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1.LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA, AVIZAREA ŞI 
APROBAREA EDIŢIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI 
PROCEDURII DOCUMENTATE. 

Elaborare / 
Aprobare 

Nume si prenume Funcţie Data Semnătura 

Elaborat  
Ec. Mariana 
Lupuşanschi  

Secretar Comisie 
monitorizare     

Verificat 
Ec. Aurora Rusu 

Samson 
Director financiar contabil 

Membru CM 
  

            Avizat 
Dr. Petronela 

Paziuc 
Preşedinte Comisie 

monitorizare  
  

Avizat juridic 
Jr. Angello Luigi 

Piticari  
Consilier juridic    

Aprobat  
Dr. Cristina Luana 

Zbranca 
Manager   

 
2.SITUATIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII 
DOCUMENTATE. 

 

 
 
3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU, DUPĂ 
CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII DOCUMENTATE. 

Ediţia/revizia 
în cadrul 

editiei 
Componenta revizuită Descrierea modificării 

Data de la care se aplică 
prevederile ediţiei/reviziei 

1. 2. 3. 4. 

Ediţia 3 - -  

Scopul 
difuzării 

Compartiment Funcţia Nume şi prenume Data 
primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 

Informare Comitet Director Manager 
Dr. Cristina Luana 

Zbranca 
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4. SCOP 
 

Prezenta procedură reglementează modul de instruire a salariaţilor Spitalului de Psihiatrie 
Câmpulung Moldovenesc cu privire la sănătatea si securitatea în muncă. 

Prezenta procedură este utilizată în cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung 
Moldovenesc în vederea instruirii personalului în conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la 
sănătatea şi securitatea în muncă. 

 

5. DOMENIU DE APLICARE 
Procedura se aplică la toate nivelurile de competenta in cadrul Spitalului de Psihiatrie 

Câmpulung Moldovenesc. 

 
 

 
6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 
1. LEGEA nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătaţii; 
2. LEGEA nr. 319/2006 a securităţii şi sănătaţii în muncă; 

         3. LEGEA nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente şi boli profesionale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

  4.  HG 1425/2006  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
securităţii şi sănătaţii în muncă; 

  5. HG 1146/2006 privind cerinţele de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către 
lucrători a echipamentelor de muncă; 

  6. HG 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la 
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare; 

Informare 
Aplicare 

Comitet Director 
Director       
financiar 
contabil 

Ec. Aurora Rusu 
Samson 

  

Aplicare Sectia Psihiatrie Medic sef sectie 
Dr. Lucian 

Constantin Paziuc 
  

Aplicare RUNOS Economist IA  Oanea Mihaela   

Aplicare 
Achizitii Publice, 

Administrativ 
Economist IA Lupusanschi Mariana   

Aplicare Juridic 
Consilier 
Juridic IA 

Piticari Angello Luigi   

Aplicare Comp. IT Inginer sistem Stefeliga Ovidiu   
Evidenta 
Arhivare 

Comisie 
monitorizare  

Secretar 
comisie 

Lupusanschi Mariana   



SPITALULUI DE 
PSIHIATRIE 

CAMPULUNG 
MOLDOVENESC 

 

PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND 
SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN 

MUNCĂ 

Ediția 3, 

Revizia 0 

 

COMISIA DE 

MONITORIZARE 
COD: PS-SPCM-CM- 09 

Pag.: 5/26 

Exemplar nr. 

1/8 

 
 

 

 

 

5

  7. HG 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la 
locul de muncă;     
         8. HG 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă; 
         9. HG 955/2010 privind  modificarea şi completarea  normelor metodologice de aplicare  a 
prevederilor legii SSM nr. 319/2006, aprobate  prin HG nr1425/2006; 
        10.ORDIN nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi 
metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor;  

 11.ORDIN nr. 600 din 20 Aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial 
al entităţilor publice;  
        12.Ordin MMSSF nr. 450/2006 – Norme metodologice de aplicare a Legii 346/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare; 
         13. Contractul colectiv de munca - Condiţii de muncă, securitate şi sănatăte în muncă; 
         14.ROF; 

         15.ROI. 

 

7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 
DOCUMENTATĂ 

Definiţii  
Nr. 
Crt. 

Termen utilizat Definitie 

1. Procedură 
documentata 

Totalitatea paşilor ce trebuie urmaţi, a modalităţilor de lucru stabilite şi a 
regulilor de aplicat, în vederea executării activităţii, atribuţiei sau sarcinii 
şi editate pe suport hârtie şi/sau electronic. Procedurile documentate  pot 
fi proceduri de sistem şi proceduri operaţionale. 

2. Procedură 
operațională 

Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la 
nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate. 

3. Procedură de 
sistem 

Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la 
nivelul tuturor compartimentelor/structurilor dintr-o entitate. 

4. Ediție a unei 
proceduri 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri documentate, 
aprobată şi difuzată.                                

5. Revizia în cadrul 
unei ediții 

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după 
caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii 
documentate, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate. 

6. Securitate şi 
sănătate în 
muncă 

Ansamblul de activităţi institutionalizate având ca scop asigurarea celor 
mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, 
integritătii fizice şi psihice, sănătatii lucrătorilor; 

7. Angajator Persoana fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de 
serviciu cu un lucrător (salariat); 
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8. Lucrător Persoana angajată de către un angajator, potrivit legii; 
9 Reprezentant al 

lucratorilor cu 
raspunderi 
specifice in 
domeniul SSM 

Persoana aleasă, selectată sau desemnată de lucrători, în conformitate cu 
prevederile legale, să îi reprezinte pe aceştia în ceea ce priveşte 
problemele referitoare la protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în 
muncă;  
 

10. Prevenire Ansamblul de dispozitii sau măsuri luate ori prevăzute în toate etapele 
procesului de muncă, în scopul evitării sau diminuării riscurilor 
profesionale 

