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Informatii si oferta de pret pentru documente de SSM 
Sectiunea 1  

Decizii, documente pentru instruirea pe linie de SSM a noilor angajati 
(oferta este actualizata automat inainte de afisarea ei in acest format) 

 
 In conformitate cu prevederile HG 1425/2006 si cu legea 319/2006 orice angajator 
public sau privat este obligat sa organizeze si sa desfasoare activitatile lucrative la toate 
punctele de lucru pe care le are in responsabilitate, in asa fel incat angajatii sai sa nu se 
accidenteze sau sa se imbolnaveasca profesional si totodata acestia sa nu ajunga sa 
accidenteze sau sa imbolnaveasca profesional alte persoane aflate la aceste puncte de lucru 
(angajati de la alti angajatori, furnizori, clienti, etc) 
 Aceste activitati de prevenire si protectie din domeniul SSM, sunt enumerate la art.15 
din HG 1425/2006 , iar angajatorul. in functie de specificul activitatilor desfasurate de 
acesta a fiecare punct de lucru in parte, trebuie sa emita o serie de acte, prin care sa 
stabileasca in scris modul in care se desfasoara activitatea de prevenire a accidentelor de 
munca si a bolilor profesional cat si activitatea de protectie a personalului expus riscurilor 
de accidentare sau de imbolnavire profesionala. 
 Toate aceste documente sunt disponibile pe www.ssm-su.ro. 

Documentele oferite pe acest site, sunt gata persoalizate  cu datele de identificare ale 
angajatorului pentru care doriti sa comandati aceste documente si ca acest lucru sa fie 
posibil trebuie sa va creati un cont pentru fiecare angajator pentru care doriti aceste 
documente, si sa comandati apoi aceste documente prin contul creat. 

In imaginea de mai jos aveti meniul de pe site www.ssm-su.ro prin care puteti sa 
comandati aceste documete.  

 

 
Meniul numit - Set de documente personalizate de conducere si planificare de SSM - 

are mai multe submeniuri.  
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Submeniurile de culoare albastra sunt active. 
Submeniurile de culoare gri sunt indisponibile. 
In dreptul submeniurilor de culoare albastra sunt pictograme PDF care contin 

explicatii desprre folosirea submeniului respectiv cat si lista actualizata automat cu toate 
documentele ce se pot comanda personalizat pe acest site la aceasta sectiune. 

Persoana care doreste sa comande aceste documente poate face astfel. 
 
Pasul 1 – da clik pe numele submeniului  
Pasul 2 – din lista care se afiseaza, lasati bifate doar documentele pe care doriti sa le 

comandati 
Pasul 3 – in partea din jos a tabelului cu documente la oferta se afla un cos de 

cumparaturi. Dati clik pe acest cos iar produsele bifate intra automat in cos 
Pasul 4 – Daca ati terminat de comandat documentele dintr-un submeniu si vreti sa 

comandati documente aflate si in alte submeniuri, puteti face acest lucru dand clik pe 
urmatorul submeniu si procedati pentru a comanda documente personalizate din acest nou 
submeniu, urmand pasii 1-3 

Pasul 5 Daca ati terminat de comandat documente personalizate de SSM, in partea din 
stanga sus a ecranului se afla un cos de cumparaturi de culoare rosie.  

Dati clik pe acest cos si vi se afiseaza o lista cu toate documentele comandate cat si cu 
pretul acestora iar in partea din jos aveti un meniu cu ajutorul caruia puteti sa stergeti 
documentele pe care nu vreti sa le mai tineti in cos. 

In acest meniu de sub lista de cumparaturi aveti in dreapta meniul VALIDEAZA 
COMANDA.   

Dati clik pe acest buton si programul va preia comanda si o trimite spre executie unui 
operator de pe site. 

Pasul 6 – Totodata vi se afiseaza o fereasta din care va puteti tipari factura proforma 
afernta comenzii dumneavoastra. 

Faceti plata conform facturii proforme si trimiteti dovada platii scanata pe adresa de 
email vatasescu.mihail@yahoo.com , sau manager@ssm-su.ro . 

Pasul 7 - In maxin 24 ore de la confirmarea platii, primiti pe email documentele 
comandate. 

