
 
 
 

                           APROBAT, 

DIRECTOR: prof. Popescu Amalia 

 

TEMATICA  

PENTRU EFECTUAREA 

 INSTRUCTAJULUI INTRODUCTIV GENERAL 

 

 

1. Legislaţia de  securitate şi sănătate în muncă ( Legea  319/2006)  

 

2. HG 1425/2006 – Normele de aplicare a legii 319/2006 

 

3. Consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de SSM (art . 

22 si 23 din legea 319/2006) 

 

4. Prezentarea posibilelor riscuri de accidentare şi îmbolnăvire profesională 

specifice unităţii. 

 

5. Măsuri la nivelul unităţii privind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor şi 

evacuarea lucrătorilor 

 

6. Prezentarea  activităţilor specifice unităţii şi modul lor de îndeplinire. 

 

7. HOTARAREA nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru locul de muncă. 

 

8. Ordinul 712/2005 privind Instruirea personalului pentru situaţii de urgenţă. 

 

INTOCMIT: 

    Responsabil S.S.M.: ing. Grosu Cristina 

 



 
 
 

                           APROBAT, 

DIRECTOR: prof. Popescu Amalia 

TEMATICA  

PENTRU EFECTUAREA  

INSTRUCTAJULUI LA LOCUL DE MUNCA 

 

 

1. Riscurile de accidentare şi îmbolnăvire specifice locului de muncă. 

 

2. Prevederile instrucţiunilor proprii de SSM elaborate pentru locul de muncă: 

 IPS SSM – 01 pentru birouri, săli de clasă, laboratoare 

 IPS SSM – 02 pentru ateliere şcoală 

 IPS SSM – 03 pentru domenii de activitate muncitori 

 
3. Măsuri la nivelul locului de muncă privind acordarea primului ajutor şi PSI. 

 

4. Prevederi ale reglementarilor de SSM privind activitati specifice locului de muncă. 

 

 

 

 

 

                                                                        INTOCMIT: 

Responsabil S.S.M.: ing. Grosu Cristina 



 
 
 

                           APROBAT, 

DIRECTOR: prof. Popescu Amalia 

TEMATICA  

PENTRU EFECTUAREA  

INSTRUCTAJULUI PERIODIC LA LOCUL DE MUNCĂ 

Durata instructajului este de 2 – 3 ore şi se efectuează de către personale desemnate. 

 PROFESORI 

 PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 

Luna Tematica Prelucrată Act Normativ 

SEPTEMBRIE 

Cerinţe minime de securitate pentru 

activităţile desfăşurate în săli de clase, 

laboratoare, săli de sport 

Cerinţe minime de securitate pentru 

activităţile din birouri, bibliotecă, arhivă 

Cerinţe minime de securitate la utilizarea 

echipamentelor din laboratoare şi birouri 

Cerinţe minime de securitate la 

deplasarea în interiorul corpurilor de 

clădiri şi în afara acestora. 

Măsuri de prin ajutor în caz de accident. 

Regulament de ordine 
interioară 

Instrucţiuni proprii specifice 
IPS – SSM - 01 

HG 1091/2006 - privind 
cerinţele minime de 
securitate şi sănătate pentru 
locul de muncă 

MARTIE 

Cerinţe minime de securitate pentru 

activităţile desfăşurate în săli de clase, 

laboratoare, săli de sport 

Cerinţe minime de securitate pentru 

activităţile din birouri, bibliotecă, arhivă 

Cerinţe minime de securitate la utilizarea 

echipamentelor din laboratoare şi birouri 

Cerinţe minime de securitate la 

deplasarea în interiorul corpurilor de 

clădiri şi în afara acestora. 

Măsuri de prin ajutor în caz de accident. 

Instrucţiuni proprii specifice             
IPS – SSM - 01 

HG 1091/2006 - privind 
cerinţele minime de 
securitate şi sănătate pentru 
locul de muncă 



 MUNCITORI 

 MAIŞTRII INSTRUCTORI 

Luna Tematica Prelucrată Act Normativ 

SEPTEMBRIE 

Instrucţiuni SSM la utilizarea şi exploatarea 
instalaţiilor electrice 

Instrucţiuni SSM la utilizarea şi exploatarea 
instalaţiilor tehnico-sanitare şi de încălzire 

Instrucţiuni SSM specifice atelierului de 
tâmplărie 

Instrucţiuni SSM specifice lucrărilor de 
finisaj în construcţii 

Instrucţiuni SSM specifice atelierelor şcoală; 
electric şi mecanic 

Instrucţiuni SSM specifice agenţilor de curăţenie 

Instrucţiuni SSM specifice punctelor de servire a 
mesei 

Instrucţiuni SSM specifice magaziilor de mărfuri 

Instrucţiuni SSM specifice agenţilor de pază 

Instrucţiuni SSM specifice prelucrării automate a 
datelor 

Măsuri de prin ajutor în caz de accident 

Instrucţiuni proprii specifice 
IPS – SSM – 02 

Instrucţiuni proprii specifice     
IPS – SSM – 03 

HG 1091/2006- privind 
cerinţele minime de 
securitate şi sănătate pentru 
locul de muncă. 

