
Serviciul Intern de Prevenire și Protecție, Management,  

Calitate, Mediu, OHSAS 

 

Atribuții: 

 cooperează cu angajatorul și cu lucrătorii desemnați, pentru a face posibilă realizarea 

oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă pentru protecția 

securității și sănătății lucrătorilor; 

 controlează aplicarea normelor SSM și SU la toate locurile de muncă; 

 participă la elaborarea planurilor de intervenție, a planurilor de evacuare, le afișează la 

loc vizibil, verifică modul în care salariații și-au însușit cunoștințele și asigură 

materialele de intervenție necesare fiecărui tip de situație de urgență (materiale pentru 

stingerea incendiilor, truse medicale în cazul incidentelor/accidentelor de muncă etc.); 

 participă la activitățile Celulei pentru Situații de Urgență; 

 face propuneri și ia măsuri pentru menținerea în stare de funcționare a instalațiilor și 

mijloacelor tehnice de primă intervenție; 

 asigură instruirea salariaților conform prevederilor legale în vigoare în domeniul SSM și 

SU; 

 efectuează fişe de instruire colectivă atunci când este cazul; 

 colaborează cu medicul de medicina muncii pentru efectuarea controlului medical atât la 

angajare cât și cel periodic; 

 elaborează instrucțiuni proprii de Securitate și Sănătate în Muncă și Situații de Urgență 

pentru controlul riscurilor de incidente/accidente la posturile de lucru proprii și le 

supune aprobării directorului societății; 

 verifică  instruirile periodice efectuate de către șefii locurilor de muncă; 

 aduce la cunoștința conducătorilor locului de muncă și/sau angajatorului accidentele 

suferite de propria persoană și/sau a altor persoane; 

 elaborează/ revizuiește ori de câte ori este nevoie evaluările de risc pentru fiecare post 

de lucru din societate; 

 participă la elaborarea măsurilor necesare pe locuri de muncă și la planul de prevenire și 

protecție pe societate; 

 ține evidenta echipamentelor de protecţie şi întocmeşte necesare ori de câte ori este 

nevoie pentru salariaţii societăţii; 

 participă la şedinţele CSSM şi întocmeşte rapoarte de activitate trimestrială privind 

activitatea de Securitate şi Sănătate în Muncă;  

 întocmeşte  programul  exerciţiilor de simulări în situaţii de urgenţă şi participă la 

efectuarea acestor simulări la punctele de lucru;  

 asigură măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă;  

 emite permise de lucru cu foc deschis atunci când este cazul; 

 asigură respectarea prevederilor legale cu privire la măsurile ce trebuie aplicate în 

perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția salariaților societății; 

● răspunde de elaborarea, implemetarea şi menţinerea sistemului de management de SSM; 

● participă la elaborarea politicilor S.C. Salpitflor Green S.A.  în domeniul securităţii şi 

sănătăţii şi face propuneri către Directorul General cu privire la obiectivele sistemului 

de management; 



●    întocmeşte documentaţia privitoare la Sistemul de Management integrat Mediu, Calitate, 

OHSAS (ex. Înregistrări ale procedurilor de sistem , generale etc ) din cadrul  S.C. 

Salpitflor Green S.A.; 

● planifică activităţile stipulate în procedurile SMSSM, pentru a se asigura de buna 

funcţionare a sistemului de management din cadrul S.C.  Salpitflor Green  S.A.; 

● instruieşte şefii departamentelor cu documentele, politicile, programele de management, 

procedurile, etc, conform tematicilor solicitate de standardele de management şi 

documentele de sistem ale S.C. Salpitflor Green  S.A.; 

 elaborează /avizează proceduri operaționale care aparțin secţiilor/ /servicii/ birourilor 

din cadrul S.C. Salpitflor Green S.A.;  

● comunică şefilor compartimentelor/ zonelor incluse în SMSSM, toate procedurile, 

sarcinile ce le revin din proceduri şi alte inregistrări care rezultă din sistemul de 

management integrat; 

● planifică activităţile de revizuire şi actualizează documentele şi inregistrările SMSSM, 

conform specificaţiilor din procedurile de sistem şi operaţionale (de exemplu: 

documentele SMSSM; programelor de monitorizare şi măsurare, etc); 

● monitorizează stadiul de realizare a obiectivelor de securitate şi sănătate, conform 

programelor de management aferente; 

● centralizează neconformităţile la nivel de  S.C. Salpitflor Green S.A.  şi urmăreşte 

stadiul realizării măsurilor prevăzute ca acţiuni corective şi preventive din rapoartele de 

neconformitate; 

● planifică auditurile interne şi difuzează în timp util către compartimente planurile de 

audit; 

●  întocmeşte Rapoarte de audit împreună cu echipa de audit; 

● colectează de la sefii compartimentelor/secţiilor toate datele necesare pentru analiza 

managementului şi elaborează Raportul de analiză. 

 

 

 


