
SCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 RĂDENI 

DECIZIE 

pentru numirea Comisiei pentru securitate şi sănătate în muncă 

si pentru situatii de urgenta 

In temeiul: 

- art. 97 din Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 
 -art 22 alin. 2, lit. a  si art.71 alin.2, lit.a din Regulamentul de Organizare și Funcționare a 
Unităților de Învățământ Preuniversitar  Aprobat prin ORDINUL nr. 5.447 din 31 august 
2020, publicat în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 827 din 9 septembrie 2020. 
- HG. nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca, 
- H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de 
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, 
- ORDIN nr.163 din 28 februarie 2007 al ministrului administraţiei şi internelor pentru 
aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, 
- Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de învăţământ şi 
educaţie emise de Ministerul Educaţiei Naţionale – martie 2000, 
 - Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319 din 14 iulie 2006, 
 - Art. 179 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003 cu modificările cu completările 
ulterioare. 
Având în vedere: 

- propunerea  Consiliului profesoral din data 13 09 2021, 
-Hotărârea   Consiliului de Administrație  nr.6 din 30 09 2021, 
Profesor  MIHAI DIDINA director al Scolii Gimnaziale nr.1 sat Radeni, judeţul Vaslui,  
numit prin decizia IȘJ Vaslui  nr.823 din 27.08.2021, 
 

DECIDE: 

Art.1 Se constituie Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă 

si pentru situatii de urgenta ,pentru anul școlar 2021-2022, în următoarea componenţă: 
1. Preşedinte, cadru tehnic PSI – LAZANU PETRU 
2. NEGRUȚ CRISTEA-responsabil Scoala și grădinița Popesti 
3. POTORAC MARINELA-responsabil Scoala și grădinița Tulesti 
4. MILER GABRIELA-responsabil Grădinița Rădeni 
4.  Secretar –LAZĂR SERGIU VALENTIN 
5.  Membri –NEAMTU ION (administrator financiar), COVATICA OVIDIU(ingrijitor), 

HRISCU ANDREI(fochist). 
Art. 2 Atribuţiile Comisiei: 

Specifice activitatii SSM 

a.) elaborarea normelor de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi, ţinând 
cont de riscurile şi accidentele ce pot interveni; 
b.) organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi; 
c.) organizarea instructajelor de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare, de către 
conducătorii activităţilor; 
d.) elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în 
şcoală şi în afara şcolii, 
e.) asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în colaborare cu 
administraţia. 

Specifice activitatii PSI 
f)Desfasurarea exercitiilor de simulare de situatii de urgent: cutremure, incendii,inundatii, 
g.) organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor prin planul anual de muncă; 
h.) monitorizarea realizării acţiunilor stabilite si strangerea dovezilor ; 
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i.) prezentarea periodică a normelor şi sarcinilor de prevenire şi stingere a incendiilor ce revin 
personalului şi elevilor, precum şi a consecinţelor diferitelor manifestări de neglijenţă şi 
nepăsare in caz de incendiu sau cutremur; 
j.) întocmirea necesarului de mijloace şi materiale PSI şi solicitarea conducătorului unităţii a 
fondurilor necesar achiziţionării acestora; 
j1.) întocmirea planurilor de evacuare și a planurilor de intervenție pentru fiecare clădire în 
parte, 
k.) difuzarea în sălile de clasă, laboratoare, cabinete, etc., a planurilor de evacuare în caz de 
incendiu şi a normelor de comportare în caz de incendiu sau cutremur; 
l.) elaborarea materialelor informative şi de documentare pentru diriginţi, profesori, laboranţi, 
în activitatea de prevenire a incendiilor. 
Art. 3 Comisia este constituită şi funcţionează în conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii 
în munca nr. 319 din 14 iulie 2006; 
Art.4 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de către serviciul 
secretariat. 
 
Nr. ______ din ____________ 
Director,prof. MIHAI DIDINA 


