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Istoric  

ARSSM este o organizaţie profesională, 

non-guvernamentală, de drept privat înfiinţată în 

2005 prin aprobarea Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale, care reuneşte 

specialişti în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă, organizaţi în teritoriu în societăţi 

comerciale de profil . ARSSM are reprezentare 

la nivelul întregii ţări.  

ARSSM este partenerul dumneavoastră 

în orientarea eforturilor tehnice, organizatorice 

şi financiare pentru a interveni cu hotărâre în 

procesul cauzal al incidentelor periculoase, 

accidentelor de muncă şi al bolilor profesionale 

pentru a întrerupe lanţul apariţiei acestor 

categorii de riscuri şi a crea un mediu de muncă 

mai sigur şi mai sănătos în România. 

Structură 
ARSSM  este condusă de un Consiliu Director 
format din  preşedinte, vice-prşedinte şi 7 
membrii.  

ARSSM are reprezentare la nivel naţional.  
Are 3 filiale construite : 

∗ ARSSM Filiala  „Bucureşti – Ilfov”– cu 
sediul în Bucureşti 

∗ ARSSM Filiala „Oltenia”  – ARSSMO – 
cu sediul în  Craiova 

∗ ARSSM Filiala „Dunarea de Jos”  – 
ARSSMDJB  – sediul în Brăila 

 Sunt în curs de înfiinţare  şi filialele:   

• ARSSM  Filiala Centru –  cu sediul în Braşov  

• ARSSM Filiala Vest -  cu sediul în Timişoara 
sau Arad  

• ARSSM Filiala Nord – Vest – cu sediul în 
Oradea 

• ARSSM Filiala Nord – Est– cu sediul în 
Suceava 

ARSSM are membrii ce provin din 12 judeţe şi 
un total de 50 de membrii.  

Obiectivul nostru principal este promovarea 

securităţii şi sănătăţii în muncă. Cunoaştem 

deja din experienţa fiecăruia, că suferinţa umană 

este enormă iar costurile financiare ale stingerii 

efectelor accidentelor de muncă şi bolilor 

profesionale sunt atât de mari încât pot submina 

competitivitatea întreprinderilor pe piaţa internă 

şi externă, iar la nivel naţional pot anula 

creşterea economică. 

Prin toate evenimentele pe care le organizăm: 

conferinţe, workshop-uri, seminarii etc. 

intenţionăm să creştem gradul de conştientizare 

în rândul angajatorilor, angajaţilor şi al 

publicului larg cu privire la importanţa 

prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor 

profesionale şi să ajutăm la descreşterea 

numărului victimelor.   

ARSSM are o strânsă colaborare cu organizaţii 

de profil de la nivel naţional şi european . 

ARSSM este membru fondator al  Uniunii 

Coordonatorilor de Securitate şi Sănătate în 

Muncă din România. 
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Suntem membru deplin al ENSHPO  (Reţeaua 
Europeană a Organizaţiilor Profesionale  de 
Securitate şi Sănătate în Muncă),  şi avem ca 
parteneri EU-OSHA Romanian  Punctul Focal 
România şi IOSH (Institutul de Securitate şi 
Sănătate în Muncă din U.K.). 

În colaborare cu partenerii noştri de la nivel 
naţional şi european am organizat diferite 
evenimente :  

În perioada  23 -24 Septembrie 2010  Conferinţa 
Naţională „Împreună pentru locuri de muncă 
sigure şi sănătoase” în colaborare cu partenerul 
nostru  IOSH – UK  şi cu sprijinul partenerilor 
naţionali Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, Inspecţia Muncii, INCDPM 
şi  EU-OSHA Punctul Focal România. Am creat 
un site dedicat acestui eveniment : 
http://www.conf.arssm.ro/  

În perioada Iunie – Octombrie 2011  
„Campania Naţională pentru Siguranţă 
Rutieră şi Mentenanţa Autovehiculelor în 
traficul  din România” în parteneriat cu IOSH 
– UK şi autorităţile române Consiliul 
Interministerial pentru Siguranţa Rutieră, 
Inspectoratul General al Poliţiei Române – 
Direcţia Rutieră, Autoritatea Rutieră Română, 
Inspectoratul General pentru situaţii de Urgenţă 
. Scopul principal al acestei campanii a fost 
descreşterea numărului accidentelor rutiere prin 
conştientizarea participanţilor la trafic, a 
angajatorilor şi a angajaţilor din cadrul 
întreprinderilor de transport, a necesităţii şi 
importanţei prevenirii riscurilor.  

În 2012 se desfăşoară cea de-a 2-a ediţie a  
“Campaniei Naţionale pentru Siguranţă Rutieră 
şi Mentenanţa Autovehiculelor în traficul  din 
România„ „Prevenirea Riscului Rutier în 
Traficul din România” campanie desfăşurată 
în parteneriat EU-OSHA Punctul Focal 

România şi Consiliul Interministerial pentru 
Siguranţa Rutieră. 

Suntem implicaţi în desfăşurarea unor proiecte 

finanţate din  Fondul Social European. Suntem 

parteneri în proiectul cofinanţat din FSE 

“Flexibilitate organizaţională, funcţională şi de 

ocupare – condiţii decisive pentru dezvoltarea 

economică a întreprinderilor”. Prin intermediul 

acestui proiect ARSSM îşi duce la îndeplinire 

misiunea de a crea un program de formare 

profesională continuă. 

ARSSM a avut un rol important în diseminarea 

rezultatelor  proiectului EUSAFE (Calificarea la 

nivel european pentru Specialiştii de Securitate 

şi Sănătate în Muncă).  ARSSM a fost 

responsabilă pentru  zona Europei de Est : 

România, Bulgaria, Croaţia, Macedonia, 

Montenegru, Albania, Serbia. Scopul general al 

acestui proiect a fost de a facilita libera 

circulaţie a forţei de muncă competente pe 

teritoriul ţărilor europene, susţinută de 

recunoaşterea unor competenţe profesionale 

armonizate, în special pentru profesioniştii în 

Securitate şi Sănătate în Muncă. 

Activităţi:  

Printre obiectivele principale ale organizaţiei   
putem enumera : 

 Dezvoltarea unui centru de formare 
profesională continuă în domeniul SSM; în 
2011 ARSSM a realizat standardul pentru 
ocupaţia de Evaluator de risc şi auditor în 
domeniul SSM;  

http://www.conf.arssm.ro/


 
 

 
5 | Asociaţia Română pentru Securitate şi Sănătate în Muncă 
 

  

 Crearea unei punţi de dialog între autorităţile 
competente ale statului şi patronate şi 
sindicate; 

 Promovarea dialogului social şi colaborarea 
strânsă în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă cu organizaţiile patronale şi sindicale, 
prin organizarea de întâlniri, conferinţe şi 
seminarii; 

 Propuneri de proiecte de acte normative 
pentru îmbunătăţirea legislaţiei de SSM 
având ca scop crearea unui mediu de muncă 
mai sigur şi sănătos; 

 Afilierea la organizaţii şi organisme nationale 
si internaţionale cu obiective similare şi 
recunoaştere mutuală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Piat a Walter Ma ra cineanu, 
Nr. 1-3, parter,camera     
28-30, Sector 1, 
Bucuresti, România. 
   
Tel.:+021.312.04.74;  
officea@arssm.ro; 
www.arssm.ro 
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