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 Legea 319/2006 pe linia securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii) obliga operatorii economici 
(institutii publice, societati comerciale sau persoane fizice autorizate) sa : 
  a) - detina o evaluare de riscuri pentru toate meseriile pe care are lucratori angajati cu contract de munca; 
  b) - in baza evaluarii de riscuri sa aiba plan de prevenire si protectie pe fiecare meserie; 
  c) - sa aiba cadrul organizatoric in cadrul sau potrivit legii (setul de decizii); 
  d) - sa aiba documentatia pe baza careia se executa instruirea introductiv generala a noilor lucratori si reinstruirea celor deja existenti; 
  e) - sa aiba documentatia pe baza careia se executa instruirea la locul de munca a noilor lucratori si reinstruirea celor deja existenti; 
  f) - sa aiba documentatia pe baza careia se executa instruirea periodica  a lucratorilor; 
  g) - sa asigure instruirea lucratorilor in conformitate cu riscurile la care sunt expusi si meseria pe care o exercita fiecare lucrator 
  h) - sa intocmeasca instructiuni proprii pe baza carora sa se execute instruirea lucratorilor pe care ii are  
  i) - sa organizeze si sa asigure acordarea primului ajutor la punctele de lucru pe care le are  
  j) - sa organizeze si sa asigure evacuarea lucratorilor in caz de pericol  sau de incendiu 
  k) - sa supravegheze starea de sanatate a lucratorilor 
  l)- alte activitati de prevenire si protectie prevazute in art. 15 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a L 319 , in functie de 
specificul activitatilor pe care le desfasoara operatorul economic la fiecare punct de lucru in parte 

  
 

 
 Legea 307/2006 +Legea 481/2004  pe linia situatiilor de urgenta (PSI +Pr.Civ) obliga operatorii economici 
(institutii publice, societati comerciale sau persoane fizice autorizate) sa : 
  a) - sa aiba cadrul organizatoric in cadrul sau potrivit legii (setul de decizii); 
  b) - sa aiba documentatia pe baza careia se executa instruirea introductiv generala a noilor lucratori si reinstruirea celor deja existenti; 
  c) - sa aiba documentatia pe baza careia se executa instruirea la locul de munca a noilor lucratori si reinstruirea celor deja existenti; 
  d) - sa aiba documentatia pe baza careia se executa instruirea periodica  a lucratorilor; 
  e) - sa asigure instruirea lucratorilor in conformitate cu riscurile la care sunt expusi si meseria pe care o exercita fiecare lucrator 
  f) - sa organizeze si sa asigure acordarea primului ajutor la punctele de lucru pe care le are  
  g) - sa organizeze interventia cu forte proprii pentru stingerea incendiilor si sa asigure evacuarea lucratorilor de incendiu sau de pericol 
  h) - sa supravegheze starea de sanatate a lucratorilor 
  i)- alte activitati de aparare impotriva incendiilor si de protectie civila, in functie de specificul activitatilor pe care le desfasoara operatorul 
economic la fiecare punct de lucru in parte 

  
 

 In conformitate cu legile de la pct.1 si 2   operatorii economici care nu pun in aplicare si nu organizeaza si 
desfasoara activitatile de SSM (securitate si sanatate in munca) cat si cele de SU (situatii de urgenta) risca amenzi 
de mii de Ron ( cea mai mica amenda este de 2000 RON) si pot fi chiar condamnati, unele din activitatile 
neexecutate de operatori fiind considerate infractiuni si sanctionate ca atare.  

 

 
 Activitatile de la pct.1 si 2   se pot executa de catre operatorii economici in urmatoarele variante: 
a) - de catre administrator (daca are cunostintele necesare in domeniul SSM si SU potrivit legii) 
b) - de catre o persoana din cadrul operatorului economic (daca are cunostintele necesare in domeniul SSM si SU potrivit legii) 
c)- de catre una din persoanele de la pct. 4 lit a sau b plus un serviciu extern (societate comerciala sau persoana fizica autorizata si abilitata 
sa presteze asemenea servicii); in acest caz serviciul extern este solicitat numai pentru o parte din activitatile cerute de legile amintite iar restul 
activitatilor se desfasoara de catre operatorul economic potrivit contractului de prestari servicii dintre operatorul economic si prestator de servicii;; 
d)- de catre un serviciu extern (abilitat si autorizat potrivit legilor de la pct. 1 si 2 ); in acest caz toate activitatile se desfasoara de catre serviciul 
extern dar responsabilitatea este tot a operatorului economic si partial a serviciului extern conform contractului de prestari servicii dintre acestia 
 
