
Continut dosar sss 

1. Elaborarea deciziilor interne cu privire la: 

a. organizarea activităţilor de prevenire şi protecție, de către angajator;  

b. nominalizarea conducătorilor locurilor de muncă;  

c. stabilirea personalului cu responsabilități în domeniul SSM;  

d. nominalizarea comitetului de securitate și sănătate în muncă (CSSM).  

2. Obținerea autorizației de funcționare din punct de vedere al SSM.  

3. Organizarea și funcționarea CSSM.  

4. Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a 

sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă / 

echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă / posturi de lucru. 

5. Elaborarea planului de prevenire și protecție.  

6. Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și / sau aplicarea reglementărilor 

de SSM. 

7. Propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul SSM, ce revin lucrătorilor, 

corespunzator funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea 

angajatorului. 

8. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicității 

instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucțiunile proprii, asigurarea 

informării și instruirii lucrătorilor în domeniul SSM.  

9. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii și / sau unității.  

10. Întocmirea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent.  

11. Evidența zonelor cu risc ridicat și specific. 

12. Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de SSM, stabilirea tipului de 

semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor HG nr. 971/2006 privind 

cerintele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau  sănătate la locul de muncă. 

13. Evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este 

necesara autorizarea exercitarii lor. 

14. Identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de 

lucru din întreprindere și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament 

individual de protecție, conform prevederilor HG nr. 1.048/2006 privind cerințele 

minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor 

individuale de protecție la locul de muncă.  

15. Propunerea de clauze privind SSM la încheierea contractelor de prestari de servicii 

cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini.  
 


