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1. INFORMATII GENERALE  

1.1. Achizitor  

Denumire: S.C. COMPA S.A.  

Adresa: str. Henri Coanda nr.8, Sibiu  

Localitate: Sibiu Cod poştal : 550234  Ţara: România  

Cod unic de înregistrare: RO 788767  

Persoana de contact:  

Grobnicu Laurentiu - Eduard 

Telefon: 0269 / 239400, 237878 int.121 

 mobil     0755 / 110426  

Fax:        0269 / 212204 

E-mail:  laurentiu.grobnicu@compa.ro 

Adresa de internet: www.compa.ro   

Sursa de finantare : proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 3, Domeniul Major 3.2., cu titlul „Proceduri si 
instrumente pentru cresterea nivelului de securitate si protectie a sanatatii la locurile de munca prin 
evaluarea sistematica a conformarii cu legislatia de sanatate si securitate in munca” 

POSDRU / 78 / 3.2. / A / 47949 

Obiectul contractului de achizi ţie: Servicii publicitate 

Cod CPV - 79341000-6 
Procedura aplicata  : Procedura de prospectare a pietei – studiu de piata 

Criteriul aplicat : Pretul cel mai scazut 
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CAIET DE SARCINI 
 
Notiuni privind achizitia: 

Pentru implementarea proiectului „Proceduri si instrumente pentru cresterea nivelului de securitate si 
protectie a sanatatii la locurile de munca prin evaluarea sistematica a conformarii cu legislatia de sanatate 
si securitate in munca” este necesara achizitia serviciilor de publicitate intr-un ziar national sau o publicatie 
de specialitate in domeniu prin publicarea unui articol care sa promoveze activitatile proiectului. 

Specificatii minime obligatorii:  

Publicarea articolulului anexat, intr-o singura aparitie alb-negru sau color, intr-o publicatie de acoperire 
nationala. 

 

 

 

Data .15.02.2011       Manager Proiect, 

         Laurentiu GROBNICU 
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S.C. COMPA S.A. SIBIU DEZVOLTA COMPETENTELE SPECIFI CE IN DOMENIUL  
SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA ALE ANGAJATILOR 

S.C. COMPA S.A. beneficiaza de doua programe de finantare din Fondul Social European prin Programul 
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, in valoare de 612906 lei, respectiv 222528 lei. 
Proiectele cofinantate ID 47949 ,“ Proceduri si instrumente pentru cresterea nivelului de securitate si protectie a 
sanatatii la locurile de munca prin evaluarea sistematica a conformarii cu legislatia de securitate si sanatate in munca” 
respectiv ID 54983 “Promovarea sanatatii si securitatii la locul de munca. Imbunatatirea conditiilor de munca in 
sectorul de presaj”se deruleaza pana in februarie 2012, respectiv iunie 2011.  

In cadrul acestor programe se desfasoara activitati ce urmaresc : 
- consolidarea sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca, conform standardului OHSAS 
18001, prin implementarea unor proceduri şi instrumente pentru creşterea nivelului de securitate şi protecţie a 
sănătăţii la locurile de muncă prin evaluarea sistematică a conformării cu legislaţia de securitate şi sănătate în 
muncă; 

- imbunatatirea conditiilor de munca, prin achizitionarea unor bariere optice in activitatea de presaj; 

- promovarea sanatatii si securitatii la locurile de munca prin constientizarea resurselor umane ; 

- dezvoltarea competentelor managerilor şi lucrătorilor privind securitatea si sanatatea in munca prin participarea 
angajatilor la programe de formare si instruire; 

- creşterea adaptabilităţii organizaţiei la cerinţele pieţii cu integrarea aspectelor de securitate şi sănătate si 
cunoasterea bunelor practici din comunitatea europeana. 

Unitatile de competenta in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru managerii care se formeaza in cadrul 
acestor proiecte sunt: 

- insusirea legislatiei si a reglementarilor in domeniu care au fost aliniate la legislatia comunitara; 

- cunoasterea manualului de management al securitatii si sanatatii din companie; 

- aplicarea politicii companiei in domeniul securitatii; 

- realizarea activitatilor de prevenire si protectie; 

- realizarea semnalizarilor de securitate si sanatate; 

- informarea si instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca; 

- asigurarea mijloacelor materiale si tehnice specifice; 

- prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale; 

- participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca; 

- verificarea prevederilor legale de securitate si sanatate in munca; 
- monitorizarea activitatilor de evacuare si interventie in caz de urgenta. 

Unitatile de competenta in acelasi domeniu pentru sefii de unitati elementare de lucru, reglori si presatori care 
urmeaza a se dezvolta prin programe de instruire de 24 de ore sunt: 

- cunoasterea politicilor de securitate si sanatate din cadrul companiei; 

- insusirea legislatiei si a instructiunilor de securitate de la locurile de munca; 

- cunoasterea si purtarea echipementelor de lucru si protectie; 

- participarea la activitatile de interventie si evacuare in caz de urgenta. 

Efectele pe termen scurt si mediu ale implementarilor activitatilor proiectelor mentionate si ale dezvoltarii 
competentelor sunt: îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, creşterea pregătirii organizaţiei pentru aplicarea 
reglementărilor europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi dezvoltarea culturii organizaţionale prin 
implicarea activă a tuturor lucrătorilor în îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă. 
 

Manager proiect, 
Laurentiu Grobnicu,  
e-mail; laurentiu.grobnicu@compa.ro ; telefon 0755110426  


