
Serviciu abilitat extern de prevenire și protecție

Accidentul doare. Prevenirea nu! 



Securitate și sănătate în muncă
Legea 319/2006

• Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională
• Elaborarea documentațiilor specifice
• Cercetarea evenimentelor/accidentelor de muncă
• Servicii periodice
• Instruirea lucrătorilor
• Autorizarea internă a lucrătorilor care necesită acest lucru
• Autorizarea funcționării din punct de vedere SSM
• Controale interne cu informarea în scris angajatorului

Servicii de prevenire și protecție conform Art. 15 din HG 1425:



Securitate și sănătate în muncă
HG 300/2006

• Întocmirea și depunerea declarației prealabile
• Întocmirea /actualizarea Planului de Securitate și Sănătate al șantierului
• Întocmirea și ținerea la zi a registrului de coordonare a șantierului
• Organizarea de ședințe cu beneficiarul, managerul de proiect și antreprenorii
• Inspecții regulate în șantier
• Verificarea și avizarea planurilor proprii de SSM ale antreprenorilor, 

subantreprenorilor și/sau a lucrătorilor independenți
• Întocmirea și transmiterea proceselor verbale de constatare în urma controalelor

către beneficiar sau managerul de proiect
• Întocmirea și/sau avizarea convențiilor de SSM dintre antreprenori

Coordonare în materie de securitate pe șantier



Prevenirea și stingerea incendiilor și a Situațiilor 
de Urgență (PSI – SU) 
Legea 307/2006, Legea 481/2004

• Organizarea activității de PSI – SU și stabilirea structurilor cu atribuții specifice în domeniul PSI – SU
• Evidența zonelor cu risc de incendiu ridicat (unde este cazul)
• Stabilirea necesarului de dotare a societății cu mijloace de stingere și de prima intervenție în caz de 

incendiu
• Stabilirea căilor de evacuare și a locului de adunare în caz de situații de urgență
• Instruirea, pregătirea și verificarea lucrătorilor din punct de vedere PSI – SU, testarea lucrătorilor
• Implementarea regulilor de ordine interioară referitoare la reglementarea fumatului, lucrul cu focul 

deschis, căi de acces și de evacuare, colectarea deșeurilor și a ambalajelor combustibile
• Controale periodice în unitate și informarea în scris a angajatorului cu privire la neconformitățile 

depistate
• Organizarea de exerciții de simulare de intervenție pentru diferite situații de urgență



• Întocmirea fișei postului, regulamentului intern, contractului colectiv
• Întocmirea / modificarea contractului individual de muncă
• Evaluarea anuală a salariaților
• Evidența personalului, operări in REVISAL
• Disciplina muncii/cercetări disciplinare
• Lucrători străini
• Agent de muncă temporară

Resurse umane
Legea 53/2003 - Codul muncii



• Supravegherea și verificarea instalațiilor de ridicat și a instalațiilor sub presiune
• Urmărirea evoluției stării tehnice a instalațiilor
• Întocmirea documentelor tehnice și premergătoare autorizării
• Transmiterea documentelor la ISCIR în vederea autorizării instalațiilor
• Întocmirea și autorizarea instalațiilor și întocmirea documentelor specifice
• Întocmirea registrului de supraveghere și urmărirea completării acestuia la zi
• Verificarea modului de executare a întreținerilor curente și a verificărilor generale în vederea 

prelungirii autorizației de funcționare
• Instruirea deservenților conform prescripțiilor tehnice ISCIR
• Instruirea, testarea și autorizarea deservenților care intră în competența RSVTI aplicarea vizei 

anuale

RSVTI/ISCIR



Protecția mediului
Legea 211/2011

• Asigurarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege cu personal calificat de 
specialitate

• Identificarea problemelor și necesităților pentru conformarea la prevederile 
legislației de mediu în vigoare

• Elaborarea și menţinerea evidenţei lunare privind gestiunea deşeurilor
• Întocmirea și transmiterea raportărilor lunare / anuale către autoritatea 

competentă de protecţie a mediului
• Calculul sumelor datorate la Fondul Pentru Mediu si întocmirea  declarațiilor
• Asigurarea relației permanente cu autoritățile de protecția mediului
• Instruirea personalului privind obligațiile proprii de protecția mediului



Echipa noastră – formare profesională

• Formare de nivel superior în domeniul SSM – 4 colegi (din care 1 doctorand)
• Formare de nivel mediu în domeniul SSM – toți colegii
• Formare în activitatea de cadru tehnic PSI – 7 colegi
• Formare în activitatea de inspector protecție civilă – 6 colegi
• Formare în domeniul RSVTI/ISCIR – 1 coleg
• Formare de nivel superior în domeniul resurselor umane – 2 colegi
• Formare de nivel superior în domeniul protecției mediului – 1 coleg



Programe și servicii speciale

• Program de instruire pentru elevi (clasa pregătitoare - liceu) cu tematică 
adaptată vârstei

• La cerere instruirile se țin și în limba maghiară
• Materiale de instruire pentru străini – în limba engleză
• Materiale de instruire pentru analfabeți
• Program de instruire privind riscurile psihosociale
• Instruiri teoretice și practice în domeniul acordării primului ajutor 
• Organizarea de conferințe în domeniul SSM
• Audituri de conformitate cu legislația
• Acreditare „Valoare și Calitate” Proiect finanțat de Guvernul Ungariei



Partenerii noștri sunt:

• Societăți comerciale din foarte multe domenii (industrie, construcții, 
alimentară, turism, alimentație publică, agricultură)

• Instituții de sănătate – spitale municipale, cabinete medicale, laboratoare)
• Instituții de învățământ (creșe, grădinițe, școli gimnaziale, licee)
• Administrații publice locale și municipale
• Culte religioase
• ONG-uri
• Cluburi sportive



Dotările noastre
• Mașini de serviciu pentru colegii care merg pe teren
• Laptopuri, telefoane, imprimante performante
• Videoproiector pentru susținerea instruirilor
• Echipamente individuale de protecție 
• Platformă informatică (BOCP) pentru gestionarea optimă a relației cu clientul 

și a timpului de lucru, fiecare coleg având acces prin cont personalizat
• E-mail dedicat, securizat care respectă standardele de confidențialitate
• Pagină de internet (www.ssm-siu.ro) actualizată constant
• Pagină de social-media (facebook)

http://www.ssm-siu.ro/


Și pentru că o poză face 
cât 1000 de cuvinte....



Conferință pe tema căderii de la același nivel 



HOLCIM – Simulare incendiu



Instruiri lucrători din prima linie



Curs acordare prim ajutor



Activități în școli



Acreditare „Valoare și Calitate”
Proiect finanțat de Guvernul Ungariei



Și nu în ultimul rând...
Fructe și produse naturale marcă proprie



Socializând ne întărim echipa...



Dintre clienții noștri



Vă mulțumesc pentru atenție!

Drd. Ing. Szabó Zoltán Győző
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