
Anexa nr. 1 

la Ordinul ministrului sănătății, 

muncii și protecției sociale 

nr. 314 din 25 martie 2020 
 

Lista profesiilor ce necesită instruire igienică obligatorie 
 

Nr. 

d/o 

Profesiile/instituțiile Periodicitatea 

instruirii 

igienice 

Ore de instruire 

1 2 3 4 

 Din cadrul unităților din industria alimentară, de 

prestare a serviciilor de alimentație publică și de 

livrare/comercializare a produselor alimentare: 

La angajare şi 

1 data la 2 ani 

8 ore 

a) Angajații unităților industriei alimentare ce 

contactează cu produsele alimentare și a 

materiei prime în procesul de fabricare, 

depozitare, transportare și desfacere. 

b) Angajații unităților de prestare a serviciilor de 

alimentație publică implicați în prepararea 

bucatelor, depozitarea, livrarea și 

comercializarea produselor alimentare (bucătari, 

cofetari, chelneri, barmani, depozitari). 

c) Angajații unităților de comercializare a 

produselor alimentare, inclusiv prin unitățile de 

comerț ambulant (vânzători, depozitari ). 

d) Angajații blocurilor alimentare din cadrul 

instituțiilor publice și întreprinderilor 

comerciale, inclusiv: instituții de învățământ, 

unități militare, penitenciare, complexe turistice, 

instituţii de reabilitare și recuperare, hotele şi 

alte localuri de alimentaţie similare, precum și 

din transportul feroviar, aerian, maritim şi 

însoţitorii de bord din aceste tipuri de transport, 

inclusiv însoțitorii de vagon în trenuri de cursă 

lungă. 

e) Elevii şi studenţii delegați pentru desfășurarea 

stagiului practicii de producere în unităţile 

economice menţionate la punctul 1. 

Cu cel puțin 

10 zile până la 

stagiul 

practicii de 

producere 

2. Din cadrul instituțiilor pentru copii și 

adolescenți 

La angajare şi 

1 dată la 2 ani 

6 ore 

a) Angajații (educatorii, ajutorii de educatori, 

administratorii căminelor) instituţiilor de 

educație timpurie, preuniversitare, de 

învățământ profesional tehnic, de învățământ 

superior, școli internat, case de copii, școli de 

meserii. 

b) Personalul administrativ – tehnic, corpul 

didactic din cadrul instituţiilor temporare de 

odihnă și de întremare a sănătăţii copiilor, 

instituțiilor pentru copii de tip închis. 



c) Angajații instituţiilor de învățământ extraşcolar 

și instituțiilor de menire culturală: centre/palate 

de creaţie, cluburi pentru copii; centre de 

meserii, teatre. 

d) Angajații magazinelor specializate pentru copii, 

secțiilor pentru copii din alte tipuri de magazine 

și secții nealimentare, comerț cu jocuri și jucării. 

e) Elevii şi studenţii delegați pentru desfășurarea 

stagiului practicii de producere în unităţile 

economice menţionate în prezentul punct. 

Cu cel puțin 

10 zile până la 

stagiul 

practicii de 

producere 

6 ore 

3. Angajații întreprinderilor de înfrumuseţare şi 

întreţinere corporală: frizeri, cosmeticieni, 

manichiuriste, tatuatori, personalul de deservire 

a clienților a băilor/saunelor, solariilor, 

obiectivelor de sport. 

La angajare şi 

1 dată la 5 ani 

6 ore 

a) Elevii şi studenţii delegați pentru desfășurarea 

stagiului practicii de producere în unităţile 

economice menţionate în prezentul punct. 

Cu cel puțin 

10 zile pînă la 

stagiul 

practicii de 

producere 

4. Antrenorii, instructorii de înot, salvatorii, 

personalul tehnic a bazinelor de înot şi 

personalul de deservire a clienților din 

cabinetele de proceduri cu aplicarea băilor de 

tratament. 

La angajare şi 

1 dată la 5 ani 

6 ore 

5. Angajații staţiilor de tratare a apei, instalaţiilor 

de apeduct, care au atribuţia nemijlocită la 

tratarea şi dezinfecţia apei şi persoanele, ce 

deservesc reţelele de apeduct. 

La angajare şi 

1 dată la 3 ani 

6 ore 

6. Angajații instalaţiilor de salubrizare ( colectare, 

transportare și sortare a gunoiului), persoanele 

implicate în evacuarea gunoiului menajer şi 

deşeurilor industriale; salariaţii staţiilor de 

epurare a apelor reziduale. 

La angajare şi 

1 dată la 5 ani 

6 ore 

7. Angajații, inclusiv sezonieri ai bazelor de 

odihnă, hotelelor, căminelor, (cameristele, 

dereticătoarele, administratorii de etaje, 

intendenții, etc.). 

La angajare şi 

1 dată la 3 ani 

6 ore 

8. Angajații magazinelor şi secţiilor de comerţ cu 

produse chimice de uz casnic, materiale de 

construcţii agresive, spălătorii chimice. 

La angajare şi 

1 dată la 3 ani 

8 ore 

9. Angajații întreprinderilor agricole, industriale, 

inclusiv prestări servicii (ex. lucrătorii 

spălătoriilor auto, ateliere de cusut și reparații a 

îmbrăcămintei/încălțămintei/aparatelor și 

tehnicii,  unităților agricole, de prelucrare a 

produselor agricole, zootehnice, etc.), ce 

activează în condiții cu factori de risc a bolilor 

profesionale. 

La angajare şi 

1 dată la 3 ani 

 ore 

10. Angajații ce prestează servicii de depozitare, 

comercializare, pregătire şi utilizare a 

produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanților și 

La angajare și 

anual (lucru cu 

produse de uz 

20 ore în comun cu 

Agenția Națională 

pentru Siguranța 



 

care lucrează în condiții nocive şi nefavorabile 

de muncă. 

fitosanitar de 

clasa I și II de 

pericol) 

La angajare și 

1 dată la 2 ani 

( lucru cu 

produse de uz 

fitosanitar de 

clasa III și IV 

de pericol) 

Alimentelor 

(12 ore Agenția 

Națională pentru 

Sănătate Publică și 

8 ore  Agenția 

Națională pentru 

Siguranța 

Alimentelor) 

11. Angajații întreprinderilor de prelucrare a 

mobilei, lemnului și sticlei. 

La angajare şi 

1 dată la 3 ani 

6 ore 

12. Angajații stațiilor petroliere (PECO). La angajare şi 

1 dată la 3 ani 

6 ore 


