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         Anexa nr. 7                 
 

 STRUCTURA  
PROCESULUI DE INSTRUIRE A SALARIA ŢILOR ÎN DOMENIUL SITUA ŢIILOR DE URGEN ŢĂ 

ÎN CONFORMITATE CU OMAI 712 / 2005 MODIFICAT PRIN O MAI 786 / 2005 
 

TEMATICA INSTRUIRII PARTICIPAN ŢI 
Când se 
execută 

Mod de 
verificare şi 
înregistrare 

Metoda 
Cine 

execută Observaţii 

1 2 3 4 5 6 7 
A. INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL  – MINIM 8 ORE,  Grupe de max. 20 persoane 

a) conţinutul actelor normative care reglementează 
managementul situaţiilor de urgenţă şi activitatea de 
apărare împotriva incendiilor, precum şi actele 
normative specifice profilului operatorului economic; 
b) managementul situaţiilor de urgenţă şi modul de 
organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor 
la nivelul operatorului economic; 
c) mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a 
incendiilor cu care sunt echipate construcţiile, 
instalaţiile, amenajările şi modul de utilizare a acestora, 
precum şi mijloacele tehnice existente şi planificarea 
resurselor pentru realizarea măsurilor de protecţie 
civilă; 
d) formele şi metodele specifice de prevenire şi 
stingere a incendiilor; 
e) modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de 
urgenţă şi în cazul observării şi anunţării unui incendiu; 
f) acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea şi 
înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă. 

a) nou-angajaţii în muncă, indiferent de durata sau de forma contractului de 
muncă; 
b) salariaţii transferaţi de la o unitate la alta sau detaşaţi în unitatea 
respectivă; 
c) lucrătorii sezonieri, temporari sau zilieri; 
d) studenţii şi elevii din şcoli şi licee aflaţi în practică de specialitate. 

La angajare 
 

Teste 
Fişa de instruire 

 

Cadrul 
tehnic cu 
atribuţii în 
domeniul 

P.S.I., 
inspectorul 
de protecţie 
civilă, şeful 
locului de 

muncă 

Persoanele care 
nu şi-au însuşit 
nivelul minim 
de cunoştinţe 
stabilit pentru 
instructajul 
introductiv 

general nu vor fi 
admise la 
locurile de 

muncă. 

B. INSTRUCTAJUL SPECIFIC LOCULUI DE MUNC Ă – MINIM 8 ORE INDIVIDUAL  

  

a) caracteristicile fizico-chimice ale substanţelor, 
materialelor şi produselor utilizate la locul de muncă; 
b) condiţiile care determină ori favorizează producerea 
accidentelor şi avariilor tehnologice şi cauzele 
potenţiale de incendiu şi/sau de explozie specifice 
locului de muncă, măsurile de prevenire a acestora; 
c) descrierea, funcţionarea, monitorizarea şi modul de 
intervenţie la instalaţiile şi sistemele de siguranţă ale 
maşinilor şi utilajelor de la locurile de muncă, inclusiv 
cele de prevenire a avariilor tehnologice; 
d) descrierea, funcţionarea, amplasarea şi modul de 
acţionare a instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, 
dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva 
incendiilor; 
 
 

a) nou-angajaţii în muncă, indiferent de durata sau de forma contractului de 
muncă; 
b) salariaţii transferaţi de la o unitate la alta sau detaşaţi în unitatea 
respectivă; 
c) lucrătorii sezonieri, temporari sau zilieri; 
d) studenţii şi elevii din şcoli şi licee aflaţi în practică de specialitate. 

INSTRUCTAJUL SE VA EXECUTA ŞI: 
a) dacă un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul 
de munca; 
b) dacă s-au adus modificări procesului tehnologic sau au fost introduse noi 
tehnologii; 
c) la reluarea activităţii după producerea unui incendiu, explozii sau situaţii 
de urgenţă; 

La angajare  

Test 
Fişa de 
instruire 
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Admiterea 
definitivă la 

lucru a 
persoanelor 

instruite se face 
numai după 
verificarea 

acestora pe bază 
de teste cu 
privire la 
nivelul de 
însuşire a 

cunoştinţelor 
necesare. 
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TEMATICA INSTRUIRII PARTICIPAN ŢI 
Când se 
execută 

Mod de 
verificare şi 
înregistrare 

Metoda 
Cine 

execută 
Observaţii 

C. INSTRUCTAJUL PERIODIC  – MINIM 2 ORE 
Personalul cu funcţii de execuţie sau operative, care sprijină serviciile de 
urgenţă (structurile de răspuns) în cazul producerii situaţiilor de urgenţă; 30 de zile 

