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Nr. 
Crt. 

Loc de muncă/ 
Post de lucru 

Riscuri evalua-
te 

Măsuri tehnice Măsuri organiza-
torice 

Măsuri igienico 
sanitare 

Măsuri de 
altă natură 

Acțiuni în scopul  
realizării măsurilor 

Termen de 
realizare 

Persoana care 
răspunde de 
realizarea 
măsurilor 

Obs. 

1 -BIROURI 
-SĂLI DE CUR-
SURI 
-
LABORATOARE 

1.Acțiuni gre-
șite 
 
 
2.Omisiuni 
 
 
3.Conținutul 
necorespunzător 
al sarcinii de 
muncă 

Identificarea și 
reali-zarea planului 
de dotare cu mobi-
lier adecvat și  
echipamente de 
muncă corespun-
zătoare precum și 
echipament indivi-
dual de protecție 
conform legislației 
în vigoare adaptat 
posturilor de lucru 
și pe lucrători. 
Dotarea cu mijloa-
ce de protecție 
conform legislației 
în vigoare a lucră-
torilor pe posturi. 
Verificarea tehni-
că periodică la 
timp a echipa-
mentelor de lucru 
conform pres-
cripțiilor tehnice. 
Realizarea măsuri-
lor de semnalizare 
și in-formare pri-
vind SSM și SU 
precum și alte 
semnalizări tehnice 
a postului de lucru 
și a echipamente-
lor de muncă aflate 
în raza postului și 
în primire. 

Instruire privind 
riscurile profesio-
nale  
și prevederile legis-
lației, instrucțiuni-
lor proprii, regula-
mentului intern și a 
procedurilor stabili-
te conforme postu-
lui. 
Instruirea privind 
utilizarea și folo-
sirea echipamen-
telor și instalații-
lor electrice afla-
te în dotare. 
Instruirea privind 
zona de pozițio-
nare la post de 
lucru și traseele 
de deplasare în 
imobil. 
Instruire privind 
mod de utilizarea 
și folosire obliga-
torie a echipa-
mentului indivi-
dual de protecție 
și a  mijloacelor 
de protecție din 
dotarea postului. 
Organizarea pos-
turilor de lucru 
astfel încât sa 
asigure securitate 

Realizarea și 
menținerea 
curățeniei în 
raza postului 
de lucru. 
Stabilirea și asi-
gurarea materia-
lelor de igienă 
acordate lucră-
torilor conform 
legislației în 
vigoare adaptat 
muncii desfășu-
rate pe posturi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Efectuarea 
periodică a 
controalelor 
medicale la 
medicul de 
medicina 
muncii. 
Instruire 
privind 
acordarea 
primului 
ajutor. 

Informarea lucră-
torilor privind 
riscu-rile pe pos-
turi a lucrătorilor. 
Informarea Bi-
roului SSM-SU 
privind ris-curi 
noi identificate. 
Instruirea perio-
dică a lucrători-
lor. 
Realizarea pla-
nuri-lor de dotare 
cu e-chipament 
indivi-dual de 
protecție și ma-
teriale igienico -
sanitare. 
Realizarea și do-
ta-rea cu mijloa-
ce semnalizare și 
informare privind 
SSM și SU pre-
cum și alte sem-
nalizări tehnice a 
postului de lucru 
și a echipamente-
lor de muncă 
aflate în raza 
postului și în 
primire. 
Controale privind 
modul de înde-
plini-re a atribuți-
ilor de serviciu.  

Permanent Conducătorul 
locului de 
muncă ( Cadre 
didactice). 
Șeful ierarhic al 
conducătorului 
locului de 
muncă. 
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Realizarea ilumi-
natului artificial în 
raza postului de 
lucru. 

lucrătorilor în 
desfășurarea 
activităților. 
 

Controale perio-
dice și informarea 
scrisă a conducă-
torilor lo-curilor 
de muncă și a 
șefilor ierarhici cu 
propuneri și mă-
suri. 

2 Solicitări fizice Stabilirea activită-
ților concrete în 
postul de lucru. 
Stabilirea traseu-
lui de deplasare în 
imobil. 

Instruire privind 
riscurile profesio-
nale și prevederi-
lor legislației la 
transportul și 
manipularea din 
punct de vedere a 
greutății materia-
lelor și echipa-
mentelor de lu-
cru. 
Instruire privind 
modul de depla-
sare aleatoriu sau 
conform planifi-
cării pe traseele 
stabilite pe tim-
pul desfășurării 
activității. 
 

 Efectuarea 
periodică a 
controalelor 
medicale la 
medicul de 
medicina 
muncii. 

