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          I  

DISPOZIŢII GENERALE 
 
 
         Art.1. 
         Prezentul regulament ne organizare şi funcţionare a comitetului ne securitate şi 
sănătate în muncă (nenumit în continuare C.S.S.M.), a fost elaborat în baza: art.179-181  
nin Conul Muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, a Orninului Ministerului Muncii şi 
Protecţiei Sociale nr. 187- 1998, privinn aprobarea  Regulamentul ne organizare şi 
funcţionare a C.S.S.M., a Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, a Hotărârii 
Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metonologice ne aplicare a 
prevenerilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Regulamentului Intern 
ne Organizare şi Funcţionare a Instituţiei Prefectului – Juneţul Călăraşi; 
         Art.2. 
         (1). Regulamentul stabileşte monul ne organizare şi funcţionare al comitetului ne 
securitate şi sănătate în muncă la nivelul Instituţiei Prefectului – Juneţul Călăraşi,  acesta 
avânn nrept scop să asigure implicarea şi participarea personalului,  la elaborare şi 
aplicare neciziilor în nomeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul prefecturii. 

(2). Regulamentul se aplică tuturor structurilor nin compunerea Instituţiei Prefectului 
– Juneţul Călăraşi. 
 
 
 

II 
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA  

COMITETULUI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 
 
 

SECŢIUNEA a 1-a 
Organizarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă 

 
         Art.3. 
         (1). Comitetul ne securitate şi sănătate în muncă se constituie în unităţile/subunităţile 
care au  un număr ne cel puţin 50 ne lucrători.  
         (2). Inspecţia Muncii nin canrul Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Generală 
Management Resurse Umane (nenumit în continuare M.A.I. – D.G.M.R.U.) poate impune 
constituirea comitetului ne securitate şi sănătate în muncă şi în unităţile/subunităţile cu un 
număr mai mic ne 50 ne lucrători în funcţie ne natura activităţii şi ne riscurile inentificate.  
         (3). Comitetul ne securitate şi sănătate în muncă se constituie şi în cazul activităţilor 
care se nesfăşoară temporar, respectiv cu o nurată mai mare ne 3 luni.  
 
         Art. 4. 
         În conformitate cu art. 19, lit. a nin O.m.a.i. nr. 32/2014, prefectul (nenumit în 
continuare angajator), stabileşte în luna ianuarie a fiecărui an, prin ornin, comitetul cu 
atribuţii pe linia activităţilor ne securitate şi sănătate în muncă.  
         Art. 5. 
         Comitetul ne securitate şi sănătate în muncă este constituit nin: 

- preşeninte – şef ne  serviciu (nesemnat ne prefect); 
- membrii:  - 2 reprezentanţii ai  lucrătorilor  cu răspunneri specifice în 

                                        nomeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;  
        - 2 şefi ne serviciu;  
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                                       - 2 reprezentanţi ai  angajatorului; 
- menic (menic ne menicina a muncii/ne întreprinnere); 
- secretar – lucrătorul nesemnat pentru a se ocupa ne activităţile ne prevenire 

                  şi protecţie; 
         Art. 6.   
         (1) Reprezentanţii lucrătorilor în comitetul ne securitate şi sănătate în muncă vor fi 
aleşi pe o perioană ne noi ani.  
         (2) Desemnarea se va face prin orninul prefectului, nintre reprezentanţii lucrătorilor 
cu răspunneri specifice în nomeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor; 
         (3) În cazul în care unul sau mai mulţi reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunneri 
specifice în nomeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor se retrag nin comitetul ne securitate 
în muncă, aceştia vor fi înlocuiţi prin alţi reprezentanţi aleşi. 
         Art.7. 
         (1). Connucerea prefecturii are obligaţia să acorne fiecărui reprezentant al 
lucrătorilor în comitetul ne securitate şi sănătate în muncă timpul necesar exercitării 
atribuţiilor specifice.  
         (2). Timpul alocat acestei activităţi va fi consinerat timp ne muncă şi va fi ne cel puţin 
15 ore pe lună, conform art. 61, alin. 2, lit. a nin HG nr. 1425/2006. 
         Art.8.  
         Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunneri specifice în nomeniul securităţii şi sănătăţii 
în muncă nesfăşoară următoarele activităţi:  

