SC INSTIRIG SA din Bals, judetul Olt, anunta inchiderea proiectului “ Loc de
munca competitiv prin evitarea riscurilor si imbolnavirilor profesionale” cofinantat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –
2013 “Investeşte în oameni”, pe data de 30 iunie 2011.
Acest proiect, ce s-a derulat in perioada 1 iulie 2010 – 30 iunie 2011, a avut ca obiectiv general
imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii prin asigurarea securitatii si protectiei sanatatii
la locul de munca pentru 123 angajati ai intreprinderii SC INSTIRIG SA.
Rezultatele obtinute sunt:
- 123 angajati instruiti in managementul timpului in vederea imbunatatirii capacitatii
angajatilor de a gestiona timpul de lucru si de a stabili prioritatile;
- 123 angajati instruiti in managementul riscului in vederea identificarii metodelor sau
mijloacelor prin care poate fi gestionata incertitudinea;
- 123 angajati instruiti in sanatatea si securitatea in munca in vederea optimizarii sanatatii
si performantei;
- 13 angajati instruiti in managementul organizatiei in vederea utilizarii functiilor de
previziune, organizare, coordonare, antrenare si control/evaluare;
- 10 monitoare ecologice de protectie achizitionate pentru prevenirea aparitiei
tulburarilor/afectiunilor oculare;
- 25 scaune ergonomice achizitionate pentru prevenirea aparitiei tulburarilor/afectiunilor
musculo-scheletice;
- 10 birouri achizitionate pentru prevenirea aparitiei tulburarilor/afectiunilor musculoscheletice;
- 10 suporturi de picioare achizitionate, pentru prevenirea aparitiei tulburarilor
/afectiunilor musculo-scheletice;
- 2 laptop-uri achizitionate in vederea asigurarii flexicuritatii si a reconcilierii vietii
profesionale cu viata de familie;
- 10 casti protectie, 200 salopete protectie, 400 perechi manusi protectie, 50 ochelari
protectie, 5 centuri de siguranta pentru evitarea riscurilor profesionale;
- 1 ghid electronic de securitate si sanatate la locul de munca ce va constitui un document
suport pentru alte intreprinderi cu caracteristici similare;

“Ghidul sanatate si securitate in munca”, realizat in cadrul proiectului, contribuie la
informarea si instruirea angajatilor prezentand in mod sintetic atat masurile de prevenire si
combatere a potentialelor tulburari si afectiuni la locul de munca, cat si o serie de aspecte
legislative la nivel europen si national in domeniul sanatatii si securitatii in munca. Incepand
cu data de 18 mai 2011 acest “Ghid sanatate si securitate in munca” poate fi accesat pe siteul www.instirig-ssm.eu.
Pentru informatii suplimentare privind proiectul, contactati: Victor Caliciu –
Manager proiect, SC INSTIRIG SA, str. Nicolae Balcescu nr. 192, cod: 235100, Bals,
judetul Olt. Tel: 0744.646.701, Fax: 0249.450.294; E-mail: instirig@coninsalt.ro
Pentru mai multe informatii despre programul de finantare POSDRU 2007-2013,
puteti accesa site-ul www.fseromania.ro