11. Eveniment Accidentul care a antrenat decesul sau vătămari ale organismului, produs 
in timpul procesului de muncă; 

12. Accident de 
muncă 

Vatamarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută 
profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în 
îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate 
temporară de muncă de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori 
deces;  

13. Echipament de 
munca 

Orice maşina, aparat, unealtă sau instalaţie folosită în muncă 

14. Echipament 
individual de 
protecţie 

Orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrator pentru a-l 
proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în 
pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă; 

15. Boala 
profesională 

Afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau 
profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici 
caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor 
organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă;  

16. Accident uşor Eveniment care are drept consecinţă leziuni superficiale care necesită 
numai acordarea primelor îngrijiri medicale şi a antrenat incapacitate de 
muncă cu o durată mai mică de 3 zile;  

17. Incident 
periculos 

Evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, 
accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din 
disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de muncă sau/şi 
din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat 
lucrătorii, dar ar fi fost posibil sa aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat 
ori ar fi fost posibil sa producă pagube materiale; 

18. Pericol grav şi 
iminent de 
accidentare 

Situaţia concretă, reală şi actuală careia îi lipseşte doar prilejul 
declanşator pentru a produce un accident în orice moment;  
 

19. Servicii externe Persoane juridice sau fizice din afara instituţiei, abilitate să presteze 
servicii de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă, conform legii. 
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 Abrevieri  
 

Nr. 
crt 

Abreviere utilizatã Semnificație 

1. BMC Biroul de Management al Calității 
2. PS Procedurã de sistem 
3. PO Procedurã operaționalã 
4. CM Comisia de monitorizare 
5. ROI  Regulament de Ordine Interioară 
6. ROF Regulament de Organizare și funcționare 
7. E Elaborare 
8. V Verificare 
9. Av. Avizare 
10. A Aprobare 
11. Ap. Aplicare 
12. Ah. Arhivare 
13. Cr Criteriu 
14. C Cerințã 
15. S Standard 

 
 

8.DESCRIEREA PROCEDURII DOCUMENTATE 
 

8.1. Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă (extras 
din Legea nr. 319/2006) 

 
Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea 

sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de 
accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate 
de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 

(1) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prezentate, lucrătorii au următoarele 
obligaţii: 

a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, 
echipamentele de transport şi alte echipamente ale spitalului; 

b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl 
înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 

c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea 
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, 
instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă 
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despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, 
precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele 
suferite de propria persoană; 

f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru 
a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi 
inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, 
pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi 
fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 

h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

 i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.  
(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, şi celorlalţi participanţi la procesul de 

muncă, potrivit activităţilor pe care aceştia le desfăşoară. 
 
8.2. Riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locurilor de muncă din 

spital 
 
În general, la locurile de muncă din spital, salariaţii pot fi supuşi următoarelor riscuri şi 

îmbolnăviri profesionale: 
1. electrocutarea datorită folosirii necorespunzătoare a echipamentelor tehnice acţionate 

electric şi nerespectării instrucţiunilor de exploatare a echipamentelor de calcul; 
2. îmbolnăviri datorită expunerii la agenţi biologici;  
3. loviri datorita amenajării incorecte a locurilor de muncă, în ceea ce priveşte repartizarea 

echipamentelor tehnice, mobilierului etc.; dimensionarea şi stabilirea incorectă a căilor de acces 
pentru libera trecere sau evacuare în caz de pericol; 

4. accidentări datorita nerespectării regulilor şi a semnelor de circulaţie atat în interiorul 
spaţiilor ce aparţin spitalului, cât şi în afara acestora, atât în calitate de pieton, cât şi de conducător 
auto; 

5. risc de apariţie a stresului datorită încordării psihice permanente, volumului mare a 
lucrărilor de executat şi importanţa acestora, întocmirii unor lucrări urgente, apărute pe parcurs peste 
sarcina de muncă planificată, lipsei informaţiilor, lucrului defectuos cu personalul din subordine sau 
cu care se colaborează; 

6. afectarea vederii datorită nivelului de iluminare scăzut; 
7. vătămarea corporală şi afecţiuni ale corpului datorită manipulării, transportului prin 

purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitării defectuoase a materialelor; 
8. riscul vătămării corporale datorită folosirii necorespunzătoare a utilajelor mecanice: 

polizoare, bormaşini, strunguri, aparate de sudură; 
9. riscul intoxicării cu monoxid de carbon datorită exploatării necorespunzătoare a 

centralelor termice. 
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8.3. NORME SPECIFICE 

8.3.1.  Norme de securitate şi sănătate in munca pentru personalul care se ocupă de 
prelucrarea automată a datelor 

8.3.2.  Norme interne de securitate şi sănătate în muncă la arhivă şi depozite 
8.3.3.  Norme interne de securitate şi sănătate in munca pentru electricieni 
8.3.4. Norme interne de securitate şi sănătate în muncă pentru fochişti 
8.3.5. Norme interne de securitate şi sănătate în muncă pentru muncitori 
 
8.3.1. Norme de securitate şi sănătate a muncii pentru personalul care se ocupă de 

prelucrarea automată a datelor. 
Responsabilii desemnaţi au obligaţia ca, în cadrul instructajului periodic de securitate şi 

sănătate a muncii, să prelucreze prevederile acestor norme specifice cu salariaţii care, în 
îndeplinirea sarcinilor de serviciu, folosesc computere personale. 

Încadrarea şi repartizarea lucrătorilor 
• Lucrătorii care urmează să desfăşoare activităţi la echipamentele de calcul, vor fi încadraţi şi 

repartizaţi la posturile de lucru numai după efectuarea examenelor medicale obligatorii prevăzute de 
reglementările în vigoare; 

 
•Examenul medical se va realiza periodic şi ori de câte ori lucrătorii acuză simptome vizuale 

sau generale posibil a fi determinate de exercitarea profesiunii. 

Protecţia vederii 
• În cazul în care, la controlul medical oftalmologic, se constată că nu pot fi utilizaţi ochelari 

de corecţie obişnuiţi, lucrătorii vor fi dotaţi cu mijloace de corecţie speciale, adecvate sarcinii de 
muncă. 

