
 

PROIECT DIDACTIC 

 

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Energetic “Elie Radu”, Municipiul Ploieşti 

Profesor: Stoica Daniela 

Disciplina:Modulul 3(CDL): Tehnologii  moderne în domeniu 

Clasa: a XII-a C 

Specializarea: Tehnician electrotehnist 

Subiectul lecţiei: Instruirile aplicate lucrătorilor în domeniul Securității și Sănătății în 

muncă 

Tipul lecţiei:  învățare centrată pe elev(descoperire prin învățare) 

Timpul acordat: 40 minute 

Scopul lecţiei: Învățarea prin descoperire de către elevi( metoda mozaic- Aronson’s 

puzzle, bazată pe o metodologie activă) a tipurilor de instruire din domeniul Securității și 

Sănătății în muncă a lucrătorilor, elevilor și studenților,  precum și a caracteristicilor specifice 

fiecăreia din cele trei instruiri. 

Competențele specifice pentru această lecţie sunt: 

 

C1: Identificarea tipurilor de instruiri din domeniul SSM aplicate lucrătorilor(elevilor și 

studenților). 

C2: Precizarea scopului realizării acestor instruiri, când, cui, cine și cum se fac aceste instruiri. 

C3: Identificarea problemelor studiate în cadrul realizării acestor instruiri, precum și cum se 

dovedește că s-au realizat. 
 

Obiective operaționale urmărite: 

 

O1. Să identifice tipurile de instruiri din domeniul SSM, aplicate lucrătorilor(elevilor și 

studenților). 

O2. Să precizeze care este scopul fiecărei instruiri, când, cui, cine și cum se realizează aceste 

instruiri. 

O3. Să specifice problemele studiate în cadrul fiecărei instruiri, precizând dovezile instruirilor. 

 

Cunoștințe: Norme de securitate la locul de muncă și  norme de prevenire și stingere a 

incendiilor 

Abilități: Identificarea normelor de securitate la locul de muncă, precum și a  normelor de 

prevenire și stingere a incendiilor 

 



Atitudini: 1.Respectarea normelor de securitate la locul de muncă, precum și a  normelor de 

prevenire și stingere a incendiilor 

 

2.Purtarea permanentă și cu responsabilitate a echipamentului de protecție în scopul prevenirii 

accidentelor de muncă și a bolilor profesionale 

3.Respectarea normelor ergonomice la locul de muncă 

 

 

Strategii didactice 

Resurse materiale: 

-  Auxiliare curriculare 

-  Fișe de instruire SSM 

-  Materiale găsite pe internet 

 

Metode și procedee: 

- Conversaţia 

- Observarea dirijată 

- Expunerea 

- Demostraţia independentă (mozaic) 

- Demostrația practică 

 

Principii didactice utilizate: 

- Al însuşirii conştiente şi active 

- Al sistematizării şi al continuităţii 

- Al intuiţiei 

- Al legării teoriei cu practica 

 

Modalităţi de participare: 

- Frontal 

Individuală 

 

Desfăşurarea în timp a lecţiei 

 

- Momentul organizatoric                 2 minute 

- Captarea atenţiei elevilor                 2 minute 

- Reactualizarea cunoştinţelor şi evaluarea                 5 minute 

- Anunţarea temei noii şi scrierea obiectivelor opraționale            2 minute 

- Dobândirea de noi cunoştinţe ( realizarea obiectivelor operaționale O1-O3)       21 minute 

- Fixarea cunoştinţelor dobândite                  5 minute 

- Concluzii finale, feed-back                                                              3 minute 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

Nr. 

Crt 

Evenimentele 

instruirii 

Conţinutul esenţial 

al predării 

Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode 

1. Momentul 

organizatoric 

-prezenţă 

-ţinută 

-stare de sănătate 

şi curăţenie a 

clasei 

- salută, notează elevii 

- face observaţii cu privire 

la ţinuta elevilor şi se 

verifică starea de sănătate 

- verifică materialul 

didactic 

- răspunde la salut 

- elevul de serviciu precizează 

absenţii 

- dialog 

2. Captarea atenţiei 

elevilor 

 

Instruirile aplicate 

lucrătorilor în 

domeniul 

Securității și 

Sănătății în muncă 

-discută cu elevii aspecte 

ce pot trezi interesul pentru 

participarea la lecţie 

 -conversaţii 

3. Reactualizarea 

cunoştinţelor şi 

evaluare 

 

Subiectul lecţiei: 

Fazele instruirii 

lucrătorilor din 

domeniul SSM, 

metodele și 

tehnicile de 

instruire 

 

-cere să prezinte cele 3 faze 

ale instruirii lucrătorilor în 

domeniul SSM 

-cere să prezinte metodele 

și tehnicile de instruire 

-cere să prezinte cui se fac 

instruirile, cum se face 

dovada instruirii și care 

sunt regulile de păstrare a 

dovezilor de instruire 

-răspunde la întrebările puse 

de profesor şi este atent la 

observaţii 

-participă la discuţii 

-prezintă metodele și tehnicile 

de instruire, precum și cui se 

fac instruirile, cum se face 

dovada instruirii și care sunt 

regulile de păstrare a 

dovezilor de instruire 

- conversaţie 

- observarea 

dirijată 

 

