SC INSTIRIG SA

anunta realizarea in cadrul proiectului: “Loc de munca

competitiv prin evitarea riscurilor si imbolnavirilor profesionale”, a lucrarii “Ghid sanatate
si securitate in munca”. Acest proiect, ce se deruleaza in perioada 1 iulie 2010 – 30 iunie
2011 este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeşte în oameni” si are ca scop principal
prevenirea riscurilor ce decurg din activitatea desfasurata de angajatii firmei, prin asigurarea
securitatii si protectiei la locul de munca.
Proiectul se inscrie in obiectivele pe care firma si le-a propus, de dezvoltare si
implementare a unor politici coerente de prevenire a riscurilor profesionale, asigurarea unui
cadru organizatoric specific si de instruie a angajatilor pe problematica specifica sanatatii si
securitatii la locul de munca. Ghidul raspunde atat cerintelor legislative generale ale uniunii
europene, cat si prevederilor nationale in materie. Prin continutul sau, lucrarea contribuie la
informarea si instruirea angajatilor prezentand in mod sintetic atat masurile de prevenire si
combatere a potentialelor tulburari si afectiuni, cat si o serie de aspecte legislative la nivel
europen si national in domeniul sanatatii si securitatii in munca.
Proiectul prin care s-a realizat ghidul contribuie in mod direct la indeplinirea
principalelor obiective europene in domeniul asigurarii securitatii si sanatatii la locul de munca,
in sensul cresterii adaptabilitatii intreprinderii la nevoile general valabile ale pietei muncii de
crestere a competitivitatii intr-un mediu modern, flexibil si adaptat nevoilor lucratorilor.
Incepand cu data de 18 mai 2011 acest “Ghid sanatate si securitate in munca” poate fi
accesat pe site-ul firmei SC INSTIRIG SA respectiv, www.instirig.ro
Pentru informatii suplimentare privind proiectul, contactati: Victor Caliciu – Manager
proiect, SC INSTIRIG SA, str. Nicolae Balcescu nr. 192, cod: 235100, Bals, judetul Olt. Tel:
0744646701, Fax: 0249450007; E-mail: instirig@coninsalt.ro

Pentru mai multe informatii despre programul de finantare POSDRU 2007-2013, puteti
accesa site-ul www.fseromania.ro