Informarea şi instruirea lucrătorilor 
• Lucrătorii vor fi instruiţi în utilizarea echipamentului de calcul înainte de începerea 

activităţii şi ori de câte ori se modifică organizarea sau dotarea locurilor de muncă. 
• Lucrătorii vor fi instruiţi special asupra necesităţii amenajării ergonomice a locului de 

muncă şi asupra poziţiilor corecte pe care trebuie să le adopte în timpul lucrului. 

Organizarea activităţii 
• Se vor planifica şi organiza activităţile de prelucrare automată a datelor astfel încât 

activitatea zilnică în faţa ecranului să alterneze cu alte activităţi. 
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Amenajarea locului de muncă 
• Locul de muncă trebuie să permită o bună corelare între caracteristicile antropofuncţionale 

ale utilizatorilor şi munca lor prin asigurarea posibilităţilor de reglare a diferitelor elemente 
componente ale acestuia. 

• Utilizatorii trebuie să aibă posibilităţi de modificare a poziţiei de lucru, în timpul 
activităţii. 

• Distanţele şi unghiurile de vedere trebuie să fie în raport cu cerinţele sarcinii de muncă şi 
în conformitate cu poziţia de lucru standard. 

• Pentru a păstra o poziţie de lucru confortabilă şi pentru a evita reflexiile şi efectul de 
orbire, utilizatorul trebuie să încline, să basculeze sau să rotească ecranul, oricare ar fi înălţimea 
ochilor deasupra planului de lucru. 

• Înălţimea optimă a centrului ecranului trebuie să corespundă unei direcţii de privire 
înclinate între 100 mm şi 200 mm sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor. 

• Înălţimea tastaturii trebuie să asigure în timpul utilizării un unghi între braţ şi antebraţ de 
minimum 90 grade. 

• În poziţie aşezat, distanţa dintre planul de lucru şi suprafaţa de şedere trebuie cuprinsă între 
200 mm şi 260 mm. 

• Ecranul, suportul de documente şi tastatură trebuie amplasate la distanţe aproximativ egale 
faţă de ochii utilizatorului, respectiv 600 mm + 150 mm. 

• Pentru asigurarea cerinţelor de securitate şi stabilitate, la locul de muncă trebuie: 
 
■ să se reducă la minimum vibraţiile inerente sau transmise; 
■ să se elimine posibilitatea basculării planului de lucru; 
■ să nu utilizeze obiecte improvizate pentru fixarea echipamentului de calcul. 
• Amenajarea posturilor de muncă într-o încăpere trebuie realizată astfel încât să se 

asigure: 
■ accesul uşor şi rapid al utilizatorilor la locul lor de muncă; 
■ accesul uşor şi rapid al personalului de întreţinere la toate părţile echipamentului, la 

poziţiile cablurilor şi la prizele electrice, fără întreruperea activităţii în desfăşurare sau cu o 
întrerupere minimă; 

■ un spaţiu de lucru care să răspundă nevoilor de spaţiu personal, de comunicare între 
indivizi şi de intimitate. 

• Conductorii electrici şi cablurile trebuie să respecte următoarele condiţii: 
■ să nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol; 
■ să aibă o lungime suficientă pentru a se adapta la nevoile reale şi previzibile ale 

utilizatorilor, inclusiv în cazul unei reamenajări a încăperii; 
■ să asigure accesul uşor iar întreţinerea să se efectueze fără întreruperea activităţii; 
■ cablajul trebuie să corespundă întregului domeniu de reglare a planurilor de lucru. 
• Conductorii electrici nu vor traversa căile de acces fără a fi protejaţi împotriva 

deteriorărilor mecanice. 
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Exploatarea echipamentelor de calcul 
• Se interzice lucrătorilor să utilizeze echipamentele de calcul pe care nu le cunosc şi pentru 

care nu au instruirea necesară. 
• Punerea sub tensiune a tablourilor de distribuţie va fi efectuată numai de către personalul 

autorizat în acest scop. 
• Se interzice personalului de deservire a echipamentelor de calcul să intervină la tablouri 

electrice, prize, ştechere, cordoane de alimentare, grupuri stabilizatoare, instalaţii de climatizare sau 
la orice alte instalaţii auxiliare specifice. 

• La punerea sub tensiune a calculatoarelor electronice se vor respecta, în ordine, 
următoarele prevederi: 

■ verificarea temperaturii şi umidităţii din sală; 
■ punerea sub tensiune a unităţii centrale, prin acţionarea butonului corespunzător de pe 

panoul unităţii centrale; 
■ punerea sub tensiune a echipamentelor periferice prin acţionarea butoanelor 

corespunzătoare de pe panourile de comandă, în succesiunea indicată în documentaţia tehnică a 
calculatorului. 

• Scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor electronice se va realiza în succesiunea inversă 
celei prevăzută la punerea sub tensiune. 

• Punerea în funcţiune a unui echipament după revizii sau reparaţii se va face numai după ce 
personalul autorizat să efectueze revizia sau reparaţia confirmă în scris că echipamentul respectiv este 
în bună stare de funcţionare. 

• Se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecţie ale echipamentelor de calcul. 
• Se interzice efectuarea oricărei intervenţii în timpul funcţionării echipamentului de calcul. 
• Se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci când se constată o 

defecţiune a acestuia. 
• Remedierea defecţiunilor se va realiza numai de către personalul de întreţinere autorizat. 
• Dacă în timpul funcţionării echipamentului de calcul se aud zgomote deosebite, acesta va 

fi oprit şi se va anunţa personalul de întreţinere pentru control şi remediere. 
• Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fără legătură la 

pământ. 
• Înlocuirea siguranţelor la instalaţiile electrice se va face numai de către personalul 

autorizat în acest scop. 
• Orice intervenţie în timpul funcţionării imprimantelor, permisă în documentaţia tehnică, se 

va realiza cu luarea măsurilor de evitare a antrenării părţilor corpului de către imprimantă. 
• În cazul unui început de incendiu în sala calculatoarelor, se va acţiona cu stingătorul cu 

praf şi dioxid de carbon. 
• Reluarea lucrului în zonele de acţiune a dioxidului de carbon se va face numai după 

ventilarea spaţiilor respective cu instalaţia de climatizare în funcţiune, în circuit deschis, un timp 
stabilit în funcţie de capacitatea ventilatoarelor şi volumul încăperilor, dar nu mai puţin de o oră. 
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• Se interzice consumul alimentelor pe masa suport a calculatorului sau deasupra tastaturii. 

