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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 

Unul din obiectivele proiectului consta in consolidarea capacitatii pentru a incuraja functionarea dialogului social 
privind sanatatea și securitatea muncii la locul de munca in sectorul educational prin instruirea a 400 membri ai Comite-
telor de Sanatate si Securitate in Munca (CSSM) din 200 de scoli. Acest obiectiv s-a realizat prin implementarea activita-
tii 2 - Formare de formatori in cadrul careia au fost formati 24 formatori ce in etapa urmatoare de implemetare a proiec-
tului vor forma cei 400 de membri ai Comitetelor de Sanatate si Securitate in Munca (CSSM) din 200 de scoli. 

PROGRAMUL DE SELECȚIE 
AL FORMATORILOR 

Programul este compus din 2 stagii de formare organizate astfel: 
Stagiul 1 de formare:   
Specializarea formatorilor  în sănătatea și securitatea muncii (4 module de formare, în perioada martie - iunie 2013) 
 Stagiul 2 de formare:  
Schimb de experienta și bune practici in sănătatea și securitatea muncii (vizita de studiu la Oslo in luna septembrie 

2013) 
Scop: abilitarea formatorilor in organizarea, coordonarea si monitorizarea activitatii de asigurare a securitatii si       

sanatatii in munca in conformitate cu legislatia nationala in vigoare. 
Tipul de program: perfecţionare, 48 de ore pregătire teoretică şi practică  
Tematica: 

 Legislatia din domeniu si modul in care sa urmareasca aplicarea prevederilor acesteia. 

 Conceptele de baza privind securitatea si sanatatea in munca. 

 Modul de definire si identificare a unui eveniment, incident periculos, accident de munca sau a unei boli                  
profesionale. 

 Modul de comunicare si cercetare a unui eveniment, incident periculos, accident de munca. 

 Primul ajutor: alerteaza factorii de interventie, adopta masuri privind eliminarea pericolelor in zona evenimentului. 

http://www.formare-fsli.ro/proiect/Norvegia/index.php


 

 

 
Acreditare: Cursul este recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si          Ministerul 

Educatiei Naționale si este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA), la      finalizarea lui acordandu
-se un certificat de absolvire avizat de CNFPA.  

Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii si sunt recunoscute la nivel national de catre Ministerul 
Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Naționale 

 
Selectarea de formatori - activitatea a fost realizată de către o comisie de selecție formată dintr-un președinte și doi evaluatori. 

La selecția au fost înscrisi 48 de profesori / instructori din care au fost selectati 26 de persoane care au început cursul de instruire in 
SSM. 

 Metodele prin care s-a facut publica informatia privind inscrierile la acest curs au fost: 
Informare in cele 62 de organizații regionale afiliate la FSLI cu privire la formare; 

Informare a membrilor afiliați ai CSDR și FSLI cu privire la formare, prin intermediul site-ului proiectului; 
 
Elaborarea criteriilor de selectie: Selecția s-a bazat pe un set de criterii de selecție elaborate de către echipa de      management 

și aprobat de către managerul de proiect, criterii de selectie ce sunt publice pe site-ul proiectului.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESFASURAREA CURSULUI DE FORMARE - REZULTATE 

 
 
Calendarul Stagiului 1 de formare ce s-a desfasurat in Bucuresti (specializarea formatorilor  în sănătatea și securitatea muncii, 

program de formare-80 ore) a fost: 
 Modul I: 22-24 martie 2013 
 Modul II: 19-21 aprilie 2013 
 Modul III: 24-26 mai 2013 
 Modul IV: 14-16 iunie 2013 
 Modul V: 28 iunie 2013 (evaluare finala) 
Cursul de formare a fost livrat de catre un furnizor de formare  autorizat ce a fost selectat prin cerere de oferte.  
Aceasta companie a oferit un curs de formare specifică SSM-ului constând în 80 de ore.  
 



 

 

 
 Cursul a fost impartit in 4 module in cadrul carora, formatorii selectați au dobândit cunoștințe pentru a elabora: 

 Plan de protectie si preventie 

 Instructiuni de siguranta si sanatate la locul de munca 

 Subiecte și fișiere individuale de formare profesională 

 Lista interna de acordare a echipamentului individual de protecție, siguranța alimentară și materiale sanitare 

 Documente ale Comitetelor SSM 
Document de investigare a accidentelor la locul de muncă din care rezultă        incapacitate temporară de muncă mai mult de 3 
zile. 

 Toți cursanții au primit un manual de SSM și un DVD care conține documente și informații despre proiect, despre 
SSM in România, Norvegia și în UE, informatii cu privire la sistemul de învățământ din Norvegia și UE și masurile de SSM 
din aceste țări. 
 
 La sfârșitul acestui curs participanții au fost evaluati de către o comisie independentă (externă), care a decis să 
acorde titlul și certificatul de Inspector de siguranță și formator pentru 24 de participanți la training. Ei pot sa predea     
conceptele de SSM celor 400 de membri ai Comitetelor SSM din școlile selectate pentru a participa la proiect. Formatorii 
în acest curs au dobândit abilitățile necesare de legislație specifică în desfășurarea și coordonarea măsurilor de protecție 
a angajatorului prevenirea și competențele / abilitățile necesare pentru monitorizarea conformității / aplicarea legii în 
acest domeniu.  
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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  


