ACTIVITATEA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

- coordonează, controlează şi urmăreşte activitatea de securitate şi sănătate în
muncă din cadrul executivului societăŃii şi sucursalelor subordonate;
- participă la avizarea preliminară şi asigură asistenŃă tehnică pentru întocmirea
programului general de exploatare de la sucursale miniere în domeniul aerajului,
combaterii acumulărilor de gaze şi praf, protecŃia zăcământului;
- urmăreşte realizarea în termen a măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi
aeraj, dispuse cu ocazia controalelor efectuate la sucursalele miniere;
- constată şi sancŃionează potrivit legii, încălcarea prevederilor Regulamentului de
securitate şi sănătate în muncă aplicabil sucursalelor miniere;
- urmăreşte şi ia măsurile necesare în cadrul controalelor efectuate la sucursalele
societăŃii

pentru: asigurarea

securităŃii şi protecŃiei sănătăŃii salariaŃilor, prevenirea

riscurilor profesionale şi asigurarea mijloacelor necesare securităŃii şi sănătăŃii în muncă;
- urmăreşte la sucursale modul de depozitare, transport şi utilizare a materialelor
explozive;
- adoptă soluŃii, conform prevederilor legale în vigoare privind securitatea şi
sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de
accidentare şi de îmbolnăvire profesională a salariaŃilor;
-

întocmeşte planul de protecŃie compus din măsuri tehnice, sanitare,

organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor de accidentare şi de
îmbolnăvire profesională a salariaŃilor;
- asigură realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă

cu ocazia

controalelor sau în urma cercetării evenimentelor;
- este împuternicit a constata şi sancŃiona abaterile de la prevederile
Regulamentului de Securitate şi Sănătate în Muncă aplicabil sucursalelor miniere, pentru
personalul din subordine;
- asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din subteran, conform
Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, elaborată

de Inspectoratul General pentru SituaŃii de UrgenŃă

corelând măsurile de

apărare

împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
- coordonează întocmirea şi actualizarea Planului de Prevenire şi ProtecŃie şi
urmăreşte asigurarea condiŃiilor pentru aplicarea acestuia în orice moment.

