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Bine ați venit la serviciul de informații! 

 
În acest document aveți  

Informații despre 

  
Actualizat la data de 10.01 2020 

 
 

 Suntem autorii metodei SAINT MICHELE, cea mai performantă metodă de evaluare a 
riscurilor profesionale, utilizată în România. 

 Metoda a fost omologată la OSIM Romania în 2014. Metoda de evaluare SAINT MICHELE, rezolvă toate 
problemele pe care le-a avut metoda INCDPM Buc. 

Suntem proprietarii softului de evaluare a riscurilor profesionale prin metoda SAINT MICHELE, softul SM1 
este înregistrat la OSIM România. Metoda și softul de evaluare SAINT MICHELE sunt  predate la cursurile 
postuniversitare de evaluator de risc SSM la Facultatea de Inginerie Hunedoara din cadrul Universității Politehnica 
Timișoara, chiar de autorii ei profesor dr.ing. Vătășescu Mihail și profesor dr. ing. Pașca Mihaela. 

Metoda noastră de evaluare: 
- oferă o a doua modalitate de calcul a nivelului de risc pe fiecare risc identificat, atunci când calculul 

probabilității de a se produce un risc, este greoi sau incert, elimininând în acest fel subiectivismul în 
calcularea nivelului de risc în funcție de P și G; 

- îndrumă evaluatorul să scoată plan de prevenire și protecție nu fișă de măsuri propuse ca în cazul 
metodei INCDPM Buc; 

- ajută evaluatorul să elaboreze planul fde monitorizare a riscurilor conforme, riscuri care nu mai apar în 
planul de prevenire și protecție; 

- permite evaluatorului să stabilească intervalul optim între două instruiri periodice consecutive, în funcție 
de nivelul global de risc calculat la un tip de loc de muncă; 

- permite reevaluarea riscurilor după ce au fost implementate măsurile din planul PP; 
- stabilește dacă locul de muncă evaluat este loc de muncă periculos sau nu. 
Metoda SAINT MICHELE, din 2014 și până în prezent a fost utilizată de specialiști din țară și din străinătate 

pentru a fi evaluate peste  9000 de tipuri de locuri de muncă. 
 

 Suntem autorii celui mai citit ghid în domeniul SSM, GHIDUL CU DOCUMENTAȚIE ÎN 
DOMENIUL SSM, PENTRU AGENȚII ECONOMICI. Acest ghid, este singura broșură de SSM din ultimii 30 ani 
din România,  care cu avizul Ministerului Muncii, prezintă  explicit setul minim de documente ce ar trebui să fie 
realizate de un responsabil SSM, serviciu intern de SSM sau un serviciu extern de SSM, la un operator economic sau 
instituție publică din România. 

Acest ghid, este fără să exagerăm, biblia serviciilor SSM.  
Din 2009 când a fost publicat acest ghid și până în prezent, au fost vândute peste 5000 exemplare. 
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 S.C. SAINT MICHELE S.R.L. este înregistrată la Registrul Comerțului din județul 
Hunedoara,  la numărul J20/577/2001 și începând cu anul 2004 este abilitată și autorizată ca serviciu extern de SSM și 
SU. 

Sediul nostru este în municipiul Hunedoara, str. George Enescu, nr 1 bis, parter, județul Hunedoara. 
Suntem singurul serviciu extern de SSM din România, care avem avizul Ministerului Muncii, pentru 

documentația de SSM ce o realizăm clienților noștrii. Această documentație de SSM este realizată printr-un soft 
specializat de configurare și editare documente, care scoate documentele exact așa cum sunt prezentate în ghidul 
prezentat mai sus. 

 

Sigla S.C. Saint Michele S.R.L. este marcă înregistrată la OSIM Romania.  

 
 

 

Am proiectat pentru dumneavoastră, site www.ssm-su.ro  care deservește în prezent 4325 
operatori economici și instituții publice.  

 

 

 Doar pe site www.ssm-su.ro, puteți accesa cele mai căutate softuri specializate  pe domeniul 
SSM și SU din Romania: 

- Softul de evaluare a riscurilor profesionale prin metoda Saint Michele; 
- Softul de configurare și editare online a pachetului complet de documente SSM  cerut de legislația în 

vigoare din România; 
- Softul de configurare și editare online a pachetului de documente SU  cerut de legislația în vigoare din 
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România; 
- Softul de configurare și testare online și clasică a cunoștințelor de SSM, pe care le au angajații 

dumneavostră în urma instruirii la angajare și periodice, pe care ați făcut-o cu aceștia; 
- Softul de configurare și testare online și clasică a cunoștințelor de SU, pe care le au angajații 

dumneavostră în urma instruirii la angajare și periodice, pe care ați făcut-o cu aceștia. 
Softurile enumerate mai sus, sunt înregistrate la OSIM și pot fi folosite doar dacă vă creați cont  pe site 

www.ssm-su.ro 
 

 Din 2008 este autorizată de ANC ca formator și în paralel cu activitatea de serviciu extern de 
SSM și SU, organizează și desfășoară cursuri în domeniul SSM: 

- Curs de inspector SSM cu durata de 80 ore; 
- Curs de legislație SSM cu durata de 40 ore.  
 

 Din 2009 organizează și desfășoară în parteneriat cu Universitatea Politehnica Timișoara / 
Facultatea de Inginerie Hunedoara, cursuri postuniversitare de evaluator de risc SSM cu durata de 240 ore. 

Începând cu 2015 în cadrul cursurilor postuniversitare de evaluator de risc SSM cu durata de 240 ore, este 
singurul formator care formează evaluatori de risc SSM atât pe metoda INCDPM Buc. cât și pe metoda SAINT 
MICHELE. 

Este singurul formator de evaluatori de risc SSM, care pune la dispozția cursanților softul specializat pentru 
evaluarea riscurilor, prin care cursanții învată să facă evaluari de risc prin metoda Saint Michele. 

Softul de evaluare de risc SSM prin metoda SM este înregistrat la OSIM Romania 
 

 Specialiștii S.C. Saint Michele S.R.L., dr.ing. Vătășescu Mihail și dr.ing. Pașca Mihaela au 
elaborat și omologat la O.S.I.M. Romania, în 2014,  metoda de evaluare Saint Michele. 

Din 2014 și până în prezent au fost evaluate peste 9 000 tipuri de loc de muncă prin metoda Saint Michele, au 
fost identificate și evaluate riscurile profesionale la peste 1 200 puncte de lucru aparținând de nu mai puțin 800 
operatori economici și instituții publice. 

 
 
 

Pentru orice detalii sau informații de care mai aveți nevoie, vă rog să ne contactați la tel 0721788037, 
0727906776, 0354 408870, 0354 408871 sau pe email  vatasescu.mihail@yahoo.com, mihaela_passca@yahoo.com  

 
Vă mulțumim pentru că ați accesat aceste informații! 
 
Administrator site dr.ing. Vătășescu Mihail 

 
 


