PROGRAMUL DE INSTRUIRI ȘI SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ A SPECIALIȘTILOR DIN
CADRUL INTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE MEMBRE
AMAC
Domeniu: Securitate și sănătate în muncă în cadrul operatorilor de AAC

CONCEPT
Titlul MODUL:

Cursul de instruire adresat specialiștilor din domeniul securității și
sănătății în muncă, în Centrul de Instruire al SC Apavital SA, orașul Iași,
România

Obiectiv:

Acordarea de sprijin calificat și eficient specialiștilor din domeniul securității și sănătății în
muncă si prevenirea și stingerea incendiilor, din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și
de canalizare membre AMAC

Participanți:

50 de specialiștilor din domeniul securității și sănătății în muncă proveniți din întreprinderi
furnizoare de servicii de alimentare cu apă şi canalizare din Republica Moldova

Locație:

Centrul de Formare Profesională al S.C. Apavital SA, str. Spital Pașcanu, Iași, România.

Organizator:

AMAC; S.C. Apavital S.A.; Asociația ACVO

Perioada:

12-14 mai 2019

Responsabil
modul:

Iuri Nistor, Director Executiv Asociația Moldova Apă-Canal
Vicu Grasu, coordonator modul

Pr oiectul SDC-ADA “Consolidar ea cadr ului instituțional în
sector ul alimentăr ii cu apă și sanitație din Republica
Moldova”

AGENDA (Ziua 1)
Ora
08.45-9.00

Tema sesiunii

Lectorul/Moderator

Înregistrarea participanților
TOMA Ion,
director general SC
Apavital SA

09.00 – 09.30

09:30-10:00

10.00 – 10.20

10.20-10.40

10.40-11.10

11.10 – 11.30

TANASIEVICI
Daniel George
Inspector sef- ITM Iași

Deschiderea oficială:
 cuvântul oficialităților;
 prezentarea participanților.

CALDARESCU
Gabriela
Sef serviciu Control
Securitate si Sanatate in
Munca – ITM Iași

Sesiunea 1. Dezvoltarea organizațională și instituțională
națională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă
 Autorități de stat și instituții publice din România
 Agenții ale Uniunii Europene
Sesiunea 1. Bazele legislației europene și române în
domeniul securității și sănătății în muncă
 Legislatie primara de securitate si sanatate in munca
 Legislatie secundara de securitate si sanatate in
munca
Sesiunea 1. Serviciul intern de prevenire și protecție
 Organizarea activităților de prevenire si protecție
 Cerințe minime de pregătire în domeniul securității și
sănătății în muncă
 Structura organizatorica a serviciului
Sesiunea 1. Medicina muncii
 Control medical ( angajare, periodic)
 Boli profesionale
Sesiunea 1. Igiena muncii (igiena ocupationala)
 Notiuni generale de toxicologie industriala,
 Procesul tehnologic și locul de muncă
 Prelevarea probelor de aer
 Buletine de analize

11.30 – 12.00

coffee-break

Sesiunea 1. Evaluarea riscurilor profesionale la locurile
de muncă.
12.00 – 13.00




Evaluarea nivelurilor de riscuri profesionale la
locurile de muncă
Analiza riscurilor profesionale

NISTOR Iurie,
director executiv AMAC
Prof. univ. dr. ing.
BACIU Constantin,
Director departament
Facultatea de SIM,
Universitatea Tehnică
„Gh. Asachi” Iaşi
Ing. CIORBA
Florentina
Șef Birou SSM

Ing. CIORBA
Florentina
Șef Birou SSM

Dr. REUȚ Daniela
Medic medicina muncii

Teh. MANEA
Tiberiu Sorin
Birou SSM











Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru
fiecare componentă a sistemului de muncă,
respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de
muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă
pe locuri de muncă/posturi de lucru;
Metodologia de evaluare a nivelului de risc
Raport general al evaluarii
Evidența zonelor cu risc ridicat şi specific.
Identificarea echipamentelor individuale de protectie
necesare pentru posturile de lucru din întreprindere
şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu
echipament individual de protecție, conform
prevederilor (tabel cu evaluarea riscurilor pentru
selectionarea
echipamentului
individual
de
protectie);
Alimentație de protectie (ceai/apa minerala).
Elaborarea Planului anual de protectie si prevenire.

