
PROIECTE FINANȚATE DIN FSE 
 

 
Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013   
Axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” 

Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii”  

 

Sănătate şi siguranţă în muncă pentru angajaţii din domeniul 
tehnologiei informaţiei 

Contract nr. POSDRU/78/3.2/A/60842 
 

Total costuri eligibile ale 

proiectului 

Suma solicitată de la Autoritatea 

Contractantă 

% din total costuri eligibile ale 

proiectului 

LEI  642.933,00 LEI 642.933,00 %100 

 

Perioada de desfăşurare a proiectului 01.06.2010 – 31.05.2011 
 

Numele partenerilor din proiect:  

SC Brahms Internaţional SRL Braşov 
 

Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă a 

angajaţilor. 
Obiectivul specific al proiectului constă în asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare 

pentru creşterea securităţii şi protecţiei sănătăţii în muncă, într-o perioadă de 12 luni, a 37 de angajaţi. 

Acest obiectiv se realizează printr-un pachet de activităţi constând din: 
- asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă 

- certificarea a 37 persoane prin formare profesională pentru dobândirea de competenţe în 
domeniul sănătăţii şi securităţii la locul de muncă din care 3 persoane specializate şi 1 persoană calificată 

- măsuri vizând prevenirea bolilor profesionale specifice angajaţilor din domeniul TIC 

- dobândirea de către 37 de angajaţi de informaţii cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă 
Pentru realizarea acestor obiective, în proiect sunt prevăzute, activităţi care constau în: evaluarea 

nivelului de risc de accidentare şi îmbolnăvire la posturile de lucru identificate în cadrul societăţii, 
elaborarea planurilor de prevenire şi protecţie specifice fiecărui post de lucru identificat, supravegherea 

sănătăţii angajaţilor prin asigurarea serviciilor medicale profilactice, asigurarea de mijloace necesare 
securităţii şi sănătăţii în muncă, participarea la  cursuri de calificare şi specializare în ocupaţiile: inspector 

în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi inspector protecţia muncii care asigură dobândirea 

competenţelor conform standardelor ocupaţionale (specificate în suplimentele descriptive ale 
certificatelor de absolvire şi/sau de calificare, valabile la nivel naţional). 

 

Indicatori 
Prevederi Realizare Procent 

realizare 

Indicatori de realizare imediată (output)    

Nr. cursanti pentru actualizarea şi îmbunătăţirea 

competenţelor 

37 37 
100 



Nr. tipuri cursuri de formare profesionale in probleme legate 
de sanatate si securitate, cofinantate 

3 3 
100 

din care în probleme legate de sănătate şi securitate 3 3 100 

Indicatori de rezultat    

Ponderea cursanţilor certificaţi pentru actualizarea şi 
îmbunătăţirea competenţelor 

88 94,59 
107,49 

Indicatori adiţionali    

Indicatori de realizare imediată (output) adiţionali    

Nr. cursanţi certificaţi în ocupaţia Inspector în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă 

35 35 
100 

Creşterea nr. de lucrători informaţi cu privire la securitatea 

şi sănătatea în muncă 

88 100 
113,64 

Creşterea nr. de cursanţi certificaţi pt. actualizarea şi 

îmbunătăţirea competenţelor în domeniul sănătăţii şi 

securităţii la locul de muncă 

11 94,59 

859,91 

Indicatori de rezultat adiţionali    

Ponderea activităţilor în cadrul proiectului care contribuie la 

prevenirea bolilor profesionale 

30 48 
160 

Creşterea securităţii şi protecţiei sănătăţii  88 100 113,64 

 
 

Grup ţintă: 

 

Grup ţintă Valoare prognozată Valoare realizată 

37 angajaţi 37 47 

 
 