Întreţinerea şi repararea echipamentelor de calcul 
• Se interzice accesul personalului de întreţinere şi reparaţii la echipamentele de calcul pe 

care nu le cunosc şi pentru care nu au fost instruiţi. 
• Orice reparaţie a echipamentelor de calcul se va efectua în conformitate cu prevederile din 

documentaţia tehnică a calculatorului. 
• Personalul de întreţinere şi reparaţii va verifica existenţa dispozitivelor de protecţie şi a carcaselor 

şi nu va autoriza punerea în funcţiune a echipamentului respectiv decât după montarea 
dispozitivelor şi carcaselor de protecţie. 

• Se interzice curăţirea sau ungerea echipamentelor în timpul funcţionării acestora. 
• Conducătorul locului de muncă împreună cu personalul care lucrează la echipamentele electrice 

vor verifica permanent imposibilitatea atingerii pieselor aflate normal sub tensiune (carcase 
intacte şi la locul lor, capace închise, izolaţia cablurilor nedeteriorată etc.). 

• Personalul de întreţinere a echipamentelor electrice trebuie să asigure dotarea circuitelor cu 
siguranţe fuzibile originale şi calibrate corespunzător şi reglarea aparatelor de protecţie pentru a 
deconecta la curentul de reglaj stabilit de proiectant. 

• Se interzice intervenţia la instalaţiile electrice a persoanelor necalificate în meseria de electrician 
şi neautorizate. 

• Intervenţiile la instalaţiile şi echipamentele electrice trebuie executate conform prevederilor  
 
         Normelor specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice. 

Cerinţe pentru echipamente electronice de calcul şi instalaţiile electrice 
• Tensiunea de alimentare a echipamentelor electronice de calcul trebuie să fie de maxim 230 V. 
• Circuitele electrice din care sunt alimentate echipamentele electronice de calcul trebuie să fie 

protejate la curenţi de scurtcircuit prin siguranţe fuzibile, siguranţe automate sau întrerupătoare 
automate. 

• Siguranţele fuzibile trebuie să fie originale şi calibrate la curentul nominal indicat de proiectant. 
• Curentul de scurtcircuit la care deconectează siguranţele fuzibile şi întrerupătoarele automate 

trebuie să aibă valoarea indicată de proiectant. 
• Echipamentele electrice de clasa a II-a de protecţie sunt construite cu izolaţie suplimentară sau 

întărită şi nu necesită nici o altă măsură de protecţie împotriva electrocutării prin atingere 
indirectă. 

• Echipamentele de clasa a III-a de protecţie sunt construite pentru a fi alimentate la o tensiune 
foarte joasă. 

• Sursa de tensiune foarte joasă trebuie să fie realizată astfel încât să nu poată apărea în circuitul de 
tensiune foarte joasă o tensiune mai mare. 

• Circuitele de alimentare cu energie electrică a echipamentelor de calcul trebuie separate de cele 



SPITALULUI DE 
PSIHIATRIE 

CAMPULUNG 
MOLDOVENESC 

 

PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND 
SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN 

MUNCĂ 

Ediția 3, 

Revizia 0 

 

COMISIA DE 

MONITORIZARE 
COD: PS-SPCM-CM- 09 

Pag.: 13/26 

Exemplar nr. 

1/8 

 
 

 

 

 

13

care alimentează alte instalaţii şi prevăzute cu posibilitatea de alimentare încă cel puţin 5 minute 
de la întreruperea tensiunii reţelei electrice şi semnalizarea acestui defect. 

• Orice dispozitiv periferic al calculatorului va fi prevăzut cu un întrerupător care să permită 
operatorului deconectarea dispozitivului respectiv, în caz de necesitate. 

 
Cerinţe pentru mobilierul de lucru 

• Mobilierul de lucru trebuie conceput şi realizat în funcţie de caracteristicile 
antropofuncţionale ale utilizatorilor şi de caracteristicile sarcinii de lucru, astfel încât să 
asigure acestora libertatea de mişcare, o poziţie de lucru corectă, confortabilă şi o 
performanţă ridicată. 

Masa  de lucru 
• Masa  de lucru va avea o suprafaţă suficientă pentru o amplasare flexibilă a monitorului, tastaturii, 

documentelor şi echipamentului auxiliar. 
• Suprafaţa de lucru trebuie să fie mată pentru a evita reflexiile. Sunt contraindicate culorile 

deschise care pot produce un contrast excesiv de luminanţă. 
• Materialul din care este confecţionat masa  de lucru nu trebuie să fie rece la atingere sau să 

antreneze o conductivitate excesivă a căldurii către corpul utilizatorului. 

Scaunul de lucru 
• Scaunul trebuie să fie stabil şi să-i permită utilizatorului libertate de mişcare şi o poziţie 

confortabilă. 

• Înălţimea scaunului trebuie să poată fi reglabilă. 
• Atunci când înălţimea scaunului nu poate fi reglată pentru a se adapta unor utilizatori de talie 

mică, se va prevedea un reazem pentru picioare. 

Cerinţe privind mediul de muncă  

Iluminat 
• Iluminatul încăperilor de lucru va fi proiectat în funcţie de caracteristicile sarcinii de 

muncă şi cerinţele vizuale ale utilizatorilor, astfel încât să se asigure niveluri de iluminare 
şi un contrast adecvat între ecran şi mediu, pentru obţinerea unei performanţe vizuale 
ridicate. 

