
 

 
 
 

 
 

                              

 
 
 
 
 
 
 

Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor  
Domeniul Major de Intervenţie 3.2: Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 
Titlul proiectului POSDRU/81/3.2/S/55075: Securitatea si sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate  

 

 
 

INVITAŢIE 
 
 

Avem deosebita plăcere de a va invita să participaţi la Conferinţa de prezentare a 

rezultatelor proiectului „SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, O PREMISĂ PENTRU 

COMPETITIVITATE” ce va avea loc la Bucureşti, în ziua de joi, 27 iunie 2013, la Hotelul Howard 

Johnson Grand Plaza București, Sala de Conferințe Iridium, între orele 9:00-15:00.  

Proiectul ”SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, O PREMISĂ PENTRU 

COMPETITIVITATE”, cofinanţat din Fondul Structural European în cadrul Programului Operaţional 

Dezvoltarea Resurselor Umane, este un proiect strategic cu abordare bi-sectorială, regională şi 

naţională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, realizat în parteneriat de către Institutul 

Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru Darabont” Bucureşti şi 

Camera de Comerţ şi Industrie a României.  

Proiectul a urmărit să crească nivelul de conştientizare a riscurilor profesionale şi de 

prevenire a acestora, prin punerea la dispoziţia managerilor, întreprinzătorilor, responsabililor în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM), coordonatorilor de SSM, lucrătorilor, 

reprezentanţilor patronatelor şi sindicatelor din sectoarele Hoteluri, Restaurante şi Catering 

(HORECA) şi CONSTRUCŢII a unui set de instrumente utile, sub formă de materiale informative 

tipărite, elaborate de experţii INCDPM “Alexandru Darabont” Bucureşti, care să faciliteze 

implementarea legislaţiei în domeniu la nivelul locurilor de muncă. Totodată, printr-un set de 

seminarii, desfăşurate în cele 8 regiuni ale ţării, s-au prezentat argumente coerente şi 

convingătoare în favoarea sensibilizării grupului ţintă asupra importanţei securităţii şi sănătăţii în 

muncă, ca parte integrantă a gestionării calităţii şi ca element determinant al performanţei şi 

competitivităţii economice.  



 
 

 

 
 
 

 
 

                              

 
 
 
 
 
 
 

În vederea creșterii competitivității companiilor din sectoarele HORECA și CONSTRUCȚII, 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii “Alexandru Darabont” 

București, împreună cu organizații de formare profesională agreate de Autoritatea Națională pentru 

Calificări, a organizat cursuri de formare profesională a categoriilor de personal integrat în grupul 

tință, în vederea obținerii de competențe legate de ”Inspector de muncă în domeniul securității și 

sănătății în muncă” și respectiv de ”Competențe Antreprenoriale”.  

Cu ocazia finalizarii proiectului, în cadrul Conferinţei, vor fi distribuite materiale informative 

de prezentare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului. Numărul de locuri este limitat.  

 

 Va rugam sa confirmati participarea dvs la tel: 0314050422, mobil: 0721217025,  

email: a.costache@media-consulta.com sau accesând pagina de internet:  

http://ssm-competitivitate.inpm.ro pana la data de 26.06.2013.  

 Persoana de contact: Alina Costache  
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