Personalul care lucrează nemijlocit cu aparate, maşini, utilaje şi instalaţii 
tehnologice (tehnicieni, maiştri, subingineri, ingineri), precum şi pentru 
analişti, cercetători şi personalul din laboratoare; 

1 - 3 luni 

Personalul auxiliar din secţiile şi sectoarele de producţie, control tehnic, 
cercetare, proiectare, de întreţinere şi reparaţii, investiţii, transporturi; 3 - 6 luni 

a) actele normative care reglementează managementul 
situaţiilor de urgenţă, activitatea de apărare împotriva 
incendiilor şi activitatea de protecţie civilă; 
b) obligaţiile generale şi specifice care revin fiecărei 
categorii de salariaţi pentru realizarea managementului 
situaţiilor de urgenţă în cadrul unităţii; Personalul auxiliar care are atribuţii de organizare, conducere şi control 

(şefi de secţii, ateliere, instalaţii, depozite etc.), pentru cel din conducerea 
operatorului economic 

1 - 6 luni 

 
Verificări prin 

sondaj 
Test anual 

Fişa individuală  
de instruire 

A
cc

en
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e
 d

e
m

o
ns

tr
a
ţii

 
p

ra
ct

ic
e Persoanele 

desemnate 
de manager 

Tematică de 
pregătire 

Grafic anual 
de instruire 

D. INSTRUCTAJUL PE SCHIMB  - 10-15 minute 
Reguli şi măsuri de prevenire a situaţiilor de urgenţă, 
pe baza identificării tipurilor de risc existente şi ţinând 
cont de constatările anterioare, precum şi de 
operaţiunile sau lucrările care se execută pe timpul 
schimbului respectiv. 

Salariaţii din tura de serviciu 
La intrarea în 

tura de 
serviciu 

Consemnare în 
registrul de 

predare-primire 

 
Conducător 

loc de 
muncă 

 

E. INSTRUCTAJUL SPECIAL PENTRU LUCR ĂRI PERICULOASE 

Tehnologia de execuţie 

Conducător 
formaţie de 

lucru; 
 

Condiţiile tehnologice 

 
 
Personalul implicat în: 
a) executarea unor operaţiuni de manevră ori de comandă a unor instalaţii 
sau utilaje tehnologice de importanţă ori intervenţia asupra acestora, a căror 
operare greşită poate determina sau favoriza producerea unor incendii de 
amploare, explozii, calamităţi naturale ori a altor situaţii de urgenţă; 
b) lucrări de reparaţii sau de întreţinere, distrugerea unor deşeuri sau 
reziduuri periculoase pentru viaţa oamenilor sau pentru mediu; 
c) prelevarea de probe din recipiente sau instalaţii care conţin substanţe 
periculoase. 
d) lucrări de sudare; 
e) lucrări de tăiere sau lipire cu flacără; 
f) lucrări care pot provoca scântei mecanice; 
g) lucrări care pot provoca scântei şi arcuri electrice sau scurtcircuite; 
h) lucrări de topire a bitumului sau asfaltului; 
i) lucrări de curăţare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte 
tehnologice sau conductoare electrice; 
j) lucrări la care se utilizează foc deschis (dezgheţări, decongelări, 
aprinderea cuptoarelor tehnologice, cazanelor etc.); 
k) punerea ori repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice 
care prezintă risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora; 
l) aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă 
vapori şi gaze inflamabile şi/sau explozive; 
m) curăţarea interioară a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de 
evacuare în care au fost stocate, prelucrate ori vehiculate produse 
combustibile etc.; 
n) depozitarea, manipularea şi transportul de substanţe/materiale 
periculoase; 

Înainte de 
începerea 

unor lucrări 
care implică 

existenţa 
unor factori 
de risc care 

pot determina 
sau favoriza 
producerea 
unor  tipuri 

de risc. 

