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Membru ARSSM

PROFIL:
SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
PSI
SITUAŢII DE URGENŢĂ
COORDONARE ŞANTIERE ÎN MATERIE DE SSM
S.C. ADRIA EXPERT S.R.L. (ADRIA EXPERT)
este înregistrată la registrul comerţului sub nr. J/40/15447/2003, cod de identificare
fiscală RO 15948491, cu sediul în Bucureşti, Str. Petricani nr 34, camera 2 , sector 2, legal
reprezentată prin d-nul. ing. Adrian Ispăsoiu în calitate de director general.
ADRIA EXPERT este serviciu extern abilitat de prevenire şi protecţie (Certificat de
Abilitare nr. 0829/PS cf. Legii Securităţii şi Sănătăţii în muncă 319/2006).
ADRIA EXPERT este membru ARSSM (Asociaţia Română pentru Sănătate şi
Securitatea în Muncă) şi membru fondator ARSSM Filiala Bucureşti-Ilfov.
ADRIA EXPERT oferă următoarele servicii la un grad mare de profesionalism:
EVALUAREA RISCURILOR

Indiferent că este vorba de un loc de muncă, un
atelier sau o întreprindere, o asemenea analiză
permite ierarhizarea riscurilor în funcţie de
dimensiunea lor şi alocarea eficientă a resurselor
pentru măsurile prioritare.
Obligativitatea evaluării riscurilor la locurile de muncă
în ţara noastră decurge din legislaţia actuală în
domeniu, care a fost armonizată cu legislaţia Uniunii
Europene privind sănătatea şi securitatea în muncă.
Legea 319/14.07.2006.

Potrivit SR EN 1050 evaluarea riscurilor profesionale reprezintă o
procedură care urmează o serie de paşi logici ce permit examinarea într-un mod
sistematic a pericolelor, a situaţiilor periculoase şi a evenimentelor periculoase
(factori de risc) asociate proceselor de muncă.
Acţiunea de evaluare a riscurilor profesionale vizează identificarea
factorilor de risc prezenţi într-un sistem de muncă, determinarea cantitativă şi
calitativă a nivelului riscului pentru activităţile ce se desfăşoară în cadrul
sistemului de muncă analizat funcţie de nivelul de conformitate a sistemelor de
muncă. În cadrul analizei se vor parcurge următoarele etape obligatorii:
 identificarea categoriilor socio-profesionale de personal expus în cadrul
activităţilor analizate;
 identificarea activităţilor şi a sarcinilor de muncă executate de către lucratori;
 identificarea pericolelor şi a riscurilor;
 estimarea şi evaluarea riscurilor;
 propunerea măsurilor de prevenire şi protecţie.
 urmărirea implementării Planului de prevenire şi protecţie
Evaluarea riscurilor reprezintă o acţiune continuă, dinamică,.
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ADRIA EXPERT a dezvoltat o metodă de gestionare şi evaluare a
riscurilor, bazată pe standardele internaţionale, a legislaţiei naţionale şi pe
propriile experienţe, astfel încât beneficiarii noştrii să fie în posesia unei evaluări
a riscurilor profesionale de cea mai bună calitate.

FORMAREA
PROFESIONALĂ
CONTINUĂ

În funcţie de specificul şi domeniul de activitate al întreprinderii, ADRIA EXPERT,
a dezvoltat şi susţine workshopuri, cursuri şi conferinţe privind diferite tehnici de
identificare şi evaluare a riscurilor, printre acestea enumerăm:
- HAZOP, HAZID
- FMEA
- LOPA
- Metoda MIER (pentru riscurile din sectorul construcţii)
- Metoda QEC (pentru traume musculo-scheletice)
- Metoda SIRIS (pentru riscuri chimice)
Acestea se adresează întreprinderilor din industria chimică şi petro-chimică,
construcţii, transporturi rutiere şi feroviare, uzine şi fabrici şi în general
întreprinderi unde există fluxuri tehnologice şi operaţionale.

INSTRUIREA
LUCRĂTORILOR

Conform Legii 319/2006 şi normele metodologice de aplicare ale legii serviciile noastre cuprind:
- organizarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă;
- identificarea şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă
- elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
- elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si aplicarea reglementarilor de
securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor ale
unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru;
- propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca ce
revin lucratorilor, corespunzator muncii efectuate;
- stabilirea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă ce
revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, pentru completarea fişei
posturilor, cu aprobarea angajatorului;
- verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul
de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
- elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate
pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării instruirii lucrătorilor în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a
informaţiilor primite;
- întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a
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-