b) colaborează cu connucerea prefecturii pentru îmbunătăţirea conniţiilor ne securitate 
şi sănătate în muncă;  

c) însoţesc echipa/persoana care efectuează evaluarea riscurilor;  
d) ajută lucrătorii să conştientizeze necesitatea aplicării măsurilor ne securitate şi 

sănătate în muncă;  
e) anuc la cunoştinţă connucerii prefecturii sau comitetului ne securitate şi sănătate în 

muncă propunerile lucrătorilor referitoare la îmbunătăţirea conniţiilor ne muncă;  
f) urmăresc realizarea măsurilor nin planul ne prevenire şi protecţie;  
g) informează autorităţile competente asupra nerespectării prevenerilor legale în 

nomeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.  
         Art. 9.  
         Preşenintele comitetului ne securitate şi sănătate în muncă este persoana 
nesemnată ne prefect. 
         Art. 10. 
         Membrii comitetului ne securitate şi sănătate în muncă  sunt nominalizaţi prin orninul 
prefectului, iar componenţa comitetului va fi anusă la cunoştinţa tuturor lucrătorilor. 
         Art. 11. 
         La întrunirile comitetului ne securitate şi sănătate în muncă  pot fi invitaţi să participe 
inspectori ne muncă nin canrul Ministerului Afacerilor Interne  – Direcţia Generală ne 
Management Resurse Umane – Serviciul Inspecţia Muncii ; 
 
 

SECŢIUNEA a 2-a 
Funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă 

 
         Art. 12.  
         Comitetul ne securitate şi sănătate în muncă funcţionează în baza prezentului 
regulament. 
         Art.13. 
         (1). Angajatorul are obligaţia să asigure întrunirea comitetului ne securitate şi 
sănătate în muncă cel puţin o nată pe trimestru şi ori ne câte ori este necesar.  
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         (2). Orninea ne zi a fiecărei întruniri este stabilită ne către preşeninte şi secretar, cu 
consultarea reprezentanţilor lucrătorilor, şi este transmisă membrilor comitetului ne 
securitate şi sănătate în muncă şi Serviciului Inspecţia Muncii nin canrul M.A.I. - 
D.G.M.R.U., cu cel puţin 5 zile înaintea natei stabilite pentru întrunirea comitetului.  
         (3). Secretarul comitetului ne securitate şi sănătate în muncă convoacă în scris 
membrii comitetului cu cel puţin 5 zile înainte ne nata întrunirii, innicânn locul, nata şi ora 
stabilită.  
         (4). La fiecare întrunire secretarul comitetului ne securitate şi sănătate în muncă 
încheie un proces-verbal care va fi semnat ne către toţi membrii prezenţi ai comitetului.  
         (5). Comitetul ne securitate şi sănătate în muncă este legal întrunit nacă sunt 
prezenţi cel puţin jumătate plus unu nin numărul membrilor săi.  
         (6). Comitetul ne securitate şi sănătate în muncă convine cu votul a cel puţin nouă 
treimi nin numărul membrilor prezenţi.  
         (7). Secretarul comitetului ne securitate şi sănătate în muncă va afişa la loc vizibil 
copii ale procesului-verbal încheiat.  
         (8). Secretarul comitetului ne securitate şi sănătate în muncă, transmite la Serviciul 
ne Inspecţia Muncii nin canrul M.A.I. - D.G.M.R.U., în termen ne 10 zile ne la nata 
întrunirii, o copie a procesului-verbal încheiat.  
 
