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COMUNICAT DE PRESĂ 

S.C.COMPA S.A., beneficiar al proiectului, “Promovarea sanatatii si securitatii la locul de munca. 
Imbunatatirea conditiilor de munca in sectorul de presaj“ - demarat în data de 1 octombrie 2010, cu perioada 
de implementare de 9 luni şi bugetul în valoare totală de 242.061 lei, din care asistenta financiara 
nerambursabila de 222.528 lei, anunţă:  

 

CONFERINŢA DE INCHEIERE A PROIECTULUI 

 

în data de 30 iunie 2011, orele 11:00, în sala de Studio din cadrul S.C.COMPA S.A.,str.Henri Coanda nr 8, 
Sibiu. 

Obiectivul general si obiectivele specifice ale proiectului de crestere a responsabilitatii sociale a firmei, a 
interesului fata de sanatate si siguranta a angajatilor, clientilor si partenerilor de afaceri, motivarea angajatilor 
prin formare continua si extinderea competentelor in domeniul sanatatii si securitatii in munca. promovarea la 
nivelul unitatii productive de presaj a legislatiei de securitate si sanatate in munca si imbunatatirea conditiilor 
de munca, au fost atinse. 

Grupurile tinta participante la program, din sectorul de productie prelucrari prin deformare plastica la rece 
unde riscurile generate de procese sunt mari (zgomot mare si prognostic de accidentare ridicat) au urmat 
programe de instruire de 80 de ore, respectiv de 20 ore. 

Prin parcurgerea acestui program, managerii de nivel mediu si inferior, personalul de executie cat si lucratorii 
si-au consolidat cunostintele sistemului de management al sanatatii si securitatii in munca din firma si 
cerintele legislative in domeniu. 

Beneficiile pentru lucratorii din aceasta sfera de activitate sunt cresterea nivelului de securitate si sanatate la 
locurile de munca 

În cadrul evenimentului vor participa reprezentanţi din institutiile publice locale, universitati, societati 
comerciale. Evenimentul se va bucura de prezenta reprezentantilor OIRPOSDRU Regiunea Centru. 
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