
  Proiectul care se finalizează în aceste 
zile a avut ca promotor Confederaţia 
Sindicatelor Democratice din România în 
parteneriat cu Landsorganisasjonen i Norge - 
Confederaţia Norvegiană a Sindicatelor (LO 
Norway), Federatia Sindicatelor Libere din 
Invatamant şi Skolenes Lansforbund - 
Federaţia Lucrătorilor din Şcoli (SL Norvegia), 

fiind primul proiect din România care a 
abordat problematica securităţii şi sănatăţii în 
şcoli. 
                  Proiectul este finanţat de 
Programul Norvegian de Cooperare pentru 
România (NORWAY GRANTS), ca parte a 
Acordului de Extindere a Spatiului Economic 
European, în scopul sprijinirii creşterii 
economice si dezvoltării sustenabile si a 
consolidarii relatiilor bilaterale dintre 
România si Norvegia.  
 Toate ţările au nevoi diferite, de 
aceea fiecare ţară în parte a negociat un set 
de programe prioritare cu ţările donoare, 
bazat pe nevoi, priorităţi şi pe obiectivele 
cooperării bilaterale. În Romînia, fondurile 

sunt alocate pentru mai multe domenii 
prioritare: mediu, eficienţă energetică, 
producţie sustenabilă, sănătate şi muncă 
decentă. 
 INNOVATION NORWAY - 
administratorul programului Norway Grants, 
este o companie norvegiană care oferă 
produse şi servicii destinate să contribuie la 

stimularea inovaţiei în afaceri şi 
industrie la nivel naţional, la 
stimularea dezvoltării regionale 
şi să promoveze industria 
norvegiană şi Norvegia în lume. 
Rolul organizaţiei în cadrul me-
canismului EEA Grants este de a 
asigura managementul fonduri-
lor (http://
www.innovasjonnorge.no) şi de 
a gestiona relaţia cu beneficiarii 
proiectelor (organizaţiile din 
România) şi donorii 
(organizaţiile norvegiene parte-
nere). 

 Acum, în momentul bilanţului, do-
rim să vă prezentăm obiectivele și cele mai 
importante activităţi care s-au derulat în 
cadrul acestui proiect. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
- Consolidarea capacităţii de a stimula 
funcţionarea mecanismelor de dialog social 
privind sănătatea și securitatea muncii în 
sectorul educaţional prin instruirea a 600 
membri ai Comitetelor de Sănătate și Securi-
tate in Muncă (CSSM) din 400 de școli; 
- Activităţi de constientizare și reţele de in-
formare între partenerii sociali pentru pro-
movarea și înţelegerea beneficiilor muncii 
decente și a condiţiilor de sănătate și securi-
tate în muncă și protecţie socială. 

PROIECTUL “DEZVOLTAREA STRUCTURILOR DE 
DIALOG SOCIAL ÎN SECTORUL EDUCAŢIE” LA FINAL 
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 Acest newsletter 

îşi propune să informeze 

asupra progreselor 

înregistrate în cadrul 

proiectului “Dezvoltarea 

structurilor de dialog social 

în sectorul educaţie”. 

 Este o formă de 

comunicare ce va aparea 

odată la trei luni atât în 

format electronic cât şi 

tipărit. 

 De asemenea, 

publicaţia este disponibilă şi 

online pe:  

Despre noi ... 

 
  

Confederaţia Sindicatelor Democratice din 
România 

 
  

Federaţia Sindicatelor Libere din 
Învăţământ 

  

 
  

Landsorganisasjonen i Norge 
  

 
  

Skolenes Landsforbund 
 

Case: 2012_104522 

DEVELOPING THE DIALOGUE STRUCTURES IN EDUCATION SECTOR 

DEZVOLTAREA STRUCTURILOR DE DIALOG SOCIAL ÎN SECTORUL EDUCAŢIE 

Supported by the Norway Grants,  
through the Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue 



 La Conferinţa de Lansare a proiectului au participat lideri de 

sindicat din sectorul educaţie, reprezentanţi ai autorităţilor publice 

implicate în acest domeniu de activitate şi reprezentanţi ai 

partenerilor. 

 

 Între temele abordate menţionăm: 

 Implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului 
privind munca decentă promovate de Organizaţia 
Internaţională a Muncii (ILO)  

 Creşterea nivelului de conştientizare a cadrelor didactice, lide-
rilor de sindicat şi opiniei publice asupra problematicii privind 
munca decentă. 