-

-

lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi asigurarea acestora contra
cost;
instruirea introductiv generală de securitatea muncii, precum şi testarea cunoştinţelor,
completarea fişelor individuale de securitatea muncii;
asistenţă şi îndrumare la instruirea periodică;
pregătirea personalului de conducere cel puţin o dată pe an;
întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent (unde este cazul) ;
stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă,
stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor HG
971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate
la locul de muncă (unde este cazul) ;
evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific (acolo unde este cazul);
întocmirea listelor cu meseriile şi profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru
care este necesară autorizarea exercitării lor (unde este cazul) ;
întocmirea necesarului din dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie
conform prevederilor HG 1049/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul
de muncă;
punerea la dispoziţie a registrelor unice de evidenţă a accidentaţilor în muncă, a
incidentelor periculoase, a accidentelor uşoare şi a celor cu incapacitate de muncă
mai mare de 3 zile;
urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor
de control şi al cercetării evenimentelor;
stabilirea necesarului de materiale igienico-sanitare în conformitate cu legea
319/2006 art. 15;
participare efectivă la verificarea însuşirii şi a modului de aplicare a măsurilor din
planul de prevenire şi protecţie;
consultanţă pentru stabilirea clauzelor privind securitatea şi sănătatea în muncă la
încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele
încheiate cu angajatorii străini (acolo unde este cazul) ;
auditarea internă şi informarea conducerii societăţii despre neregulile constatate cu
privire la respectarea şi aplicarea normelor de securitatea muncii;
completarea fişelor individuale de protecţia muncii, la instruirea introductiv generală;
orice alte servicii care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, prevenirea
accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale;
întocmirea şi de punerea la Inspectoratul Teritorial de Muncă a declaraţiilor şi
rapoartelor necesare când este cazul.
cercetarea accidentelorde muncă în conformitate cu prevederile legii.

PROTECŢIA MUNCII
PSI
SITUAŢII DE URGENŢĂ







Planificarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor;
Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, conform Ordinul
nr.138 din 5.09.2001 pentru aprobarea D.G.P.S.I. - 005;
Controlul modului de respectare a măsurilor de prevenire şi stingere a
incendiilor, conform art.12-16 din Ordinul nr.138 din 5.09.2001 pentru
aprobarea D.G.P.S.I. - 005;
Instruirea salariatilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, conform
Ordinul nr.1080 din 10.02.2000 pentru aprobarea D.G.P.S.I. - 002;
Elaborarea documentelor specifice activităţii P.S.I.
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COORDONATOR ÎN
MATERIE DE
SECURITATE PE
ŞANTIER

Beneficiarii şi/sau managerii de proiect au obligaţia să desemneze un
coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă pe durata elaborării
proiectului şi/sau pe durata realizării lucrării, în conformitate cu prevederile HG
nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru
şantiere mobile sau temporare.
Coordonarea în materie de securitate şi sănătate în muncă trebuie să fie
organizată atât în faza de studiu, concepţie şi elaborare a proiectului, cât şi pe
perioada executării lucrărilor şi presupune întocmirea următoarelor documente:
1.
2.
3.
4.

Planul de securitate şi sănătate în muncă;
Registrul de coordonare;
Dosarul de intervenţii ulterioare;
Declaraţia prealabilă.

AUTORIZARE INTERNĂ

Autorizari interne electricieni – SSM. Eliberare „Talon de electrician autorizat”.
ADRIA EXPERT efectueză periodic la sediul beneficiarului examenul pentru
autorizarea electricienilor privind SSM.
Unele meserii (ocupații): electrician, legător de sarcină, macaragiu, stivuitorist,
şofer, acordarea primului ajutor etc., necesită autorizarea internă din punct de
vedere al SSM.
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CURSURI DE
CALIFICARE
„Inspector SSM – Nivel
mediu - 80 ore”

CURS
INSPECTOR SSM
80 ore

CURS INSPECTOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
- Nivel mediu - 80 ORE (STUDII MEDII)
Acest curs se adresează persoanelor ce doresc să profeseze în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncăi .
Cursul este acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.

SOLUŢII SPECIALE

Designul unic al construcţiilor şi introducerea de noi tehnologii in construcţii,
necesită adesea să se introducă soluţii speciale atât pentru siguranţa lucrătorilor
cât şi a construcţiei în sine, dar şi evaluarea costurilor este un obiectiv principal.

Pentru oferta completă vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru:
www.adriaexpert.ro
sau puteţi să ne scrieţi la adresa:
office@adriaexpert.ro

Avem convingerea că o colaborare cu ADRIA EXPERT va avea un rol important,
daca nu chiar hotărâtor privind securitatea şi sănatatea în muncă şi că vom contribui la
dezvoltarea societăţii dumneavoastră. De aceea, împreună, putem construi imaginea
potrivită firmei dumneavoastră, prin proiecte de dezvoltare adecvate, în care ADRIA
EXPERT să vină cu cele mai bune soluţii de calitate, siguranţă, performanţă, rapiditate,
flexibilitate şi eficienţă, atât a lucrărilor cât şi a costurilor.
Satisfacţia noastră este dată de succesul firmei dumneavoastră.
ing. Adrian ISPĂSOIU
Director General
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