
 

 

 
 

 

1. SERVICII ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ (SSM) : 

2. consultanţă şi asistenţă cu privire la aspecte din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă; 

3. elaborarea instructinilor proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de 

securitate si sanatate in munca.Pentru elaborarea acestora se va tine seama de 

particularitatile activitatii; 

4. actualizarea tematicilor necesare instruirii a personalului atunci când au apărut modificări 

ale prevederilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţile specifice locului de 

muncă şi/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, inclusiv datorită evoluţiei 

riscurilor sau apariţiei de noi riscuri în instituţie; 

5. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul instituţiei; 

6. verificarea însuşirii şi aplicării de către personalul angajat a măsurilor prevăzute în planul 

de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi 

responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin 

anexa la fişa postului; 

7. întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a 

salariatilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

8. asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi asigurarea că 

toţi salariatii sunt instruiţi pentru aplicarea lui; 

9. stabilirea/actualizarea zonelor care necesită actualizare de securitate şi sănătate în muncă, 

stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr.971/2006 privind cerinţele minime se semnalizare de securitate şi/sau 

sănătate la locul de muncă; 

10. evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare; 

11. evidenţa posturilor de lucru care la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită 

testarea aptitudinilor şi/sau controlul psihologic periodic; 

12. monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, precum şi a instalaţiilor 

de ventilare existente în mediul de muncă,a aparaturii de masura si a altor instalatii pentru 

controlul noxelor in mediul de munca; 

13. verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de 

urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă; 

 

Servicii de  Securitate si Sănătate in Muncă (SSM) – Protectia Muncii  
 



14. efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea în scris a conducerii 

asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora; 

15. elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de personalul angajat  în 

conformitate cu prevederile art. 12 alin.(1) din Legea nr.319/2006, 

16. urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de 

control şi al cercetării evenimentelor; 

17. reprezentarea beneficiarului cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării; 

18. colaborarea cu lucratorul cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă, serviciile externe 

de prevenire si protectie şi cu medicul de medicina muncii în vederea coordonării măsurilor 

de prevenire şi protecţie; 

19. colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/servicii interne/servicii externe si/ale altor angajatori, in 

situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca; 

20. actualizarea planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de 

evacuare; 

21. propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă, la încheierea contractelor de 

prestări  servicii  cu alţi angajatori,inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini; 

22. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi; 

23. completarea fişelor de instruire individuală şi colectivă privind securitatea şi sănătatea în 

muncă şi a fişelor individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

24. cercetarea, întocmirea dosarului şi a procesului verbal de cercetare şi a formularului de 

înregistrare a accidentelor de muncă (F.I.A.M.) şi a incidentelor periculoase şi depunerea 

documentelor la inspectoratul teritorial de muncă; 

25. informarea în scris a beneficiarului asupra modificării survenite în legislaţia în domeniu şi a 

modului concret de implementare a acestora la nivelul instituţiei; 

26. alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii la locul de muncă, în 

cadrul unitatii. 

 

INSTRUIREA PERSONALULUI IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN 

MUNCA 

 

A. Realizarea indeplinirii programului periodic de instruire/testare a personalului in domeniul 

securitatii si sanatatii in munca; 

B. Modificarea si suplimentarea tematicii anuale de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in 

munca cu planuri conspecte aferente,in cazul aparitiei de noi legislatii in domeniu, in cazul 

prelucrarii masurilor dispuse de organele de control care cu controlat unitatea pe linia 



respectarii legislatiei privind securitatea la locul de munca sau in cazul prelucrarii proceselor 

verbale de cercetare a accidentelor de munca; 

C. Realizarea instructajului introductiv general si la locul de munca, in prima luna de 

angajare,pentru personalul nou incadrat sau temporar angajat si intocmirea fiselor de instrucatj 

pentru securitatea si protectia muncii: 

- Individuala conform anexei nr.11 din Hotararea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii 

in munca; 

- Colectiva conform anexei nr.12 din Hotararea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii 

in munca. 

 

INTOCMIREA DOCUMENTELOR DE EVIDENTA IN DOMENIUL SECURITATII SI 

SANATATII IN MUNCA 

A. Registrul tipizat: 

- registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca; 

- registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase; 

-registrul unic de evidenta a accidentelor usoare; 

-registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de munca 

mai mare de 3 zile de munca; 

 B.Cercetarea evenimentelor de munca, intocmirea documentelor aferente si comunicarea lor 

organelor de drept, conform Cap.VII  din Hotararea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca 

 

2. SERVICII ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI STINGERII INCENDIILOR (PSI) 

1. Consilierea angajatorului-beneficiar privind necesarul pentru dotarea locurilor de muncă cu 

mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, asigurarea propagandei vizuale privind 

domeniul apărării împotriva incendiilor, conform normelor aferente în  vigoare. 