Informarea lucră-
torilor privind ris-
curile profesiona-
le . 
Revizuire perio-
dică a instrucțiu-
nilor proprii.  
Instruirea lucră-
tori-lor privind 
modul de înde-
plinire a atribuții-
lor de ser-viciu 
conform ins-
trucțiunilor pro-
prii și a legislației 
în vigoare. 
Controale perio-
dice și informarea 
scrisă a conducă-
torilor lo-curilor 
de muncă și a 
șefilor ierarhici cu 
propuneri și mă-
suri. 

Permanent Conducătorul 
locului de 
muncă ( Cadre 
didactice). 
Șeful ierarhic 
al conducăto-
rului locului 
de muncă. 

 

3 Solicitări psi-
hice 

Dotare în vederea 
realizării micro-
climatului adecvat 
pe posturi de 
lucru. 

Instruire privind 
riscurile profesio-
nale cu privire la 
solicitările psihi-
ce. 
Instruire privind 
mod de îndeplinire 

 Efectuarea 
periodică a 
controalelor 
medicale la 
medicul de 
medicina 
muncii. 

Revizuirea perio-
dică a instrucțiu-
nilor proprii pre-
cum și a atribuții-
lor specifice fișei 
postului. 
Informare privind 

Permanent Conducătorul 
locului de 
muncă ( Cadre 
didactice). 
Șeful ierarhic 
al conducăto-
rului locului 
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și acțiune, conform 
legislației în vigoa-
re, în îndeplinirea 
atribuțiilor de ser-
viciu. 
Planificarea rigu-
roasă a activităților 
pentru evitarea 
supraaglomerării 
programului de 
lucru.  

modul de 
desfășu-rare a 
activităților pe 
locuri de muncă. 
Controale perio-
dice și informa-
rea scrisă a con-
ducătorilor lo-
curilor de muncă 
și a șefilor ierar-
hici cu propuneri 
și măsuri. 

de muncă. 

4 Solicitări psi-
hosociale 

 Organizarea de 
întâlniri a repre-
zentanților poliți-
ei cu studenților, 
cu privire la 
repercursiunile 
privind compor-
tamentul violent 
verbal sau fizic 
asupra cadrelor 
didactice. 

 Efectuarea 
periodică a 
controalelor 
medicale la 
medicul de 
medicina 
muncii. 

Impunerea, între 
cadrul didactic și 
student, a unei 
relații corecte, in 
conformitate cu 
legislația în vi-
goare, cu Carta 
universității, cu 
Regulamentul 
inern al Universi-
tății. 
Instruirea stu-
denților privind 
drepturile și obli-
gațiile studenți-
lor, drepturile și 
obligațiile cadre-
lor didactice în 
relație cu 
studenșii. 
Desfășurarea 
activităților într-o 
conduită a eticii 
și moralei care 
caracterizează 
activitatea didac-
tică. 

Permanent Conducătorul 
locului Condu-
cătorul locului 
de muncă ( 
Cadre didacti-
ce).  
Șeful ierarhic 
al conducăto-
rului locului 
de muncă. 
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5 Factori de risc 
mecanic 

Realizarea măsu-
rilor de semnali-
zare și in-formare 
privind SSM și SU 
precum și alte 
semnalizări tehni-
ce în postul de 
lucru, în raza pos-
tului și pe traseul 
de deplasare în 
imobil  precum și 
a echipamentelor 
de muncă aflate 
în raza postului și 
în primire. 
Realizarea verifi-
cărilor tehnice 
periodice a insta-
lațiilor și echipa-
mentelor de 
muncă aflate în 
raza postului de 
lucru și în primire. 

Instruirea privind 
riscurile profesio-
nale cu privire la 
în următoarele 
situații: rostogoli-
rea materialelor, 
răsturnarea din 
stive sau rafturi, 
devierea de la 
traiectoria nor-
mală, balan-sul 
echipamentelor 
de muncă, cădere 
liberă sau prin 
antrenare, tăieri, 
înțepări și circula-
ția pe suprafețe 
alunecoase.  
Instruire privind 
deplasarea în 
zona postului, pe 
traseul de circula-
ție conform in-
strucțiunilor pro-
prii. Instruire 
privind modul de 
folosire și utiliza-
re a mijloacelor și 
echipamentelor 
de muncă. Instru-
ire privind utiliza-
rea instalațiilor, 
echipamentelor și 
materialelor de 
stins incendiu. 

Menținerea în 
stare de cură-
țenie a locului 
de muncă, in-
stalațiilor și 
echipamentelor 
de muncă.  

Instruire 
privind 
acordarea 
primului 
ajutor. 