 

 
 DACA NU AVETI REZOLVATE ACESTE ACTIVITATI SI NU STITI CUM SA LE REZOLVATI APELATI LA 
SERVICIILE NOASTRE ABILITATE SI AUTORIZATE 

- vrei sa sti mai multe despre serviiciilor noastre acceseaza site 
www.protectiamuncsipsi.ro 

- telefon 0354408870 sau 0354408871 
- mobil 0721788037 
- desfasuram servicii de SSM si SU in toata tara printr-o retea proprie de dealeri (servicii 

externe de SSM si SU autorizate si abilitate potrivit legii) 
- detalii tarife percepute pe verso  

 

NU UITATI !  
AMENZILE SUNT FOARTE MARI SI DUPA CE LE PLATITI TOT TREBUIE SA DESFASURATI CE SPUNE LEGEA  
 
MAI BINE RESPECTATI LEGE SI SCAPATI DE AMENZI   USTURATOARE ! 
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TARIFE PERCEPUTE  
Documente si servicii de SSM ( securitate si sanatate in munca ) 

Nr. 
crt 

Pachet documente sau 
servicii 

Detalii pachet documente sau servicii Pret in RON 
fara TVA 

1 Set documente de 
organizare / punct de 

lucru 
(magazin 2) 

- 10 decizii  
- baza de calcul pt necesarul de echipamente de protectie 
- regulament intern  
- anexa la fisa postului pentru responsabilitati de SSM ale uni conducator de loc de munca 
- anexa la fisa postului pentru responsabilitati de SSM ale unui lucrator simplu 

100 RON 

2 Set de dosare pentru 
instruirea lucratorilor/ 

punct de lucru 
(magazin 2) 

- dosarul instruiriii introductiv generale a lucratorilor de la un punct de lucru ( 100 pagini) 
- dosarul instruirii la locul de munca a lucratorilor la un punct de lucru partea comuna ( 85 pagini) 
- dosarul cu planificarea tematicii instruirii periodice a lucratorilor de la un punct de lucru  

120 RON 

3 Instructiuni proprii de 
SSM / punct de lucru 

(magazin 2) 

- aceste instructiuni inlocuiesc prevederile fostelor NNSM (care au fost abrogate) si sunt obligatorii 
pentru instruirea periodica a lucratorilor de la fiecare punct de lucru; 
- aceste instructiuni sunt concepute in sistem compozit;  pentru un loc de munca putind fi necesare mai 
multe instructiuni proprii ( ca si fostele NSSM )   

Intre 10 si 60 
RON in 

functie de 
numar de 

pagini  
4 Evaluare de riscuri pe 

meserie ( tip de loc de 
munca) si plan de 

prevenire si protectie  
(magazin 3) 

Dosarul de evaluare a unui tip de loc de munca cuprinde : 
- fisa de prezentare loc de munca; 
- fisa de identificare a riscurilor la locul de munca evaluat; 
- planul de prevenire si protectie pe rriscurile identificate; 
- fisa de evaluare a riscurilor la locul de munca evaluat; 
- planul de prevenire si protectie dupa evaluare la locul de munca evaluat 

350 RON 
pentru fiecare 

meserie 
evaluata 

5 Completare de fise de 
instruire  

- completarea initiala a fisei de intruire pentru instruirea introductiv generala  si la locul de munca = 12 
ron/ fisa completata ( in acest pret intra  si tabelul cu personalul participant la instruire si tabelul cu 
rezultatele la testare a lucratorului si fisa de verificare a lucratorului pe baza de test tip grila 
- completarea fise de instruire cu tematica instruirii periodice = 7  ron / fisa completata / data de 
instruire ( in acest tarif intra si tabelul cu personalul la instruire si centralizatorul de tematica de 
instruire) 

optional 

6 Executarea instruirii 
lucratorilor  

La tariful negociat cu cel mai apropiat dealer ( din reteaua noastra de dealeri ) din zona operatorului 
economic . 
Aceasta activitate se poate desfasura de catre operatorul economic pe baza fiselor gata completate de 
catre prestator si a tematicii puse la dispozitie de acesta  

optional 

7  Alte activitati conf. Art. 
15 din normele 

metodologice pentru 
punerea in aplicare a 

prevederilor L 319/2006 

Aceste activitati sunt desfasurate de operatorul economic prin persoana din cadrul operatorului 
economic sau serviciu extern in functie de specificul activitatilor de la fiecare loc de munca si de 
riscurile evaluate.  
Dealerul de zona va poate da mai multe precizari prin prezenta lui la locurile de munca in cauza. 
Tarif negociat cu dealerul 

optional 

8  Echipament de 
protectie  

(magazin 1) 