Consemnare în 
autorizaţia de 

execuţie a 
lucrării, registrul 

de tură sau  
fişele 

individuale .de 
instruire 

 

Conducător 
loc de 
muncă. 
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TEMATICA INSTRUIRII PARTICIPAN ŢI 
Când se 
execută 

Mod de 
verificare şi 
înregistrare 

Metoda 
Cine 

execută 
Observaţii 

F. INSTRUCTAJUL LA RECALIFICAREA PROFESIONAL Ă - MINIM 8 ORE INDIVIDUAL 
Doar unele aspecte din cadrul problematicii pentru 
instructajul specific locului de muncă, care se apreciază 
că sunt necesare ca urmare a noilor sarcini de muncă pe 
care le au de îndeplinit 

Persoanele care îşi vor desfăşura activitatea în acelaşi loc 
de muncă în care au lucrat şi înainte de conversia 
profesională 

Şeful 
locului de 

muncă 

a) caracteristicile fizico-chimice ale substanţelor, 
materialelor şi produselor utilizate la locul de muncă; 
b) condiţiile care determină ori favorizează producerea 
accidentelor şi avariilor tehnologice şi cauzele 
potenţiale de incendiu şi/sau de explozie specifice 
locului de muncă, măsurile de prevenire a acestora; 
c) descrierea, funcţionarea, monitorizarea şi modul de 
intervenţie la instalaţiile şi sistemele de siguranţă ale 
maşinilor şi utilajelor de la locurile de muncă, inclusiv 
cele de prevenire a avariilor tehnologice; 
d) descrierea, funcţionarea, amplasarea şi modul de 
acţionare a instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, 
dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva 
incendiilor; 

Toate 
categoriile de 
salariaţi care 
au parcurs un 

curs de 
formare 

profesională 

Persoanele care îşi vor desfăşura activitatea în alt loc de 
muncă din cadrul operatorului economic 

Înainte de 
exercitarea 

noii calificări 

Test 
Fişa de instruire 

In
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u
si

v 
de

m
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st
raţi
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ct
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e 

Şeful 
locului de 

muncă 

 

G. INSTRUCTAJUL PENTRU PERSONALUL DIN AFARA OPERATO RULUI ECONOMIC 

Prezentarea procedurilor specifice instructajului 
introductiv general 

a) personalul societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii; 
b) personalul societăţilor comerciale de reparaţii, revizii, întreţinere şi de 
service; 

Prezentarea procedurilor din cadrul instructajului 
specific locului de muncă 

c) personalul care efectuează transport de materiale periculoase; 
d) personalul de pază aparţinând altor societăţi comerciale sau firme 
specializate; 

Prezentarea unei proceduri special întocmite 
cuprinzând principale reguli de prevenire care trebuie 
respectate şi atenţionarea asupra pericolelor existente 
în anumite locuri de pe traseul parcurs  

e) vizitatori în grup de minimum 5 persoane. 

La 
prezentarea 
în incinta 

operatorului 
economic 

Proces-verbal 
special întocmit 

 Cadrul 
tehnic cu 
atribuţii în 
domeniul 

P.S.I., 
inspectorul 
de protecţie 

civilă,  
şeful 

locului de 
muncă 

 

 
NOTĂ: Instructajul periodic se face de către persoanele desemnate de conducătorul operatorului economic, astfel: 

    a) pentru personalul de execuţie, de către conducătorul locului de muncă respectiv; 
    b) pentru personalul încadrat pe funcţii tehnice şi administrative din sectoarele de producţie şi din compartimentele de cercetare, proiectare, 

întreţinere, reparaţii, controlul calităţii, aprovizionare tehnico-materială şi desfacere, de către şefii compartimentelor respective; 
    c) pentru şefii de secţii, sectoare, compartimente funcţionale şi şefii de departamente, de către personalul tehnic de specialitate (inspectorul de 

protecţie civilă sau cadrul tehnic PSI) 
 

Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se realizează de către persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii : 
    a) sunt bine pregătite profesional; 
    b) cunosc problematica specifică domeniului managementului situaţiilor de urgenţă; 
    c) posedă calităţi psihopedagogice şi atestatele prevăzute de lege. 
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Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă, va urmări punerea în aplicare a prevederilor 
prezentului ordin, nerespectarea prevederilor Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă atragând 
răspunderea conform legii. 

 
Graficul instruirii periodice a personalul cu funcţii de execuţie sau operative, care sprijină serviciile de urgenţă (structurile de răspuns) în cazul 

producerii situaţiilor de urgenţă 
 
LUNA IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DE C 
ZIUA             
 
 

Graficul instruirii periodice a personalului care lucrează nemijlocit cu aparate, maşini, utilaje şi instalaţii tehnologice (tehnicieni, maiştri, 
subingineri, ingineri) 

 
LUNA IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DE C 
ZIUA             

 
 

Graficul instruirii periodice a personalului TESA, cu atribuţii de organizare, conducere şi control (fără funcţii operative sau de execuţie, 
personal biroruri etc.) 

 
LUNA IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DE C 
ZIUA             

 
 
 


