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Acest  newsletter  isi  propune  sa  informeze  asupra 
progreselor  inregistrate  în  cadrul  proiectului 
“Dezvoltarea  structurilor  de  dialog  social  in  sectorul 
educatie”. 
Este o  forma de comunicare ce va aparea odata  la  trei 
luni atat în format electronic cat şi printat.        
http://www.formare‐fsli.ro/proiect/Norvegia/index.php 
 
 

 
In acest numar: 

 

• Desfasurarea  cursurilor  de 
formare  si  prezentarea 
rezultatelor 

• Desfasurarea  sesiunilor  de  
informare si publicitate 

 

DESFASURAREA CURSURILOR DE 
FORMARE SI PREZENTAREA 

REZULTATELOR 
 

 
Progamul de formare continua „Cultura sănătății și securității muncii” a fost conceput ca un program 
modular  realizat  prin  stagii  non‐disciplinare  avand  80  ore  –  20  credite  si  acreditat  de  Ministerul 
Educaţiei Național prin OMEN nr.5550/2013 si s‐a desfasurat  in perioada 20  ianuarie – 14  iunie 2014 
dupa urmatorul program: 
Etapa I de formare: 
Inscrierea si selectia candidatilor: 13‐17 ianuarie 2014 – informare si publicitate 
20 – 24 ianuarie 2014 ‐ inscrierea candidatilor 
27 – 28 ianuarie 2014 – selectia candidatilor si afisarea rezultatelor finale 
Modulele de formare: 
Modulul I: 31 ianuarie – 2 februarie 2014 (16 ore) 
Modulul II: 14 – 16 februarie 2014 (16 ore) 

Modulul III: 28 februarie – 2 martie 2014 (16 ore) 

http://www.formare-fsli.ro/proiect/Norvegia/index.php
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Modul de practica: 3 – 21 martie 2014 (26 ore) 
Modul IV – evaluare finala: 22 martie 2014 (6 ore) 
Etapa a II‐a de formare 
Înscrierea și selectia candidatilor: 10‐19 martie 2014 ‐ informare şi publicitate;  
20‐31 martie 2014 ‐ înscrierea candidaţilor;  
1‐11 aprilie 2014 ‐ selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor finale. 
Modulele de formare 
Modul I: 25‐27 aprilie 2014 (16 ore) 
Modul II:  09‐11 mai 2014 (16 ore) 
Modul III: 23‐25 mai 2014 (16 ore); 
Modul de practica: 26 mai‐13 iunie 2014 (26 ore); 
Modul IV‐evaluare finala: 14 iunie 2014 (6 ore). 
In cadrul acestor cursuri de formare s‐au primit 35 de kit‐uri (cate 1 kit pentru fiecare formator si cate 1 
kit pentru fiecare coordinator regional) ce contin 3 CD‐uri cu: Ghid practic de securitate si sanatate  in 
munca; 125 modele si formulare obligatorii in SSM; Ghid practic de aparare impotriva incendiilor si 471 
materiale de curs ce contin printre altele: modele de liste interne realizate pentru a acorda echipament 
individual de protecție, siguranța alimentară și materiale sanitare; modele de Planuri de preventive si 
protectie livrate scolilor. 
La sesiunile de formare au participat 428 persoane iar toate sesiunile de formare s‐au desfasurat dupa 
urmatoarea agenda: 
 

Programul de formare continuă „Cultura sănătății și securității muncii” 

Modul 1- Legislaţia specifică sistemului de  sănătate şi securitate în muncă 
(16 ore) 

 
 

ZIUA 1 
14:00 – 15:00 – Înregistrarea participanţilor; 

• Distribuirea materialelor de informare şi publicitate; 
• Semnarea Contractului de formare; 
• Prezentarea programului de formare continuă „Cultura sănătății și securității 

muncii”. 
15:00 – 16:40   Sesiunea 1 –pregătire teoretică 

• Legislaţia sănătăţii şi securităţii în muncă (SSM); 
• Comitetul privind sănătatea şi securitatea în muncă (CSSM). 

16:40-17:00  Pauză  
17.00-19.00     Sesiunea 2 –aplicații practice 

• Sumar legislativ, proceduri SSM; 

 
ZIUA 2 

9:00-10:40  Sesiunea 3- pregătire teoretică 

• Obligaţiile angajatorului; 

10:40– 11:00 Pauză  
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11:00 – 13:00 Sesiunea 4–aplicații practice 
• Obligaţiile angajatorului prevăzute în legislaţia specifică pentru învăţământul 

preuniversitar;  
13:00 – 14:00 Pauză  
13:30 – 15:10 Sesiunea 5 –aplicații practice 

• Drepturile şi obligaţiile lucrătorilor/ angajaţiilor din sistemul de învăţământ 
preuniversitar; 

• Şcoala sigură din punct de vedere al SSM-dezbatere/studiu de caz. 
15:10 – 15:30 Pauză  
15:30 – 17:30 Sesiunea 6- pregătire teoretică 

• Constituirea comisiei pentru sănătate şi securitate în muncă (CSSM); 

 
ZIUA 3 

9:00 – 10:40 Sesiunea 7–aplicații practice 
• Decizii interne; 
• Proceduri constituire CSSM; 
• Rolul procedurilor în asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă-dezbatere/studiu de caz. 

