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COMUNICAT DE PRESA – LANSARE PROIECT 
 
 

CREST SRL în perioada 1 octombrie 2010 si 30 septembrie 2011 implementeaza proiectul cu 
titlul „Securitate si siguranta angajatilor”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul 
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 3 „Cresterea 
adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, Domeniul major de interventie 3.2. „Formare si 
sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii” (Contract 
POSDRU/78/3.2/A/66060).  
Valoarea totala a proiectului este 80.880,30 lei din care valoarea eligibila a finantarii 
nerambursabile acordata din Fondul Social European este de 61.761,00 lei, valoarea eligibila a 
finantarii nerambursabile acordata din bugetul nationale este de 10.899,00 lei, 8.220,30 lei 
reprezentând valoarea neeligibila a proiectului. 
Obiectul general al proiectului este îmbunatatirea conditiilor de munca prin asigurarea sanatatii 
si securitatii în cadrul societatii, pentru prevenirea riscurilor profesionale. Proiectul asigura pe 
termen lung reducerea în mod constant si semnificativ a numarului de cazuri de boli profesionale 
si accidente în randul angajatilor societatii CREST SRL.  
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  
§ Informarea si instruirea a celor 6 angajati ai societatii în domeniul sanatatii si securitatii in 

munca 
§ asigurarea cadrului organizatoric al societatii necesare sanatatii si securitatii în munca 

conform standardului OHSAS 18001:2008 si a legislatiei nationale în vigoare Legea 
319/2006 cu modificarile ulterioare  

§ asigurarea mijloacelor necesare securitatii si sanatatii angajatilor societatii conform 
standardelor în vigoare. 

Activitatile proiectului vor fi: 
§ Informarea si instruirea angajatilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca (pe 

Sistemul de Management pentru Sanatate si Securitate Ocupationala OHSAS 18001; 
§ Elaborarea procedurilor pentru continua îmbunatatire a performantelor în ceea ce priveste 

sanatatea si securitatea muncii, si conformitatea acestora cu legislatia în vigoare; 
§ Achizitionarea mijloacelor necesare securitatii si sanatatii angajatilor societatii conform 

standardelor în vigoare; 
§ Mediatizarea proiectului. 

Detalii suplimentare despre proiect pot fi obtinute de la CREST SRL, dr.HEJJA Botond – 
manager proiect, prin numarul de telefon/fax 0261-877770 sau prin e-mail la adresa 
office@crest.ro. 


