www.protectiamuncsipsi.ro

 In acest ghid aveti la dispozitie toate informatiile necesare pentru a putea face o evaluare on line dupa metoda
INCDPM Bucuresti a riscurilor de accidente de munca si imbolnavire profesionala .

 Pentru a putea accesa modulul de evaluare on line trebuie sa indepliniti urmatoarele conditii:
-

-

-

-

-

sa aveti instalat pe calculatorul dumneavoastra navigatorul Firefox ; daca nu aveti instalat acest navigator va
rugam sa descarcati de pe acest site din sectiunea informatii utile, ghidul cum instalez Firefox;
sa aveti in navigatorul fire fox, setarile de imprimanta pentru ca atunci cand dati tiparire documente de pe
acest site sa nu va apara in antet si in subsol document decat informatiile de care aveti nevoie;daca nu stiti sa
faceti aceste setari va rugam sa descarcati de pe acest site din sectiunea informatii utile, ghidul setari pentru
imprimanta;
sa aveti creat pe acest site un cont de adminsitrator, pentru operatorul economic la care doriti sa faceti
evaluarea de riscuri; daca nu stiti cum sa creati un asemenea cont va rugam sa descarcati de pe acest site
din sectiunea informatii utile, ghidul cum creez un cont de administrator;
sa vi se activeze contul de administrator creat;
sa aveti in agenda electronica de administrator, trecut punctul de lucru la care se afla locul de munca la care
vreti sa faceti evaluarea de riscuri; daca nu stiti sa adaugati in agenda electronica puncte de lucru; descarcati
de pe acest site din sectiunea informatii utile, ghidul cum adaug puncte de lucru;
sa va activati datele despre punctul de lucru pe care l-ati trecut in agenda electronica pusa la dispozitie odata
cu activarea contului de administrator;
sa aveti la punctul de lucru de care apartine locul de munca pentru care vreti sa faceti evaluarea de riscuri,
trecuti lucratorii si activitatile pe care le desfasoara acestia sau macar un lucrator care sa aiba meseria pentru
care faceti aceasta evaluare de riscuri
sa fiti logat pe acest site pe contul de administrator
sa accesati magazinul 3 si in acest magazin meniul evaluare on line iar din aceasta sectiune sa urmati ghidul
despre cum fac o evaluare de loc de munca

AICI GASIT
CASETA
INFORMATII
UTILE

Cand ati dat
clik pe caseta
Informatii utile
vi se deschide
aceasta lista cu
informatii in
care gasiti in
format pdf
ghidurile mai
sus amintite

 Potrivit acestei metode, evaluarea se face pe tip de loc de munca sau mai pe intelesul tuturor pe meserii
Modulul de evaluare, daca sunteti logat cu contul de administrator se poate accesa astfel:
- Pasul 1: clik pe magazinul 3
- Pasul 2: in magazinul 3 clik pe evaluare
- Pasul 3:inainte de a da clik pe evaluare on line descarcati ghidul pentru evaluare on line
- Pasul 4:in meniul evaluare clik pe sumbeniul evaluare on line
Logare pe cont de administrator
-

pasul 1: clik pe magazin 3

pasul 2: clik pe evaluare
pasul 3: clik pe Informatii

pasul 4: clik pe Evaluare on line

 Daca ati citit toate aceste informatii, veti fi in masura sa faceti evaluari on line potrivit metodologiei INCDPM.


Dupa ce ati terminat de completat toate formularele puse la dispozitie prim programul de evaluare on line mai
trebuie doar sa comandati documentele de evaluare pentru care ati completat deja formularele potrivit metodologiei
de evaluare on line amintite.

 In baza acestei comenzi vi se emite o factura proforma pe care va rugam sa o listati la imprimanta
dumneavoastra, apoi daca ce este cuprins in factura proforma este in concordanta cu ce ati comandat, sa faceti plata
pe aceasta factura proforma, conform indrumarilor din subsolul facturii proforme si apoi confirmarea platii efectuate
de dumneavoastra.



In aceeasi zi in care ati facut confirmarea platii pe comanda efectuata de dumneavoastra, vi se va trimite in
format PDF pe adresa de email pe care ati specificat-o cand ati deschis contul de administrator, documentatia de
evaluare pe care ati efectuat-o conform metodologiei de evaluare on line mai sus amintite.

 Cititi cu atentie aceasta documentatie si mai ales datele din tabelele din aceasta documentatie, pentru ca
aceste date sunt cele pe care le aveti declarate in formularele completate de dumneavoastra on line in programul de
evaluare on line.

 Daca aceste date din documentatia primita nu va satisfac in acest caz mai aveti dreptul la o revenire in modulul
de evaluare on line pentru a va face modificarile necesare in formularele de evaluare si apoi puteti sa cereti prin email
pe adresa manager@protectiamuncsipsi.ro, sa vi se trimita din nou documentele de evaluare cu ultimile modificari
facute de dumneavoastra.

 Aceste documente in format PDF, in ultima forma , trebuie sa le listati si apoi sa le stampilati si semnati.

 Atentie, daca sunteti doar persoana desemnata cu ssm la firma la care ati facut evaluarea in acest fel, la aprob
aceste documente trebuie sa semneze si sa stampileze reprezentantul legal al societatii pentru care ati facut
evaluarea de riscuri iar la evaluator sau intocmit trebuie sa semnati dumneavoastra. ACEASTA DOCUMENTATIE SE
VA CONSIDERA DE CATRE ITM CA FIIND AUTOEVALUARE, dar nu va putea fi luata in considerare ca o evaluare
certificata sia utorizata decat daca va avea stampila si semnatura unui evaluator autorizat (adica care are cursul post
universitar de evaluator de riscuri)

 Daca sunteti evaluator de riscuri (adica aveti cursul post universitar de evaluator de riscuri) in acest caz semnati
si stampilati la intocmit si la evaluator in toata aceasta documentatie si dati la aprobat documente de evaluare astfel
intocmite, pentru ca apoi acestea sa fie asumate de catre operatorul economic pentru care ati facut aceasta evaluare
de riscuri.

 Dacasunteti serviciu extern de prevenire si protectie de SSM, in acest caz documentatia se semneaza si
stampileaza de catre dumneavoastra la evaluator si la intocmit se ataseaza la ea comia xerox dupa certificatul de
abilitare si contractul de evaluare de riscuri incheiat intre dumneavoastra si operatorul economic pentru care ati facut
aceasta evaluare si apoi aceasta documentatie se preda operatorului economic pentru care ati facut aceasta evaluare
de riscuri.

 Daca doriti sa faceti evaluare de riscuri si pentru alte meserii la acelasi operator economic si la acelasi punct de
lucru al operatorului economic trebuie sa reluati pasii de evaluare de la adaugare angajati si pana la sfarsitul
procedurii de evaluare si comanda on line

 Daca doriti sa faceti evaluare pentru acelasi operator economic dal la un alt punct de lucru in acest caz va
trebui sa reluati pasii de la adaugare puncte de lucru si pana la sfarsitul procedurii de evaluare on line si comanda

 Daca doriti sa faceti evaluare on line pentru alt operator economic va trebui sa reluati pasii de la creare cont
administrator si pana la sfarsitul procedurii de evaluare on line si comanda
Va multumim ca ati apelat la serviciile noastre.
Ing. Vatasescu Mihail administrator site.
www.protectiamuncsipsi.ro
manager@protectiamuncsipsi.ro
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