angajaţilor pentru munca în condiţii de  securitate 
 
Categorii de observaţii :  
 
- Reacţiile oamenilor 
- Poziţiile oamenilor, inclusiv ergonomia 
- Îmbrăcămintea şi echipamentul personal de protecţie 
- Unelte şi echipamente 
- Procedurile şi ordinea şi curăţenia la locul de muncă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Când cineva lucrează în condiţii periculoase : 
 
- Observaţi, apoi atrageţi atenţia persoanei. 
- Comentaţi ceea ce făcea angajatul în condiţii de securitate. 
- Discutaţi cu angajatul : 
 - posibilele consecinţe ale unui act periculos  
            - modalităţi mai sigure de a face munca 
- Obţineţi acordul angajatului de a lucra în condiţii de siguranţă pe viitor 
- Discutaţi alte probleme de siguranţă la locul lui de  muncă.  
- Mulţumiţi angajatului 
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Discutarea unei acţiuni periculoase : 
 
   Dacă faceţi un comentariu : 
        - exprimaţi-vă îngrijorarea. 
        - axaţi-vă pe efecte, nu pe acţiune. 
 
  Dacă întrebaţi : 
        - intrebaţi ca să investigaţi. 
        - intrebaţi să aflaţi, nu ca să daţi lecţii 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistemul de audit : 
 
- Programare audit. 
- Observarea oamenilor la locul de  muncă. 
- Discuţia cu angajaţii. 
- Inregistrarea auditului. 
- Urmărirea procesului   
 
Posibile intrebari ale auditorilor : 
 
- Ce reguli ti se par greu de urmat? 
- Cum esti informat despre regulile de protectia muncii? 
- Ce faci tu personal pentru evitarea accidentelor? 
- Ce activitati consideri periculoase? 
- Cum ai evalua importanta data de colegi securitatii muncii? 
- Ce greseli consideri ca exista in abordarea ei? 
- Cum evaluezi riscurile in activitatea ta zilnica? 
- Unde te astepti sa se inregistreze viitorul accident? 
- Cand s-a intamplat ultimul accident in uzina? 
- Care-s masurile stabilite pentru evitarea altor accidente similare?  
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Folosirea informaţiilor de audit : 
 
- Consolidarea elementului pozitiv 
- Detectarea problemelor în curs de dezvoltare 
            - urmărire 
            - intreprinderea de acţiuni 
- Observarea tendinţelor 
- Evaluarea personalului  
 
 
2. VFL (VISIBLE FELT LEADERSHIP) - Program adresat managementului. 
 
Visible Felt Leadership Angajaţii îşi “v ăd” managerii vorbind despre safety şi “simt” 
importanţa sa pentru companie. NOI CA LIDERI conducem folosind lucrul cel mai 
important pe care îl avem “TIMPUL NOSTRU.  Oamenii acţionează nesigur pentru că 
noi CA LIDERI le permitem să o facă!! Ei fac ceea ce cred că vrem noi să facă!  
 
Analiza ABC a Comportamentului Uman 
 

� A—Antecedent 
� Ceea ce determina actele noastre 
� Ceea ce ne face sa ne dorim sa actionam intr-un anumit fel 

� B—Comportament (Behavior) 
� Ceea ce facem 
� Ceea ce spunem 

� C—Consecinta  
� Ce ni se intampla ca rezultat al comportamentului 

• Ce ne face sa continuam / incetam un comportament 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antecedente  Consecinte Comportament 
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SCOPUL CONVERSAŢIILOR VFL : 
 
Observarea comportamentelor la locul de muncă, urmată de o discuţie despre postul 
respectiv, cu următoarele scopuri:  
 
- Întărirea comportamentelor sigure 
- Identificarea comportamentelor nesigure şi discuţie cu persoana implicată, prin  
  depistarea riscurilor şi evidenţierea posibilelor consecinţe  
- Stabilirea unei modalităţi sigure pentru a opri actele nesigure sau pentru a-i ajuta să 
  continue împreună cu supervizorul, dacă este necesar 
- Identificarea altor aspecte problematice de safety 
- Conversaţia trebuie să fie o experienţă pozitivă!!!  
- Înregistrarea datelor în interesul managerului şi al Lafarge 
 
Scopul discuţiei este prevenirea vătămărilor şi îmbolnăvirilor ocupaţionale.  
 
VFL – CONVERSAŢII BAZATE PE COMPORTAMENTE, DE CE TREBUIE SĂ LE 
DESFĂŞURĂM?  
 

- Le permit liderilor să demonstreze vizibil şi să îşi măsoare angajamentul pentru 
H&S 
- Le oferă liderilor posibilitatea de a lăuda şi motiva comportamentul sigur 
- Contribuie la identificarea actelor şi condiţiilor nesigure; partea ascunsă a 
aisbergului  
- Dialog constructiv menit să contribuie la găsirea şi agrearea unor soluţii practice  
- VFL este un proces complet: 

- se fac şi se consemnează observaţii 
- datele sunt colectate şi utilizate pozitiv  
- se stabilesc şi se implementează acţiuni corectoare.  