 -observaţii 

independente 

 

4. Anunţarea temei 

noi şi a 

obiectivelor 

operaționale 

 

Instruirile aplicate 

lucrătorilor în 

domeniul 

Securității și 

Sănătății în muncă 

-face legătură cu lecţia 

anterioară 

-anunţă lecţia nouă scriind 

titlul pe tablă şi precizează 

obiectivele operaționale 

-notează titlul în caiete şi este 

atent la obiectivele 

operaționale 

 

- expunerea 

5. Dobândirea de 

noi cunoştinţe  

Instruirile aplicate 

lucrătorilor în 

domeniul 

Securității și 

Sănătății în muncă 

-folosește metoda mozaic: 

împarte elevii în trei grupe, 

a câte 9  în fiecare grupă. 

Fiecare elev trage un bilet, 

de la 1 la 3, numărul 

reprezentând o instruire, și 

anume: 1-instruirea 

introductiv-generală, 2-

instruirea la locul de 

muncă, 3-instruirea 

periodică. 

-dau elevilor o anumită 

structură, după care să 

-trag un bilet, de la 1 la 3, 

fiecare număr, reprezentând o 

instruire, și anume: 1-

instruirea introductiv-

generală, 2-instruirea la locul 

de muncă, 3-instruirea 

periodică. Pentru fiecare din 

cele 3 instruiri, elevii caută 

informații și caracteristici ale 

acestora, după structura dată 

de professor. 

- se întâlnesc în grupele de 

experți cu colegii care au 

- observarea 

- demostraţia 

- conversaţia 

- lucru 

individual 

 



caute informații despre o 

instruire și apoi sunt trimiși 

în grupele, unde fiecare a 

căutat același tip de 

instruire,pe care îl discută, 

îl analizează și îl învață 

-îi îndrumă pe elevi să 

revină la primele grupe și 

să devină experți în 

instuirea pe care au 

analizat-o. 

căutat același tip de instruire, 

compară conținuturile găsite, 

le analizează și le învață 

- revin la grupa inițială și le 

prezintă colegilor, fiecare 

instruirea în care a devenit 

expert 

6. Fixarea 

cunoştinţelor 

dobândite 

 

Elemente esenţiale 

ale conţinutului: 

Instruirile aplicate 

lucrătorilor în 

domeniul 

Securității și 

Sănătății în muncă 

-formulează întrebări astfel 

încât elevii să demonstreze 

că și-au însușit noile 

cunoștințe   

 

-elevii răspund folosindu-se 

de notiţele din caiete 

 

- demostraţia 

- conversaţia 

 

7. Concluzii finale 

Feed-back-ul 

 -îl pune pe fiecare elev, în 

parte, să scrie pe un bilețel 

pe care îl vor pune într-un 

borcan, dacă această 

metodă i s-a părut benefică 

în învățare și dacă ar 

schimba ceva 

-formulează concluzii 

referitoare la desfăşurarea 

orei 

-salută 

-conversează cu profesorul 

 

- conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 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. 
 

 

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 

Angajatorul stabileşte prin instrucţiuni proprii  şi durata instruirii introductiv-generale; 

Durata instruirii generale nu va fi mai mică de 4 ore. 

 

 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. 



 

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. 

 

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. 

 



Ce probleme  vor fi  studiate ? 

 

Dovada instruirii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională 

specifice locului de muncă şi/sau postului de lucru; 

2. prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau 

postul de lucru; 

3. măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea 

primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor; 

4. prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind 

activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru; 

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. 



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. 

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 ? 

Tematicile vor fi aprobate de către angajator şi vor fi păstrate la persoana care 

efectuează instruirea. Instruirea se va completa obligatoriu cu demonstraţii practice. 

 



Dovada instruirii: 
 

 

 

 

 

 

 

Model de fişă de înstruire individuală privind securitatea şi  

 

 
 
Model de fişă de înstruire individuală privind securitatea şi sănătatea 

în muncă, conformă cu legea 319/2006 

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

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 ............................................. 

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. 



 

INSTRUIREA PERIODICĂ 

 

 

 
 

Data 
instruirii 

 
 

Durata 
(nr de 
ore) 

 
 

Ocupaţia 

 
 

Material predat 

Semnătura celui 

instruit 
 

Care 
a 

instruit 
 

Care a 
verificat 
instruirea 

       

       

       

 

INSTRUIREA PERIODICĂ SUPLIMENTARĂ 

 
 

Data 
instruirii 

 
 

Durata 
(nr de 
ore) 

 
 

Ocupaţia 

 
 

Material predat 

Semnătura celui 

instruit 
 

Care 
a 

instruit 
 

Care a 
verificat 
instruirea 

       

       

       

 

REZULTATELE TESTĂRILOR 

Data  Materialul examinat Calificativ  Examinator  

    

    

 

 

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. 

 




