
Peste 150 de manageri, întreprinzători şi angajaţi din
sectorul HORECA au luat parte la sfârșitul lunii februarie, la
Craiova, la al patruleaSeminar Regional de Informare din cadrul
Proiectului „Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă
pentru competitivitate”, adresate Regiunii Sud-Vest (judeţele
Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Valcea).

.

Cel de-al cincilea Seminar Regional
de Informare pentru sectorul HORECA

S UMA R
1 - 2 Cel de-al cincilea

seminar regional de
informare HORECA

3 - 4 Impactul economic al
legislației sănătății și
siguranței muncii

5 Calendarul seminariilor
de informare HORECA

Martie 2012
Numărul 4

Securitatea și sănătatea în
muncă, o premisă pentru
competitivitate

Impactul economic al legislației sănătății și siguranței muncii

Autori:
Catherine Manning MSC, BSc (Hons), Dip Tech Arch
Dr. Ing. Ionel Iorga, director INCDPM

Accidentele de muncă şi bolile profesionale presupun, atât din punct de vedere
economic, cât mai ales uman, costuri ridicate. Un sistem eficient de management al
securităţii şi sănătăţii promovează eficienţa în afaceri şi conduce la reducerea acestor
costuri. În plus, printr-o bună evaluare a riscurilor şi aplicarea reglementărilor în vigoare se
îndeplineşte obiectivul principal al strategiei comunitare privind sănătatea şi securitatea în
muncă, respectiv reducerea cu 25 % a ratei totale de incidenţă a accidentelor de muncă.
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Peste 150 de manageri, întreprinzători şi angajaţi din
sectorul HORECA au luat parte la sfârșitul lunii februarie, la
Craiova, la al cincilea Seminar Regional de Informare din cadrul
Proiectului „Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă
pentru competitivitate”, adresate Regiunii Sud-Vest (judeţele
Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Valcea ).

Timp de 2 zile, experţii români şi internaţionali au prezentat
participanţilor exemple de bune practici ale unor companii din ţară
şi din Europa în managementul riscurilor şi organizarea flexibilă a
muncii în hoteluri, restaurante şi firme de catering. În acest
context s-au purtat discuţii referitoare la creşterea competitivităţii
prin prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale,
managementul factorilor de risc, modalități de realizare a
flexisecurității sau prevenirea accidentelor de muncă și
profesionale. Nu au lipsit bunele practici în domeniu și sesiunile
de lucru în grupuri prin intermediul cărora participanții au adresat
întrebări și au aflat informații utile companiilor pentru care
lucrează.

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru
Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” Bucureşti (INCDPM), în
parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR),
a organizat acest prim seminar din seria celor opt Seminarii
Regionale de Informare organizate în cele 8 regiuni ale României,
reușind să atragă atenția asupra celor mai importante aspecte
privind modul de aplicare a legislaţiei securităţii şi sănătăţii în
muncă.

Cel de-al cincilea Seminar Regional
de Informare destinat managerilor,
întreprinzătorilor şi angajaţilor din
sectorul HORECA

Pentru înscrieri la seminariile HORECA, accesați link-ul

http://ssm-competitivitate.inpm.ro/?page_id=89.
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Accidentele de muncă şi bolile profesionale presupun, atât din punct de
vedere economic, cât mai ales uman, costuri ridicate. Un sistem eficient de
management al securităţii şi sănătăţii promovează eficienţa în afaceri şi conduce
la reducerea acestor costuri. În plus, printr-o bună evaluare a riscurilor şi aplicarea
reglementărilor în vigoare se îndeplineşte obiectivul principal al strategiei
comunitare privind sănătatea şi securitatea în muncă, respectiv reducerea cu 25 %
a ratei totale de incidenţă a accidentelor de muncă. Mai mult decât atât, ţinând
cont de una din priorităţile pe termen mediu ale Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale, aceea de redimensionare a competenţelor şi atribuţiilor
instituţiilor de control în scopul creşterii exigenţei şi responsabilităţii în actul de
control al raporturilor de muncă, precum şi în ceea ce priveşte asigurarea
securităţii şi sănătăţii în muncă, orice agent economic are la îndemână măsurile
necesare desfăşurării în condiţii normale a muncii.

Securitatea şi sănătatea trebuie să ocupe un loc superior în agenda
conducerii unei societăţi, ca un aducător de beneficii în afaceri, si nu trebuie
văzută ca un cost sau o pierdere. Societăţile care investesc în politica de
prevenire activă pentru a proteja sănătatea propriilor lucrători obţin rezultate
concrete: reducerea costurilor cauzate de absenţe, reducerea rotaţiei de personal,
reducerea primelor de despăgubire, reducerea costurilor de asigurare, atrăgând
ulterior un grad ridicat de satisfacere a clienţilor, creşterea motivaţiei lucrătorilor,
îmbunătăţirea calităţii serviciilor sau a producţiei, precum şi consolidarea imaginii
societăţii.

