
"Mediu fara riscuri pentru angajati" 
 

Obiectivul general este cresterea calitatii 
angajarii si imbunatatirea conditiilor de 
munca a lucratorilor aplicantului. 
 Obiectivele specifice: 
- imbunatatirea cadrului organizatoric si a 
mijloacelor pentru securitatea angajatilor; 
- cresterea securitatii si protectiei sanatatii 
lucratorilor aplicantului - cresterea nivelului 
de informare si instruire in domeniul SSM a 

angajatilor aplicantului; 
- reducerea riscurilor profesionale. 
Prin obiectivul general, de crestere a calitatii angajarii si de imbunatatire a 

conditiilor de munca a lucratorilor aplicantului, se vor obtine efecte durabile asupra 
grupului tinta:  

- reducerea pericolului de accidente si boli profesionale; 
- reducerea pericolului de incapacitate de munca; 
- imbunatatirea starii de sanatate; 
- prelungirea vietii active a angajatilor, in special, si a conditiilor de viata, in 
general; 
- cresterea posibilitatii de valorificare a intregului lor potential de dezvoltare 
profesionala si umana; 

 
Angajatii aplicantului vor deveni mai 
constienti de importanta unui loc de 
munca sigur pentru sanatate, de 
nevoia de a respecta si aplica 
normele SSM, vor deveni mai 
adaptabili si motivati, cu efecte 
directe asupra cresterii 
competitivitatii lor si a companiei. 
Proiectul contribuie la realizarea 
obiectivului general al AP 3 de 
“imbunatatire a adaptabilitatii 
intreprinderilor si angajatilor la mediul economic in schimbare si la provocarile 
globalizarii, inclusiv prin aplicarea reglementarilor europene privind SSM” si la realizarea 
obiectivului operational al DMI 3.2. de “crestere a gradului de adaptabilitate a 
angajatilor si asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca.” Activitatile proiectului 
de asigurare a prevenirii si protectiei angajatilor, de informare si instruire si de asigurare 
a cadrului organizatoric si a mijloacelor pentru SSM se circumscriu reglementarilor 
europene si legislatiei nationale in domeniu, iar realizarea obiectivului general, de 
imbunatatire a conditiilor de munca in cadrul companiei, va contribui pe termen lung, la 
cresterea adaptabilitatii lucratorilor aplicantului, in special, si a adaptabilitatii 



lucratorilor si intreprinderilor, in general. Obiectivul general si obiectivele specifice ale 
proiectului se inscriu in obiectivul schemei de ajutor de minimis, urmarind tocmai 
cresterea calitatii angajarii si imbunatatirea conditiilor de munca prin asigurarea 
securitatii si protectiei sanatatii la locul de munca, prevenirea riscurilor profesionale, 
informarea si instruirea lucratorilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca, precum 
si asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in 
munca. 
 
 

Titlul proiectului "Mediu fara riscuri pentru angajati" 

Axa prioritara Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor"  

Domeniul major de 
interventie 

"Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi 
angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii" 

Perioada de implementare 01.08.2010- 31.03.2012 

Valoarea eligibila a 
proiectului 

317069 lei 

Valoarea totala a 
proiectului 

317069 lei 

Grup tinta 26 angajati 
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