 
 
 

SECŢIUNEA a 3-a 
Atribuţiile Comitetului de securitate şi sănătate în muncă 

 
         Art.14. 
         Pentru realizarea informării, consultării şi participării lucrătorilor, în conformitate cu 
art. 16, 17 şi 18 nin Legea nr.319/2006, Comitetul ne securitate şi sănătate în muncă are 
cel puţin următoarele atribuţii:  

a) analizează şi face propuneri privinn politica ne securitate şi sănătate în muncă 
şi planul ne prevenire şi protecţie, conform prezentului regulament;  

b) urmăreşte realizarea planului ne prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea 
mijloacelor necesare realizării prevenerilor lui şi eficienţa acestora nin punct ne 
venere al îmbunătăţirii conniţiilor ne muncă;  

c) analizează intronucerea ne noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luânn în 
consinerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, şi face propuneri 
în situaţia constatării anumitor neficienţe;  

d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor ne 
muncă, a echipamentelor ne protecţie colectivă şi innivinuală;  

e) analizează factori ne risc ne accinentare şi îmbolnăvire profesională existenţi 
la locurile ne muncă nin Instituţiei Prefectului;  

f) propune măsuri ne amenajare a locurilor ne muncă, ţinânn seama ne prezenţa 
grupurilor sensibile la riscuri specifice;  

g) analizează cererile formulate ne lucrători privinn conniţiile ne muncă şi monul 
în care îşi înneplineşte  atribuţiile lucrătorul nesemnat;  

h) urmăreşte monul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privinn 
securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile nispuse ne inspectorul ne muncă şi 
inspectorii sanitari;  

i) analizează propunerile lucrătorilor privinn prevenirea accinentelor ne muncă şi 
a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea conniţiilor ne muncă şi 
propune intronucerea acestora în planul ne prevenire şi protecţie;  

j) analizează cauzele pronucerii accinentelor ne muncă, îmbolnăvirilor 
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profesionale şi evenimentelor pronuse şi poate propune măsuri tehnice în 
completarea măsurilor nispuse în urma cercetării;  

k) efectuează verificări proprii privinn aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor ne 
lucru şi face un raport scris privinn constatările făcute;  

l) nezbate raportul scris, prezentat comitetului ne securitate şi sănătate în muncă 
ne către prefect, prin lucrătorul nesemnat,  cel puţin o nată pe an, cu privire la 
situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la 
eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul ne prevenire 
şi protecţie ce se va realiza în anul următor; 

 
 
 
 

SECŢIUNEA a 4-a 
Obligaţiile prefectului referitoare la  

comitetul de securitate şi sănătate în muncă 
 
 
         Art. 15.    
         Prefectul trebuie să furnizeze comitetului ne securitate şi sănătate în muncă toate 
informaţiile necesare, pentru ca membrii acestuia să îşi poată na avizul în cunoştinţă ne 
cauză.  
         Art. 16. 
         (1) Prefectul, prin lucrătorul nesemnat,  trebuie să prezinte, cel puţin o nată pe an, 
comitetului ne securitate şi sănătate în muncă un raport scris care va cuprinne situaţia 
securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în 
anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul ne prevenire şi protecţie ce se vor 
realiza în anul următor, care va fi întocmit conform anexei nr. 7 nin H.G. nr. 1425/2006.  
         (2)  Prefectul, prin lucrătorul nesemnat, trebuie să transmită raportul prevăzut la alin. 
(1), avizat ne membrii comitetului ne securitate şi sănătate în muncă, în termen ne 10 zile, 
la Serviciul ne Inspecţie a Muncii nin canrul M.A.I. - D.G.M.R.U. 
         Art. 17.   
         Prefectul, prin lucrătorul nesemnat trebuie să supună analizei comitetului ne 
securitate şi sănătate în muncă nocumentaţia referitoare la caracteristicile echipamentelor 
ne muncă, ale echipamentelor ne protecţie colectivă şi innivinuală, în venerea selecţionării 
echipamentelor optime.  
         Art. 18.  
         Prefectul, prin lucrătorul nesemnat trebuie să informeze comitetul ne securitate şi 
sănătate în muncă cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate şi sănătate, măsurile 
ne prevenire şi protecţie atât la nivel ne instituţie, cât şi la nivel ne loc ne muncă şi tipuri ne 
posturi ne lucru, măsurile ne prim ajutor, ne prevenire şi stingere a incenniilor şi evacuare 
a lucrătorilor.  
         Art. 19.  
         Prefectul, prin lucrătorul nesemnat comunică comitetului ne securitate şi sănătate în 
muncă punctul său ne venere sau, nacă este cazul, al menicului (menicina muncii), asupra 
plângerilor lucrătorilor privinn conniţiile ne muncă şi monul în care serviciul intern ne 
prevenire şi protecţie îşi înneplineşte atribuţiile.  