 

NOTA  
Daca nu aveti unde tipari  documentele comandate, cand trimiteti confirmarea platii, 

specificati in email, ca doriti ca documentele comandate sa fie trimise gata tiparite pe adresa 
de livrare pe care o veti preciza in emailul respectiv. 

Pentru detalii, sunati la 0354 408870 sau fax 0354 408871 sau pe email 
vatasescu.mihail@yahoo.com, sau manager@ssm-su.ro 

 
VA MULTUMESC PENTRU CA ATI APELAT LA SERVICIILE NOASTRE! 
Dr.ing.col.(r) Vatasescu Mihail 
 

 In tabelul de mai jos care este actualizat din 10 in 10 minute, sunt enumerate toate 
documentele personalizate de SSM aflate la oferta pe acest site, din sectiunea [ Set de 
documente conform legii 319/2006 ]  



      Nr.
crt.

Denumire document Pret nou
Fara TVA

[RON]

Pagini

1 cod 02001 0 SM1 Contract SSM Saint Michele Logistik 0.01 3
2 cod 02001 1 SM1 act aditional la contract SSM si SU in vigoare - TARIFE

RENEGOCIATE
1.00 1

3 cod 02001 2 SM1 Anexa 1 la contract PM Saint Michele Logistik 2.00 6
4 cod 02001 2 SM1 Anexa 2 la contract PM Saint Michele Logistik 1.00 2
5 cod 02001 2 SM1 act aditional la contract pentru preluare firme cu doc vechi 4.00 4
6 cod 02001 2 SM1 reziliere Contract PM Saint Michele Logistik 1.00 1
7 cod 02001 3 Contract de evaluare de riscuri 0.01 3
8 cod 02001 4 Anexa la Contract de evaluare de riscuri 0.01 2
9 cod 02001 5 Adresa de instiintare ag ec pentru Evaluare si Plan de prevenire 1.00 1

10 cod 02002 01 Dispozitia pentru asumarea activitatilor de prevenire si protectie,
pentru precizarea modului in care se desfasoara activitatile de prevenire si
protectie si pentru detalierea modului in care se planifica se organizeaza si se
desfasoara

10.00 9

11 cod 02002 02 anexa 1 la Dispozitia pentru asumarea activitatilor ... zonele de
responsabilitate de SSM

1.00 2

12 cod 02002 02 anexa 2 02 la Dispozitia pentru asumarea activitatilor ... lucrator
desemnat+rep al lucr+serv ext

1.00 1

13 cod 02002 02 anexa 3 la Dispozitia pentru asumarea activitatilor ... activitatile de
prevenire si protectie asumate de angajator

5.00 8

14 cod 02004 Decizia 1 pentru repartizarea responsabilitatilor SSM (angajator+
lucrator desemnat+serviciu extern ssm)

1.20 2

15 cod 02005 Decizia 1 pentru numirea persoanei desemnate cu prevenirea si
protectia de SSM si responsabilitatile acesteia

1.75 2

16 cod 02006 Decizia 2 privind IIG si ILM (instruirea la angajare a lucratorilor) 1.50 4
17 cod 02007 Decizia 3 privind instruirea periodica de SSM 1.50 3
18 cod 02007 Procedura de intocmire a tematicii de instruire periodica pe linie de

SSM la un tip de loc de munca
4.00 4

19 cod 02008 Decizia 4 pentru numirea conducatorilor de loc de munca
responsabili cu instruirea de SSM

1.00 2

20 cod 02009 Decizia 4a mod de intocmire a documentelor de instruire de
securitate si sanatate in munca de catre serviciul extern

1.50 2

21 cod 02010 01 Decizia 5 pentru numirea medicului de medicina muncii cu prestari
servicii

1.86 2

22 cod 02010 02 procedura de executare a controlului medical la angajarea
lucratorilor

6.00 4

23 cod 02010 03 procedura de executare a controlului medical periodic al
angajatilor

4.50 4

24 cod 02010 04 procedura aplicabila lucratorilor declarati inapt medical in urma
unui control medical

5.60 3

25 cod 02010 05 procedura aplicabila lucratorilor declarati apt partial in urma unui
control medical

6.50 4

26 cod 02011 01 Decizia 6 pentru organizarea si acordarea primului ajutor la
punctul de lucru

6.00 5

27 cod 02011 01 procedura privind organizarea si acordarea primului ajutor la un
punct de lucru