 
Microclimat 

• În încăperile în care se desfăşoară activităţi de prelucrare automată a datelor, se vor asigura 
condiţii de confort termic. 

• Atunci când este necesar un microclimat strict controlat, se va urmări să nu se creeze curenţi de 
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aer supărători.  

     Zgomot 
• Zgomotul emis de echipamentele care aparţin postului de muncă nu trebuie să distragă atenţia şi 

să perturbe comunicarea verbală. 
• Imprimantele de mare viteză, care constituie surse de zgomot, vor fi aşezate în încăperi separate 

de sala calculatoarelor, izolate fonic şi prevăzute cu geamuri transparente pentru a facilita 
vizualizarea procesului de imprimare. 

• Instalaţiile de ventilare nu trebuie să antreneze prin funcţionarea lor o creştere semnificativă (mai 
mare de 3 dB) a nivelurilor sonore din aceste încăperi. 

Aceste norme sunt obligatorii şi nu sunt limitative, fiecare şef de compartiment 
poate aduce îmbunătăţiri şi completări ulterioare. 

 
 8.3.2. Norme interne de securitate şi sănătate în munca la arhiva şi depozite  
 
Reguli generale de igienă în muncă 
 
• Igiena muncii urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi măsuri de înlăturare a 

tuturor factorilor care contribuie la producerea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale. 
• Modalităţile de realizare a măsurilor ce trebuie luate în toate situaţiile legate de muncă, cu 

scopul protejării vieţii şi sănătăţii angajaţilor sunt următoarele: 
 
■ asigurarea în permanenţă a ventilaţiei corespunzătoare şi a iluminării uniforme, suficiente 

la locul de muncă; 
■ prezentarea la vizita medicală la angajare şi la examenul medical periodic; 
■ însuşirea şi respectarea normelor de securitate în muncă; 
■ utilizarea integrală a echipamentului individual de protecţie; 
■ evitarea consumului de băuturi alcoolice; 
■ însuşirea instrucţiunilor de prim ajutor în caz de accident de muncă conform 

documentarului privind măsurile tehnico-organizatorice de acordare a primului ajutor în caz de 
accidentare sau îmbolnăvire; 

■ respectarea normelor de igienă personală; 
■ întreţinerea curăţeniei şi igienei la locul de muncă; 
■ evitarea prezenţei la lucru în stare de oboseală sau în stare de sănătate care poate pune în 

pericol sănătatea altor persoane; 
■ păstrarea curăţeniei la locul de munca; 
■ se vor folosi măştile de protecţie şi mănuşile de protecţie atunci când se face 

curăţenie/revizie/inventar în sălile aparţinând arhivei; 
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■ mâinile se vor spăla bine cu apa şi săpun după terminarea activităţii. 
 
Angajarea şi repartizarea personalului la locurile de muncă 
 
• În vederea supravegherii sănătăţii angajaţilor în relaţie cu cerinţele locului de muncă şi în 

mod particular cu factorii nocivi profesionali, medicul de medicină a muncii va efectua controlul 
medical la angajare, controlul medical periodic şi examenul medical la reluarea activităţii, conform 
reglementărilor legale specifice. 

• Salariatul este obligat să se supună examinărilor medicale. 
• Prezenţa la locul de muncă sub influenţa băuturilor alcoolice, drogurilor sau a altor 

medicamente care afectează judecata, coordonarea sau viteza de reacţie a unei persoane poate 
produce accidente şi nu va fi acceptată. 
 

Obligaţiile salariaţilor din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă 
 
• salariaţii trebuie să presteze munca în aşa fel încât să nu se expună pe ei şi nici pe ceilalţi 

salariaţi la pericole de accidentare; 
• salariaţii trebuie să-şi însuşească şi să respecte normele de securitate şi sănătate a muncii; 
• să aducă la cunoştinţa şefului de serviciu/directorului orice situaţie care constituie un 

pericol de accident; 
• să aducă la cunoştinţa şefului de serviciu/directorului orice accident pe care l-a suferit el 

sau oricare alt salariat; 
• la părăsirea locului de muncă salariaţii vor verifica daca sunt stinse luminile şi dacă nu a 

rămas vreun aparat în priză; 
• deplasarea la serviciu de la domiciliu şi invers se face cu respectarea regulilor de 

circulaţie, pe drumurile publice, ca pieton sau conducător auto, cât şi a regulilor de deplasare cu 
mijloacele de transport în comun (de suprafaţă sau subteran); 

• salariaţii sunt obligaţi, în orice situaţie s-ar afla, să respecte semnificaţiile marcajelor sau 
inscripţionărilor de avertizare, alarmare, semnalizare, afişate pe pereţii sau pe uşile încăperilor sau 
clădirilor, pe echipamentele tehnice şi ambalaje sau cele care sunt afişate în exterior. 

 
Fumatul 
• Fumatul este interzis.  
Asigurarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie 
 
• Blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie este interzisă. 
• De asemenea este interzisă blocarea cu diverse materiale a hidranţilor şi a tablourilor 

electrice. 
• Folosirea aparatelor de încălzit improvizate este interzisă. 
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Aceste norme sunt obligatorii şi nu sunt limitative, fiecare şef de compartiment poate 
aduce îmbunătăţiri şi completări ulterioare. 

 
8.3.3. Norme interne de securitate şi sănătate a muncii pentru electricieni 
 
Tehnica securitatii muncii privind instalatiile si echipamentele electrice 

 
• În instalaţiile electrice vor fi folosite numai maşini, aparate şi echipamente omologate. 
• Este interzisă folosirea instalaţiilor sau echipamentelor electrice improvizate, 

necorespunzătoare. 
• Pentru prevenirea accidentelor de muncă prin atingere directă se vor aplica măsuri de 

protecţie în funcţie de condiţiile specifice. 
• Mijloacele individuale de protecţie vor fi corespunzătoare diferitelor lucrări care se execută 

la instalaţiile sau echipamentele electrice. 
• Personalul care lucrează la instalaţii sub tensiune va folosi totdeauna scule şi mijloace 

individuale de protecţie împotriva electrocutării şi acţiunii arcului electric. 
• Este interzis ca în exploatarea sau întreţinerea şi repararea unei instalaţii electrice să se 

aducă modificări faţă de proiect. 
• Persoanele care deservesc instalaţiile electrice trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 
 
> să nu vină la lucru în stare de ebrietate; 
> să fie sănătoase din punct de vedere psihic; 
> să posede cunoştinţe profesionale şi tehnice corespunzătoare; 
> să cunoască procedeele de scoatere de sub tensiune a persoanelor electrocutate şi de 

acordare de prim ajutor. 
 
