Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni!

Anexa 4.

FIŞA DE DATE A PARTENERULUI
DENUMIRE ORGANIZAŢIE PARTENERĂ:

POPECI UTILAJ GREU S.A
ADRESĂ:

Str. Tehnicii nr.1, 200440, Craiova, Dolj, Romania

OBIECTUL DE ACTIVITATE:

Fabricare utilajelor pentru metalurgie

ACRONIM (DACĂ ESTE CAZUL):

PUG S.A

SIGLA:

WEBSITE:
http://www.popeci.ro
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie: 1.2. „Calitate în învăţământul
superior”
Titlul proiectului: O nouă dimensiune a calităţii în învăţământul superior economic
Nr. de identificare: POSDRU/156/1.2/G/137309
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret
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SCURTĂ DESCRIERE A ACTIVITĂŢII CURENTE:

POPECI UTILAJ GREU este una dintre cele mai moderne companii din Europa Centrala
şi de Est în domeniu. Dotarea cu maşini şi echipamente produse de firme specializate din
ţară şi străinătate sau realizate de POPECI UTILAJ GREU, dar şi personalul cu un înalt
grad de pregătire, fac posibila realizarea de produse de calitate superioară, utilizând
procedee şi procese tehnologice moderne. Echipate cu comenzi numerice sau comandă
convenţională, maşinile-unelte pot prelucra o gamă diversă de repere cu minim de efort
din partea personalului.

PROPUNERI/ SUGESTII DE ACTIVITATI PENTRU RETEAUA DE PARTENERIATE:




Prevenirea hartuirii la locul de munca, element cheie pentru îmbunătățirea
condițiilor de viață la locul de muncă și evitarea excluderii sociale;
Posibilități de calificare, perfecţionare, life-long learnig în vederea dezvoltării
profesionale.

PROPUNERI DE TEME DE DISCUȚII PENTRU FORUMUL WEBSITEULUI PROIECTULUI
DEDICAT ACTIVITATILOR DIN RETEAUA DE PARTENERIATE:





Dreptul la demnitate în muncă și la securitate și sănătate în muncă;
Ce soluții legale are la îndemână salariatul hărțuit? Cui se poate adresa?
Egalitatea de şansă pe piaţa muncii pentru accesul nediscriminatoriu la alegerea
unei profesii, angajarea şi promovare pe orice post sau loc de muncă vacant, la
orice nivel de ierarhie profesională; informare şi consiliere profesională, plată egală
la muncă egală, acces la beneficii extrasalariale sau măsuri de protecţie socială.
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