
un ajutor
cu siguranță

SERVICII COMPLETE DE 
PROTECȚIA MUNCII, 
MEDICINA MUNCII ȘI 
SITUAȚII DE URGENȚĂ

„MĂ BUCUR CĂ
M-AM ACCIDENTAT

Când ai auzit
pe cineva spunând
asta?



Angajații fac parte din

FAMILIA COMPANIEI TALE

Multe companii își privesc propriii angajați ca pe 
niște simple persoane care prestează muncă. 
Există chiar câteva companii care merg mai 
departe și își privesc angajații ca pe niște sclavi. 
Nu e treaba noastră să judecăm pe nimeni. Dorim 
însă să îți prezentăm perspectiva economică a 
unui Angajator căruia îi pasă de cei care 
muncesc.

CEA MAI IMPORTANTĂ VERIGĂ

Componenta umană din cadrul oricărei companii 
este cu siguranță, cel mai important ingredient în 
realizarea de servicii și produse de calitate în 
mod constant. Oricât de avansată este 
tehnologia, oricât de mult am investi în linii de 
producție ultra-performante ajungem inevitabil 
la PERSOANA din spatele mașinii - elementul care 
dă valoare prin decizii contextuale sau 
emoționale despre „cum e mai bine”. 
Despre cât de valoroase sunt aceste persoane din 
cadrul companiei tale îți poți da seama atunci 
când devin demotivate, când devin nemulțumite.

SALARIILE NU SUNT ESENȚIALE

Banii sunt foarte importanți. Știm asta! Și totuși, 
atunci când li se prezintă corect contextul, 
majoritatea angajaților aleg alte două 
componente ca fiind cu adevărat importante: 
STABILITATEA și CONDIȚIILE DE MUNCĂ.
Nu știm să ne ocupăm de primul element, dar cu 
certitudine îl putem influența pozitiv pe cel de-al 
doilea pentru că, la capitolul condiții de muncă, 
rolul nostru este cu adevărat important.
Nu ne referim la cafeaua gratuită, la locația 
pentru servirea mesei, la durata pauzelor sau 
alte beneficii.

SAFELANDIA se ocupă de siguranța și 
sănătatea în muncă, precum și de 
situațiile de urgență ce pot apărea în 
orice companie.

Are compania ta nevoie de ÎNCĂ o cheltuială 
lunară? Cu siguranță, nu!
Are compania ta nevoie de angajați care să știe 
să se ferească de accidente, care să aibă 
condițiile necesare pentru a-și face treaba în 
siguranță?
E nevoie, ca antreprenor sau director, să ai grijă 
de angajații tăi, să ai grijă de familia companiei 
tale?
La aceste întrebări nu putem răspunde noi.

Nu ne angajezi DOAR ca să te 
scăpăm de amenzile de la ITM.
Ne angajezi pentru că ești o 
companie CĂREIA ÎI PASĂ de 
siguranța propriilor COLEGI.

Safelandia nu îți asigură 
imunitatea colegilor tăi în fața 
pericolelor, ci te 
ajută să 
înțelegi 
riscul  și să 
știi cum să 
eviți 
accidentele 
de muncă.
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Atunci când ai grijă de colegii tăi, ai de fapt

GRIJĂ DE FAMILIA LOR

ANGAJAȚI = COLEGI

Colectivul din care faci parte și pe care îl conduci 
are nevoie de o ierarhie. Și totuși, în realitate, 
sunteți un tot unitar, o echipă în care fiecare 
„jucător” e important pentru simplul motiv că e 
nevoie de el, să facă foarte bine ceea ce este pus 
să facă.
Ca șef e datoria ta să ai grijă de membrii echipei 
tale prin toate deciziile pe care le iei în legătură 
cu compania ta.  Atunci când te asiguri că toți 

colegii tăi sunt informați cu privire la pericolele 
ce pot apărea pe parcursul activității 
profesionale, când ai stabilite procedurile ce 
trebuie urmate în caz de situații de urgență (de 
ex.: incendii), când toată lumea beneficiază de 
echipamentul corespunzător, atunci completezi 
această grijă pentru ei. Îți pasă de siguranța lor, 
îți pasă de sănătatea lor și inevitabil îți exprimi 
grija pentru familia lor, 
atât în ceea ce privește 
siguranța lor 
financiară, 
cât și 
fericirea lor 
în general. 