 Instalaţiile electrice de utilizare pot fi exploatate, întreţinute, reparate sau modificate de către 

electricieni angajaţi şi autorizaţi din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii muncii, care îşi 
desfăşoară activitatea ca personal de servire operativă în instalaţiile de joasă tensiune, pe baza 
atribuţiilor de serviciu. 

 Personalul este obligat să execute dispoziţiile şefilor ierarhici în condiţiile prezentelor norme 
şi trebuie să prevină sau să oprească orice acţiune care ar putea conduce la accidentarea proprie 
sau a altor persoane. 

Orice electrician care constată o stare de pericol care poate conduce la accidente umane sau 
avarii tehnice este obligat să ia măsuri de eliminare a acestora. 
 Orice lucrare sau manevră care prezintă un pericol de accidentare nu trebuie întreprinsă, 
chiar dacă neexecutarea ei ar putea conduce la deranjamente şi/sau pagube materiale. 
 Orice dispoziţie dată contrar normelor de securitate şi sănătate a muncii se refuză şi se 
aduce la cunoştinţa şefului ierarhic superior al celui care a emis-o. 
 Şeful de lucrare şi executanţii sunt răspunzători pentru nerespectarea prevederilor din 
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norme în cadrul lucrării la care participă. 
      Fiecare lucrător este obligat ca la constatarea unor abateri de la prevederile prezentelor 

norme, ale instrucţiunilor tehnice interne, ale fişelor tehnologice sau ale altor reglementări, precum şi 
a unor defecte în instalaţiile electrice, care ar putea pune în pericol securitatea oamenilor, să ia măsuri 
în limita competenţei sale şi să comunice cele constatate şefului direct sau ierarhic superior. 

 
8.3.4. Norme interne de securitate şi sănătate a muncii pentru fochisti/mecanici instalatii 

încălzire cu gaze naturale. Instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale 

Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieţi omeneşti şi distrugeri de 
bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalaţiilor de gaze 
naturale, se vor respecta cu stricteţe instrucţiunile următoare: 

A. Înainte de aprinderea focului se fac următoarele operaţiuni: 
> ventilarea încăperilor în care funcţionează aparatele de utilizare; în centralele termice şi în 

încăperile cu aparate de consum cu flacără liberă se asigură o ventilaţie permanentă; 
> controlul tirajului aparatelor racordate la coş; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se 

aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul (curăţirea coşului de fum, 
curăţirea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică a gazelor de ardere, deschiderea 
clapelor de reglare etc); 

> controlul robinetului de manevră al aparatului de utilizare; dacă robinetul este deschis, acesta 
se închide şi se ventilează încăperea respectivă precum şi cele învecinate prin deschiderea 
uşilor şi ferestrelor; aprinderea focului se face numai după aerisirea completă; 

> asigurarea accesului aerului de ardere în focarul aparatului de utilizare (prin deschiderea 
uşiţelor cenuşarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea 
ventilatorului etc); 

> verificarea funcţionării aparaturii de automatizare, după caz; 
> ventilarea focarelor de la aparatele de utilizare. 

B.  La aprinderea focului în aparatele de utilizare neautomatizate şi arzătoare se fac 
următoarele operaţiuni: 

> aerisirea focarului, minim 5 minute înainte de aprinderea focului; 
> apropierea aprinzătorului de arzător; 
> deschiderea lentă a robinetului de manevră şi aprinderea focului, concomitent cu 

supravegherea stabilităţii flăcării. 
 
• Aprinderea se face numai cu aprinzător special construit în acest scop, fiind interzisă aprinderea 

directă cu chibrituri, hârtie etc. 
• Aprinderea focului la aparatele de utilizare automatizate se face conform instrucţiunilor elaborate 
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de fabrica producătoare. 

C.  Stingerea focului: 
• stingerea focului la aparatele de utilizare racordate cu furtun se va face prin închiderea robinetului 

de siguranţă existent înaintea furtunului; după stingerea flăcării se închide şi robinetul de 
manevră. 

• focul se aprinde şi se stinge numai de personalul instruit şi însărcinat cu această operaţiune prin 
grija conducătorului locului de muncă. 

D.  Indicaţii speciale 
La utilizarea gazelor naturale sunt interzise: 

> aprinderea focului dacă aparatul de utilizare nu este etanş sau nu are tiraj; 
> lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate; 
> obturarea coşului de fum al aparatelor de utilizare; 
> modificarea instalaţiilor de gaze fără aprobări legale şi prin persoane neautorizate; 

 
Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale se iau imediat următoarele măsuri: 

> stingerea tuturor focurilor; 
> deschiderea uşilor şi ferestrelor; 
> nu se aprinde nicio sursă de foc; 
> nu se manevrează aparate electrice; 
> nu se doarme în astfel de încăperi; 
> verificarea eventualelor scăpări de gaze naturale se face prin mirosire şi cu spumă de săpun cu 

apă. 

Nu uitaţi! 
Este interzisă verificarea cu flacără a instalaţiilor de gaze naturale, deoarece prezintă 

pericol de explozie şi incendiu 
Dormitul în încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate de utilizare nelegate la 

coşul de fum prezintă pericol de moarte. 
 
Prevenirea şi stingerea incendiilor 

•   Fiecare punct termic va fi dotat cu un stingător portabil cu spumă mecanică şi unul cu dioxid de 
carbon sau pulbere. 

