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S.C. COMPA S.A. SIBIU 
A INCHEIAT DEZVOLTAREA COMPETENTELOR SPECIFICE IN D OMENIUL SECURITATII SI 

SANATATII IN MUNCA ALE ANGAJATILOR 

S.C.COMPA S.A. deruleaza 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 proiecte 258 de angajati au incheiat urmatoarele programe de instruire: 

113 reglori si manageri de nivel inferior-sefi de unitati elementare de lucru au urmat cursuri de instruire de 24 
ore in domeniul sanatatii si securitatii in munca; 

54 de manageri de nivel mediu-sefi de departamente, sefi de atelier, responsabili de activitati au fost certificati 
ca inspectori in domeniul securitatii si sanatatii in munca absolvind cursul de initiere de 40 de ore; 

21 de auditori, responsabili de activitati, sefi de proiect si manageri de operatiuni au fost certificati ca specialisti 
in domeniul securitatii si sanatatii in munca absolvind  cursul de specializare de 80 de ore; 

70 de operatori in domeniul activitatii de presaj au urmat cursuri de instruire de 20 de ore in domeniul sanatatii  
si securitatii in munca 

Echipa de specialisti care elaboreaza procedurile si instrumentele de lucru pentru evaluarea sistematica a conformarii a 
pregatit lucrarea Imbunatatirea  managementului riscului prin evaluarea conformarii cu cerintele legale in 
domeniul sanatatii si securitatii in munca. 

Autorii, Doru Costin Darabont de la Institutul National de cercetare-dezvoltare pentru protectia muncii ‘’Alexandru 
Darabont‘’, Adi Cristina Mitea si Lucian-Ionel Cioca de la Facultatea de inginerie “Hermann Oberth” din Sibiu si Ioan 
Popoviciu de la S.C.COMPA S.A. Sibiu au prezentat lucrarea la a-5-a Conferinta  Internationala de Stiinta Fabricatiei si 
Educatie Inginereasca de la Sibiu – sectiunea de Sanatate si Securitate in munca, organizata de Facultatea de inginerie 
din cadrul Universitatii Lucian Blaga, dedicata celei de-a 35 – a aniversari a Facultatii de Inginerie. 

In aceste zile compania a fost vizitata de reprezentantii Fundatiei Mapfre din Spania,continuind astfel relatiile de 
colaborare si parteneriat incepute cu ocazia vizitei efectuate la Madrid .la inceputul acestui an. 

Cu ocazia celor doua evenimente membrii echipei de implementare a proiectului au avut prilejul de a cunoaste 
experienta specialistilor din domeniul sanatatii si securitatii in munca si bunele practici privind managementul si 
prevenirea riscurilor. 

In aceasta perioada s-a urmarit: 

• 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 

Pe langa activitatile de instruire se deruleaza activitati de imbunatatire a conditiilor de munca prin modernizarea unor 
utilaje cu sisteme de securitate si 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. 
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