 Abordarea norvegiană privind implementarea şi promovarea 
obiectivelor Organizaţiei Internaţionale a Muncii 

 Implementarea conceptului de muncă decentă şi a măsurilor 
de sănătate şi securitate în muncă în şcoala românească 

 Prezentarea proiectului  "DEZVOLTAREA STRUCTURILOR DE 
DIALOG SOCIAL ÎN SECTORUL EDUCAŢIE" şi a activităţilor 
prevăzute 

 Implicarea partenerilor norvegieni în proiect. 
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Activitatea 1 - Formari pentru a promova conditiile de munca decenta prin introducerea 
conceptelor relationate cu sanatatea si securitatea in munca si masuri specifice de asigurare a 
protectiei muncii, incluzand: ETAPA 1 – FORMAREA FORMATORILOR; ETAPA 2 – CURSURI DE 
FORMARE IN CENTRELE REGIONALE FSLI 
 crearea unui material de curs și acreditarea cursului de formare care a fost furnizat in a doua 

faza a proiectului, realizarea unui kit de formare; 
 vizita de studiu in Norvegia pentru ca formatorii sa poata impartasi cu partenerii bune practici 

si experiente si sa observe la fata locului cum sunt aplicate in scolile din Norvegia masurile de 
protectie a muncii.  

Activitatea 2. - Activitati de sensibilizare cu scopul de a informa, disemina si promova conceptele 
de munca decenta si sanatate si securitate in munca: 
 Conferinte cu participarea expertilor norvegieni;  
 Sesiuni de diseminare pe tema securitatii si sanatatii muncii in scoli;  
 Crearea unui web-site dedicat proiectului;  
 Dezvoltarea unui Kit practic pentru școli și grădinițe (Atelier de lucru); 
 CD-uri incluzand materialele de formare si informatii despre protectia muncii in Romania, UE 

si Norvegia 
Activitatea 3. – Consolidarea relațiilor bilaterale și a parteneriatului intre sindicatele românești și 
cele norvegiene: 
 Schimb de informații privind dezvoltarea pieței muncii și a legislației muncii;  
 Creearea și implementarea unui dialog tripartid prin dezvoltarea unor rețele de colaborare la 

nivel național și bilateral;  
 Diseminarea și utilizarea bunelor practici;  
 Promovarea modelelor de cooperare  cu instituțiile care au responsabilități  în domeniul  

muncii. 
 Realizarea a 2 lucrari UNICE in Romania: 

 “Ghid pentru unitățile de învățământ preuniversitar - Asigurarea Securității si Sănătății 
Muncii” 

 “Studiu privind securitatea şi sănătatea în muncă în şcolile şi grădiniţele din România” 

ACTIVITATILE PROIECTULUI 

CONFERINTA DE LANSARE—22 martie 2013  
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Formarea formatorilor si a cadrelor didactice/  

Martie 2013 - Septembrie 2013 

PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ „CULTURA SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII MUNCII”  
Scopul programului de formare a fost de a asigura formatori în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă (aceştia la rândul lor urmând să formeze cadrele didactice membre ale 
Comitetelor de Securitate şi  Sănătate în Muncă) prin abilitarea acestora în organizarea, co-
ordonarea şi monitorizarea activităţii de asigurare a securităţii și sănătăţii in muncă în con-
formitate cu legislaţia naţională în vigoare. 
Programul a fost  compus din 3 stagii de formare organizate astfel: 
Stagiul 1 de formare:   
 Specializarea formatorilor în sănătatea și securitatea muncii (4 module de formare, în perioada martie - 

iunie 2013)  
Stagiul 2 de formare:   
 Schimb de experienţă și bune practici în securitatea și sănătatea muncii (vizita de studiu la Oslo în luna sep-

tembrie 2013) 
Tipul de program: perfecţionare, 80 de ore pregătire teoretică şi practică, absolvenţii fiind certificaţi ca inspec-
tori în domeniul SSM. 

PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ „CULTURA SECURITĂȚII ȘI 
SĂNĂTĂȚII   MUNCII” a fost conceput ca un program modular realizat prin 
stagii non-disciplinare având 80 ore – 20 credite, fiind acreditat de Minis-
terul Educaţiei Naționale prin OMEN nr. 5550/2013 şi s-a desfăşurat în pe-
rioada 20 ianuarie – 15 noiembrie 2014. În cadrul sesiunilor de formare au 
fost instruiţi 690 profesori din 659 unităţi de învăţământ.  
 Pentru a susţine progamul de formare ce s-a adresat tuturor per-
soanelor din unităţile de învăţământ din România şi a fost derulat în cadrul 
proiectului a fost creat un instrument suplimentar care să-i ajute pe cei ce 
activează în domeniu - un Ghid pentru securitatea şi sănătatea muncii. 
Acest manual şi-a propus să fie un instrument în susţinerea procesului de 
îmbunătăţire a sistemului naţional de educaţie şi formare profesională prin 
crearea unui climat de siguranţă a elevilor şi a personalului şcolii cu ajutorul 
structurilor reprezentative care să implice reprezentanţii lucrătorilor şi efi-
cientizarea activităţii Comitetelor de Securitate şi Sănătate  la locul de 
muncă.  

Tematica: 

 Legislaţia din domeniu şi modul în care să urmărească aplicarea prevede-
rilor acesteia. 

 Conceptele de bază privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 Modul de definire şi identificare a unui eveniment, incident periculos, 
accident de muncă sau a unei boli profesionale. 

 Modul de comunicare şi cercetare a unui eveniment, incident periculos, 
accident de muncă. 

 Primul ajutor: alertarea factorilor de interventie, adoptarea măsurilor 
privind eliminarea pericolelor în zona evenimentului. 
Acreditare: Cursul este recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale şi este auto-
rizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA), la 
finalizarea lui acordându-se un certificat de absolvire avizat de CNFPA.  

Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii 
şi sunt recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educatiei Naționale. 

Formare membri CSSM/ Ianuarie—Noiembrie 2014  



 Vizita de studiu a avut loc în perioada 2 – 7 septembrie 

2013. La acest schimb de experienţă au participat 26 de persoane 

(formatori şi membri ai echipei de implementare). Scopul a fost ca 

formatorii să poată împărtăşi cu partenerii bune practici şi 

experienţe şi să observe cum sunt aplicate în şcolile din Norvegia 

măsurile de protecţie a muncii.  

 Programul a cuprins întâlniri cu factorii de decizie din cele 

doua sindicate, cu reprezentanţii Innovation Norway, vizite în şcoli—

unde s-au dezbatut subiectele legate de SSM: modul de organizare, 

implicarea profesorilor, bune practici, schimb de experienţă între 

profesorii norvegieni şi cei români. 

 Schimbul de experienţă de la Oslo a reprezentant unul 

dintre punctele esenţiale ale proiectului deoarece a oferit 

posibilitatea delegaţiei din România de a vedea şi studia un sistem 

educaţional în care procedurile de SSM sunt foarte bine organizate. 

De asemenea, participanţii români au încercat să studieze şi să 

adapteze pentru unitatea de învăţământ din care vin cât mai multe 

dintre procedurile întâlnite în şcolile norvegiene.  
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 În cadrul proiectu-

lui s-au desfăşurat 25 de 

sesiuni de informare şi 

diseminare în cele 8 

regiuni de dezvoltare.  

 La aceste sesiuni de 

diseminare au participat în 

total 750 de cadre 

didactice din toată ţara. În 

cadrul reuniunilor s-a 

prezentat proiectul cu 

obiectivele şi activităţile 

propuse şi s-au distribuit 

materiale promoţionale şi 

informative: pliante, 

postere, pixuri, mape, 

Ghid practic de securitate 

și sănătate în muncă. 

Vizita de studiu — OSLO — Septembrie 2013 

Sesiuni de informare şi diseminare 



NEWSLETTER  
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Materiale de studiu, informare si publicitate Materiale de studiu, informare si publicitate 

realizate in cadrul proiectuluirealizate in cadrul proiectului  

WEBSITE - www.formarewww.formare--fsli.ro/proiect/Norvegia/index.phpfsli.ro/proiect/Norvegia/index.php 

FORUM DE DISCUTII 

http://www.formare-fsli.ro/proiect/Norvegia/index.php


 În perioada 26 – 28 septembrie 2014 a 

avut loc la Azuga, atelierul de lucru cu tema 

“Analiza şi evaluarea stadiului de implementare 

a proiectului”. Cu această ocazie experţii 

implicaţi în proiect au dezbătut următoarele 

teme:  

 statusul proiectului,  

 pregătirea conferinţei finale a proiectului,  

 prezentarea rezultatelor cercetarii calitative 

realizată în cadrul Studiului privind 

implemenatrea legislaţiei privind SSM şi 

elaborarea lucrării “Asigurarea sănătăţii şi 

securităţii muncii. Ghid pentru unităţile de 

învăţământ preuniversitar”.  
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26—28 Septembrie 2014 