Exploatarea instalaţiilor interioare de încălzire centrală 
• Conductele prin care circulă un agent termic, abur cu presiunea mai mare de 1 bar şi apă caldă cu 

temperatura mai mare de 1200 C, sunt supuse prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR C 15. 

Umplerea şi pornirea instalaţiei interioare 
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• Umplerea şi pornirea instalaţiei interioare se face cu apă tratată care îndeplineşte condiţiile de 
agent termic. La umplere în instalaţia interioară toate organele de închidere (cu excepţia celor de 
golire) sunt deschise; pe măsura umplerii şi dezaeresirii instalaţiei se închid organele de 
dezaerisire. 

• Se efectuează controlul întregii instalaţii de încălzire (distribuţie, coloane, corpuri şi aparate de 
încălzire) urmărindu-se: 
- modul de dilatare şi funcţionare a elementelor de compensare a dilatărilor; 
- etanşeitatea instalaţiei; 
- încălzirea conductelor şi corpurilor de încălzire. 

Regimul de exploatare curentă a instalaţiei interioare 
• Exploatarea constă în: 

- verificarea stării instalaţiei; 
- supravegherea şi urmărirea funcţionării; 
- corectarea regimului de exploatare; 
- întreţinerea instalaţiei. 

Verificarea stării instalaţiei 
• Verificarea instalaţiei se face permanent urmărindu-se: 

- realizarea siguranţei: armături de siguranţă, elementele de mişcare (motoare, pompe, 
compresoare), protecţia contra electrocutării; 

- etanşeitatea echipamentelor, armăturilor şi conductelor; 
- depistarea şi înlăturarea pierderilor de agent termic; 
- măsurarea rezistenţelor hidraulice în punctele prevăzute în proiect; 
- nivelul zgomotelor produse de echipamentele în mişcare; 
- indicaţiile aparatelor de măsură; 
- starea izolaţiei termice a echipamentelor şi conductelor; 
- înscrierea parametrilor (instalaţiei) şi transmiterea lor la şefii de compartimente de specialitate. 

8.3.5. Norme interne de securitate şi sănătate în muncă pentru muncitori 

Scule si dispozitive 
La executarea oricăror categorii de lucrări sunt admise numai sculele şi dispozitivele în perfectă 

stare, nefiind permisă utilizarea celor defecte sau improvizate. Sculele folosite trebuie să corespundă 
caracterului lucrărilor care se execută. 
• Fiecare muncitor este obligat să sesizeze imediat defecţiunile observate la sculele pe care le 

foloseşte, fiind interzisă continuarea lucrului cu unelte defecte. 
• Este interzisă cu desăvârşire utilizarea în procesul de producţie a sculelor proprietate personală, 

chiar dacă starea acestora este corespunzătoare. 
• Se interzice folosirea sculelor care nu sunt bine fixate în mâner. 
• La executarea lucrului la înălţime uneltele de mână vor fi păstrate în genţi rezistente fixate în mod 
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corespunzător. 
• Sculele şi uneltele folosite la percuţie (ciocane, dălţi foarfece etc.) nu pot fi folosite dacă au 

suprafeţe de percuţie deformate, înflorite sau ştirbite. Este interzisă călirea capetelor sculelor. 
• Folosirea lămpilor de lipit cu benzină se va face numai de către muncitori autorizaţi. 
• Sunt interzise turnarea şi scurgerea combustibilului, precum şi demontarea lămpii, deşurubarea 

capacului etc. în apropierea focului. 
• Lămpile de lipit vor fi prevăzute cu supape de siguranţă. 
• Este interzisă manipularea sculelor de mână acţionate electric de către muncitori care nu cunosc 

metodele de lucru şi măsurile de protecţie de prim ajutor ce trebuie luate în caz de electrocutare. 
• Muncitorii care lucrează cu unelte electrice portative alimentate la tensiune de până la 380 V sunt 

obligaţi a folosi mănuşi de cauciuc electroizolante, să poarte îmbrăcăminte uscată cu mânecile 
lungi. 

• Este interzisă scoaterea uneltei din mandrină înainte de oprirea completă a acesteia. 

Utilaje folosite în ateliere 

A. Maşini de găurit 
• Burghiul introdus în capul axului principal sau în mandrină trebuie să fie centrat corect şi bine 

fixat. 
• Se interzice folosirea burghielor cu cozi uzate care prezintă crestături, urme de ciocan etc. 
• În cazul ruperii burghiului în presă, partea ruptă se va scoate cu ajutorul unui dispozitiv sau cleşte. 
• Este interzisă frânarea cu mâna a axului port-mandrină sau a burghiului la oprirea maşinii. 
• Piesa de găurit trebuie fixată rigid pe masa maşinii cu ajutorul unui dispozitiv de prindere sau a 

unei menghine. 
• Ţinerea piesei cu mâna este interzisă. 

 

B. Polizoare 
• Corpurile abrazive trebuie să fie protejate în timpul exploatării cu carcase de protecţie 

confecţionate din otel sau fontă maleabilă. Pentru susţinerea pieselor în timpul prelucrării, 
polizoarele fixe trebuie să fie prevăzute cu suporţi de sprijinire. 

• Polizoarele fixe trebuie să fie prevăzute cu ecrane de protecţie mobile. 
• În cazuri bine justificate din punct de vedere tehnic, când nu se pot folosi ecrane de protecţie, se 

va lucra cu ochelari de protecţie prevăzuţi cu vizori incasabili. 
• După montarea corpului abraziv pe polizor, trebuie să se facă încercarea la mersul în gol, la turaţia 

de regim, timp de 5 minute. 
• Nu este admisă prelucrarea pe suprafeţele laterale ale discului abraziv atunci când maşina nu este 

destinată special pentru astfel de prelucrări. 
• Înainte de începerea lucrului cu polizorul manual, se va verifica dacă discul abraziv este montat 
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corect. 
• La întreruperea lucrului cu polizorul manual acesta nu se va lăsa din mână decât după oprirea 

completă a discului abraziv. 
• Orice defecţiune la polizor va fi raportată imediat maistrului. Locul de muncă va fi prevăzut cu 

paravane pentru a-i proteja pe cei care lucrează în împrejurimi. 
 

