


IDENTIFICAREA PROIECTULUI

Denumire: Formare în managementul riscului 
industrial
Acronim: T-IRM
MISE TC code: 1416
Programul: Programul IPA România-Serbia de 
Colaborare Transfrontalieră
Axa Prioritară: 3 Promovarea schimburilor între popoare
Măsura: 3.3 Creşterea schimburilor educaţionale, 
social culturale şi sportive
Număr de parteneri: 2
Data de începere a proiectului: 20.10.2015
Durata: 12 luni
Valoarea totală a proiectului: 167.893,50 Euro
Fonduri IPA: 142.709,47 Euro

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiective Generale:
• Sprijin pentru o mai bună pregătire a personalului 
în scopul găsirii unui nou loc de muncă calificată în 
domeniul managementului riscului industrial
• Promovarea noilor servicii educaționale: 
Formare în domeniul managementului riscului 
industrial
• Promovarea schimburilor între specialiştii din 
domeniul managementului riscului industrial

Obiective Specifice:
• Două cursuri de formare, fără taxă, în 
Managementul Riscului Industrial pentru șomeri, 
tineri sau persoane dezavantajate aflate în 
căutarea unui loc de muncă (un curs de formare 
de fiecare parte a graniței)
• Organizarea de patru întâlniri pe tematica 
Managementului Riscului Industrial (două 
evenimente în fiecare parte a graniței)
• Organizarea de șase întâlniri între parteneri / 
ateliere de lucru pe tematica proiectului

DESPRE PROIECT

În lumea afacerilor expresia “timpul înseamnă bani”, 
este memorabilă. Când vine vorba despre risc, 
trebuie să ținem cont de faptul că “riscul înseamnă 
bani”. Managementul riscurilor este una dintre 
principalele modalități de a optimiza activitatea 
deţinătorilor de echipamente din domeniul 
energetic, chimic, petrochimic și alte echipamente 
industriale. 

Prin pregătirea și dezvoltarea de cursuri de formare 
în domeniul managementului riscului industrial, 
proiectul susține coeziunea socială și consolidarea 
economică din regiunea transfrontalieră, stimulează 
dezvoltarea în comun a aptitudinilor și cunoștințelor 
prin cooperarea între organismele educaționale 
recunoscute pe plan internațional, în scopul creșterii 
gradului de calificare a populației,ca urmare a 
schimburilor de activități de învățământ.

Scopul principal al proiectului este de a susține 
îmbunătățirea pregătirii oamenilor în scopul găsirii 
de locuri de muncă necesare și calificate. În urma 
unei curricule comune, proiectul construiește o 
colaborare viitoare în schimbul de experți între 
cele două țări vecine, recunoașterea reciprocă a 
competențelor și, prin urmare, constituie baza unei 
cooperării pe piața forței de muncă din regiunea 
transfrontalieră.

Proiectul contribuie la asigurarea condițiilor pentru 
o dezvoltare durabilă în domeniul noilor tehnologii, 
educației personalului, creșterii economice și 
dezvoltării resurselor umane în regiunile cu cea mai 
mare concentrare de activităţi industriale din Serbia 
și România.

EVENIMENTUL DE DESCHIDERE ÎN 
ROMÂNIA

Miercuri, 18 noiembrie 2015
Hotel Perla, Sala de conferinţe 
Str. Protopop George Dragomir nr. 9
Timişoara, România

PROGRAM

10:00-10:30   
Înregistrarea participanţilor

10:30-11:30 
Conferinţa de deschidere/ Workshop -  
Managementul Riscului Industrial
•	 Alin	Constantin	Murariu	– Manager de proiect 

(ISIM Timişoara): Proiectul T-IRM: Formare în 
Managementul Riscului Industrial

•	 Pedrag	Petrić - Responsabil Proiect (Asociaţia 
pentru Dezvoltare din Kladovo): Prezentarea 
ARK

•	 Horia	Daşcău (ISIM Timişoara): Importanţa 
pentru industrie a managementului riscului 
industrial

11:30-12:00 
Pauză de cafea 

12:00-13:00 
Programul conferinţei (continuare):
•	 Marko	Ristić – (Asociaţia pentru Dezvoltare din 

Kladovo): Experienţa anterioară şi domeniul de 
expertiză a ARK Kladovo şi a echipei de proiect 
în protecţia mediului şi managementul riscului

•	 Sandu	Crâsteţi (ISIM Timişoara): Managementul 
riscului – Practici şi reglementări

•	 Lorand	Kun (ISIM Timişoara): Aplicaţie a 
inspecţiei bazată pe risc la un schimbător de 
căldură dintr-o uzină chimică - Studiu de caz

13:00-14:30 
Pauză de prânz, oferită de organizatori

14:30-14:45 
Discuţii – Concluzii finale

14:45  
Închiderea conferinţei


