
Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru
Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” Bucureşti (INCDPM), în
parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a României
(CCIR), organizează în perioada 5 – 6 iunie 2012, la
Constanţa, ultimul Seminar Regional de Informare din cadrul
Proiectului „Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă
pentru competitivitate”, adresat managerilor, întreprinzătorilor
şi angajaţilor din sectorul HORECA.

Ultimul Seminar Regional de Informare
pentru sectorul HORECA
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Securitatea și sănătatea în
muncă, o premisă pentru
competitivitate

GRATUIT
Cursuri de formare profesională

autorizate C.N.F.P.A. cu recunoaştere la nivel naţional
pentru sectoarele HORECA şi CONSTRUCŢII

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru
Darabont” Bucureşti în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a României
organizează în cadrul proiectului „Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru
competitivitate” cursuri gratuite de formare profesională continuă autorizate de Consiliul
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA).
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Manager de proiect – Simona Culea
Responsabil ştiinţific, director INCDPM

– dr. ing. Ionel Iorga

Seminariile de informare pentru
domeniul HORECA

au ajuns la Iaşi şi Cluj-Napoca

Peste 300 de angajaţi, manageri şi întreprinzători din
domeniul HORECA au participat la seminariile de informare
regională desfăşurate la Iaşi şi Cluj-Napoca în lunile martie şi
aprilie, în cadrul proiectului „Securitatea şi sănătatea în muncă, o
premisă pentru competitivitate”.

Pe parcursul celor două zile ale fiecărui seminar, experţi
români şi irlandezi au prezentat participanţilor informaţii despre
legislaţia muncii, bune practici în sectorul hoteluri, restaurante şi
catering, precum şi exemple de gestionare corectă a problemelor
cu care se pot confrunta angajaţii din acest domeniu.

În acest context s-au purtat discuţii referitoare la creşterea
competitivităţii prin prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor
profesionale, managementul factorilor de risc, modalități de
realizare a flexisecurității sau prevenirea accidentelor de muncă.

Din echipa experţilor străini au făcut parte Claire Power,
Catherine Manning, Maria Chiara Leva, Theresa Hedderman şi
John Bennion, iar din cea a INCDPM următorii lectori: dr. ing.
Ionel Iorga, dr. ing. Elena Anca Antonov, dr. ing. Stefan Pece, dr.
ing. Viorica Petreanu, drd. ch. Maria Haiducu, dr. ing. Florentina
Poruschi, Dr. ing. Georgeta Buică, dr. ing. Silviu Platon, prof. dr.
Daniela Pașnicu, dr. psih. Mihaela Seracin, dr. fiz. Gilda Rusu-
Zagăr.

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru
Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” Bucureşti (INCDPM), în
parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a României
(CCIR), a organizat cele șapte seminarii Regionale de Informare,
reușind să atragă atenția asupra celor mai importante aspecte
privind modul de aplicare a legislaţiei securităţii şi sănătăţii în
muncă.
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Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii
„Alexandru Darabont” Bucureşti (INCDPM), în parteneriat cu Camera de
Comerţ şi Industrie a României (CCIR), organizează în perioada 5 – 6 iunie
2012, la Constanţa, ultimul Seminar Regional de Informare adresat
managerilor, întreprinzătorilor şi angajaţilor din sectorul HORECA.

La eveniment sunt invitate să participe persoane care lucrează în
restaurante, hoteluri şi catering din Regiunea Sud-Est (judeţele Brăila,
Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea). Participarea la seminar se
face pe bază de înscriere, fără a se percepe taxă de participare, numărul de
locuri fiind limitat la 150. Organizatorii asigură transportul participanţilor,
cazarea pentru două nopţi (începând cu seara anterioară evenimentului),
masa pentru cele două zile ale seminarului şi serviciile de traducere
silmultană pe durata derulării evenimentului.

Seminarul se va desfăşura în sala de conferinţe Iris a hotelului Flora,
începând cu ora 8.30. Timp de 2 zile, experţii români şi internaţionali vor
prezenta participanţilor informaţii despre modul de aplicare a legislaţiei
securităţii şi sănătăţii în muncă, exemple de bune practici ale unor companii din
ţară şi din Europa în managementul riscurilor şi organizarea flexibilă a muncii în
hoteluri, restaurante şi firme de catering. În acest context se vor purta discuţii
referitoare la creşterea competitivităţii prin prevenirea accidentelor de muncă şi
a bolilor profesionale.

Evenimentul face parte din proiectul naţional strategic „Securitatea şi
sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate”, cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni!

Prin implementarea acestuia se promovează o mai bună vizibilitate a
problematicii securităţii şi sănătăţii în muncă în mediul de afaceri din România,
a organizării flexibile ca premisă a creşterii competitivităţii şi adaptabilităţii
companiilor româneşti la cerinţele pieţei.

Ultimul Seminar Regional de Informare
destinat managerilor, întreprinzătorilor şi

angajaţilor din sectorul HORECA
Constanţa, 5-6 iunie 2012, hotel Flora
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Pentru înscrieri la seminariile HORECA, accesați link-ul

http://ssm-competitivitate.inpm.ro/?page_id=89.

GRATUIT
Cursuri de formare profesională

autorizate C.N.F.P.A. cu recunoaştere la nivel naţional
pentru sectoarele HORECA şi CONSTRUCŢII

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii
„Alexandru Darabont” Bucureşti în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a
României organizează în cadrul proiectului „Securitatea şi sănătatea în muncă, o
premisă pentru competitivitate” următoarele cursuri gratuite de formare
profesională continuă autorizate de Consiliul Naţional de Formare Profesională a
Adulţilor (CNFPA):

1. “Competenţe antreprenoriale”;
2. “Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”.

Cele doua cursuri de scurtă durată se finalizează cu Certificat de Absolvire
emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului.

La cursuri pot participa manageri, întreprinzători şi angajaţi ce activează în
domeniile HORECA şi CONSTRUCŢII, care au diplomă de bacalaureat.

Pentru detalii şi înscrieri vă rugăm să ne contactaţi la tel.: 021 – 313.17.29
int. 215 sau pe http://ssm-competitivitate.inpm.ro.

Perioada de desfăşurare a cursurilor va fi anunţată prin intermediul site-
ului proiectului.
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CALENDARUL SEMINARIILOR
pentru domeniul CONSTRUCŢII

• Sinaia August 2012 - Regiunea Muntenia-Sud: judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu,
Ialomiţa, Prahova, Teleorman;

• Braşov August 2012 - Regiunea Centru: judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş,
Sibiu;

• Craiova Septembrie 2012 - Regiunea Sud-Vest: judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea;

• Timişoara Octombrie 2012 - Regiunea Vest: judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş;

• Cluj Noiembrie 2012 - Regiunea Nord-Vest: judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş,
Satu Mare, Sălaj;

• Iaşi Decembrie 2012 - Regiunea Nord-Est: judeŢele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava,
Vaslui;

• Constanţa Ianuarie 2013 - Regiunea Sud-Est: judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea,
Vrancea;

• Bucureşti Februarie 2013 - Regiunea Bucureşti-Ilfov.

Institutul Național pentru Cercetare -Dezvoltare pentru Protecția
Muncii ”Alexandru Darabont”

Bd. Ghencea, nr.  35A, sector 6, București, România
http://ssm-competit ivi tate.inpm.ro

horeca@protectiamuncii.ro


