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Proiecte de referinţă: S.C. Petrom SA 
Supervizare SSM pentru lucrări modernizare sonde– diverse locaţii

 F&R Worldwide a furnizat servicii de
supraveghere şi instruire privind sănătatea şi
securitatea în muncă în cadrul lucrărilor de
reabilitare şi modernizare a peste 5000 de
sonde în diverse locaţii ale ţării.

 Personalul companiei F&R Worldwide a evaluat
gradul de cultură a sănătăţii şi securităţii în
muncă pe care îl au membrii echipelor de lucru
în teren. În baza evaluărilor întocmite de
specialiştii noştri, a fost stabilit un program de
instruire care a fost implementat ulterior în
cadrul amplasamentelor.

 Obiectivul activităţilor a fost creşterea nivelului
de cunoştinţe al lucrătorilor de pe
amplasament cu privire la riscurile asupra
sănătăţii şi securităţii existente in locaţii şi
instruirea acestora în vederea diminuării
acestor riscuri.

 Domeniu de activitate : Supervizare SSM şi 
instruire 

 Tip obiectiv : Industria petrolieră
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Proiecte de referinţă
Teste de alcoolemie – diverse locaţii

 Înainte de a apela la serviciile companiei F & R
Worldwide, unii dintre clienţii noştri s-au
confruntat cu accidente/incidente înregistrate
la locul de muncă datorate consumului de
băuturi alcoolice.

 F&R Worldwide a realizat sesiuni de testări de
alcoolemie confidenţiale în cadrul anumitor
amplasamente ale clienţilor pentru a verifica
dacă consumul de băuturi alcoolice continuă sa
reprezinte o problemă la nivel de companie.

 Printre activităţile desfăşurate se numără
vizitarea tuturor locaţiilor în ordine aleatorie şi
supunerea lucrătorilor din amplasamentele
respective la teste de alcoolemie.

 Obiectivul proiectului este acela de a veni în
sprijinul politicii de interzicere a consumului de
alcool pe care o aplică fiecare client.

 Domeniu de activitate : Testări Alcoolemie

 Tip obiectiv : Industria petrolieră
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Proiecte de referinţă: S.C. Petrom SA 
Servicii de supraveghere pentru controlul execuţiei şi asigurarea calităţii 

lucrărilor – Proiectul Geamăna 

 F&R Worldwide a furnizat servicii de control
al execuţiei şi asigurare a calităţii lucrărilor
(QA/QC) precum şi de instruire pentru
reabiliatrea şi modernizarea Parcului 1
Geamana, Grup de Zăcăminte Zemeş.

 Printre activităţile desfăşurate se numără
supravegherea lucrărilor executate de
antreprenori şi asistarea echipei de
constructori.

 Obiectivul proiectului a fost creşterea
calităţii lucrărilor executate de antreprenori
pe amplasamentele companiei Petrom.

 Domeniu de activitate : Supervizare QA/QC 

 Tip obiectiv : Industria petrolieră
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Proiecte de referinţă: S.C. Petrom SA 
Supraveghere lucrări de construcţii din punct de vedere al protecţiei mediului, 

sănătăţii şi securităţii în muncă (HSE) – Proiectul Hurezani  

 F&R Worldwide prestează servicii de
supraveghere a lucrărilor de construcţie a unei
staţii de compresoare şi asigurare a
conformării cu normele privind protecţia
mediului, a sănătăţi şi securităţii în muncă.

 Printre activităţile desfăşurate se numără
coordonarea activităţilor privind HSE în etapa
de construcţie, evaluarea măsurilor realizate şi
asistarea clientului şi a antreprenorului
principal.

 Obiectivul activităţilor este creşterea nivelului
de cunoştinţe al lucrătorilor de pe
amplasament cu privire la riscurile asupra
sănătăţii şi securităţii prezente în locaţii şi
instruirea acestora pentru a lua măsurile
necesare în vederea diminuării acestor riscuri.

 Domeniu de activitate : Supervizare HSE 
Construcţii 

 Tip obiectiv : Industria petrolieră
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Contact
F&R Worldwide S.R.L.

Str. Daniel Danielopolu nr.2, 
Cladirea BCR, Etaj 3

Sector 1, 014134 Bucureşti
ROMANIA

E-Mail Office: office@fandr.ro
E-Mail Business Development: BD@fandr.ro 

Telefon: +40 21 402 0441 
Fax: +40 21 402 0440
Web: www.fandr.ro
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