5.00 4

28 cod 02011 02 Decizia 6A pentru numirea lucratorului care acorda primul ajutor 2.00 1
29 cod 02011 04 registrul pentru evidenta consumabilelor date la prim ajutor 1.00 2
30 cod 02012 Decizia 7 pentru numirea lucratorului care aplica masurile PSU si

care evacueaza lucratorii
2.00 1

31 cod 02013 Decizia 8 pentru punerea in aplicare a masurilor de SSM in perioade
caniculare

2.00 3

32 cod 02014 Decizia 9 pentru punerea in aplicare a masurilor de SSM in perioade
foarte friguroase

2.00 3

33 cod 02015 00 Decizia pentru aprobarea procedurii de constituire a comitetului de
SSM atributiile acestuia si ale componentilor comitetului de SSM

2.00 2

34 cod 02015 01 convocator pentru Adunarea Generala a angajatilor in vederea
constituirii CSSM

2.00 4



35 cod 02015 02 proces verbal intocmit in adunarea generala pentru constituirea
CSSM

5.00 4

36 cod 02015 03 regulament de organizare si functionare al CSSM 40.00 25
37 cod 02015 Decizia 10 pentru numirea administr. ca persoana desemnata cu

SSM ( pt situatia 1-9 lucratori)
4.00 2

38 cod 02016 Decizia 10 pentru numirea comitetului de SSM ( pt situatia 9-50
lucratori)

4.00 2

39 cod 02017 Decizia 10 pentru numirea comitetului de SSM ( pt situatia 51-100
lucratori)

2.00 2

40 cod 02018 Decizia 10 pentru numirea comitetului de SSM ( pt situatia 101-500
lucratori)

2.00 2

41 cod 02019 Decizia 10 pentru numirea comitetului de SSM ( pt situatia 501-1000
lucratori)

2.00 2

42 cod 02020 Decizia 10 pentru numirea comitetului de SSM ( pt situatia 1001-2000
lucratori)

2.00 2

43 cod 02021 Decizia 10 pentru numirea comitetului de SSM ( pt situatia 2001-3000
lucratori)

2.00 2

44 cod 02022 Decizia 10 pentru numirea comitetului de SSM ( pt situatia 3001-4000
lucratori)

2.00 2

45 cod 02023 Decizia 10 pentru numirea Reprezentantului lucratoriilor pe linie de
SSM

2.00 2

46 cod 02024 01 proces verbal trimestrial al CSSM pentru aprobare proceduri de
monitorizare stare de sanatate a lucratorilor

6.00 3

47 cod 02024 02 proces verbal trimestrial al CSSM pentru aprobare procedura de
executare a instruirii introductiv generale de SSM a noilor angajati si de testare a
acestora

6.00 3

48 cod 02024 Decizia 11 Anexa nr. 1 pentru stabilirea numarului de reprezentanti ai
lucratorilor conform NoMet L 319/2006

2.00 2

49 cod 02029 Decizia 12 pentru starea de pericol grav si iminent la un punct de
lucru

2.00 3

50 cod 02030 0 anexa la decizia 12 tabel pentru evidenta locurilor cu pericol grav si
iminent

1.00 1

51 cod 02030 1 tabel pentru evidenta locurilor de munca care necesita lucratori
calificati si autorizati

1.00 2

52 cod 02030 2 tabel pentru evidenta locurilor de munca care necesita lucratori
calificati

1.00 2

53 cod 02031 Grafic de intretinere si reparatii pentru echipamente tehnice 2.00 2
54 cod 02032 1 Baza de calcul cu necesarul de echipament de protectie ce trebuie

sa fie in dotarea agentului economic, institutiei publice sau PFA
2.00 6

55 cod 02032 2 Tabelul 1 cu necesarul de echipament de protectie la un punct de
lucru

2.00 1

56 cod 02032 2 Tabelul 2 cu distribuirea pe angajati a EIP 1.00 1
57 cod 02032 2 Tabelul 3 cu EIP primit de angajat si durata lui de serviciu 2.00 1
58 cod 02062 1 Decizia 13 pentru protectia maternitatii conform OU 96/2003 2.00 2
59 cod 02062 2 Decizia 13 pentru protectia maternitatii conform OU 96/2003 -

anexa 1
1.00 1

60 cod 02062 3 Decizia 13 pentru protectia maternitatii conform OU 96/2003 -
Raport Evaluare

