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Procter & Gamble 

             Firma P&G a fost înființată în anul 1837. Sediul central este în Statele 

Unite ale Americii, Cincinnati, Ohio. Contribuie la îmbunătățirea vieții a peste  

4.8 miliarde de consumatori din întreaga lume prin portofoliul său de mărci de 

calitate.   

 Cele mai cunoscute mărci ale companiei sunt:  

Ace®,   Duracell®  Gillette®   Mach3® 

Always®              Fairy®  Head&Shoulders®             Olay® 

Ambi Pur® Fusion®  Lenor®   Tide® 

Ariel®  Pampers®  Pantene®   Wella®  



Fabrica de produse pentru îngrijirea părului Detergenţi S.A., Procter&Gamble Urlaţi, a fost construită 

pe o suprafaţă de 5,2 ha pe raza orasului Urlaţi.  

 

Fabrica are ca obiect principal fabricarea sampoanelor si balsamurilor pentru păr:  

 Head & Shoulders,  
 Pantene,  
 Wash & Go 

 

85% din produse sunt exportate 

 

294 angajati la sfarsitul lunii Mai 2016  

 

P&G Urlati 



  

 T.I.R. (Total Incident Rate) = 0 

 I.I.R. (Integrated Incident Rate) = 0  

 C T.I.R. (Contractors Total Incident Rate) = 0,79  

 Scorul obtinut la auditul HS&E = 8,5  

 Scorul obtinut la auditul Fire Protection = 9,9 

 

  

 3 million safe worked hours – green flag 

 



Managementul schimbarilor 

             

  

o Aplicare: 

  

   Orice schimbare sau 
modificare, care afecteaza orice 
instalatie, procesele fizice sau 
tehnice si instalatiile companiei  
se face in conformitate cu 
standardele de QA, HS&E in plus 
fata de cerintele legale. 

 
 



o Exemple de situatii cand este necesar 
procesul de change management : 

 Introducerea de materii prime noi; 

 Introducerea de echipamente de munca noi; 

 Introducerea unui tip nou de ambalaj sau mod de 
livrare pentru materiile prime sau ambalaje; 

 Modificari ale echipamentelor existente; 

 Modificari ale sistemelor de incalzire/ racire/ aer 
conditionat; 

 Modificari ale sistemului IT (Software); 

 Modificari ale destinatiei sau ocuparii incaperilor;  

 Schimbarea contractorilor (preselectia si selectia 
unui noi contractor); 

 Sarje experimentale; 

 Initiative; 

Managementul schimbarilor 



Managementul schimbarilor 

o Angajatii implicati:  

 

   Instruirea este adresata 
managerilor de 
departament, ingineri de 
proces, ingineri/manageri 
de proiecte, tehnicieni, 
E&I, acelor persoane 
responsabile de modificari 
sau instalari de 
echipamente sau procese 

 



Cerere de 
schimbare 

Cerere de 
schimbare 

 

 

 
   
Cererea este analizata si aprobata de catre: 
Managerul de departament 
Responsabil SSM 
Responsabil PSI 
Responsabil siguranta tehnologica 
Responsabil Mediu 
Responsabil siguranta electrica 
Managerul departamentului calitate  
Asistenta Medicala 
Responsabil validare sisteme  
Responsabil Microbiologie 
Departamentul Finante 
 

 
 



Cerere de 
schimbare 

Cerere de 
schimbare 

 

 

 
   
Cererea este trimisa la responsabilii de sisteme de catre: 
Managerul de departament 
Responsabil SSM 
Responsabil PSI 
Responsabil siguranta tehnologica 
Responsabil Mediu 
Responsabil siguranta electrica 
Managerul departamentului calitate  
Asistenta Medicala 
Responsabil validare sisteme  
Responsabil Microbiologie 
Departamentul Finante 
 

 
 

Completare 
cerinte  

 
Specificatii tehnice 
Desene tehnice 
Scheme electrice 
Certificate de conformitate 
Evaluari de risc 
Proceduri de lucru 
Validari de proces 
 Instruire angajati 
E.I.P. 



 

 

 

Intrebari? 


