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S.C. SAINT MICHELE S.R.L. este infiintata in 10 august 2001 si are ca obiect principal de activitate
servicii in folosul altor intreprinderi.

imagini din interiorul punctului de lucru nr. 1

 In domeniul serviciilor externe de SSM si SU a fost abilitata in anul 2004 si apoi reabilitata in anul
2007.
Din 2004 si pana in prezent a avut o evolutie ascendenta atat in plan financiar cat si ca dezvoltare
regionala.
Astfel:
in 2004 desfasura activitatea doar in municipiul Hunedoara si avea in portofoliu un numar de 39
operatori economici.
- in 2005 desfasura activitatea in Hunedoara si Deva si avea in portofoliu un numar de 101 operatori
economici
- in 2006 si-a extins activitatea in tot judetul Hunedoara si avea in portofoliu un numar de 215 operatori
economici
- in 2007 a inceput sa desfasoare activitati si in judetul Alba iar in portofoliul sau avea un numar de 204
operatori economici; concomitent cu servirea directa a initiat un program de servire on line si asa a
aparut site www.protectiamuncsipsi.ro ; prin intermediul site www.protectiamuncsipsi.ro a realizat o
servire on line a inca 420 operatori economici totatlizand la finele anului 2007 un numar de 624 clienti
serviti.
- in 2008 desfasura activitati de prestari servicii directe in Alba, Caras Severin, Gorj, Hunedoara si Timis
iar in portofoliul sau figurau un numar de 307 operatori economici si institutii publice la care se mai
adauga o retea de parteneri (servicii externe independente abilitate si autorizate care desfasurau si

-

acestea servicii de SSM si SU dar dupa metoda de servire SAINT MICHELE); aceasta retea de
parteneri totaliza 46 servicii externe care acopereau 32 judete si o servire a peste 1500 operatori
economici din toata tara.
in 2009 pe fondul crizei economice care a subtiat piata serviciilor din Romania si in domeniul SSM si
SU, SC SAINT MICHELE SRL a ajuns sa aiba un portofoliu de 2300 operatori economici si institutii
publice si o retea de parteneri care totalizeaza un numar de 73 servicii externe de SSM si SU care isi
desfasoara activitatea in toata tara (mai putin in judetele Botosani, Maramures si Teleorman unde
deocamdata nu a gasit parteneri onesti).

 Din 2004 si pana in prezent SC SAINT MICHELE SRL si-a diversificat continuu gama serviciilor si
modalitatea de servire in domeniul SSM si SU.
- in 2004 presta servicii doar in domeniul SSM
- in 2005 a inceput servirea si in domeniul SU
- in 2006 a inceput sa faca evaluari de riscuri si planuri de prevenire si protectie si si-a luat noi specialisti
in firma
- in 2007 initiaza conceptul de servire on line structurat pe 6 magazine de specialitate in hipermarketul
www.protectiamuncsipsi.ro, concomitent cu dezvoltarea unei retele proprii de parteneri orientata
indeosebi pe Transilvania. Dezvolta un program propriu de evaluare de riscuri bazat pe metoda
INCDPM si in baza acestui program realizeaza evaluari de riscuri la un numar de 632 operatori
economici.
- in 2008 dezvolta conceptul de servire on line imbunatatind oferta in cele 6 magazine si continua
dezvoltarea retelei proprii de parteneri in domeniul SSM si SU, concomitent cu servirea directa a
clientilor proprii;
- in 2009 dezvolta conceptul de colaborare zonala si regionala si obtine avizarea primului ghid cu
documentatie de SSM care urmeaza sa apara in luna noiembrie editat de Revista Obiectiv si editura
VIROM, ghid avizat de MMSSF care vine sa confirme valoarea serviciilor prestate de SC SAINT
MICHELE SRL si care devine in acest fel un element de referinta pentru toate serviciile de acest gen
din Romania.
- in 2010 urmeaza sa apara noul site www.ssm-su.ro care o perioada de timp va merge in paralel cu cel
deja existent.



SC SAINT MICHELE SRL este in curs de a realiza cea mai vasta retea de cursuri in domeniul SSM si
SU prin care pe baza unui suport de curs detaliat si a unui concept nou de abordare a problematicii de SSM
si SU, orice potential doritor de asemenea cursuri la finalizarea cursurilor sa poata pleca cu un bagaj de
cunostinte mult superior cursurilor in domeniu deja existente pe piata din Romania cat si cu documentatia
minimala deja intocmita pentru angajatorul de care apartine cursantul, pe specificul acestuia.
Detaliile pentru acest concept nou vor apare pe site www.ssm-su.ro



SC SAINT MICHELE SRL este distribuitor al produselor VESTA, RENANIA, PANTER si al revistei
Obiectiv



SC SAINT MICHELE SRL ofera colaborare in domeniul SSM si SU in calitate de partener, pentru
orice serviciu extern de SSM si SU mergand pe principiul ca nu poti sa le faci singur pe toate.

