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S.C. COMPA S.A. Sibiu   

a incheiat proiectul finantat din Fondul Social Eur opean 
“Promovarea sanatatii si securitatii la locul de mu nca. 

Imbunatatirea conditiilor de munca in sectorul de p resaj ” 
 

 
S.C. COMPA S.A. a beneficiat de fonduri prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 pe Axa prioritara 3 ‘’Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a 
intreprinderilor’’ si Domeniul major de interventie 3.2. ‘‘Formare si sprijin pentru intreprinderi si 
angajati pentru promovarea adaptabilitatii’’ 

Proiectul incheiat “Promovarea sanatatii si securitatii la locul de munca.Imbunatatirea conditiilor de 
munca in sectorul de presaj”a beneficiat de linia de finantare de minimis nr.78 ‘’Bani pentru 
sanatatea si siguranta salariatilor’’s-a derulat pe durata a 9 luni in perioada 01.10.2010-30.06.2011. 

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. In cadrul conferintei prilejuita 
de incheierea proiectului, organizata in data de 30.06.2011, s-a mentionat ca indicatorii proiectului 
au fost indepliniti; 21 de angajati au fost formati ca specialisti in sanatate si securitate in munca, 67 
de operatori si-au imbunatatit competentele in domeniu, 6 utilaje au fost echipate cu sisteme de 
securitate. 

Beneficiile pentru lucratorii din aceasta sfera de activitate ca urmare a implementarii proiectului sunt 
cresterea nivelului de securitate si sanatate la locurile de munca si dezvoltarea competentelor in 
domeniu 

Si pentru angajator rezultatele atinse aduc valoare companiei prin cresterea capacitatii societatii de 
a dezvolta resursele umane, motivarea personalului, formarea managerilor si a lucratorilor pentru 
cresterea adaptabilitatii societatii la cerintele pietei, contribuind prin aceasta la atingerea obiectivelor 
specifice ale Axei prioritare 3, DMI 3.2, si a obiectivului general al POSDRU. 
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