1.00 1

61 cod 02062 4 Decizia 13 pentru protectia maternitatii conform OU 96/2003 -
Informare privind protectia maternitatii la locul de munca

1.00 1

62 cod 02062 5 Decizia 13 pentru protectia maternitatii conform OU 96/2003 -
anexa 4

1.00 3

63 cod 02063 1 Decizia 14 pentru protectia tinerilor lucratori conform HG 600/2007 2.00 1
64 cod 02063 2 Decizia 14 pentru protectia tinerilor lucratori conform HG 600/2007

anexa 1
1.00 1

65 cod 02063 3 Decizia 14 pentru protectia tinerilor lucratori conform HG 600/2007
anexa 2

1.00 1

66 cod 02064 3 Decizia 15 pentru protectia lucratorilor care manipuleaza marfa
conform HG 1051/2006

2.00 3

67 cod 02064 4 Decizia 15 pentru protectia lucratorilor care manipuleaza marfa
conform HG 1051/2006 anexa 1

1.00 1



68 cod 02064 5 Decizia 15 pentru protectia lucratorilor care manipuleaza marfa
conform HG 1051/2006 anexa 2

2.50 1

69 cod 02065 1 Decizia 16 pentru numire persoana care sa execute control intern
pe linie de SSM

2.00 1

70 cod 02065 5 formular model 1 pentru primul control intern SSM efectuat la
punctul de lucru

1.00 2

71 cod 02065 5a formular model 2 pentru urmatoarele controale interne SSM
efectuate la punctul de lucru

1.00 2

72 cod 02065 6 Decizia 17 pentru numire personal care are dreptul sa conduca
ocazional, autoturismele din cadrul societatii

2.00 2

73 cod 02070 0 Proces verbal pentru prezentarea Evaluarii de riscuri si a Planului
de prevenire si protectie, lucratorilor care incadreaza locurile de munca evaluate

2.00 1

74 cod 02080 3 Fisa de instruire colectiva 2.00 2
75 cod 02080 3 Tabelul cu personalul care a fost instruit suplimentar pentru .... 2.00 1
76 cod 02080 4 Tabelul cu personalul care are acces in incinta 1.00 1
77 cod 02080 5 Tabelul cu soferii care au accept de libera trecere in incinta 1.00 1
78 cod 02100 01 Plan de desfasurare la instruirea introductiv generala (IIG) 4.00 1
79 cod 02100 02 Tematica instruirii introductiv-generale de SSM 2.00 1
80 cod 02100 03 Tabel cu lucratorii care au participat la instruirea introductiv

generala de SSM (IIG)
2.50 1

81 cod 02100 04 Tabel cu rezultatele obtinute de lucratori la testare dupa IIG 2.50 1
82 cod 02100 07 chestionar 1 tip grila + grila+ fisa de raspuns la Dosar IIG SSM 3.00 7
83 cod 02100 08 chestionar 2 tip grila + grila+ fisa de raspuns la Dosar IIG SSM 3.00 7
84 cod 02100 09 chestionar 3 tip grila + grila+ fisa de raspuns la Dosar IIG SSM 3.00 7
85 cod 02100 10 chestionar 4 tip grila + grila+ fisa de raspuns la Dosar IIG SSM 3.00 7
86 cod 02101 1 Dosarul instruirii introductiv-generale de securitate si sanatate in

munca
20.55 64

87 cod 02111 01 Plan de desfasurare la instruirea la locul de munca (ILM) 2.00 1
88 cod 02111 02 Tematica instruirii la locul de munca de Securitate si Sanatate in

Munca
2.00 1

89 cod 02111 03 Tabel cu lucratorii care au participat la instruirea la locul de munca
de SSM (ILM)

2.50 1

90 cod 02112 01 Dosar pentru instruirea la locul de munca de Securitate si
Sanatate in Munca (partea comuna)

17.55 42

91 cod 02301 Anexa la fisa postului - atributii ale conducatororului locului de munca
pe linia SSM

2.00 3

92 cod 02302 Anexa la fisa postului - atributii ale lucratorului pe linia SSM 2.00 2
93 cod 03005 procedura pentru organizarea activitatilor de prim ajutor 4.00 6
94 cod 03010 procedura de instruiresi testare ziua 1 noi angajati (IIG SSM) 4.80 4