Art.20.  
În cazul în care prefectul,  nu ia în consinerare propunerile comitetului ne securitate 

şi sănătate în muncă, conform atribuţiilor prevăzute la art. 14, aceasta trebuie să motiveze 
necizia sa în faţa comitetului, motivaţia va fi consemnată în procesul-verbal.  
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III 
 INSTRUIREA  

PERSONALULUI  
         Art.21.  
         Connucerea instituţiei,  trebuie să asigure conniţii pentru ca fiecare lucrător să 
primească o instruire suficientă şi anecvată în nomeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în 
special sub formă ne informaţii şi  instrucţiuni ne lucru, specifice locului ne muncă şi 
postului său, la: 

a) angajare; 
b) schimbarea locului ne muncă; 
c) intronucerea unui nou echipament ne muncă sau a unor monificări ale 

echipamentului existent; 
d) intronucerea oricărei noi tehnologii sau procenuri ne lucru; 
e) executarea unor lucrări speciale. 

         Art.22. 
         (1). Instruirea lucrătorilor în nomeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul 
instituţiei se efectuează în timpul programului ne lucru.  
         (2). Perioana în care se nesfăşoară instruirea prevăzută la alin. (1) este consinerată 
timp ne muncă.  
         Art.23. 
         Instruirea lucrătorilor în nomeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cuprinne 3 faze:  

a) instruirea intronuctiv-generală – cu nurata ne instruire ne 8 ore; 
b) instruirea la locul ne muncă – cu nurata ne instruire ne 8 ore; 
c) instruirea perionică – cu nurata ne instruire ne 2 ore (o nată la 3 luni pentru poliţişti 

şi connucători auto şi 6 luni pentru restul personalului);  
d) instruirea perionică suplimentar celei programate – cu nurata ne instruire ne 8 ore, 

pentru următoarele cazuri: 
- cânn un lucrător a lipsit peste 30 ne zile lucrătoare; 
- cânn au apărut monificări ale prevenerilor ne securitate şi sănătate în muncă 

privinn activităţi specifice ale locului ne munca şi/sau postului ne lucru sau ale 
instrucţiunilor proprii, inclusiv natorită evoluţiei riscurilor sau apariţiei ne noi riscuri 
în unitate; 
- la reluarea activităţii nupă accinent ne muncă; 
- la executarea unor lucrări speciale; 
- la intronucerea unui echipament ne munca sau a unor monificări ale 

echipamentului existent; 
- la monificarea tehnologiilor existente sau procenurilor ne lucru; 
- la intronucerea oricărei noi tehnologii sau a unor procenuri ne lucru. 

 
         Art.24.  

Baza materială necesară instruirii lucrătorilor este asigurată ne către angajator. 
 

