
 
 
 Proiectul   “ DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE PRIN PROMOVAREA 
SANATATII LA LOCUL DE MUNCA  “  

 Primaria orasului Videle prin compartimentul Proiecte cu finantare nerambursabila , a  
incheiat un parteneria cu Fundatia “ ROMTENS “ cu sediul in Bucuresti , sector 2 , in 
vederea implementarii  proiectului cu titlul mai sus mentionat  – cod proiect 58325. 

 Proiectul este finantat din Fonduri Structurale Europene – nerambursabile , prin Programul 
Operacional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane .  

 Obiectivul proiectului –  dezvoltarea sustenabila a resurselor umane din mediul rural in 
regiunile Centru , Sud – Muntenia si Sud –Est , in vederea adaptarii  la o piata a muncii 
dinamica , flexibila si inclusiva .  

  Obiectivele specifice :  
 Cresterea nivelului de informare a managerilor si angajatilor din mediul rural in ceea ce 

priveste sanatatea si securitatea la local de munca ;  
 Imbunatatirea abilitatilor si competentelor managerilor si angajatilor din mediul rural in 

vederea asigurarii sustenabilitatii pe termen lung a dezvoltarii resurselor umane in mediul 
rural ;  

  Integrarea promovarii sanatatii si a promovarii sanatatii la local de munca cu consilierea 
profesionala si consilierea pentru dezvoltarea personala a managerilor si angajatilor .  

 ACTIVITATILE  PE CARE URMEAZA SA LE DESFASURAM IN CADRUL 
PROIECTULUI :  

 Organizarea unei campanii de informare si educare avand 2 subiecte principale : 
1. Stilul de viata sanatos ( efecte nocive ale fumatului , alcolului ) ; 
2. Promovarea sanatatii la local de munca ; 

 Organizarea unui Targ al Sanatatii – in cadrul caruia se vor distribuii materiale 
promotionale , vom desfasura o gama de activitati , ce includ testarea colesterolului ( gratuit 
) , evaluarea tensiunii arteriale si consiliere legata de dieta personalizata si anti-fumat ( 
gratuit )  , teste de glicemia ( gratuit )  

 Organizarea unor cursuri ( gratuit ) pentru 8 manageri , administratori societati comerciale , 
persoane fizice autorizate pe tema sanatatii la local de munca ,  ca urmare a participarii la 
aceste cursuri , se vor elibera diplome de catre Ministerul Muncii si Familiei ;  

 Organizarea de cursuri ( gratuit ) pentru 40 de persoane din randul urmatoarelor categorii :  
1. someri indemnizati sau neindemizati ; 
2.  persoane aflate in cautatrea unui loc de munca ; 
3. angajati ; 

    persoane care in urma participarii la aceste cursuri vor primii  certificate de participare ,    
    eliberate de Ministerul Muncii si Familiei .  

 Proiectul este un poroiect strategic , se implementeaza la nivelul  a trei regiuni din tara , 
primaria Videle fiind partener in acest proiect , se afla in faza de implementare incepand cu 
luna Noiembrie 2010 .  

   In cadrul  institutiei publice va functiona incepand cu luna decembrie a cestui an , un birou 
, la care va puteti adresa pentru a obtine mai multe infiormatii , pentru inscriere la cursurile 
de formare  precum si pentru sugestii si recomandari .  

 
 


