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ARSSM
• ARSSM este o organizaţie profesională 

non-guvernamentală şi non-profit, de drept privat, 
care reuneşte specialişti în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă.

• A fost înființată în urmă cu 12 ani

• Este Organizație de Utilitate Publică

începând cu anul 2014 
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Obiectivul nostru principal este promovarea 
securității și sănătății în muncă

ARSSM
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Înțelegerea a ceea ce influențează 
cultura de securitate în întreprindere, 
poate contribui semnificativ la schimbarea 
atitudinii și comportamentului lucrătorilor 
față de securitatea și sănătatea la locul de muncă.

Pentru ca o cultură de securitate în muncă să aibă succes 
trebuie, în primul rând, ca ea să fie 
 înțeleasă, 
 constientizată, 
 asumată și 
 practicată 
de managementul cel mai de top al întreprinderii.

Cultura de securitate
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Ce înseamnă cultura de securitate?

Termenul de ”Cultura de securitate” (Safety Culture) a fost prim dată 
introdus în INSAG - Raport de sinteză în urma reuniunii de examinare 
post-accident a accidentului de la Cernobîl, publicat de IAEA ca ”Safety 
Series No.75-INSAG-l” în 1986.

Conceptul de ”Cultură de securitate” este definit în INSAG-4 astfel:
„Cultura de securitate este ansamblul caracteristicilor și atitudinilor în 
organizații și la nivel de individ care stabilește, ca o prioritate majoră, 
că problemele legate de siguranța instalațiilor (nucleare) primesc 
atenția corespunzătoare cu importanța lor” (safety culture is that assembly of 

characteristics and attitudes in organizations and individuals which establishes that, as an 
overriding priority, nuclear plant safety issues receive the attention warranted by their 
significance)

Notă:
INSAG – Grupul consultativ pentru securitatea nucleară (International Nuclear Safety Advisory Group)

IAEA – Agenția Internațională pentru Energia Atomică (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY)
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Ce înseamnă cultura de securitate în muncă?

Cultura de securitate reprezintă, de asemenea, și o contribuție a
 valorilor, atitudinilor, percepțiilor, competențelor 
 standardelor, 
 moralei 
 normelor comportamentului acceptabil. 

Acestea vizează menținerea unei abordări auto-disciplinate a 
individului, a îmbunătățirii siguranței în afara 
cerințelor legislative și de reglementare. 

Prin urmare, cultura de securitate trebuie să fie 
inerentă în gândurile și acțiunile tuturor indivizilor de 
la toate nivelurile unei organizații.
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Ce înseamnă cultura de securitate în muncă?

O cultură a securității în muncă este o cultură organizațională 
care plasează un nivel ridicat de importanță asupra 
credințelor, valorilor și atitudinilor în materie de siguranță
- iar acestea sunt împărtășite de majoritatea oamenilor din cadrul 
companiei sau al locului de muncă. 

O cultură pozitivă a securității în muncă are ca rezultate:

 îmbunătățirea sănătății și securității la locul de muncă 

 îmbunătățirea performanței organizaționale.
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Ce înseamnă cultura de securitate în muncă?

Dezvoltarea și implementarea conceptului de cultură a
securității are nevoie atât de abordări "de sus în jos„ (top-
down), cât și de abordări "de jos în sus„ (down-top).

Această schimbare a culturii trebuie să provină din toate
direcțiile, totuși manifestarea vizibilă a acestei culturi de
către conducerea de la cel mai înalt nivel, este
esențială să fie de succes.

De asemenea, este esențial să existe o cooperare eficientă și o
comunicare bidirecțională la toate nivelurile organizației.

Comunicarea onestă și deschisă depinde de dezvoltarea
încrederii în cadrul organizației.
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Ce înseamnă cultura de securitate în muncă?

Personalul tehnic, personalul din 
cadrul resurselor umane, personalul 
de conducere și managementul 
trebuie să lucreze împreună pentru a 
dezvolta o înțelegere comună 
între ele a diferitele lor funcții. 

Acest lucru este, de fapt, un proces de învățare, iar procesele de 
învățare și îmbunătățire continuă joacă un rol central în dezvoltarea 
și menținerea unei bune culturi a securității.
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Evaluarea riscurilor și cultura de securitate

Cât de importantă este evaluarea riscurilor?

Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională este 
primul pas vital în stabilirea politicii și a managementului de 
securitate din cadrul întreprinderii
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Evaluarea riscurilor și cultura de securitate

Cine face evaluarea riscurilor?

Echipa multidisciplinară

Conducătorul echipei de evaluare – independent de procesul analizat
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Evaluarea riscurilor și cultura de securitate

Abordarea in evaluarea riscurilor

Atitudine

Scop. Obiective
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Evaluarea riscurilor și cultura de securitate

Ce metode de evaluare folosim?

Este importantă metoda de evaluare pe care o utilizăm?
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Concluzii...

►Evaluarea riscurilor & Cultura de securitate

 Prevenirea accidentelor

 Găsirea celor mai eficiente și sigure măsuri de lucru

 Asigurarea unui climat de lucru sigur

 Creșterea respectului de sine al lucrătorilor

 Creșterea reputației întreprinderii

 Optimizarea profitului întreprinderii
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ARSSM

www.arssm.ro

2018

prezentare de ing. Adrian Ispăsoiu
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