
2263 Specialişti în domeniul mediului şi al igienei şi sănătăţii 

ocupaţionale 

Specialiştii în domeniul mediului şi al igienei şi sănătăţii ocupaţionale 

evaluează, planifică şi implementează programe pentru recunoaşterea, 

monitorizarea şi controlul factorilor de mediu care pot afecta sănătatea 

umană, pentru a asigura condiţii de muncă sigure şi sănătoase, precum 

şi pentru a preveni boli sau leziuni cauzate de agenţi chimici, fizici, 

radiologici şi biologici ori de factori ergonomici.

Competențe ESCO (RO)

oferă consiliere în ceea ce privește gestionarea riscului

face evaluarea riscurilor

asigură conformitatea cu legislația de mediu

respectă standardele privind siguranța echipamentelor tehnice

comunică măsurile de securitate și sănătate

monitorizează evoluția legislației

instruiește lucrători cu privire la riscurile profesionale

prezintă rapoarte

oferă consiliere în ceea ce privește gestionarea conflictelor

determină caracterul adecvat al materialelor

identifică nevoile clienților

realizează schițe de proiectare

respectă documentul informativ transmis de client

efectuează cercetare în legătură cu curentele din design

elaborează proiecte de specificații pentru proiectare

se consultă cu echipa de designeri

utilizează software CAD

analizează ergonomia locului de muncă

gestionează planurile de evacuare de urgență

testează strategii privind siguranța

oferă consiliere în legătură cu sistemele de management al riscului de 

mediu

recomandă măsuri de îmbunătățire a siguranței

gestionează proceduri de urgență

instruiește cu privire la gestionarea situațiilor de urgență

estimează daunele

efectuează analiza riscurilor

respectă standardele de igienă personală

menține registre cu sarcinile

pregătește rapoarte privind igiena și sănătatea publică

monitorizează operațiunile de ambalare

anc
Stamp




evaluează concluziile inspecțiilor vizând comerțul cu amănuntul de 

produse alimentare

monitorizează implementarea reglementărilor de siguranță a produselor 

alimentare

analizează plângeri legate de protecția consumatorului

planifică inspecții de prevenire a încălcării normelor de igienă și sănătate 

publică

dezvoltă programe de siguranță alimentară

formează angajații

ia măsuri în caz de încălcări ale siguranței alimentelor

respectă măsurile de siguranță în exploatarea unei centrale nucleare

instruiește angajații în legătură cu protecția împotriva radiațiilor

aplică proceduri de protecție împotriva radiațiilor

monitorizează nivelurile de radiație

elaborează strategii de protecție împotriva radiațiilor

oferă consiliere în legătură cu prevenirea poluării

calculează expunerea la radiații

utilizează echipament de protecție personală

asigură conformitate cu reglementările în domeniul protecției împotriva 

radiațiilor

monitorizează funcționarea sistemelor centralelor nucleare

concepe strategii pentru urgențe nucleare sau radiologice

reacționează la urgențe nucleare