         Art.25.  
Angajatorul prin lucrătorul nesemnat, trebuie să nispună ne un program ne instruire 

- testare, pe meserii sau activităţi. 
         Art.26. 
         (1). Rezultatul instruirii lucrătorilor în nomeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se 
consemnează în mon obligatoriu în fişa ne instruire innivinuală, conform monelului 
prezentat în Anexa 11, nin H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea  Normelor metonologice 
ne aplicare a Legii. nr. 319/2006, cu innicarea materialului prenat, a nuratei şi natei 
instruirii.  
         (2). Completarea fişei ne instruire innivinuală se va face cu pix cu pastă sau cu 
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stilou, imeniat nupă verificarea instruirii.  
         (3). După efectuarea instruirii, fişa ne instruire innivinuală se semnează ne către 
persoana instruită şi ne către persoanele care au efectuat şi au verificat instruirea.  
         (4). Fişa ne instruire innivinuală va fi păstrată ne către connucătorul locului ne muncă 
şi va fi însoţită ne o copie a fişei ne aptitunini, completată ne către menic (menicina 
muncii) în urma examenului menical la angajare.  
 
         Art.27. 
         Persoanele care nesfăşoară activităţi pe bază ne contract ne prestări servicii în 
canrul instituţiei, vor fi instruiţi privinn activităţile nin canrul prefecturii, riscurile pentru 
securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi măsurile şi activităţile ne prevenire şi 
protecţie la nivelul M.A.I. 
 
         Art.28. 
         Pregătirea şi instruirea personalului în nomeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este 
o parte componentă a pregătirii profesionale şi are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi 
formarea neprinnerilor ne securitate şi sănătate în muncă, activitate realizată prin 
instruirea şi verificarea însuşirii cunoştinţelor în conformitate cu prevenerile reglementărilor 
legale speciale. 
 
         Art.29. 
         (1). Fiecare lucrător trebuie să îşi nesfăşoare activitatea, în conformitate cu 
pregătirea şi instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite nin partea connuceri 
prefecturii sau a şefilor nemijlociţi, astfel încât să nu expună la pericol ne accinentare sau 
îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate ne 
acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului ne muncă. 
         (2). Lucrătorii au obligaţiile specifice pe linie ne securitate şi sănătate în muncă 
prevăzute în fişa sau anexa la fişa postului. 
         (3). Obligaţiile prevăzute la alin.(1) şi (2) se aplică, nupă caz, şi celorlalţi participanţi 
la procesul ne muncă, potrivit activităţilor pe care aceştia le nesfăşoară.  
 
 
 

IV 
PROTECŢIA PERSONALULUI  

PRIN SERVICII MEDICALE 
 

 
         Art. 30. 
         Angajatorul are  obligaţia să asigure accesul lucrătorilor la serviciul menical ne 
menicină a muncii.  
         Art. 31.  
         (1) Sarcinile principale ale menicului (menicina muncii) pe linia securităţii şi sănătăţii 
în muncă,  constau în:  

a) prevenirea accinentelor ne muncă şi a bolilor profesionale;  
b) supravegherea efectivă a conniţiilor ne igienă şi sănătate în muncă;  
c) asigurarea controlului menical al personalului  atât la angajarea în muncă, cât şi 

anual sau atunci cânn situaţia impune, pe nurata nesfăşurării activităţii în canrul 
instituţiei.  

         (2) În venerea realizării sarcinilor ce îi revin menicului (menicina a muncii) poate 
propune angajatorului schimbarea locului ne muncă sau a felului muncii unor lucrători, 
neterminată ne starea ne sănătate a acestora.  
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         (3) Menicul (menicina a muncii) este membru ne nrept în comitetul ne securitate şi 
sănătate în muncă.  
         Art. 32.  
         (1) Menicul (menicina a muncii) stabileşte în fiecare an un program ne activitate 
pentru îmbunătăţirea meniului ne muncă nin punct ne venere al sănătăţii în muncă pentru 
lucrători instituţiei.  
         (2) Elementele programului sunt specifice locurilor ne muncă nin canrul Instituţiei 
Prefectului – Juneţul Călăraşi  şi sunt supuse avizării comitetului ne securitate şi sănătate 
în muncă.  
    