- Evidenţiază punctele forte şi punctele slabe ale sistemului de safety  
- Cresc în mod constant nivelul de conştientizare a angajaţilor şi subliniază prioritatea 
  nr. 1 a companiei  
- Îi motivează pe angajaţi să lucreze sigur   
- PREVIN RĂNIRILE  

 
SCURT CGHID VFL  AUDIT, abordarea in 9 pasi :  
 
Pasul 1: Opriţi-vă & observaţi 
Aruncaţi o scurta privire  pentru a vedea daca vă atrage ceva alenţia. Priviţi ceea ce fac 
oamenii, ce echipamente utilizează, ce EIP poartă şi cum arată mediul de lucru. 
 
Pasul 2: Prezentaţi-vă (dacă nu cunoaşteţi deja persoana) 
Spuneţi-vă numele, după care aţi putea să le spuneţi in ce departament lucrati . După 
aceea, întrebaţi care este numele lor, zâmbiţi! Daţi mâna cu ei, dacă acest lucru vă face 
plăcere, acesl lucru înlesneşte un contact fizic prietenos. 
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Pasul 3: Spuneţi-le ce faceţi, de ce vreti sa discutati cu ei 
Acest lucru îi face să se simtă liniştiţi şi îi convinge că intenţiile dumneavoastră sunt bune 
şi nu sunteţi acolo pentru a-i prinde pe picior greşit! Trebuie să faceţi acest lucru cu 
propriile cuvinte, dar fiţi scurt şi la obiect. De exemplu, "Mă aflu aici pentru a discuta cu 
oamenii despre munca lor, despre orice riscuri şi ce putem face pentru a le prevenii; este 
vorba doar de a opri incidentele şi accidentele de mâine. Aveţi câteva minute pentru a 
discuta?" 
 
Pasul 4: Activitatea şi etapele acesteia 
Aici puneţi întrebări, ascultaţi şi vă manifestaţi CURIOZITATEA. Doriţi să îi faceţi să vă 
vorbească despre etapele activităţii lor in câteva detalii. Nu uitati, prin aceasta doriţi să îi 
faceţi pe ei să VIZUALIZEZE etapele activităţii pe care o desfăşoară; pe măsură ce fac 
acest lucru, pot să vadă ce lucruri funcţionează şi unde ar putea exista riscuri. Pe măsură 
ce vă prezintă etapele, întrebaţi-vă dacă aveţi o imagine foarte bună despre modul în care 
această persoană îşi desfăşoară activitatea. NU FACEŢI PRESUPUNERI cu privire la 
desfăşurarea activităţii, mai ales dacă o cunoaşteţi bine: persoana respectivă ar putea să 
acţioneze într-un mod diferit, ceea ce ar putea presupune riscuri la care nu v-aţi gândit. 
Dacă nu aveţi o imagine completă cu privire la modul în care persoana îşi desfăşoară 
activitatea, solicitaţi mai multe detalii, ex. "Cum faceţi asta?", şi "Puteţi să îmi arătaţi?". 
Această etapă este foarte importantă: Ii oferă persoanei oportunitatea de a se implica in 
discuţie şi, cu cât face mai mult acest lucru, cu atât mai mult veţi înţelege perspectiva 
acesteia. In cazul discuţiilor cu personalul de birou, este util să adresaţi întrebarea mai 
general, ex. "Care este rolul dumneavoastră şi ce fel de lucruri faceţi în acest rol?" 
 
Pasul 5: Lăudaţi comportamentele sigure. 
 
Pasul 6: întrebaţi care este cel mai rău lucru ce se poate întâmpla, cel mai mare risc, 
etc. 
In mod normal, veţi adresa aceste 3 întrebări într-o succesiune rapidă: "Care este cel mai 
grav incident care ar putea avea loc în cadrul acestei activităţi?", "Care ar fi consecinţele 
acestui lucru?", "Cum s-ar putea întâmpla acest lucru?". Uneori trebuie să fiţi flexibili în 
această etapă. De exemplu, dacă aveţi o discuţie cu o persoană care lucrează la birou, ar 
putea fi dificil pentru aceasta să identifice 'cel mai grav accident'. în aceste cazuri, aţi 
putea adresa o întrebare mai generală, de genul: "Ce fel de pericole sau riscuri există în 
activitatea dumneavoastră?". 
Dacă persoana nu poate identifica niciunul, puteţi întreba despre alte lucruri pe care le 
face, de exemplu mobilitatea în incinta biroului, utilizarea scărilor, orice activităţi de 
manipulare manuală pe care le desfăşoară, călătorii în interes de serviciu sau la şi de la 
birou. Aţi putea întreba şi despre accidentele tipice ce ar putea avea loc în birouri, sau ce 
accidente au avut loc în birou în ultimul an. Incercaţi. Veţi găsi întotdeauna ceva despre 
care merită discutat! Uneori, persoana va numi cel mai grav accident, dar va spune că 
este imposibil să se întâmple acest lucru. Veţi dori atunci să întrebaţi de ce şi veţi încerca 
să vă convingeţi că persoana respectivă face într-adevăr tot posibilul pentru a preveni 
acest lucru. Dacă pot face acest lucru, îi lăudaţi şi le mulţumiţi pentru timpul acordat. 
Dacă vedeţi ceva ce vă nelinişteşte, dar care nu a apărut în cadrul discuţiei, puteţi întreba. 
Fiţi siguri că percepeţi mesajele ascunse în această etapă 
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•VFL SE REFERĂ ÎN TOTALITATE  LA  ASCULTARE, CUM AR ĂTĂM 
ASTA? 
 