Dragă șeful lui Mami și al lui Tati

bancă, și-a rupt piciorul și nu a mai 
putut merge la serviciu. A căzut o bară 
de fier când muncea și nu a mai putut 
merge la serviciu.

Dacă ar fi să aleg între cadouri și mami 
și tati să vină sănătoși de la serviciu aș 
alege, cum zice bunica, sănătatea, că e 
mai bună decât toate.

Te rog așadar, dragă șeful 
lui Mami și al lui Tati, să îi 
ajuți pe părinții mei să 
vină sănătoși în fiecare 
zi de la serviciu.

Cu drag,

Maria

Sunt Maria și am 12 ani.

Mama și tati lucrează pentru tine în 
fiecare zi.

Îmi plac foarte mult cadourile ce le 
primesc de Crăciun sau de ziua mea. 
Știu că primesc aceste cadouri pentru 
că mami și tati au serviciu. Nu toți 
colegii mei de școală primesc cadouri, 
pentru că nu toți părinții lucrează 
undeva ca să primească un salariu.

Mama îmi zice că fără bani am fi 
„muritori de foame”. Fără bani nu am 
putea cumpăra de mâncare, nu am 
putea plăti întreținerea, nu aș putea 
primi cadouri.

Într-o zi, tatăl lui Ionel, colegul meu de 
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Dacă într-o zi ai primi o scrisoare 
de la fiica unui angajat de-al tău 
probabil că ea ar fi scrisă așa:



O dovadă de profesionalism și 
nu doar o obligație legală

În zilele noastre există din în ce mai puține 
elemente ușor accesibile pentru a crea o 
diferențiere față de competiție, pentru a crea 
acel tip de valoare care să facă compania ta 
imposibil de copiat.
Ei bine, în materie de resurse umane, este 
esențial să ai parte de acei angajați foarte bine 
pregătiți profesional care să își dorească să facă 
parte din echipa ta, să caute mereu 
oportunitățile de a se angaja în compania ta 
tocmai pentru că reprezinți valoare, o valoare cu 
care oricine vrea să se asocieze, de care să fie 
mândru. O valoare exprimată în garanția de 
profesionalism în care compania ta investește.
Pe lângă promovare, activități de comunicare și 
branding, pe lângă pachete salariale corecte și 
alte recompense materiale ai la dispoziție una 
dintre cele mai simple metode: 

grija pentru mediul și modul în care se 
lucrează la tine în companie.

„DACĂ E MUSAI, CU PLĂCERE!”

Faptul că trebuie, din punct de vedere legal, să fii 
la zi cu dosarele fiecărui angajat privind 
„securitatea și sănătatea în muncă” nu este 
subiectul ofertării SAFELANDIA.
Compania ta poate , cu aceleași costuri, 
acest capitol obligatoriu sau poate CREA 
VALOARE pentru tine printr-un parteneriat cu o 
firmă specializată „pe bune” în acest tip de 
servicii.

REZOLVA

Aspecte juridice privind 
obligativitatea companiilor 
de a fi pregătite în ceea ce 
privește SSM și SU

Care sunt cele mai importante legi în 
materie?

SSM: Legea securității și sănătății în muncă nr. 
319/2006 , H.G. 1425/2006 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii 319/2006

SU: Legea 307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, Legea 481/2004 
privind protecția civilă OMAI 163/2007 - 
norme generale de apărare împotriva 
incendiilor
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SAFELANDIA te poate ajuta 
să rezolvi problema 
siguranței și sănătății în 
muncă, te poate ajuta să fii 
pregătit pentru toate 
situațiile de urgență ce se 
pot ivi în activitatea ta 
profesională.