 SC SAINT MICHELE SRL ofera consultanta gratuita in afaceri si sprijin efectiv in dezvoltarea afacerii
tuturor partenerilor sai, cu conditia onestitatii reciproce. Spun acest lucru pentru ca au fost doritori care
vroiau parteneriat numai ca sa prinda ideile de afacere si eventual ceva ponturi, dar s-au convins singuri ca
in asa afacere de asa maniera tratata, locul lor ne era langa noi si in reteaua noastra.



Reteaua SC SAINT MICHELE SRL este conceputa de asa maniera incat orice client care are un
numar mare de puncte de lucru raspandite in tara sa poata sa fie tratat pentru oricare din punctele sale de
lucru:
- intr-o maniera unitara
- pe un set de documente similar
- la costuri rezonabile
- fara plata transportului catre fiecare punct de lucru in parte, daca a optat pentru servire prin parteneri
coordonata de SAINT MICHELE
- cu proptitudine si seriozitate (din cei 2300 clienti serviti nu am avut unul care sa fie amendat pe
serviciile efectuate de reteaua noastra de servire, sia sta spune ceva in conditiile in care desfasuram
aceste servicii in toata tara.
Clientul poate opta pe servire completa sau modulara, urmand in functie de disponibilitatea pe care o are
sa isi ia succesiv modulele de care are nevoie.

 Saitul administrat de SC SAINT MICHELE SRL www.protectiamuncsipsi.ro este conceput sa
serveasca on line pe orice client de oriunde este acesta chiar si cu punct de lucru in afara Romaniei, cu
conditia sa aiba un cont deschis pe acest site sau pe www.ssm-su.ro
Daca are un asemenea cont i se pune gratuit la dispozitie o baza de date numita agenda in care poate sa isi
tina toate datele legate de :
- punctele de lucru pe care le are

- angajatii de la fiecare punct de lucru in parte
- meseria de baza si alte meserii pe care le desfasoara fiecare angajat in parte
Potrivit datelor din agenda pusa la dispozitie orice detinator de cont poate comanda si apoi primi
documentatia de care are nevoie.
Potrivit acelorasi date, orice client care are un contract de abonament anual pe site
www.protectiamuncsipsi.ro sau pe www.ssm-su.ro poate sa isi tipareasca singur documentatia de care are
nevoie. Mai simplu de atat nici ca se poate.

 Cursurile ce vor fi organizate de SC SAINT MICHELE SRL prin www.protectiamuncsipsi.ro sau
www.ssm-su.ro sunt in asa fel concepute incat orice doritor de curs poate opta la ce curs doreste sa se
inscrie, isi poate alege singur locatia unde sa faca acest curs din cele la dispozitie pe site cat si data la care
sa inceapa sa urmeze aceste cursuri.
Nu mai trebuie sa umblati dupa organizatorii de cursuri, venim noi la dumneavoastra.
Pentru a va ajuta pe cei care urmati aceste cursuri, organizatorul de curs va acorda gratuit cursantilor
documentatia minim necesara fiecarui cursant pe specificul sau astfel incat cursantul cand se intoarce la
lucru sa aiba deja pregatita pentru semnat si pentru pus in practica o documentatie minimala similara cu cea
pe care a fost pregatit pe timpul cursului.

 Din trimestrul 1 al anului 2010, urmeaza sa aveti la dispozitie cel mai puternic instrument de verificare
on line a cunostintelor angajatilor dumneavoastra in domeniul SSM si SU, accesand modulul de testare on
line pe site www.protectiamuncsipsi.ro sau www.ssm-su.ro

 Cei care sunteti evaluatori de riscuri, aveti la dispozitie programul nostru de evaluare on line prin care
va puteti face identificarea riscurilor, evaluarea riscurilor si planul de prevenire si protectie pe cate locuri de
munca doriti , la un pret rezonabil.
Au facut acest lucru deja 28 evaluatori care si-au evaluat peste 500 locuri de munca si numarul lor este in
continua crestere.
Doriti sa fiti cel mai bun in afacerea pe care o aveti?
Comandati aceste servicii la noi si veti vedea ca ati facut alegerea corecta!
VA MULTUMIM PENTRU CA ATI CITI ACESTE INFORMATII !
Administrator site si general manager al SC SAINT MICHELE SRL
Col.ing. rz. Vatasescu Mihail