WORKSHOP CU PARTICIPAREA PARTENERILOR 

NORVEGIENI 

 La acest atelier de lucru au participat 

reprezentanţi ai partenerilor norvegieni şi 

români, echipa de implementare a proiectului; 

cei 8 coordonatori regionali şi formatori impli-

caţi în realizarea ghidului precum şi echipa de 

sociologi care au realizat studiul.  

 În urma acestui atelier de lucru s-au sta-

bilit detaliile de organizare a conferinţei finale, 

s-a elaborat forma finală a “Ghidului pentru 

unităţile de învăţământ preuniversitar” şi s-a 

stabilit structura “Studiului privind securitatea 

şi sănătatea în muncă în şcolile şi grădiniţele 

din România”, care a fost finalizat la sfârşitul 

lunii  noiembrie 2014. 
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Studiu privind securitatea şi 

sănătatea în muncă în şcolile şi 

grădiniţele din România  
 
 Suplimentarea bugetului proiectului a 

permis demararea unei cercetări privind 

implementarea legislaţiei SSM în sistemul de 

învăţământ preuniversitar. Pentru realizarea 

acestui studiu s-a apelat la o echipa de sociologi 

coordonată de dl. Dr. Valeriu FRUNZARU, 

Prodecan la Facultatea de Comunicare şi Relaţii 

Publice. Cercetarea a avut ca scop evaluarea 

situației actuale privind securitatea și sănătatea 

în muncă în școlile românești. Întrucât nu există 

cercetări anterioare riguroase cu privire la 

această problematică, s-a impus ca acest studiu 

să aibă două componente, una calitativă și una 

cantitativă. Eşantionul reprezentativ la nivel 

naţional a fost constituit din profesori, învăţători, 

directori sau directori adjuncți ai grădinițelor, 

școlilor primare sau liceelor din România, iar 

rezultatele finale ale cercetării vor fi  publicate şi 

prezentate în cadrul Conferinţei finale. 

Asigurarea sănătăţii şi securităţii 

muncii. Ghid pentru unităţile de 

învăţământ preuniversitar 
 

 Ghidul cuprinde informaţii despre obliga-

ţiile şi drepturile angajatorilor şi ale angajaţilor 

din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în 

muncă cu aplicabilitate în unităţile de învţământ 

preuniversitar; Organizarea şi funcţionarea siste-

mului de securităţii şi sănătăţii în muncă în unita-

tea şcolară; CSSM – Organism paritar; Evaluarea 

riscurilor. Planul de prevenire și protecţie; 

Instrucțiuni proprii; Instruirea lucrătorilor în do-

meniul securității și sănătății în muncă precum şi 

modele ale documentelor solicitate angajatorilor 

de către inspectorii de muncă în cadrul  acţiunilor 

de control. 

LUCRARI ELABORATE IN CADRUL PROIECTULUI 
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Proiectul 2012_104522 în cifre 
Indicatori Valoare 

prognozată 
Contract 

de 
finanțare 

Valoare 
realizată 

  Indicatori de realizare (output) 

Profesori formaţi în domeniul SSM 400 690 

Şcoli în care CSSM au fost consiliate (întâlniri şi documente 
suport) 

200 659 

Formatori specializaţi în SSM 16 24 

Kit de formare 1 1 

Programe de formare autorizate 1 1 

Planuri de protecţie şi prevenţie în şcoli 200 659 

Conferinţe naţionale 2 2 

Workshop 0 1 

Web site proiect 1 1 

Vizitatori unici înregistraţi 3000 5064 

Vizitatori 3000 7968 

Vizite de studiu 1 1 

Sesiuni de informare şi diseminare 8 25 

Asigurarea securităţii şi sănătăţii muncii. Ghid pentru 
unităţile de învăţământ preuniversitar 

1 1 

Studiu privind securitatea şi sănătatea în muncă în şcolile şi 
grădiniţele din România 

0 1 

Newsletter 8 8 

   

   

   

   

   

http://www.formare-fsli.ro/proiect/Norvegia/index.php