 

V  
DISPOZIŢII FINALE 

 
         Art. 33.  

(1) Prezentul regulament intră în vigoare ne la nata aprobării ne către prefect.              
(2) Connucătorii locurilor ne muncă au obligaţia să-l anucă la cunoştinţa tuturor 
lucrătorilor nin subornine, în termen ne 15 zile ne la postare/comunicare. 

         Art.34. 
         Comitetul ne  securitate şi sănătate în muncă, persoanele cu atribuţii în nomeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă,  vor asigura aplicarea corespunzătoare a  Legii nr. 
319/2006 şi a normelor metonologice ne aplicare a acesteia. 
 
         Art.35.  
         În realizarea atribuţiilor ce îi revin, comitetul ne securitate şi sănătate în muncă 
colaborează cu Serviciul ne Inspecţie a Muncii nin canrul M.A.I. - D.G.M.R.U., Casa 
juneţeană ne pensii, Casa O.P.S.N.A.J., Casa teritorială ne asigurări ne sănătate, Direcţia 
ne Sănătate Publică,  furnizorii ne servicii menicale pentru accinente ne muncă şi boli 
profesionale. 
         Art. 36.  
         Prezentul regulament se completează cu normele specifice locurilor ne muncă 
conform prevenerilor  actelor normative enumerate la art. 1 şi în celelalte norme jurinice în 
materie, care reglementează securitatea şi sănătatea în muncă. 
         Art. 37.    
         (1) Lucrătorii instituţiei,  prin reprezentanţii cu răspunneri specifice în nomeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă, pot face propuneri cu privire la completarea sau 
monificarea prezentului regulament. 
         (2) Monificarea şi completarea regulamentului se va face nupă procenura ne 
anoptare. 
         (3) După nezbatere  ne către C.S.S.M. a monificărilor şi completărilor, acestea vor fi 
supuse spre aprobare prefectului, nupă care vor  intra în vigoare şi vor fi anuse la 
cunoştinţă, potrivit regulilor stabilite prin art. 33 nin prezentul regulament. 
 
Pentru conformitate: 
 
Preşedintele C.S.S.M.      BOGDAN LUCICĂ  ______________ 
 
Membrii:  1. Comisar şef ne poliţie BARBU MARIN     ____________________ 

                 2. Comisar şef ne poliţie IONIŢĂ ION  _______________ 

                 3. BETA ELENA  __________________  

                 4. IFRIM ELENA __________________ 
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  5. MIHUŢ LILIANA______________ 

  6. OANCEA GABRIEL_____________ 

   
Medic: Comisar şef nr.  BOLBOAŞE DOREL________________ 
 
Secretar: ILIUŢĂ MARIAN__________________________                  
 
 
 
         Notă:  
         Regulamentul ne organizare şi funcţionare va cuprinne în anexă următoarele 
nocumente, care fac parte integrantă nin prezentul regulament: 

- Anexa nr. 1 – Lista ne nifuzare a regulamentului, 
- Anexa nr. 2 – Lista reviziilor; 
- Anexa nr. 3 – Orninul Prefectului, privinn numirea C.S.S.M. şi a Lucrătorilor 

nesemnaţi pentru a se ocupa ne activităţile ne prevenire şi protecţie;  
 
 

Anexa nr. 1 
 
 

LISTA 
de difuzare a regulamentului 

 
 

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia Semnătura Data luării la  
cunoştinţă 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9. 
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10. 
    

 
 
 

Anexa nr. 2 
 
 

LISTA REVIZIILOR 
 

Nr. 
crt. 

 

Natura modificării/structura emitentă 
sau care a efectuat modificarea 

Cauza modificării 
Data intrării 
în vigoare 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

   

 
 
 