10:40– 11:00 Pauză de cafea 
11:00 – 13:00 Sesiunea 8-evaluare 

• Evaluare Modul I de formare; 

 

Modul 2 - Activitatea specifică derulată în vederea asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă 
(16 ore) 

 
ZIUA 1 

15:00 – 16:40   Sesiunea 1 –pregătire teoretică 
Activitatea CSSM/SSM; 
Instrucţiuni proprii. 
16:40-17:00  Pauză  
17.00-19.00  Sesiunea 2 –aplicații practice 
Elaborare de instrucţiuni proprii 

 
ZIUA 2 

9:00-10:40  Sesiunea 3- pregătire teoretică 
Instructaje; 
Evaluarea riscurilor. 
10:40– 11:00 Pauză  
11:00 – 13:00  Sesiunea 4–aplicații practice 
Identificarea pericolelor şi riscurilor posibile la locurile de muncă corespunzătoare funcţiei 
exercitate; 
Simularea în caz de incendiu/inundații/cutremur. 
�
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13:00 – 14:00 Pauză  
13:30 – 15:10  Sesiunea 5 –aplicații practice 
Identificarea pericolelor şi riscurilor posibile la locurile de muncă corespunzătoare funcţiei 
exercitate; 
Simularea în caz de incendiu/inundații/cutremur. 
15:10 – 15:30 Pauză  
15:30 – 17:30  Sesiunea 6- pregătire teoretică 
Planul de măsuri; 

 
ZIUA 3 

9:00 – 10:40  Sesiunea 7–aplicații practice 
Plan de măsuri/plan de interventie/plan de prevenire şi protecţie în caz de incendiu/inundații sau 
în urma producerii unui cutremur; 
10:40– 11:00 Pauză de cafea 
11:00 – 13:00  Sesiunea 8-evaluare 
Evaluare Modul II de formare; 
 
 

Modul 3-Documentaţia specifică sistemului de sănătate şi securitate în muncă 
(16 ore) 

 
ZIUA 1 

15:00 – 16:40   Sesiunea 1 –pregătire teoretică 
Documentaţia CSSM/SSM; 
16:40-17:00  Pauză  
17.00-19.00  Sesiunea 2 –aplicații practice 
Elaborarea documentatiei CSSM/SSM; 

 
ZIUA 2 

9:00-10:40  Sesiunea 3- aplicații practice  
Elaborarea documentatiei CSSM/SSM; 
10:40– 11:00 Pauză  
11:00 – 13:00  Sesiunea 4– pregătire teoretică 
Standarde de calitate privind: primul ajutor, PSI, siguranţa şi securitatea celor implicaţi în 
procesul instructiv educativ; 
13:00 – 14:00 Pauză  
13:30 – 15:10 Sesiunea 5 –aplicații practice 
Evaluarea  riscurilor, plan de măsuri, plan de intervenţie, plan de prevenire şi protecție, 
proceduri; 
15:10 – 15:30 Pauză  
15:30 – 17:30 Sesiunea 6- pregătire teoretică 
Evaluarea  riscurilor, plan de măsuri, plan de intervenţie, plan de prevenire şi protecție, 
proceduri; 
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ZIUA 3 

9:00 – 10:40  Sesiunea 7–aplicații practice 
Prezentarea conţinutului portofoliului de practică; 
10:40– 11:00 Pauză de cafea 
11:00 – 13:00  Sesiunea 8-evaluare 
Evaluare Modul III de formare; 
 
Modul de practică la nivelul unităţii de învăţământ de provenienţă (26 ore) 

Exercitii practice privind: 
• elaborare decizii, 
• elaborare programe şi tematici de instruire,  
• elaborare instructiuni proprii, 
• completare fişe de instruire individuale privind sănătatea și securitatea muncii, 
• întocmire procese verbale, 
• completare de formulare prevăzute in HG nr.1425/2006, 
• elaborare proceduri. 

Elaborarea unui portofoliu privind documentaţia SSM la nivelul unităţilor de învăţământ. 
 
Evaluare finală (6 ore) 
 
Susţinerea publică a unui portofoliu privind documentația SSM, realizat pentru unitatea de 
învăţământ de provenienţă. 
9,00-12,00- activităţi de evaluare; 
12,00-12,30- pauză; 
12,30-15,30- activităţi de evaluare; 
15,30-16,00- finalizarea programului de formare. 
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Pentru  a  realiza  o  promovare  a  proiectului 
cat mai active, in perioada ianuarie – martie 
2014 la inceputul fiecarei sesiuni de formare 
au  avut  loc  sesiuni  de  informare  si 
publicitate astfel: 

 
DESFASURAREA  SESIUNILOR  DE  
INFORMARE SI PUBLICITATE 
 

Etapa I: 13‐17 ianuarie 2014 unde au participat 226 persoane 
Etapa II: 10‐19 martie 2014 unde au participat 213 persoane 
In cadrul acestor sesiuni  de informare si publicitate au primit material de curs cei 24 formatori si cei 8 
coordonatori  regionali  si  s‐au  prezentat  informați  cu  privire  la  proiect, Mecanismul  Financiar  SEE  și 
Granturile norvegiene, rolul Innovation Norway și al partenerilor norvegieni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titlul proiectului: 

DEZVOLTAREA STRUCTURILOR DE DIALOG SOCIAL 
ÎN SECTORUL EDUCAŢIE 

 
Parteneri:  Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania, 

Landsorganisasjonen I Norge, 
Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, 

Skolenes Lansforbund 
 

Buget: 250.916 € 
 

 
Contact: 

Simion Hancescu 
Manager de proiect – Presedinte Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant 

Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012, Bucuresti 
Telefon:004021.315.16.95; 004021.315.78.70 
Fax: 004021.312.58.37; E‐mail: fsli@fsli.ro 
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