Instruirea perio-
dică a lucrători-
lor. 
Afișarea 
instrucțiu-nilor 
privind modul de 
folosire și utiliza-
re a instalațiilor, 
mijloacelor și 
echipamentelor 
de muncă. 
Controale perio-
dice și informa-
rea scrisă a con-
ducătorilor lo-
curilor de muncă 
și a șefilor ierar-
hici cu propuneri 
și măsuri. 

Permanent Conducătorul 
locului Con-
ducătorul 
locului de 
muncă ( Cadre 
didactice).  
Șeful ierarhic 
al conducăto-
rului locului 
de muncă. 

 

6 Factor chimic Realizarea măsu-
rilor de semnali-
zare și in-formare 
privind SSM și SU 

Interzicerea de-
pozitării substan-
țelor toxice, chi-
mice sub orice 

 Efectuarea 
periodică a 
controalelor 
medicale la 

Instruirea perio-
dică a lucrători-
lor. 
Instruirea privind 

Permanent Conducătorul 
locului de 
muncă ( Cadre 
didactice). 
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cu privire la ac-
cesul cu substan-
țe toxice și chimi-
ce. 
Stabilirea activită-
ților concrete în 
post. Stabilirea 
traseului de de-
plasare în desfă-
șurarea activități-
lor. 
 

formă (pulberi, 
gaze, lichide, etc.) 
în postul, raza 
postului sau pe 
traseul de circula-
ție din imobil. 
Instruire privind 
mod de acțiune în 
caz de accident 
chimic sau îmbol-
năvire cu sub-
stanțe chimice. 

medicul de 
medicina 
muncii. 
Instruire 
privind 
acordarea 
primului 
ajutor. 

riscurile profesi-
onale precum și 
prevenirea acci-
dentelor sau 
îmbolnăvirilor cu 
substanțe toxice 
sau chimice. 
Realizarea de 
instrucțiuni pro-
prii privind pre-
venirea acciden-
tării sau îm-  
bolnăvirii cu 
subs-tanțe toxice 
sau chimice. 
Controale perio-
dice și informa-
rea scrisă a con-
ducătorilor lo-
curilor de muncă 
și a șefilor ierar-
hici cu propuneri 
și măsuri. 

Șeful ierarhic 
al conducăto-
rului locului 
de muncă. 

7 Factor termic Realizarea măsu-
rilor de PSI. 
Dotarea posturi-
lor cu mijloace 
care să asigure 
confortul termic 
atât vara cât și 
iarna. 
Verificarea tehni-
că periodică la 
timp a echipa-
mentelor care 
asigură confortul 
termic conform 
prescripțiilor teh-
nice. 

Instruire privind 
organizarea și 
planul de evacua-
re la incendiu. 
Instruire privind 
folosirea și utili-
zarea mijloacelor 
de stins incendiu. 
Instruire privind 
mod de folosire și 
utilizare a mijloa-
celor și echipa-
mentelor care 
asigură confortul 
te-rmic în post. 
Folosirea și utili-

 Instruire 
privind 
acordarea 
primului 
ajutor. 
 
 
 
 
 
 
 

Instruirea perio-
dică a lucrători-
lor. 
Instruirea privind 
riscurile profesi-
onale. 
Afișarea 
instrucțiu-nilor 
privind modul de 
folosire și utiliza-
re a mijloacelor și 
echipamentelor 
ca-re asigură 
confortul termic 
în post. 
Controale perio-

Permanent Conducătorul 
locului de 
muncă ( Cadre 
didactice). 
Șeful ierarhic 
al conducăto-
rului locului 
de muncă. 
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zarea echipamen-
tului de protecție 
individual din 
dotare. 

dice și informa-
rea scrisă a con-
ducătorilor lo-
curilor de muncă 
și a șefilor ierar-
hici cu propuneri 
și măsuri. 

8 Factor electric Realizarea măsu-
rilor de semnali-
zare și in-formare 
privind SSM și SU 
precum și alte 
semnalizări tehni-
ce în postul de 
lucru, în raza pos-
tului și pe traseul 
de circulație  pre-
cum și a echipa-
mentelor de 
muncă aflate în 
raza postului și în 
primire pentru 
prevenirea acci-
dentelor prin 
electrocutare 
directă și indirec-
tă. 
Dotarea cu echi-
pa-ment individu-
al și colectiv de 
protecție. 
Verificarea tehni-
că periodică la 
timp a instalațiilor  
electrice, echi-
pamentelor și 
mijloacelor acțio-
nate electric con-
form prescripțiilor 

Instruire privind 
riscurile prin elec-
trocutare la folo-
sirea și utilizarea 
instalației electri-
ce, a aparatelor și 
mijloacelor acțio-
nate electric. 
Instruire privind 
starea tehnică a 
instalației electri-
ce, a aparatelor și 
mijloacelor acțio-
nate electric. 
 