HG 1048/2006- privind 
cerinţele minime de utilizare 
a echipamentelor individuale 
de protecţie la locul de 
muncă. 

HG 1146/2006- privind 
cerinţele minime de utilizare 
a echipamentelor de muncă 

HG 971/2006- privind 
cerinţele minime pentru 
semnalizarea de securitate la 
locul de muncă. 

DECEMBRIE 

Instrucţiuni SSM la utilizarea şi exploatarea 
instalaţiilor electrice 

Instrucţiuni SSM la utilizarea şi exploatarea 
instalaţiilor tehnico-sanitare şi de încălzire 

Instrucţiuni SSM specifice atelierului de 
tâmplărie 

Instrucţiuni SSM specifice lucrărilor de 
finisaj în construcţii 

Instrucţiuni SSM specifice atelierelor şcoală; 
electric şi mecanic 

Instrucţiuni SSM specifice agenţilor de curăţenie 

Instrucţiuni SSM specifice punctelor de servire a 
mesei 

Instrucţiuni SSM specifice magaziilor de mărfuri 

Instrucţiuni SSM specifice agenţilor de pază 

Instrucţiuni SSM specifice prelucrării automate a 
datelor 

Măsuri de prin ajutor în caz de accident 

 

Instrucţiuni proprii specifice 
IPS – SSM – 02 

Instrucţiuni proprii specifice 
IPS – SSM – 03 

HG 1091/2006- privind 
cerinţele minime de 
securitate şi sănătate pentru 
locul de muncă. 

HG 1048/2006- privind 
cerinţele minime de utilizare 
a echipamentelor individuale 
de protecţie la locul de 
muncă. 

HG 1146/2006- privind 
cerinţele minime de utilizare 
a echipamentelor de muncă 

HG 971/2006- privind 
cerinţele minime pentru 
semnalizarea de securitate la 
locul de muncă. 



Luna Tematica Prelucrată Act Normativ 

MARTIE 

Instrucţiuni SSM la utilizarea şi exploatarea 
instalaţiilor electrice 

Instrucţiuni SSM la utilizarea şi exploatarea 
instalaţiilor tehnico-sanitare şi de încălzire 

Instrucţiuni SSM specifice atelierului de 
tâmplărie 

Instrucţiuni SSM specifice lucrărilor de 
finisaj în construcţii 

Instrucţiuni SSM specifice atelierelor şcoală; 
electric şi mecanic 

Instrucţiuni SSM specifice agenţilor de curăţenie 

Instrucţiuni SSM specifice punctelor de servire a 
mesei 

Instrucţiuni SSM specifice magaziilor de mărfuri 

Instrucţiuni SSM specifice agenţilor de pază 

Instrucţiuni SSM specifice prelucrării automate a 
datelor 

Măsuri de prin ajutor în caz de accident 

Instrucţiuni proprii specifice 
IPS – SSM – 02 

Instrucţiuni proprii specifice 
IPS – SSM – 03 

HG 1091/2006- privind 
cerinţele minime de 
securitate şi sănătate pentru 
locul de muncă. 

HG 1048/2006- privind 
cerinţele minime de utilizare 
a echipamentelor individuale 
de protecţie la locul de 
muncă. 

HG 1146/2006- privind 
cerinţele minime de utilizare 
a echipamentelor de muncă 

HG 971/2006- privind 
cerinţele minime pentru 
semnalizarea de securitate la 
locul de muncă. 

IUNIE 

Instrucţiuni SSM la utilizarea şi exploatarea 
instalaţiilor electrice 

Instrucţiuni SSM la utilizarea şi exploatarea 
instalaţiilor tehnico-sanitare şi de încălzire 

Instrucţiuni SSM specifice atelierului de 
tâmplărie 

Instrucţiuni SSM specifice lucrărilor de 
finisaj în construcţii 

Instrucţiuni SSM specifice atelierelor şcoală; 
electric şi mecanic 

Instrucţiuni SSM specifice agenţilor de curăţenie 

Instrucţiuni SSM specifice punctelor de servire a 
mesei 

Instrucţiuni SSM specifice magaziilor de mărfuri 

Instrucţiuni SSM specifice agenţilor de pază 

Instrucţiuni SSM specifice prelucrării automate a 
datelor 

Măsuri de prin ajutor în caz de accident 

Instrucţiuni proprii specifice 
IPS – SSM – 02 

Instrucţiuni proprii specifice 
IPS – SSM – 03 

HG 1091/2006- privind 
cerinţele minime de 
securitate şi sănătate pentru 
locul de muncă. 

HG 1048/2006- privind 
cerinţele minime de utilizare 
a echipamentelor individuale 
de protecţie la locul de 
muncă. 

HG 1146/2006- privind 
cerinţele minime de utilizare 
a echipamentelor de muncă 

HG 971/2006- privind 
cerinţele minime pentru 
semnalizarea de securitate la 
locul de muncă. 

Instructajul periodic pentru:electrician, tâmplar, instalator se face LUNAR. 

                                                                        INTOCMIT: 

Responsabil S.S.M.: ing. Grosu Cristina 


