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COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PENTRU SITUAȚII DE
URGENȚĂ
Componenţa comisiei :
Coordonator: prof. Tiţa Luciana – director adjunct
Membri: Filip Daniela- Administrator patrimoniu
prof. Todoran Florin
Solomon Ioan
Rotaru Nicolae
Cadrul legal de înfiinţare a comisiei:
 Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca. Monitorul Oficial nr.
646/26.07.2006
 Hotărârea de guvern nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru locul de muncă, Monitorul Oficial nr. 7392/30.09.2006
 Hotărârea de guvern nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de
afecţiuni dorsolombare, Monitorul Oficial nr. 713/21.08.2006
 Hotărârea de guvern nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de
muncă, Monitorul Oficial nr. 722/23.08.2006
 Hotărârea de guvern nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, Monitorul Oficial nr.
710/18.08.2006
Atribuţiile Comisiei pentru securitate şi sănătate în munca şi pentru situații de urgență constau
în:
 elaborarea planuului de măsuri în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 prelucrarea normelor de securitate şi sănătate în muncă pe diferite compartimente şi
activităţi, ţinând cont de riscurile şi accidentele ce pot interveni;
 organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi;
 efectuarea instructajelor de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de
către conducătorii activităţilor);
 prezentarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea
în şcoală şi în afara şcolii;
 asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în colaborare cu
administraţia locală.
 stabilieşte tematica activităţilor
 stabileşte măsurile pentru S.S.M la nivelul şcolii
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 stabileşte necesarul de materiale pentru organizarea activităţii şi informează conducerea
şcolii
 urmăreşte, alături de cadrele medicale, starea igienico-sanitară la nivelul spaţiilor de
şcolarizare, informând conducerea şcolii asupra celor constatate
 realizează, pe bază de proces verbal, instructajul cadrelor didactice, didactice auxiliare şi
nedidactice în legătură cu măsurile de protecţia muncii
 prezintă diriginţilor şi profesorilor de educaţie fizică, informatică, chimie, fizică, biologie
normele de protecţia muncii, care vor fi dezbătute cu elevii pe bază de proces verbal;
 informează cu operativitate conducerea şcolii asupra tuturor neregulilor care pot apărea în
sistemul de protecţie a muncii;
 urmăreşte realizarea în timp a dezinsecţiilor, dezinfecţiilor şi deratizărilor şi stabileşte
măsurile de siguranţă în cazul apariţiei unor epidemii;
 sprijină elevii în vederea participării la concursul pentru sănătatea şi securitatea în muncă;
 mobilizează responsabilul comisiei în vederea participării la cercul pedagogic pe probleme
de S.S.M. stabileşte programul de activitate al comisiei.
a. În Scoala Gimnaziala „C.I Motaş” funcţionează Comitetul de securitate şi sănătate în
muncă şi comisia tehnică de prevenirea şi stingerea incendiilor ale căror atribuţii sunt
stabilite prin programul anual de măsuri.
b. Directorul, cadrele didactice şi personalul administrativ cu atribuţii în domeniu, răspund
de aplicarea tuturor normelor privind securitatea si sanatate in munca şi prevenirea
incendiilor.
 Directorul:
- Are obligaţia să instruiască, prin persoane competente, personalul didactic şi
nedidactic,în problemele de protecţia muncii şi prevenirea incendiilor;
- Asigură, prin Comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi de apărare împotriva
incendiilor, existenţa în şcoală a planurilor de evacuare în caz de incendii şi instrucţiuni de
protecţia muncii şi pază contra incendiilor, specifice fiecărui loc de muncă şi fiecărei
activităţi;
- Controlează, împreună cu responsabilii de compartimente, modul de aplicare a
instrucţiunilor în clase, cabinete, laboratoare, săli de sport, centrala termică, etc;
 Cadrele didactice, are desfăşoară activităţi de laborator, efectuează instructajul de protecţia
muncii şi prevenirea incendiilor înaintea activităţii respective şi răspund de securitatea
elevilor în această perioadă;
 Diriginţii vor instrui periodic elevii cu privire la normele de protecţia muncii şi prevenirea
incendiilor, specifice activităţilor şcolare şi extraşcolare.
c. In caz de accidente grave, directorul sesisează imediat Inspectoratul de Stat Teritorial
pentru S.S.M, Procuratura locală, Inspectoratul de Poliţie şi Inspectoratul Şcolar (care va
anunţa, de urgenţă, conducerea MEN).
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d. Consiliul de administraţie analizează periodic modul de desfăşurare a activităţii Comitetul
de securitate şi sănătate în muncă şi de apărare împotriva incendiilor, stabilind măsuri de
optimizare a acesteia.
e. Directorul , prin compartimentele administrativ şi de contabilitate, asigură baza tehnicomaterială necesară activităţii de protecţie a muncii şi prevenire a incendiilor.
Atribuţiile Comisiei PSI şi situaţii de urgenţă sunt:
- Organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor prin planul anual de muncă
stabilind măsurile pentru paza contra incendiilor la nivelul scolii;
- Urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă periodic normele şi sarcinile de prevenire şi
stingere a incendiilor, ce revin personalului şi elevilor, precum şi consecinţele diferitelor
manifestări de neglijenţă şi nepăsare.
- Întocmeşte necesarul de mijloace şi materiale pentru PSI şi solicită conducătorului de unitate
fondurile necesare.
- Difuzează în sălile de clasă, laboratoare, cabinete etc, planurile de evacuare în caz de incendiu
şi normele de comportare în caz de incendiu.
- Prezintă materiale informative şi de documentare care să fie utilizate de diriginţi, profesori,
laboranţi în activitatea de prevenire a incendiilor.
- Realizează, pe bază de proces verbal, instructajul cadrelor didactice, didactic auxiliare şi
nedidactice în legătură cu măsurile de protecţia muncii şi pază contra incendiilor şi protecţie
civilă
- Stabileşte un program semestrial de popularizare şi avertizare a elevilor în privinţa
calamităţilor provocate de dezastre naturale (cutremure, inundaţii, incendii) sau produse de om
(incendii, războaie, poluare radioactivă, chimică, etc).
- Prezintă diriginţilor şi profesorilor de educaţie fizică, informatică, chimie, fizică, biologie
normele de protecţia muncii şi pază contra incendiilor, care vor fi dezbătute cu elevii pe bază de
proces verbal
- Informează cu operativitate conducerea şcolii asupra tuturor neregulilor care pot apărea în
sistemul de prevenire a incendiilor sau de protecţie a muncii
- Stabileşte programul de activitate al comisiei