Accidentele de muncă produc pierderi atât pentru persoanele fizice, cât şi
pentru angajatori şi societate în ansamblu. Legislaţia securităţii şi sănătăţii este
eficientă, aplicarea acesteia conducând la reducerea numărului de accidente de
muncă şi la creşterea nivelului de protecţie pentru lucrători. Legislaţia introduce
practici şi obligaţii noi angajatorilor, cu impact direct asupra nivelului de securitate
şi sănătate în muncă.

Sistemul de reglementări privind îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii joacă
un rol important la nivelul conducerii societăţilor. Expertiza internă a securităţii şi
sănătăţii influenţează nivelul de risc perceput. Perceperea măsurilor de securitate
şi sănătate ca un cost pentru societăţi s-a transformat cu timpul în convingerea că
beneficiile sunt mai mari sau cel putin egale cu costurile aplicării reglementărilor.
Impactul aplicării corecte a reglementărilor în vigoare asupra competitivităţii în
activitatea zilnică poate fi semnificativ. Investiţiile în securitate şi sănătate la locul
de muncă variază în funcţie de domeniul societăţii, de specificul sectorului de
activitate, de natura pericolelor pe care le generează şi de mărimea riscului.
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IMPACTUL ECONOMIC AL LEGISLAȚIEI
SĂNĂTĂȚII ȘI SIGURANȚEI MUNCII
(continuare)

Amenzile şi penalităţile joacă şi ele un rol important în creşterea nivelului
securităţii şi sănătăţii în cadrul societăţilor prin efectul de undă. Stimulentele financiare
şi riscul reputaţional sunt stimulente puternice pentru promovarea securităţii şi
sănătăţii în muncă. Răspunderea personală directă impusă directorilor şi demnitarilor
este un factor puternic de a promova îmbunătăţirea performanţei securităţii, sănătăţii
şi a mediului.

Evaluarea corectă a riscurilor asigură faptul că răspunsul angajatorului în ceea
ce priveşte gestionarea riscului este adecvată. Astfel este imperios necesar să se ia
măsurile utile în vederea reducerii riscurilor, pornind de la cerinţele impuse de
reglementări. Calea ce trebuie urmată este o abordare responsabilă a sistemului de
management al securităţii şi sănătăţii.

Impactul economic, estimarea costurilor şi beneficiilor securităţii şi sănătăţii
ocupaţionale sunt aspecte importante pe care INCDPM le prezintă şi le discută în
cadrul proiectului european punând accent pe principalul beneficiu economic al
reducerii accidentelor şi bolilor profesionale reprezentat de evitarea pierderilor în
producţie. Pierderile de producţie însumează estimarea globală a reducerii
potenţialului economic cauzată de diminuarea forţei de muncă disponibile. De
asemenea, costurile medicale şi costurile care rezultă din asigurările, funcţie de
domeniul de activitate, sunt semnificative. În cele mai multe cazuri, companiile încheie
contracte de asigurare în funcţie de numărul şi costul daunelor, astfel încât
îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii contribuie în mod direct la reducerea costurilor de
asigurare.

Notă despre proiect:
INCDPM “Alexandru Darabont”  în calitate de solicitant a contractat si coordonează proiectul
„Sănătatea si securitatea in munca, o premisă pentru competitivitate” cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,
“Investeste in oameni!”, proiect strategic cu abordare bi-sectorială, regională şi naţională în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă.
Unul din obiectivele proiectului este creşterea  nivelul de conştientizare  a actorilor interesaţi de
pe piaţa muncii, cu privire la riscurile profesionale şi de cunoaştere a măsurilor prevenire a
acestora, prin punerea la dispoziţia managerilor, responsabililor în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă (SSM), coordonatorilor de SSM, reprezentanţilor patronatelor şi sindicatelor din sectoarele
Hoteluri, Restaurante şi Catering (HORECA) şi Construcţii a unui set de instrumente utile, sub formă
de materiale informative tipărite, elaborate de experţii INCDPM “Alexandru Darabont” Bucureşti, care
să faciliteze implementarea legislaţiei în domeniu la nivelul locurilor de muncă.
Prin implementarea acestui proiect  se promovează o mai bună vizibilitate a problematicii securităţii şi
sănătăţii în muncă în mediul de afaceri din România, a organizării flexibile ca premisă a creşterii
competitivităţii şi adaptabilităţii companiilor româneşti la cerinţele pieţei.
Proiectul ofera antreprenorilor si managerilor oportunitatea de a obtine competente pentru a analiza
activitatea companiei din punct de vedere al costurilor si pierderilor datorate acidentelor de munca si
de a adopta o organizare flexibila care sa permita cresterea competitivitatii pe piata si adaptablitatii la
mediul de afaceri.
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Activitate Locul Perioada

Seminar HORECA Regiunea Est:
Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava,

Vaslui
Iași 27 – 28

Martie 2012

Seminar HORECA Regiunea Nord-Vest:
Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş,
Satu Mare, Sălaj

Cluj 18 - 19
Aprilie 2012

Seminar HORECA Regiunea Sud Est:
Braila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea,

Vrancea Constanța
5 – 6

Iunie 2012

Institutul Național pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția
Muncii ”Alexandru Darabont”

Bd. Ghencea, nr.  35A, sector 6, București, România
http://ssm-competit ivi tate.inpm.ro

horeca@protectiamuncii.ro
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