Instruirea și testarea salariaților în 
domeniul securității și sănătății în muncă;

Verificarea tuturor locurilor/punctelor de 
muncă în vederea eliminării 
neconformităților;

Executarea de controale preventive în 
domeniul securității și sănătății în muncă 
privind funcționarea sistemelor și 
dispozitivelor de protecție, a aparaturii de 
măsură și control, instalațiilor de ventilație, 
sistemelor de alarmare, avertizare, 
semnalizare de urgență, sistemelor de 
siguranță;

Cercetarea evenimentelor (accidentelor de 
muncă), întocmirea documentelor aferente și 
comunicarea lor organelor în drept;

Coordonare SSM șantiere mobile și 
temporare

Consultanță permanentă.

ŸPSI - Situații de urgență

ŸMedicina muncii

ŸVerificare stingătoare

ŸVerificare PRAM

ŸDotare cu echipament de 
protecție

ŸDotarea sediului cu stingătoare

ŸDotarea sediului cu truse de 
prim ajutor

ŸDotare cu fișe de instruire

ŸDotare sediu cu indicatoare de 
semnalizare

Cu ce te poate ajuta
SAFELANDIA

ŸSSM - Securitate și sănătate în 
muncă

Întocmire dosar SSM:

Tematica desfășurată pentru instructajul 
introductiv-general

Instrucțiuni proprii SSM

Decizii organizare

Tematici de instruire

Evaluarea riscurilor de accidentare și 
îmbolnăvire profesională

Planurile de prevenire și protecție

Plan de acțiune în caz de pericol grav și 
iminent

Registru unic de evidență a accidentaților

Alte documente;

Care pot fi amenzile?

Cine răspunde în fața legii?

Ești obligat să apelezi la o firmă 
specializată în SSM și SU?

SSM: între 2.000 - 10.000 lei
SU: între 100 - 10.000 lei

Dacă nu există o firmă specializată 
contractată, atunci administratorul companiei 
este responsabil.

Nu. Dacă nu vrei să lucrezi cu 
vreo firmă, poți urma tu 
sau unul din angajații 
tăi cursurile de 
certificare.
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Un gram de grijă te poate scuti 
de o tonă de necazuri

„MIE NU MI SE POATE ÎNTÂMPLA NIMIC. 
CARE SUNT ȘANSELE CA TOCMAI MIE SĂ 
MI SE ÎNTÂMPLE?”

Asta spun foarte mulți manageri ai companiilor pe 
care le întâlnim. Suntem de acord că e nevoie de 
ghinion să se întâmple ceva negativ - un accident 
sau o situație de urgență. Nu dorim NIMĂNUI să 
treacă printr-o astfel  de experiență.
Nu credem că e nevoie să aruncăm în discuție un 
astfel de „BAU-BAU”. Argumentele pentru care 
credem că e important să lucrezi cu noi vrem să fie 
mult mai pragmatice:

ECONOMII ȘI NU CHELTUIELI „INUTILE”

Repetăm: nimeni nu vrea să se întâmple ceva rău 
în compania ta. Și totuși, și cele mai atente 
persoane pot întâmpina situații dificile care să le 
pună la încercare aparenta invincibilitate. 
În cazul unui accident la locul de muncă 
COMPANIA ESTE RESPONSABILĂ din punct de 
vedere legal. Dacă măsurile de protecția muncii și 
acordare de echipamente de protecție nu au fost 
luate atunci COMPANIA VA PLĂTI - amenzi, 
despăgubiri din eventuale procese civile.

REPUTAȚIA COMPANIEI

În cazul, puțin probabil, al unui accident de muncă 
împreună cu un context în care compania nu este 
în regulă pe partea de SSM și SU există șanse ca 
mass-media să redea, sub formă de știre negativă, 
elemente din această întâmplare. Și dacă mass-
media nu este implicată, la nivel de reputație 
compania ta va avea de suferit. Viitorii potențiali 
angajați se vor întreba de ce nu ai avut grijă de 
acest aspect? Furnizorii și partenerii tăi se vor 
întreba dacă e un semn de lipsă de seriozitate? În 
general, bunele intenții și competența ta vor fi 
puse la îndoială. Poți evita asta! Noi te putem ajuta 
să faci asta.