Ing. CIORBA
Florentina
Șef Birou SSM

Masa de prânz

13.00 – 14.00

Sesiunea 1. Instruirea lucrătorilor/ pericol grav și iminent/
Comunicarea si cercetarea evenimentelor, înregistrarea
și evidența accidentelor de muncă și a incidentelor
periculoase
14.00 – 15.00

15.00 – 16.00




Instrucțiuni privind securitatea și sănătatea muncii;
Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si
sanatatii in munca
 Pericol grav si iminent si zone cu risc ridicat si
specific
 Comunicarea
si
cercetarea
evenimentelor,
inregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a
incidentelor periculoase
Sesiunea 1. Securitatea la incendiu.
 Asigurarea securității la incendiu în construcții și
instalații;
 Lista cu substanţele periculoase, clasificate portivit
legii;
 Lucrări cu foc deschis. Permisul de lucru cu foc
deschis;
 Instruirea lucrătorilor în domeniul situaţiilor de
incendiu;
 Avizarea şi autorizarea în domeniul situaţiilor de
incendiu;
 Simularea unor incendii. Exerciţii practice şi teoretice
cu privire la alarmarea lucrătorilor, evacuarea din
clădiri şi stingerea incendiilor;
 Planurile de protecţie împotriva incendiilor.
- Planul de evacuare a persoanelor
- Planul de depozitare şi evacuare a materialelor
- Planul de interventie la incendiu

Ing. CHIRIAC
Brindusa- Amalia
Specialist SSM-PSI

Ing. SANDU Marius
Specialist SSM-PSI

16.00 – 16.15

16.15 – 16.30

16.30 –17.00

Sesiunea 1. Prescripții tehnice ISCIR
 Prescripții tehnice ISCIR privind exploatarea
sistemelor, echipamentelor ce funcționează sub
presiune, cerințe constructive, armături și accesorii,
revizia tehnică;
 Legatori de sarcina
 Macaragii
Sesiunea 1. Securitatea tehnică
 Instrucțiuni privind securitatea și sănătatea muncii la
construcții/reconstrucții – montaj a sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare;
 Instrucțiuni privind securitatea și sănătatea muncii la
la lucrările de exploatare a sistemelor de alimentare
cu apa si canalizare (lucrul în cămine, lucrul în
tranșee și gropi de excavare);
 Instrucțiuni privind securitatea și sănătatea muncii
privind electrosecuritatea, pericolul electrocutării,
acțiunea asupra organismului uman, câmpurile
electromagnetice, măsuri și mijloace de protecție;
Concluziile primei zile de instruire

Teh. MANEA
Tiberiu Sorin
Birou SSM

Ing. CIORBA
Florentina
Șef Birou SSM

Moderatorii

AGENDA (Ziua 2)
Ora

09.00 – 10.00

Tema sesiunii

Specialistii biroului SSM



10.00 – 11.00

Lectorul

Sesiunea 2. Vizita participanților la Biroul SSM al SC
Apavital SA.
Dotarea biroului SSM,
Tehnici de lucru SSM

Sesiunea 2. Vizita participanților la punctele de lucru
temporare si mobile (avarii) al SC Apavital SA.
 Semnalizare rutiera si de securitate a punctului de lucru
temporar si mobil

11.00 – 12.00

Sesiunea 2. Vizita participanților la Sediul Central – Cabinet
medical al SC Apavital SA
 Evaluarea seminarului;
 Închiderea seminarului;
 Înmânarea Certificatelor de instruire.

12.00 – 13:00

Masa de prânz

Specialist SSM si
responsabil punct de
lucru
TOMA Ion,
director general SC
Apavital SA
GRASU Vicu,
Coordonator program
SC Apavital SA

