
 S.C.  PROFIMAR  ML BRASOV  S.R.L. 

Servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

SSeerrvviicciiii  îînn  ddoommeenniiuull  ssiittuuaaţţiiiilloorr  ddee  uurrggeennţţăă  şşii  aall  aappăărrăărriiii  îîmmppoottrriivvaa    iinncceennddiiiilloorr 

  

DOSAR SĂNĂTATE ŞI SECURITATE 

ÎN MUNCĂ 

 

COD SSM 

 

 
            
 
 

 
         UNITATEA  ADMINISTRATIV TERITORIALĂ  BOD  
 

ATRIBUŢIILE LUCRĂTORULUI CARE ASIGURĂ 
 LEGĂTURA DE COLABORARE CU SERVICIUL EXTERN  

DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE 
 
 

1. Asigură legătura şi colaborarea Primarie cu serviciul extern de securitate şi sănătate în muncă; 

2. Participă la identificarea tuturor factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru  

fiecare loc de muncă şi pentru primariei ; 

3. Participă la evaluarea cunoştinţelor dobândite în procesul de instruire de către lucrătorii primariei; 

4. Participă la organizarea propagandei de securitate şi sănătate în muncă; 

5. Colaborează cu reprezentanţii serviciului extern de securitate şi sănătate în muncă pentru  

elaborarea listei cu dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie şi de lucru, participă  

la recepţia mijloacelor de protecţie colectivă şi a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în  

funcţiune; 

6. Participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora; 

7. Colaborează cu serviciul medical pentru cunoaşterea la zi a situaţiei îmbolnăvirilor profesionale şi  

pentru efectuarea de controale comune la locurile de muncă în vederea identificării factorilor de risc  

de îmbolnăvire profesională şi propunerii de măsuri de securitate corespunzătoare; 

8. Propune sancţiuni şi stimulente economice pentru modul în care se realizează programul de  

securitate a muncii; 

9. Propune sancţiuni şi stimulente economice pentru modul în care se respectă cerinţele de  

securitate a muncii în organizarea şi desfăşurarea proceselor tehnologice la toate locurile de muncă; 

10. Colaborează cu reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi  

sănătăţii în muncă, cu persoanele juridice sau fizice abilitate angajate pentru a presta servicii în  

domeniu şi cu reprezentanţii sindicatelor pentru realizarea programelor privind îmbunătăţirea  

condiţiilor de muncă incluse în contractele colective. 

                         Luat la cunoştinţă, 

                        .............................. 
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