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DECIZIA nr. 58 

din 01.09.2022 

de constituire a  Comisiei pentru  securitate şi sănătate în muncă 

şi situaţii de urgenţă 
În temeiul: 

- Art.96 alin. (1) şi (8) şi art. 97 alin. (1) şi (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art 21, alin (4) lit. j) din  Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul  4183/04.07.2022   

- Art 15 (1) nn) din Ordinul nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 56-73 din Hotărârea nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 

319/2006 cu modificările şi completările ulterioare;   

- HG nr 1091/2006 privind cerinţele minimale de securitate şi sănătate pentru locul de 

muncă 

- Legea nr 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ 

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 32 din data de 29.08.2022 

 

Directorul Liceului Teoretic “N. Bălcescu” din Cluj-Napoca,  prof. Marinela 

Violeta  ZAMFIR,  numit prin Decizia Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj  

Nr. 2380/20.12.2021 
 

DECIDE: 

Art. 1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia pentru securitate şi sănătate în 

muncă şi situaţii de urgenţă, în următoarea componenţă:  

Responsabil: TEODORESCU IULIAN-MARIUS – director adjunct 

Membri: NOSSA VASILE – medic medicina muncii 

EKART TEOFANA 

  CICIOS DAN AUGUSTIN 

  MICU ADINA 

  KRIȘAN AMELIA 

        OARGĂ HOREA IOAN – reprezentant firmă protecţia muncii 



Art. 2. Atribuţiile comisiei, parte integrantă a prezentei decizii, sunt: 

 analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în munca şi 

planul de prevenire şi protecţie;  

 întocmeşte planul de prevenire şi protecţie; 

 urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor 

necesare realizării prevederilor lui şi eficienta acestora din punct de vedere al 

îmbunătăţirii condiţiilor de munca; 

 analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în 

considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi face propuneri 

în situaţia constatării anumitor deficiente; 

 analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de munca, 

a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală; 

 analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire 

şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia; 

 propune măsuri de amenajare a locurilor de munca, ţinând seama de prezenţa 

grupurilor sensibile la riscuri specifice; 

 colaborează cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală; 

 realizează instructaje de protecţia muncii în Consiliul Profesoral şi în celelalte 

compartimente ale şcolii, verifică starea echipamentelor de protecţie, întocmeşte fişe 

de instructaj pentru toţi angajaţii, verifică periodic respectarea condiţiilor de 

securitate şi protecţie; 

 asigură crearea/ameliorarea condiţiilor de igiena muncii şi protecţie/prevenţie a 

întâmplărilor sau/şi efectelor nedorite care pun în pericol siguranţa şi securitatea 

personalului şcolii, încadrarea în termen a responsabilităţilor, implicarea tuturor 

membrilor comisiei în activitatea repartizată; 

 analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de munca şi modul în care 

îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern; 

 urmăreşte modul în care se aplica şi se respecta reglementările legale privind 

securitatea şi sănătatea în munca, măsurile dispuse de inspectorul de munca şi 

inspectorii sanitari; 

 analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de munca şi a 

îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de munca şi 

propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie; 

 analizează cauzele producerii accidentelor de munca, îmbolnăvirilor profesionale şi 

evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor 

dispuse în urma cercetării; 

 efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru 

şi face un raport scris privind constatările făcute; 



 elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei, 

pe care le prezintă în Consiliul Profesoral; 

 dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în munca de către 

conducătorul unităţii cel puţin o data pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii 

în munca, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienta acestora în anul încheiat, 

precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul 

următor. 

 

Art. 3. Îndeplinirea prezentei decizii se încredinţează compartimentului secretariat din 

cadrul şcolii şi responsabilului comisiei. 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Marinela Violeta ZAMFIR 

 