8.4. Protecția datelor cu caracter personal 
 
 În activitățile privind securitatea si sanatatea in munca Spitalul de Psihiatrie Câmpulung 

Moldovenesc va administra în condiții de confidențialitate și siguranță și numai pentru scopurile 
prezentei proceduri datele persoanelor fizice, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 
679 din 27 aprilie 2016. 
 

 
 
 
 
 
 

9. RESPONSABILI ŞI RESPONSABILITĂŢI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII 
 

 
Nr. 
crt. 

Compartiment/responsabil Acțiunea/operațiunea 

1. Secretar CM E 
2. Membru CM V 
3. Președinte CM Av 
4. Manager A 
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Ia măsuri pentru asigurarea securităţii şi protecţia 
sănătăţii lucrătorilor, prevenirea riscurilor 
profesionale, informarea şi instruirea lucrătorilor, 
asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor 
necesare securităţii şi sănătăţii în muncă. 
Ţinând seama de natura activităţilor din instituţie, 
managerul are obligaţia:  
 a) să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea 
lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de 
muncă şi la amenajarea locurilor de muncă;  
 b) să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al 
protecţiei sănătăţii lucrătorilor;  
 c) să ia în considerare capacităţile lucratorului în ceea 
ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă, atunci 
când îi încredinţează sarcini;  
 d) să asigure ca planificarea şi introducerea de noi 
tehnologii să facă obiectul consultarilor cu lucrătorii 
si/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte 
consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, 
determinate de alegerea echipamentelor, de condiţiile 
şi mediul de muncă;  
e) să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele 
cu risc ridicat şi specific, accesul să fie permis numai 
lucrătorilor care au primit şi şi-au insusit instrucţiunile 
adecvate. 

5. Compartimente medicale și 
nemedicale 

Ap 

Şefii de compartimente au obligaţia prelucrării 
personalului din subordine pe linia sănătăţii şi a 
securităţii în muncă În situaţia în care sănătatea şi 
securitatea în muncă face obiectul unui contract de 
prestări servicii încheiat cu un furnizor abilitat, sarcina 
instruirii personalului revine acestuia. Prelucrarea 
personalului se va realiza ritmic, trimestrial pentru personalul 
angajat sau de cate ori va fi nevoie şi pentru fiecare nou 
angajat.Activitatea de instruire se va efectua la întâlniri de lucru 
cu întreg personalul. 
De asemenea în situaţia în care se vor constata abateri 
se va relua procesul de instruire al întregului personal.  

 
6. Secretar CM Ah 
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10. a. FORMULAR DE EVIDENŢĂ A MODIFICĂRILOR 
 

N
r 

cr
t.

 

E
di

tţ
e 

D
at

a 
ed

iţ
ie

i 

R
ev

iz
ie

 

D
at

a 
re

vi
zi

ei
 

N
r.

 p
ag

in
a 

m
od

if
ic

at
ă 

D
es

cr
ie

re
 

m
od

if
ic

ar
e 

Se
m

na
tu

ra
 

co
nd

uc
at

or
 

co
m

pa
rt

im
en

t 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 09.01.2019 - - - - - 

 
 

a. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII 
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1 Comitet Director 
Dr. Zbranca 

Luana Cristina 
      

2 Comitet Director 
Ec. Rusu Samson 

Aurora 
      

3 Sectia Psihiatrie 
Dr. Paziuc Lucian 

Constantin 
      

4 RUNOS  Oanea Mihaela       

5 Administrativ 
Lupusanschi 

Mariana 
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6 Juridic 
Piticari Angello 

Luigi 
      

7 Comp. IT Stefeliga Ovidiu       

8 
Comisie 

monitorizare  
Lupusanschi 

Mariana 
      

 
 
 
 
 
 
 

b. INDICATORI DE MONITORIZARE 

Indicatori de monitorizare  ai rezultatelor          Analiza rezultatelor implementarii 
Analiza 1 
data 

Analiza 2 
data 

Analiza 3 
data 

Analiza 4 
data 

Indicatori de structura.  
• Nr de personal medical angajat/Nr 

personal medical estimat  
• Nr de personal administrativ 

angajat/Nr personal administrativ 
estimat  

    

Indicatori de proces. 
• Nr instructaje  efectuate /Nr instructaje 

planificate an 

    

Indicatori de rezultat  
• Nr de reclamaţii pacienţi/aparţinători 
• Gradul de satisfacţie al pacienţilor 

privind calitatea îngrijirilor medicale 
acordate 
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START 

 

 

 

c. ANEXE, INREGISTRARI,DIAGRAMA DE PROCES  

Anexa 1  DIAGRAMA DE PROCES A PROCEDURII DE DE SISTEM PRIVIND 
SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 
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                                                                                                 A 

Persoana responsabilă cu 
elaborarea PS 

Conducător compartiment 

Verifică PS 

Semnează PS 

Modificări sau completări 

 

Stabilirea activităţilor procedurilor şi a 
responsabilităţilor 

    PS semnată de 
conducător compartiment 
    Avizată de jurist 

Secretariat tehnic CM 

     Înregistrează           
procedura 

Verifica PS dacă respectă 
structura şi formatul 
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                           da 
 

 
                                                                                                                                                        da 
                                                                                                      Modificări sau completări 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Secretariat tehnic CM 
 
 
                                                                                                                     Distribuie copii PS 
                                                                                                                     Îndosariază originalul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

Modificări sau 
completări 

Comisia de 
monitorizare 

Analizează PS 

Preşedinte CM Avizeaza PS 

Conducător entitate Aprobă PS 

Decizia de actualizare PS 

Conducător compartiment 

Actualizare PS 

Secretariatul tehnic CM Arhivează originalul 
PS actualizate 


