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Structura instruirii:
Scopul instruirii
Când şi cui se face instruirea ?
Cine face instruirea ?
Cum se face instruirea ?
Ce probleme vor fi  studiate ?
Dovada instruirii

TEMA nr. 1
Instruirea introductiv-generală

Scop:  de a informa despre:
- activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii respective, 
- riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă,  
- măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la  nivelul întreprinderii 

şi/sau unităţii, în general.

Când şi cui se face instruirea  ?
a) la angajarea lucrătorilor(în prima zi de practică a elevilor)
b) lucrătorilor detaşaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta;
c) lucrătorilor delegaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta;
d) lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de muncă temporar.



ÎNTREPRINDEREA / UNITATEA ......................................

FIŞĂ DE INSTRUIRE INDIVIDUALĂ

privind securitatea şi sănătatea în muncă

NUMELE ŞI PRENUMELE ............................................................

LEGITIMAŢIA, MARCA .............................................................

GRUPA SANGUINĂ .................................................................

DOMICILIUL .....................................................................

Data şi locul naşterii .........................................................

Calificarea ..........................  …………………………………………..Funcţia .................................

Locul de muncă .................................................................

Autorizaţii (ISCIR, ş.a.) ......................................................

Traseul de deplasare la/de la serviciu ........................................

1.Instruirea la angajare

Instruirea introductiv generală, a fost efectuată la data ................timp de 4 ore, de către STOICA DANIELA având funcţia de lucrător desemnat.

Conţinutul instruirii ......................................................................................................................................

Semnătura celui Semnătura celui care a                                              Semnătura celui care a verificat

Instruit efectuat instruirea însuşirea cunoştinţelor

2) Instruirea la locul de muncă, a fost efectuată la data ...................loc de muncă/post de lucru ...................................... timp de … 

ore, de către ..................................................... având funcţia de .............................

Conţinutul instruirii .......................................................

Semnătura celui Semnătura celui care a                                              Semnătura celui care a verificat

Instruit efectuat instruirea însuşirea cunoştinţelor

3) Admis la lucru
Numele şi prenumele ............................................................

Funcţia (şef secţie, atelier, şantier etc.) ....................................

Data şi semnătura .............................................



Cine face instruirea ?

a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă; sau

b) lucrătorul desemnat; sau
c) un lucrător al serviciului intern de prevenire şi protecţie; sau
d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.

Cum se face instruirea ?

Instruirea introductiv-generală se face individual sau în grupuri de cel mult 20 de 
persoane.
Durata instruirii introductiv-generale depinde de:
- specificul activităţii şi de riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, 
- de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau al 

unităţii, în general.

Angajatorul stabileşte prin instrucţiuni proprii  şi durata instruirii introductiv-
generale. Durata instruirii generale nu va fi mai mică de 4 ore.



1.legislaţia de securitate şi sănătate în muncă în vigoare:Legea 319/2006.
2.legislaţia de prevenirea şi stingerea incendiilor în vigoare: Legea 307/2006
3.consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi sănătate în
muncă;
4.riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii;
5.măsuri la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii privind acordarea primului ajutor, stingerea
incendiilor şi evacuarea lucrătorilor

Persoanelor aflate în vizită întreprindere şi/sau unitate cu permisiunea angajatorului, li se 

vor prezenta succint activităţile, riscurile şi măsurile de prevenire şi protecţie din întreprindere 

şi/sau unitate. Angajatorul va stabili  reguli privind instruirea şi însoţirea acestora în 

întreprindere şi/sau unitate. Aceste reguli sau reglementări vor fi cuprinse în  regulamentul 

intern sau  regulamentul de organizare şi funcţionare a întreprinderii sau unităţii economice.

Ce probleme  vor fi  studiate ?



Dovada instruirii:

•Conţinutul instruirii introductiv-generale trebuie să fie în conformitate cu tematica
aprobată de către angajator.
•Instruirea introductiv-generală se va finaliza cu verificarea însuşirii cunoştinţelor pe
bază de teste.
•Rezultatul verificării va fi consemnat în fişa de instruire.

Lucrătorii care solicită angajare sau cei care au fost puşi la dispoziţie de către o 
unitate economică, nu vor putea fi angajaţi dacă nu şi-au însuşit cunoştinţele 
prezentate în instruirea introductiv-generală.



TEMA nr. 2

Instruirea la locul de muncă

Scop: prezentarea riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi 

activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru şi/sau 

fiecărei funcţii exercitate.

Când şi cui  se face instruirea ?

- după instruirea introductiv-generală  

- instruirea la locul de muncă se face tuturor categoriilor de lucrători 

- inclusiv la schimbarea locului de muncă în cadrul întreprinderii şi/sau al unităţii.

- elevilor şi studenţilor

Cine face instruirea ?

- Conducătorul direct al locului de muncă, pentru o  grup de maximum 20 de persoane.

- Persoana desemnată de instituţie, cu atribuţii în domeniu.



ÎNTREPRINDEREA / UNITATEA ......................................