•Răspuns non-verbal (ex. dând din cap)  
•Răspuns verbal 
•Nearătând nerăbdarea de a vorbi 
•Reproducere - rezumând ceea ce a spus persoana pe măsură ce înaintaţi •în cele din 
urmă, rezumaţi 
 
DAR ASCULTAŢI MESAJELE ASCUNSE!!! 
 
Ei bine, fac asta în felul următor...  
In mod normal fac asta în felul următor...  
De obicei fac asta în felul următor...  
Dacă totul e bine fac asta în felul următor...  
Dacă am timp fac asta în felul următor...  
Păi, conform procedurii  trebuie să fac asta în felul următor...  
Am avut (aproape am avut) un accident aşa că acum fac asta în felul următor (mai ştie 
cineva asta?)  
Păi, nu sunt prea sigur cum ar trebui dar... 
 
Pasul 7: Găsiţi cauza oricărui comportament nesigur sau oricăror condiţii nesigure. 
Dacă aţi identificat un comportament nesigur în pasul 6, întrebaţi "De ce vă asumaţi 
riscul?" pentru a descoperi cauzele. 
 
Pasul 8: Găsiţi soluţii la comportamentul nesigur sau condiţiile _ nesigure. 
întrebaţi-i ce pot el face pentru a evita producerea celui mai grav accident: nu uitaţi, cele 
2 întrebări aici sunt :CE puteţi face?" şi "CUM puteţi face asta?". 
 
Pasul 9: Obţineţi angajamentul de a acţiona. 
întrebarea cheie aici este "CÂND puteţi' face asta?". Priviţi-i în ochi şi întrebaţi! Dacă vă 
amintiţi, facilitaţi mai multe soluţii. întrebarea este "Mai este şi altceva ce puteţi face?" 
Apoi este ciclul CE-CUM-CÂND până când s-au epuizat toate soluţiile. Uneori, aceste 
încercări generează câteva soluţii bune, simple. Dacă apar mai multe soluţii în urma 
discuţiei, este bine să le rezumaţi. Lăudaţi soluţiile şi angajamentul. 
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ÎN FINE, AMINTIŢI-VĂ PRINCIPIILE FUNDAMENTALE……..  
 

 
 
 
PLANIFICAREA VFL, Dacă nu ai un plan, planul tău este să eşuezi!!  
 

- Stabiliţi cu atenţie timpul pentru vizite 
- Ţintiţi activităţile cu risc ridicat.  
- Lipsă de profunzime – “Nu generaţi liste superficiale” 
- Verificaţi vizitele d-voastra anterioare 
- Ce acţiuni au rezultat?  
- Monitorizaţi acţiunile. 

 
ÎNCHEIEREA VFL – În mod corect!!!! 
 
- Încheierea VFL este esenţială 
- NU afişaţi un aer de superioritate 
- Feedback pentru individ şi pentru supervizor & asiguraţi-vă că se întreprind acţiuni!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu închideţi niciodată ochii la un comportament nesigur fără să 
discutaţi cu persoanele implicate 
 
Stabiliţi mereu de comun acord modalitatea sigură de a executa 
sarcinile şi obţineţi angajamentul de a acţiona în siguranţă înainte 
de a încheia interviul – e nevoie de timp!  
Dacă închideţi ochii – veţi stabili un standard 
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3. CENTRU DE INSTRUIRE SAFETY 
 
      Instruirea lucratorilor este o etapa esentiala in activitate de prevenire si protectie. De 
aceea un rol important il joaca modul in care aceasta instruire este organizata, conditiile 
in care se desfasoara, acestea determinand bagajul/calitatea de cunostintelor SSM 
dobandite de lucratori dupa primul contact cu echipa de safety a unei companii. 
     Buna practica consta in amenajarea unor spatii destinate exclusiv activitatii de 
instruire, locatii in care persoanele instruite beneficiaza deja de parte practica a instruirii, 
inainte de contactul efectiv cu terenul, cu lucrarea/conditiile reale de lucru. 
     In continuare, prezentarea acestei bune practici pe baza unor seturi de imagini mai 
mult decat elocvente/graitoare : 
 
 
Spatii instruire teoretica si practica : 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Echipament individual  de protectie si PSI : 
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Simulator pornire echipamente, echipamente lucru la inaltime : 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Echipamente lucru la inaltime, simulator spatii inchise : 
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Instalatii sub presiune : 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izolarea energiilor periculoase (LOCK-OUT, TAGOUT & TRYOUT) : 
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