 Instruire 
privind 
acordarea 
primului 
ajutor. 

Instruirea perio-
dică a lucrătorilor 
(studenților). 
Realizarea planu-
lui de dotare cu 
echi-pament 
individual și co-
lectiv de protec-
ție. 
Realizarea planu-
lui de dotare cu 
mijloace indivi-
duale și colective 
de protecție. 
Afișarea 
instrucțiu-nilor 
privind modul de 
folosire și utiliza-
re a mijloacelor și 
echipamentelor 
de muncă acțio-
nate electric. 
Realizarea de 
instrucțiuni pro-
prii privind pre-
venirea acciden-
tării prin electro-
cutare. 
Controale perio-
dice și informa-
rea scrisă a con-
ducătorilor lo-

Permanent Conducătorul 
locului de 
muncă ( Cadre 
didactice). 
Șeful ierarhic 
al conducăto-
rului locului 
de muncă. 

 



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

7 din 7 
 

tehnice. 
Elaborarea de ins-
trucțiuni proprii 
pri-vind utilizarea 
și fo-losire a insta-
lației electrice, a 
aparate-lor și 
mijloacelor acțio-
nate electric. 
Protejarea cablu-
rilor și conducto-
rilor care traver-
sează căile de 
circulație. 
Realizarea măsu-
rilor tehnice de 
protecție la elec-
trocutare la insta-
lații, aparate și 
mijloace acționa-
te electric. 

curilor de muncă 
și a șefilor ierar-
hici cu propuneri 
și măsuri. 
 

9 Factor biologic Realizarea măsu-
rilor de semnali-
zare și in-formare 
privind SSM și SU 
precum și alte 
semnalizări tehni-
ce în postul de 
lucru, în raza pos-
tului și pe traseul 
de circulație  pre-
cum și a echipa-
mentelor de 
muncă aflate în 
raza postului și în 
primire pentru 
prevenirea acci-
dentelor prin 
accidentare sau 

Instruire privind 
riscurile profesio-
nale  biologice. 
Instruire privind 
prevenirea riscu-
rilor de acciden-
tare sau îmbolnă-
vire biologică. 
 

Realizarea și 
menținerea 
curățeniei în 
raza postului. 
Stabilirea și 
asigurarea ma-
terialelor de 
igienă acordate 
lucrătorilor 
conform legis-
lației în vigoare 
adaptat muncii 
desfășurate pe 
posturi. 

Efectuarea 
periodică a 
controalelor 
medicale la 
medicul de 
medicina 
muncii. 
Instruire 
privind 
acordarea 
primului 
ajutor. 

Realizarea și 
menți-nerea cu-
rățeniei în raza 
postului. 
Instruirea perio-
dică a lucrători-
lor. 
Afișarea 
instrucțiu-nilor 
privind preve-
nirea accidente-
lor și îmbolnăviri-
lor biologice. 
Realizarea de ins-
trucțiuni proprii 
privind preveni-
rea accidentării 
sau îm-  

Permanent Conducătorul 
locului de 
muncă ( Cadre 
didactice). 
Șeful ierarhic 
al conducăto-
rului locului 
de muncă. 
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 ȘEF BIROU SSM – SU             ÎNTOCMIT, 

 EVALUATOR SSM            COMPARTIMENT SSM 

 Ing. BAGDI CARMEN           LUCRĂTOR DESEMNAT SSM 

               Ing. NICOLAE Pregon 

 

 
               AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ: 

               Data ................................................... 

             Numele și prenumele............................................. 

               ............................................................ 

                 (Semnătura) 

 

               Data ................................................... 

             Numele și prenumele............................................. 

               ............................................................ 

                 (Semnătura) 

îmbolnăviri acci-
dentale. 
Realizarea măsu-
rilor tehnice de 
protecție pentru 
prevenirea acci-
dentelor sau îm-
bolnăvirilor biolo-
gice. Realizarea 
periodică sau ori-
de-câte-ori este 
necesar a igieni-
zării, dezinsecției 
și dezinfecției atât 
a posturilor de 
muncă cu echi-
pamentele de 
muncă aferente. 

bolnăvirii cu ma-
te-rial sau sub-
stanțe biologice. 
Controale perio-
dice și informa-
rea scrisă a con-
ducătorilor lo-
curilor de muncă 
și a șefilor ierar-
hici cu propuneri 
și măsuri. 