FIŞĂ DE INSTRUIRE INDIVIDUALĂ

privind securitatea şi sănătatea în muncă

NUMELE ŞI PRENUMELE ............................................................

LEGITIMAŢIA, MARCA .............................................................

GRUPA SANGUINĂ .................................................................

DOMICILIUL .....................................................................

Data şi locul naşterii .........................................................

Calificarea ..........................  …………………………………………..Funcţia .................................

Locul de muncă .................................................................

Autorizaţii (ISCIR, ş.a.) ......................................................

Traseul de deplasare la/de la serviciu ........................................

1.Instruirea la angajare

Instruirea introductiv generală, a fost efectuată la data ................timp de 4 ore, de către STOICA DANIELA având funcţia de lucrător desemnat.

Conţinutul instruirii ......................................................................................................................................

Semnătura celui Semnătura celui care a                                              Semnătura celui care a verificat

Instruit efectuat instruirea însuşirea cunoştinţelor

2) Instruirea la locul de muncă, a fost efectuată la data ...................loc de muncă/post de lucru catedra../ atelierul ..../laboratorul.... 

timp de 4  ore, de către ..................................................... având funcţia de șef catedră/ maistru instructor/ inginer

Conţinutul instruirii .......................................................

Semnătura celui Semnătura celui care a                                              Semnătura celui care a verificat

Instruit efectuat instruirea însuşirea cunoştinţelor

3) Admis la lucru
Numele şi prenumele ............................................................

Funcţia (şef secţie, atelier, şantier etc.) ....................................

Data şi semnătura .............................................



Cum şi cât timp se face instruirea ?

Durata instruirii la locul de muncă nu va fi mai mică de 4 ore şi se 

stabileşte prin instrucţiuni proprii de către conducătorul locului de muncă 

respectiv, împreună cu:

a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă; sau

b) lucrătorul desemnat; sau

c) un lucrător al serviciului intern de prevenire şi protecţie; sau

d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.

Durata instruirii la locul de muncă depinde de riscurile pentru securitate şi 

sănătate în muncă, precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi 

protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru şi/sau fiecărei funcţii 

exercitate.



1.prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale 
locului de muncă şi/sau postului de lucru;
2.informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă
şi/sau postului de lucru;
3.prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de lucru;
4.măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, 
stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor;
5.instruirea la locul de muncă va include în mod obligatoriu demonstraţii practice privind
activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşura şi exerciţii practice privind utilizarea
echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim
ajutor

•Verificarea cunoştinţelor de căte şeful ierarhic superior celui care a făcut instruirea. 
•Rezultatul verificării va fi consemnat în fişa de instruire.
•Începerea efectivă a lucrului de către cel instruit se va face numai după ce a făcut dovada
unei bune însuşiri a normelor.

Ce probleme  vor fi  studiate ?

Dovada instruirii:



TEMA nr.3

Instruirea periodică

Scop: reîmprospătarea şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi normelor PSI.

Când şi cui se face  instruirea ?
- Intervalul dintre două instruiri periodice va fi stabilit prin instrucţiuni proprii, în funcţie de condiţiile locului de 

muncă şi/sau postului de lucru, şi nu va fi mai mare de 6 luni.

- Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre două instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni.

- Instruirea periodică se face suplimentar celei programate în următoarele cazuri:

a) când un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucrătoare;

b) când au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale 

locului de muncă şi/sau postului de lucru sau ale instrucţiunilor proprii, inclusiv datorită evoluţiei riscurilor sau 

apariţiei de noi riscuri în unitate;

c) la reluarea activităţii după accident de muncă;

d) la executarea unor lucrări speciale;

e) la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;

f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;

g) la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.

Cine face instruirea ?

Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de muncă.



Data 

instruirii

Durata

(nr de ore)

Ocupaţia Material predat

Semnătura celui

instruit Care a 

instruit

Care a 

verificat 

instruirea

Data 

instruirii

Durata

(nr de ore)

Ocupaţia Material predat

Semnătura celui

instruit Care a 

instruit

Care a 

verificat 

instruirea

Data Materialul examinat Calificativ Examinator 

REZULTATELE TESTĂRILOR

INSTRUIREA PERIODICĂ

INSTRUIREA PERIODICĂ SUPLIMENTARĂ



Tematicile vor fi aprobate de către angajator şi vor fi păstrate la persoana care 
efectuează instruirea. Instruirea se va completa obligatoriu cu demonstraţii practice.

Verificarea instruirii periodice se face de către şeful ierarhic al celui care 
efectuează instruirea şi prin sondaj de către: 
• angajator, sau
• lucrătorul desemnat, sau
• serviciul intern de prevenire şi protecţie,sau
• serviciile externe de prevenire şi protecţie.
Rezultatul verificării va fi consemnat în fişa de instruire.

Cum se face instruirea ?
Instruirea periodică se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către:
a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 

sau
b) lucrătorul desemnat de către angajator, sau
c) serviciul intern de de prevenire şi protecţie, sau 
d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.

Ce probleme  vor fi  studiate ?

Dovada instruirii:



Vă mulțumesc pentru 
atenție!

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat

punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană

și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.