LINIȘTEA TA

Cei mai mulți dintre clienții noștri, care ne devin 
parteneri, după un astfel de necaz, ne spun că 
liniștea ce o obțin știind că sunt în regulă, că 
cineva profesionist se ocupă de aspectele 
obligatorii nu poate fi cuantificată în bani. 

Cât poți să eviți controalele ITM?
De ce să nu investești timpul 
consumat, încercând să eludezi 
Legea în lucruri mai practice pentru 
compania ta?
De ce să fii răspunzător pentru lipsa 
de neatenție a persoanelor din 
subordinea ta?
De ce să fii vulnerabil din punct de 
vedere legal?
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Chiar și o firmă de IT, chiar și o agenție de 
turism sau un magazin care vinde tricouri 
are nevoie de serviciile SAFELANDIA. Nu 
doar pentru că Legea te obligă să consumi 
astfel de servicii, ci pentru că în orice 
context de muncă există pericole de care 
colegii tăi trebuie să fie conștienți. E 
foarte important ca ei să fie instruiți cu 
privire la modalitățile și acțiunile ce 
trebuie întreprinse în contextele de 
accidentare sau de urgență.

Colegii mei nu lucrează 
într-un mediu periculos. 
Așadar, nu am nevoie de 
SAFELANDIA.



De ce
SAFELANDIA?

Dacă ne vei acorda încrederea necesară, ne vom 
ocupa de tot ce ai nevoie în materie de 
Securitate și Sănătate în muncă (SSM) și situații 
de urgență (SU). 
Iar atunci când spunem „tot” nu facem metafore. 
De la alcătuirea dosarelor, la echipamentele de 
care ai nevoie până la instructaj și dotarea 
companiei cu tot ce este nevoie în caz de situații 
de urgență.

Dacă ne-ai angajat să avem grijă de tine din 
punct de vedere SSM și SU, atunci e normal să te 
asigurăm că poți sta liniștit. Dacă se ivesc situații 
în care compania ta nu este acoperită conform 
clauzelor contractuale, SAFELANDIA se obligă să 
suporte toate costurile generate de această 
situație. 

SERVICII COMPLETE

GARANȚIA LUCRULUI 
BINE FĂCUT

Viitoarea relație de parteneriat profesional NE 
OBLIGĂ să eficientizăm cât putem de mult 
economic colaborarea și, în același timp, să 
putem să avem grijă să fii în regulă din punct de 
vedere legal. Nu ne-am permite, în nicio clipă, să 
îți înșelăm încrederea acordată. Dorința noastră 
este să rămânem parteneri o perioadă foarte 
lungă de timp.

Specificul muncii noastre ne 
permite să te putem servi 
indiferent în ce localitate ai sediul 
sau punctele de lucru. Suntem 
mobili, avem create instrumentele 
și procedurile interne care ne 
permit să îți fim parteneri adevărați 
indiferent de elementul geografic.

DOAR CE AI NEVOIE

ORIUNDE
ÎN ROMÂNIA

Cere o ofertă personalizată!
Află ce înseamnă din punct de vedere financiar 
colaborarea cu SAFELANDIA

Poți colabora cu noi punctual, pentru 
organizarea inițială (întocmirea documentației 
pentru protecția muncii și PSI)
SAU
Poți colabora printr-un abonament lunar flexibil 
în funcție de numărul de angajați sau de puncte 
de lucru, în funcție de tipul de activitate și 

nevoile legale ce trebuie satisfăcute în acest 
domeniu, în funcție de multe alte detalii pe care 
le vom discuta și stabili împreună.
Vizitează-ne pagina web - www.safelandia.ro, 
sună-ne la 0740 122 402 sau scrie-ne un e-mail la 
office@safelandia.ro. Îți vom răspunde la toate 
nelămuririle tale.
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0740 122 402
București

Brăila

Sos. Berceni nr. 96, Sector 4,
Complex “Monaco Towers”,
bl. B, ap. 10.08

Bd. Dorobanților nr. 39, B7/56

office@safelandia.ro

www.safelandia.ro


