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Iniþiativa pentru Locuri de Muncã Sãnãtoase

Locuri de munca mai bune pentru toti

Seminarul „Locuri de muncã mai sigure, mai sãnãtoase ºi mai productive”

Agenþia Europeanã pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã a lansat în luna iunie Iniþiativa pentru
Locuri de Muncã Sãnãtoase.
Aceastã iniþiativã are scopul de a promova securitatea ºi sãnãtatea în muncã, transferul de
cunoºtinþe, accesul la instrumente concrete ºi informaþii utile pentru gestionarea riscurilor
profesionale, protejarea sãnãtãþii ºi creºterea productivitãþii în întreprinderile mici ºi mijlocii.
Cu ocazia acestei iniþiative, se va organiza în Braºov, pe data de 6 octombrie 2006, la Hotel Aro
Palace, Salonul Alb, seminarul „Locuri de muncã mai sigure, mai sãnãtoase ºi mai
productive”. Seminarul este organizat cu sprijinul Agenþiei Europene pentru Securitate ºi
Sãnãtate în Muncã ºi a Punctului sãu focal naþional, Institutul Naþional de Cercetare - Dezvoltare
pentru Protecþia Muncii, Inspecþia Muncii, Direcþia de Sãnãtate ºi Securitate din cadrul MMSSF,
Consiliul Naþional al Întreprinderilor Private Mici ºi Mijlocii din România ºi Centrul Euro Info din
cadrul Camerei de Comerþ ºi Industrie Braºov.
Seminarul se adreseazã întreprinderilor mici ºi mijlocii ºi reprezintã o oportunitate de a cunoaºte
cum pot fi asigurate cerinþele din legislaþia existentã ºi viitoare privind securitatea ºi sãnãtatea în
muncã. Cu ocazia seminarului va fi distribuit ºi un instrument de evaluare a riscurilor adaptat
cerinþelor IMM-urilor.
Participarea este gratuitã, pe bazã de înregistrare. Rugãm întreprinderile interesate sã-ºi anunþe
intenþia de a participa la acest seminar pânã la data de 18 septembrie 2006. Persoane de contact:
INSTITUTUL NAÞIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
PROTECÞIA MUNCII - PUNCTUL FOCAL AL AESSM

CAMERA DE COMERÞ ªI INDUSTRIE BRAªOV EURO INFO CENTRE
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