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MANAGEMENTUL CALITĂŢII
 Ştefan Ungureanu, Noul standard EN ISO/IEC 17025:2017.
Impactul asupra laboratoarelor de încercări şi etalonări
Acest articol prezintă câteva consideraţii asupra schimbărilor majore introduse de ediţia
din 2017 a standardului EN ISO/IEC 17025:2017 „Cerinţe generale pentru competenţa
laboratoarelor de încercări şi etalonări”, comparativ cu ediţia din anul 2005, EN ISO/IEC
17025:2005 şi impactul acestora asupra laboratoarelor de încercări şi etalonări.
Cuvinte-cheie: standard, EN ISO/IEC 17025:2017, laboratoare de încercări şi etalonări,
abordarea pe bază de proces, gândirea bazată pe risc, regulă de decizie.



Mihaela Laura Bratu, Lucian-Ionel Cioca, Modelarea comportamentului
uman prin Teoria Jocurilor, în vederea creşterii calităţii muncii şi a
calităţii vieţii angajaţilor prin strategii manageriale adecvate
personalităţii individuale şi de grup

Strategiile organizaţiei privind creşterea productivităţii angajaţilor pot să fie divergente
sau convergente cu aşteptările şi acţiunile angajaţilor privind calitatea muncii pe care o
depun. Dacă organizaţia îşi doreşte în primul rând rezultate şi în plan secundar urmăreşte
îmbunătăţirea calităţii vieţii angajaţilor, la nivelul angajaţilor, situaţia poate să difere.
Studiul de faţă ajută organizaţia în a lua decizia de a investi sau nu în starea de bine a
angajaţilor, pentru a le creşte productivitatea, printr-o analiză făcută cu ajutorul Teoriei
Jocurilor. Mai mult, abordarea matematică şi socială a creşterii calităţii muncii şi a calităţii
vieţii angajaţilor a dus la modelarea comportamentului uman la locul de muncă.
Abordarea propusă constituie o noutate absolută în domeniu, prin utilizarea Teoriei
Jocurilor în vederea identificării strategiilor manageriale adecvate grupului de lucru în
direcţia creşterii stării de bine şi a productivităţii. În urma analizei rezultatelor se oferă
soluţii manageriale concrete privind organizarea şi coordonarea echipei de lucru, în
vederea creşterii performanţelor individuale, dar mai ales ale grupului de angajaţi.
Cuvinte-cheie: calitatea muncii, calitatea vieţii, Teoria Jocurilor, managementul echipei
de lucru.

MANAGEMENTUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE
 Gabriel Bujor Babuţ, Roland Iosif Moraru, Managementul activităţilor de
autorizare a exercitării meseriilor şi profesiilor din punct de vedere al
securităţii şi sănătăţii în muncă
Îndeplinirea de către angajator a obligaţiei legale de a autoriza din punct de vedere al
securităţii şi sănătăţii în muncă exercitarea meseriilor şi a profesiilor prevăzute de
legislaţia specifică este actualmente grevată de absenţa unor reglementări legislative
clare şi coerente care să stabilească categoriile profesionale care trebuie autorizate,
metodologia de autorizare şi autorităţile de reglementare competente. Această lipsă de
reglementare sau chiar de „vid legislativ” a generat în practică numeroase confuzii şi a
condus la situaţii conflictuale între diverşii actori implicaţi, cu efecte nefaste în ceea ce
priveşte asigurarea unor locuri de muncă sigure şi sănătoase. Ca urmare, a apărut
necesitatea stringentă de a realiza un studiu care să permită stabilirea elementelor
constitutive ale cadrului legislativ şi metodologic care trebuie să fie adoptat şi
implementat în România în vederea realizării unui management modern şi adecvat al
activităţilor de autorizare a exercitării meseriilor şi profesiilor din punctul de vedere al
securităţii şi sănătăţii în muncă. Din această perspectivă, în cadrul lucrării este analizată
evoluţia reglementărilor legislative naţionale în domeniul autorizării exercitării meseriilor
şi profesiilor din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, sunt identificate
categoriile profesionale a căror autorizare este reglementată de legislaţia specifică şi este
prezentată, pentru fiecare categorie de personal, metodologia de autorizare aplicată de
autoritatea de reglementare competentă. Studiile şi cercetările efectuate au permis
identificarea şi a altor categorii profesionale care desfăşoară activităţi periculoase, cu
nivel ridicat de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, şi pentru care se impune
analizarea oportunităţii unei autorizări interne sau externe.
Cuvinte-cheie: management, autorizare, meserie, profesie, securitate şi sănătate în
muncă.

