
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                       IOSH 

Managing Safely 

02-05 Octombrie, 2019 

Bucuresti, Romania 

Nu este vorba de predare, este vorba despre învățare! 

 IOSH Managing Safely este un curs HSE recunoscut la nivel 
international, cu peste 241,000 de participanti din intreaga lume. 

 
Cadrul legislativ existent, piața europeană și standardele europene în vigoare impun 

atingerea performanței în ceea ce privește Managementul Securității în Muncă și 

Responsabilitatea Socială. 

Acest curs international, cu predare în limba romȃnă, este un program practic cu ghidare 

pas cu pas și aplicabilitate practică ridicată. Participanții vor beneficia de un format extrem 

de inovator și de un conținut menit să îi inspire, bazat pe interactivitate condiții esențiale 

pentru a transmite eficient cunoștințele necesare managementului securității în muncă. 

 

Cuprins 

 Introducere în Managing Safely 

 Cadrul legislativ, cultural și de afaceri 

 Evaluarea riscurilor 

 Măsuri de control al riscurilor 

 Înțelegerea responsabilităților 

 Identificarea riscurilor - Costurile de securitate- Investigare incidente și accidente 

 Măsurarea performanțelor 

 Programe eficiente de securitate -  Optimizarea performanței manageriale 

 Protecția mediului 

Str. Polona, No. 92 

Bloc 17 A+B, Ap. 90 

010507, Bucuresti, Romania 

T. +40 021 311 94 35 

Ε. office@mforsafety.ro 

W. www.mforsafety.ro 

 



 
 

 Cui se adresează cursul IOSH - MS? 

IOSH Managing Safely se adresează 
managerilor și supervizorilor din orice 
domeniu de activitate și din orice organizație 
precum și specialiștilor de HSE. Cursul este 
conceput să ofere o abordare practică și 
operativă pentru îmbunătățirea condițiilor de 
sănătate și securitate în muncă ale 
angajatilor. 

  

 Care sunt beneficiile pentru 

participanți? 

Managing Safely oferă informațiile din 
tematică într-un mod interactiv și reconfortant. 

Cursul nu va transforma participanții în 
experți HSE, dar le va oferi cunoștințele și 
instrumentele necesare pentru gestionarea 
situațiilor care se află în responsabilitatea lor. 

De asemenea, vor fi puse în evidență 
motivele pentru care Securitatea și Sănătatea 
în Muncă sunt indispensabile în orice serviciu, 
în orice domeniu de activitate. 
 

 Ce avantaje oferă cursul? 

 Recunoscut și apreciat pe plan 
internațional ca un curs de formare pentru 
manageri, personal de supervizare și 
specialiști HSE. 

 Calitate garantată prin sistemul britanic de 
control al calității, implementat de un 
departament de specialiști cu experiență 
internațională în HSE. 

 Flexibilitate – programul poate fi adaptat la 
particularitățile domeniului din care provin 
cursanții. Acoperă două domenii de 
interes: Securitate și Sănătate în Muncă și 
Protecția Mediului, într-un cuvânt HSE. 

 

 Ce include cursul Managing Safely? 
 Prezentare PowerPoint animată, intuitivă, 

ușor de urmărit, cu un bun și cuprinzător 
impact informativ;  

 Manual de lucru cu secțiuni pentru notițe și 
întrebări calarificative la fiecare final de 
capitol, plin de ilustrații care ajută la o mai 
bună înțelegere; 

 Sfaturi și comentarii suplimentare oferite de 
formator în toate domeniile cheie, astfel 
încât să se transmită cât mai multe detalii; 

 Diverse aplicatii intuitive și teste menite să 
ofere o imagine cât mai reală asupra HSE-
ului și care să maximizeze interactivitatea 
cursului; 

 Multe exerciții de evaluare a riscurilor, 
pentru o înțelegere mai bună a 
mecanismului de producere a accidentelor 
și modului de prevenire a acestora; 

 Cursul se va desfășura în limba romȃnă. 

 
 Cȃt durează cursul? 

Cursul se desfasoara între orele 9:00 – 
17:00 în perioada 02.10.2019 – 05.10.2019. 

 
 Unde se desfășoară cursul? 

Cursul se desfășoară în Bucuresti, Hotel 
Herastrau, Șoseaua Nordului 7-9. 

 
 Care este modalitatea de examinare? 

Cursanții sunt examinați prin susținerea unui 

examen scris și prin pregătirea unui proiect 

(temă de casă).  

Pentru promovarea cursului este necesară 

promovarea ambelor probe. 

 Cȃt costă cursul? 

 

IOSH  

Managing Safely 
650,00 €/participant 

Costurile nu includ TVA de 19% 
 

Pentru mai multe informații contactați: 

Dna. Carmen Papadaki la + 40 720 735 209 
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Data limita de inscriere: 09.09.2019 
 

Program 

No. ZIUA DATA TEMA 

1. Marti 02.10.2019 Prezentare teorie 900-1700 

2. Miercuri 03.10.2019 Prezentare teorie 900-1700 

3. Joi 04.10.2019 Prezentare teorie 900-1700 

4. Vineri 05.10.2019 Examinare 09:00 - 12:00  

 

 

 

 

   
 

     

 


