DEPARTAMENTUL PROFESIONAL NATIONAL, SECURITATE
SANATATE IN MUNCA SI PREGATIRE PROFESIONALA

PROCES VERBAL
din 03.06.2011

Sedinta de lucru s-a desfasurat la Hotel Mina – Ranca.
La sedinta au participat membrii departamentului : Popescu Cristinel,
Badita Nicolae,Glomnicu Dorel, Ciortan Constantin, Badescu Stefan, Voinea
Cornel.
Din partea FNME au participat Popa Dumitru, Feurdean Ioan, Pîrvulescu
Dumitru.
Ordinea de zi a sedintei:
1. Informare asupra obiectivelor si a calendarului de actiune pentru anul
2011;
2. Prezentare si informare reciproca intre membrii departamentului si
discutii pe regulament;
3. Hotarari departament;
4. Diverse.
In urma dezbaterilor au rezultat urmatoarele :
1. Membrii departamentului sunt pentru intocmirea unui calendar de
activitati care sa aiba in vedere urmatoarele obiective globale :
 educatia si formarea profesionala si sindicala continua ;
 servicii competente de prevenire si protectie ;
 asigurarea lucratorilor la accidente de munca si boli profesionale ;

 serviciu competent de sanatate in munca ;
 respectarea de catre angajatori si lucratori a cerintelor Codului Muncii
in domeniul securitatii si sanatatii in munca si sustinerea de catre
guvern a unui astfel de proces prin aplicarea masurilor de consultare si
supraveghere in scopul asigurarii conditiilor de munca decente cu
prevenirea reala a riscurilor ;
 abordarea unor politici de securitate si sanatate in munca care sa
intruneasca cumulativ cel putin urmatoarele necesitati :
- sa fie in pas cu evolutia tehnologiilor de lucru, cu schimbarile din
mediul economic si social ;
- sa fie globala si coerenta, sa vizeze combaterea riscurilor actionand
asupra tuturor domeniilor de activitate in care se regasesc oamenii
si munca lor ;
- sa fie edificata pe conceptul de integrare a prevenirii riscurilor in
cadrul managementului integrat al fiecarei organizatii economice.
2. Membrii departamentului sunt de acord ca pentru indeplinirea obiectivelor
globale este necesar a fi urmarite si semnalizate in permanenta in toate
organizatiile economice, cel putin urmatoarelor situatii :
 situatia privind problematica umana, sociala, economica si juridica a
securitatii si sanatatii in munca aplicata ;
 modul de integrare a politicii de SSM in gestiunea si conducerea
proceselor de productie de la toate organizatiile economice ;
 identificarea pericolelor si situatiilor de munca periculoase existente si
viitoare ;
 evaluarea pentru toate locurile de munca a riscurilor de accidente
si/sau imbolnavire profesionala ;
 intocmirea si punerea in practica a demersurilor de prevenire, protectie
in munca si sanatate la locul de munca pentru toti lucratorii.
3. Se propune completarea Regulamentului de organizare si functionare in
sensul introducerii unei proceduri permanente de convocare periodica a
mebrilor departamentului.

4. Se propune elaborarea unui document de tip legitimatie care sa certifice
calitatea de membru in departamentul profesional.
5. Avizeaza modulul pedagogic de pregatire profesionala sindicala pentru
membrii consiliilor de coordonare ale sindicatului si propune prezentarea
acestuia in Colegiul Director, in vederea avizarii la nivelul FNME.

