
O nouă etapă a proiectului POSDRU „Securitatea şi
sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate” s-a
încheiat. Echipa Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare
pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” Bucureşti
(INCDPM) și reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a
României au finalizat seria celor 8 Seminarii Regionale de
Informare destinate angajaților, managerilor și întreprinzătorilor
din sectorul HORECA.

S-a finalizat o nouă etapă a proiectului
POSDRU 55075
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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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Seminariile de Informare pentru
domeniul HORECA

s-au încheiat
Constanța a găzduit în perioada 5 – 6 iunie 2012 ultimul

Seminar Regional de Informare din seria celor 8 întâlniri
destinate sectorului HOteluri, REstaurante și CAtering.

Peste 160 de angajaţi, manageri şi întreprinzători din
domeniul HORECA au aflat informații utile pe parcursul a două
zile de seminar, experţi români şi irlandezi prezentându-le detalii
despre legislaţia muncii, bune practici, precum şi exemple de
gestionare corectă a problemelor cu care se pot confrunta în
activitatea lor zilnică.

În acest context s-au purtat discuţii asupra creşterii
competitivităţii prin prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor
profesionale, managementului factorilor de risc, modalităților de
realizare a flexisecurității sau prevenirii accidentelor de muncă.

Din echipa experţilor străini au făcut parte Sonya Daly
Meekel, Theresa Hedderman şi John Bennion, iar din cea a
INCDPM următorii lectori: dr. Ing. Ionel Iorga, dr. ing. Elena Anca
Antonov, dr. ing. Corina Anda Hionis, dr. ing. Viorica Petreanu,
drd. ch. Maria Haiducu, prof. dr. Daniela Pașnicu, dr. psih,
Raluca Iordache, dr. ing. Emilia Dobrescu. Camera de Comerț a
fost reprezentată de domnul Ioan Arghiuș.

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 8 seminarii Regionale de Informare în
intervalul septembrie 2011 – iunie 2012, reușind să atragă
atenția asupra celor mai importante aspecte privind modul de
aplicare a legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă.

Responsabil ştiinţific, director
INCDPM – dr. ing. Ionel Iorga
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O nouă etapă a proiectului POSDRU
„Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru
competitivitate” s-a încheiat. Echipa Institutului
Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia
Muncii „Alexandru Darabont” Bucureşti (INCDPM) și
reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a
României au finalizat seria celor 8 Seminarii
Regionale de Informare destinate angajaților,
managerilor și întreprinzătorilor din sectorul HORECA.

Desfășurate în întreaga țară, seminariile s-au
bucurat de un real succes, numărul participanților
demonstrând că aceste întâlniri sunt benefice
activității lor.

La sârșitul lunii august va debuta seria celor 8
seminarii Regionale de Informare pentru angajații,
managerii și întreprinzătorii din sectorul
CONSTRUCȚII.

Acestea vor fi organizate în cele 8 EuroRegiuni
ale României în intervalul august 2012 / ianuarie
2013.

S-a finalizat o nouă etapă a proiectului
POSDRU 55075 (continuare)
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Pentru înscrieri la seminarii și cursuri, 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 și care au diplomă de bacalaureat.

Pentru detaliii 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: județele 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;
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INFORMAȚII DESPRE PROIECT

Titlul proiectului: Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru
competitivitate
Axa prioritara 3 Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
DMI 3.2 Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru
promovarea adaptabilităţii
Beneficiar: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția
Muncii “Alexandru Darabont” București
Partener: Camera de Comerț și Industrie a României
Număr contract: POSDRU/81/3.2/S/55075

Proiectul naţional strategic „Securitatea şi sănătatea în muncă, o
premisă pentru competitivitate” este 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.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

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

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

horeca@protectiamuncii.ro