La pretul de pe site www.protectiamuncsipsi.ro din magazinul 1  optional 

9  Testare lucratori  
(magazin 3) 

La pretul de pe site www.protectiamuncsipsi.ro din magazinul 1  
Activitatea se poate face online direct pe site sau pe baza de chestionare tip grila gata tiparite si 
personalizate . Activitatea se face anual pentru toti lucratorii operatorului economic. 

optional 

 
Documente si servicii de SU ( situatii de urgenta ) 

Nr. 
crt 

Pachet documente sau 
servicii 

Detalii pachet documente sau servicii Pret in RON 
fara TVA 

1 Set documente de 
organizare / punct de 

lucru 
(magazin 5) 

- 16 decizii  si instructiuni proprii 
-  dosarul PSI al punctului de lucru  
- anexa la fisa postului pentru responsabilitati de SU ale uni conducator de loc de munca 
- anexa la fisa postului pentru responsabilitati de SU ale unui lucrator simplu 

128 RON 

2 Set de dosare pentru 
instruirea lucratorilor/ 

punct de lucru 
(magazin 5) 

- dosarul instruiriii introductiv generale a lucratorilor de la un punct de lucru ( 100 pagini) 
- dosarul instruirii la locul de munca a lucratorilor la un punct de lucru partea comuna ( 85 pagini) 
- dosarul cu planificarea tematicii instruirii periodice a lucratorilor de la un punct de lucru  

120 RON 

3 Planul de evacuare  
Planul de interventie 

(magazin  5) 

Documente care se intocmesc de catre dealer  sau la detalierile facute de dealer. 
Tarif negoociat cu dealerul in functie de complexitatea spatiului pentru care se intocmesc aceste 
planuri   

Intre 10 si 60 
RON in functie 
de numar de 

pagini  
4 Completare de fise de 

instruire  
- completarea initiala a fisei de intruire pentru instruirea introductiv generala  si la locul de munca = 
12 ron/ fisa completata ( in acest pret intra  si tabelul cu personalul participant la instruire si tabelul cu 
rezultatele la testare a lucratorului si fisa de verificare a lucratorului pe baza de test tip grila 
- completarea fise de instruire cu tematica instruirii periodice = 7  ron / fisa completata / data de 
instruire ( in acest tarif intra si tabelul cu personalul la instruire si centralizatorul de tematica de 
instruire) 

optional 

5 Executarea instruirii 
lucratorilor  

La tariful negociat cu cel mai apropiat dealer ( din reteaua noastra de dealeri ) din zona operatorului 
economic . 
Aceasta activitate se poate desfasura de catre operatorul economic pe baza fiselor gata completate 
de catre prestator si a tematicii puse la dispozitie de acesta  

optional 

7  Alte activitati conf. 
normele metodologice 

pentru apararea 
impotriva incendiilor 

Aceste activitati sunt desfasurate de operatorul economic prin persoana din cadrul operatorului 
economic sau serviciu extern in functie de specificul activitatilor de la fiecare loc de munca si de 
riscurile evaluate.  
Dealerul de zona va poate da mai multe precizari prin prezenta lui la locurile de munca in cauza. 
Tarif negociat cu dealerul 

optional 

8  Stingatoare si alte 
mijloace PSI  
(Magazin 4) 

La pretul de pe site www.protectiamuncsipsi.ro din magazinul 4  optional 

9  Testare lucratori  
(magazin 6) 

La pretul de pe site www.protectiamuncsipsi.ro din magazinul 6 
Activitatea se poate face online direct pe site sau pe baza de chestionare tip grila gata tiparite si 
personalizate . Activitatea se face anual pentru toti lucratorii operatorului economic. 

optional 

 


