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CĂTRE,
toate unităţile de învăţământ

Prin prezenta vă reamintim următoarele:

1. În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, angajatorii au
obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea s alariaţilor în toate aspectele legate de muncă
(organizarea activităţii de securitate şi sănătate; asigurarea salariaţilor pentru risc de accidente şi
boli profesionale, în condiţiile legii; instructajul la angajare şi periodic; constituirea comitetului
de securitate şi sănătate în muncă şi protecţia salariaţilor prin servicii medicale, în condiţiile
legii, etc).

2. Prin H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, s -au stabilit
condiţiile medicale pentru angajarea în muncă şi controlul medical periodic, fişa nr. 138 -
instituţii de învăţământ:

- examen medical la angajare : conform datelor din dosarul personal şi radioscopie
pulmonară, examen psihologic, examen psihiatric ( numai la recomandarea medicului specialist
de medicina muncii);

- examen medical periodic : examen clinic general anual, radioscopie pulmonară –
numai la recomandarea medicului de medicina muncii, examen psihologic – teste de
comportament, teste de personalitate – anual, examen psihiatric numai la indicaţia medicului
specialist de medicina muncii;

- contraindicaţii: leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive, psihoze, alcoolism
cronic.

Examenul psihologic va fi efectuat de către psihologi autorizaţi în psihologia muncii, iar
dosarul medical va fi avizat de medicul de medicină a muncii din cadrul cabinetelor de medicina
muncii- autorizate.

Costurile examenelor medicale obliga torii, conform legii, se suportă de către angajator.
Pentru informaţii suplimentare veţi studia cu atenţie actele normative şi veţi solicita

lămuriri la Autoritatea de Sănătate Publică Iaşi - serviciul de medicina muncii (dr. Ivanovici
Doina - şef serviciu).

3. În baza Legii nr. 319/2006, angajatorul are obligaţia de  a asigura securitatea şi
sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă (art. 6 - art. 21).



4. Conform O.U.G. 34/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare, aprobate cu H.G.
925/2006, unităţile de învăţământ în calitate de autorităţi contractante, au obligaţia de a preciza
condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii c are trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii
contractului de lucrări ori de servicii ( vezi art. 34 din O.U.G. 34/2006 ).

5. Conform prevederilor Legii nr. 35/2007, instituţiile de învăţământ au obligaţia de a
emite un regulament de ordine interioară, cu precizarea condiţiilor de acces în şcoala a
profesorilor, elevilor şi vizitatorilor şi de a stabili semnele distinctive pentru elevi.

6. Pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morala a elevilor şi studenţilor, prin
H.G. nr. 128/1994, se interzice perturbarea în orice mod şi fără drept a activităţilor din unităţile
de învăţământ şi se interzice comercializarea ori expunerea spre vânzare a băuturilor alcoolice, a
tipăriturilor şi înregistrărilor audio şi video cu conţinut obscen.

7. Conducerea unităţii de învăţământ va lua toate măsurile în vigoare care se impun
pentru utilizarea legală şi în condiţii de securitate a microbuzelor şcolare (obţinerea avizelor
necesare şi a licenţelor de transport). Microbuzele şcolare vor fi folosite numai pentr u transportul
şcolar.

Veţi avea în vedere efectuarea instructajului de protecţia muncii specific atât pentru
personalul angajat cât şi pentru elevi.

8. Unităţile de învăţământ care au spaţii închiriate pentru activităţi comerciale, vor
urmării respectarea dispoziţiilor legale în speţă şi vor verifica existenţa avizelor prevăzute de
lege - A.S.P. şi  A.S.V - pentru produsele expuse spre comercializare şi vor interzice
comercializarea produselor stabilite ca nocive pentru elevi.

9. De asemenea, conducerea unităţii de învăţământ are obligaţia de a lua toate măsurile
necesare pentru securitatea la incendiu şi protecţia civilă (Legea 307/2006, Ordinul 1184/2006 –
Norme privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţe, H.G.
1739/2006 - pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării
şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu , Ordin nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor d e urgenţă).

Va  dorim  un an şcolar liniştit şi cu realizări cât mai multe.

Inspector Şcolar General,
Prof. Elvira Rotundu Consilier Juridic,

Mihai Crauciuc


