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1. Elaborarea, verificarea, aprobarea sau revizuirea ediției procedurii de lucru: 

OPERAȚIUNEA RESPONSABILI DATA SEMNĂTURA AUTORIZATĂ 

ELABORATĂ Prof. Adrian Savin  20.10.2013  

VERIFICATĂ Comisia de evaluare și asigurare a calității  7.11.2013  

APROBATĂ Consiliul de Administrație 22.11.2013  

REVIZUITĂ Comisia pentru securitate și sănătate în muncă 1.10.2015  

 

2. Situația ediției sau a reviziilor procedurii de lucru: 

Ediția Componenta revizuită Modalitatea de revizuire Data de la care se aplică prevederile 

ediției/reviziei procedurii 

1 
9. 

10. 
Modificare conținut 6.11.2015 

 

3. Grupul țintă căruia i se difuzează ediția procedurii de lucru sau a reviziilor acesteia: 

Scopul Compartiment Funcții Nume și prenume Dată Semnătură 

Avizare C.P.  

C.E.A.C 

Secretar Prof. Cristina Istrate 5.11.2015  

Președinte Prof. Mirela Bozbici  

Aprobare Conducere Director Prof. Andrei-Igor Manovici 5.11.2015  

Aplicare 
Personalul unității - - 

6.11.2015 
 

Beneficiari direcți Elevi   

 

4. Scopul procedurii: 

Prezenta procedură reglementează măsurile privind promovarea îmbunătățirii sănătății și securității în 

muncă a personalului Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu. 

5. Obiectul procedurii: 

Prevederile procedurii se aplică personalului didactic, personalului auxiliar  și personalului nedidactic din 

cadrul unității în vederea prevenirii accidentelor la locul de muncă și al modului de comportare în 

eventualitatea înregistrării acestora.  

6. Domeniul de aplicare al procedurii 

Prezenta procedură se aplică la nivelul Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu și este dusă la îndeplinire 

de către personalul unității. 

7. Documente de referință aplicabile activității procedurale 

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011; 

 Legea 319 /2006 ; 
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 Legea 53/2003 cu modificările și completările ulterioare; 

 H.G. 1048/2006; 

 H.G.1091/2006; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu; 

8. Atribuțiile conducerii unității de învățământ 

a) Stabilește componența CSSM. 

b) Emite decizii privind atribuțiile membrilor CSSM; 

c) Asigura mijloacele necesare sănătății și securității în muncă ; 

d) Emite sancțiuni în cazul nerespectării atribuțiilor de către angajați; 

e) Stabilește legăturile necesare cu serviciile specializate în acordarea primului ajutor, serviciul 

medical de urgență, pompieri. 

9. Atribuțiile personalului unității 

a) În cazul constatării unui pericol grav și iminent pentru propria securitate sau a altor 

persoane, personalul unității are obligația de a înștiința directorul unității; 

b) În cazul constatării unui pericol grav și iminent, în absența directorului unității, personalul 

unității are obligația de a aplica măsurile corespunzătoare în conformitate cu cunoștințele și 

atribuțiile sale pe linia securității și sănătății în muncă, pentru evitarea producerii / 

consecințelor unui accident; 

c) Personalul unității are obligația de a respecta cu strictețe prevederile cuprinse în 

Regulamentul de organizare și funcționare a Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu, Titlul X, 

Capitolul 1, în contractual colectiv de muncă și în contractual individual de muncă; 

d) Personalul unității are obligația de a cunoaște măsurile de securitate și sănătate a muncii în 

unitate; 

e) Personalul unității are obligația de a se informa cu privire la normele de prevenire și de 

comportare în cazul situațiilor de urgență. 

f) Personalul unității are obligația de a respecta atribuțiile pe linie de securitate și sănătate în 

muncă precizate în fișa postului. 

10. Atribuțiile elevilor unității 

a) Elevii au obligația de a aduce imediat la cunoștință profesorului de serviciu, dirigintelui sau 

administratorului unității orice accident produs sau problemă de sănătate ivită cu privire la 

propria persoană, colegi sau personalul unității; 

b) Elevii au obligația de a semnala imediat orice defecțiune sau problemă tehnică aparută la 

instalația electrică, instalația termică, instalația sanitară sau legată de componente ale bazei 
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materiale didactice sau nedidactice care ar putea pune în pericol sănătatea și securitatea 

elevilor sau personalului unității; 

c) Nerespectarea prezentei proceduri constituie abatere disciplinară gravă și se sancționează 

conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Liceului Teoretic Ioan 

Slavici – Panciu; 

11. Operațiunile presupuse de aplicarea procedurii 

a) Comisia întocmește anual planul tematic  pentru efectuarea instructajului ; 

b) Efectuează instructajul periodic al personalului odată la 6 luni; 

c) Aplică teste de însușire a cunoștințelor și consemnează rezultatele în fișele individuale 

privind protecția muncii ale personalului unității; 

d) Elaborează planul de prevenție și protecție ; 

e) Identifică factorii de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională a personalului sau a 

elevilor unității; 

f) Întocmește un set de măsuri de prevenire a accidentelor în timpul desfășurării activităților 

specifice unității pe care le comunică sub semnătură elevilor și personalului unității. 