2. Întocmirea tematicii pentru efectuarea instructajului pe linie de apărae împotriva 

incendiilor pentru toate categoriile de personal, 

3. Efectuarea instructajului introductiv general, instructaj specific locului de muncă, instructaj 

periodic, instructaj la reîntoarcerea la serviciu din concediu de maternitate şi testarea 

cunoştinţelor personalului nou angajat sau angajat temporar, 

4. Verificarea specifică locului de muncă şi a instructajului periodic pe linie de apărare 

împotriva incendiilor pentru toti angajatii si pentru fiecare angajat nou/angajat temporar si 

asigurarea testarii acestora; 



5. Elaborarea instrucţiunilor de  apărare împotriva incendiilor şi stabilirea atribuţiilor ce revin 

personalului la locul de munca, 

6. Efectuarea controalelor tehnice de specialitate în scopul depistării încălcării normelor de 

apărare împotriva incendiilor şi informarea beneficiarului despre neregulile constatate, 

7. Informarea în scris a beneficiarului asupra modificării survenite în legislaţia în domeniu şi 

a modului concret de implementare a acestora la nivelul instituţiei, 

8. Verificarea cunoştinţelor personalului privind măsurile de apărare împotriva incendiilor, 

testare anuală/periodică, 

9. Verificarea respectării indicatoarelor de avertizare de către personal si  persoane din 

exterior care au acces în instituţie, 

10. Elaborarea/actualizarea planului de evacuare a  personalului şi afişarea planului de 

evacuare la loc vizibil, 

11. Întocmirea planurilor de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor pe locurile 

de muncă, 

12. Reprezentarea împreună cu responsabilul SSM şi responsabilul PSI din cadrul unitatii în 

faţa organelor de control şi a inspectorilor de prevenire împotriva incendiilor, prezentarea 

documentelor şi a informaţiilor solicitate, 

13. Participarea la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate de organele 

competente, 

14. Păstrarea confidenţiallităţii oricăror date şi informaţii puse la dispoziţie de către beneficiar 

cu scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale. 

 

SERVICII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

1. Consultanţă şi asistenţă cu privire la aspecte din domeniul situaţiilor de urgenţă, 

2. Elaborarea de tematici pentru efectuarea instructajului pentru situaţii de urgenţă, 

3. Intocmirea,actualizarea permanenta si transmiterea catre Inspectoratul Situatiilor de 

Urgenta a listei cu substantele periculoase,clasificate potrivit legii,utilizate in activitatea sa 

sub orice forma, cu mentiuni prevazute de lege, 

4. Informarea beneficiarului cu privire la modificările legislative incidente în materie, 

5. Îndeplinirea a orice alte atribuţii prevăzute de lege privind securitatea şi sănătatea în muncă 

şi apărarea împotriva situaţiilor de urgenţă. 

 

Efectuarea de controale preventive in domeniul securitatii si sanatatii in munca privind functionarea 

sistemelor si dispozitivelor de protectie,a aparaturii de masura si control. 



Completarea fiselor individuale de instructaj in domeniul securitatii si sanatatii in munca si in 

domeniul situatiilor de urgenta. 

Activitatile prezentate mai sus sunt descrise la modul general, ele suferind modificari in functie de 

cerintele clientului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

OFERTA DE PRET pentru servicii de securitate si 

sananate in munca si servicii de prevenire si stingere 

incendii - incepand de la  20 lei /angajat /luna / fara TVA. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

PORTOFOLIU DE CLIENTI 

       

 CURTEA CONSTITUTIONALA A ROMANIEI 

 CONSILIUL LEGISLATIV AL ROMANIEI 

 SC3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL. 

 MINISTERUL JUSTITIEI 

 INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMANIA 

 TREMEND SOFTWARE CONSULTING S.R.L. 

 S.C. GLOBAL TECHNICAL SYSTEMS S.R.L. 

 S.C. GLOBAL TEHNICAL SERVICES S.R.L 

 S.C. RELATIONAL ROMANIA S.R.L. 

 S.C. DANYMOND SERV S.R.L. 

 S.C. NETBRIDGE SERVICES S.R.L. 

 S.C. INTERNET SUPPORT SERVICES S.R.L. 

 S.C. RISCO SERVICII FINANCIARE S.R.L. 

 S.C. GAZDUIRE WEB S.R.L. 

 S.C. GTS GLOBAL INTELLIGENCE S.R.L. 

 S.C. WEBERGATE S.R.L. 

 S.C. HELLO HOLIDAYS S.R.L. 

 S.C. MACHTEAM SOFT S.R.L. 

 S.C. ACASA MEDIA S.R.L. 

 S.C. IMEDIA PLUS GROUP S.A. 

 S.C. IDUNA/R S.R.L. 

 ALGORITHM CONSTRUCTII S3 

 

COORDONATOR  SSM,       

Simona Gornateanu 

 

Contact: 

+40730 183 983 

  office@barmar-consulting.ro 

office@barmar-consulting.ro


 

SERVICII: CURS – NOTIUNUI DE PRIM AJUTOR 

DURATA : 4 ORE 

LOCATIE: LA SEDIUL CLIENTULUI 

Obiective: insusirea si actualizarea unor tehnici cheie de salvare a vietii pana la sosirea 

ajutoarelor calificate (ambulanta). 

Tematica cursului: Cursul se desfasoara pe durata unei singure zile avand un numar de 4 ore 

(teorie si practica), iar tematica va trata urmatoarele capitole: 

Notiuni generale cu privire la acordarea primului ajutor 

Primul ajutor in cazul stopului cardio - respirator 

Primul ajutor in caz de fracturi 

Primul ajutor in caz de arsuri 

Primul ajutor pentru parinti. 

 

Dupa absolvirea cursurilor de baza de prim ajutor, fiecare participant va primi o diploma 

 in care se certifica competentele obtinute. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
OFERTA DE PRET este de 150 lei/participant, pret la 

care se adauga TVA. 

 

 
 

COORDONATOR  SSM,       

Simona Gornateanu 

 

Contact: 

+40730 183 983 

office@barmar-consulting.ro 

 

 

office@barmar-consulting.ro

