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Nr. Loc de muncă/
Crt. Post de lucru

Riscuri evaluate

1

Identificarea și
reali-zarea planului
de dotare cu mobilier adecvat și
echipamente de
muncă corespunzătoare precum și
3.Conținutul
echipament indivinecorespunzător dual de protecție
al sarcinii de
conform legislației
muncă
în vigoare adaptat
posturilor de lucru
și pe lucrători.
Dotarea cu mijloace de protecție
conform legislației
în vigoare a lucrătorilor pe posturi.
Verificarea tehnică periodică la
timp a echipamentelor de lucru
conform prescripțiilor tehnice.
Realizarea măsurilor de semnalizare
și in-formare privind SSM și SU
precum și alte
semnalizări tehnice
a postului de lucru
și a echipamentelor de muncă aflate
în raza postului și
în primire.

-BIROURI
1.Acțiuni gre-SĂLI DE CUR- șite
SURI
LABORATOARE 2.Omisiuni

Măsuri tehnice

4

5

6

7

8

Măsuri organizatorice

Măsuri igienico
sanitare

Măsuri de
altă natură

Acțiuni în scopul
Termen de
realizării măsurilor realizare

Instruire privind
riscurile profesionale
și prevederile legislației, instrucțiunilor proprii, regulamentului intern și a
procedurilor stabilite conforme postului.
Instruirea privind
utilizarea și folosirea echipamentelor și instalațiilor electrice aflate în dotare.
Instruirea privind
zona de poziționare la post de
lucru și traseele
de deplasare în
imobil.
Instruire privind
mod de utilizarea
și folosire obligatorie a echipamentului individual de protecție
și a mijloacelor
de protecție din
dotarea postului.
Organizarea posturilor de lucru
astfel încât sa
asigure securitate

Realizarea și
menținerea
curățeniei în
raza postului
de lucru.
Stabilirea și asigurarea materialelor de igienă
acordate lucrătorilor conform
legislației în
vigoare adaptat
muncii desfășurate pe posturi.

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

Informarea lucrătorilor privind
riscu-rile pe posturi a lucrătorilor.
Informarea Biroului SSM-SU
privind ris-curi
noi identificate.
Instruirea periodică a lucrătorilor.
Realizarea planuri-lor de dotare
cu e-chipament
indivi-dual de
protecție și materiale igienico sanitare.
Realizarea și dota-rea cu mijloace semnalizare și
informare privind
SSM și SU precum și alte semnalizări tehnice a
postului de lucru
și a echipamentelor de muncă
aflate în raza
postului și în
primire.
Controale privind
modul de îndeplini-re a atribuțiilor de serviciu.

1 din 7

9

10

Persoana care Obs.
răspunde de
realizarea
măsurilor
Permanent Conducătorul
locului de
muncă ( Cadre
didactice).
Șeful ierarhic al
conducătorului
locului de
muncă.

0

1

2

3

4

Realizarea iluminatului artificial în
raza postului de
lucru.

lucrătorilor în
desfășurarea
activităților.

2

Solicitări fizice

Stabilirea activităților concrete în
postul de lucru.
Stabilirea traseului de deplasare în
imobil.

Instruire privind
riscurile profesionale și prevederilor legislației la
transportul și
manipularea din
punct de vedere a
greutății materialelor și echipamentelor de lucru.
Instruire privind
modul de deplasare aleatoriu sau
conform planificării pe traseele
stabilite pe timpul desfășurării
activității.

3

Solicitări psihice

Dotare în vederea
realizării microclimatului adecvat
pe posturi de
lucru.

Instruire privind
riscurile profesionale cu privire la
solicitările psihice.
Instruire privind
mod de îndeplinire

5

6

7

8

9

Controale periodice și informarea
scrisă a conducătorilor lo-curilor
de muncă și a
șefilor ierarhici cu
propuneri și măsuri.
Efectuarea
Informarea lucră- Permanent Conducătorul
periodică a torilor privind rislocului de
controalelor curile profesionamuncă ( Cadre
medicale la le .
didactice).
medicul de Revizuire perioȘeful ierarhic
medicina
dică a instrucțiual conducătomuncii.
nilor proprii.
rului locului
Instruirea lucrăde muncă.
tori-lor privind
modul de îndeplinire a atribuțiilor de ser-viciu
conform instrucțiunilor proprii și a legislației
în vigoare.
Controale periodice și informarea
scrisă a conducătorilor lo-curilor
de muncă și a
șefilor ierarhici cu
propuneri și măsuri.
Efectuarea
Revizuirea perio- Permanent Conducătorul
periodică a dică a instrucțiulocului de
controalelor nilor proprii premuncă ( Cadre
medicale la cum și a atribuțiididactice).
medicul de lor specifice fișei
Șeful ierarhic
medicina
postului.
al conducătomuncii.
Informare privind
rului locului
2 din 7
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1

2
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5

și acțiune, conform
legislației în vigoare, în îndeplinirea
atribuțiilor de serviciu.
Planificarea riguroasă a activităților
pentru evitarea
supraaglomerării
programului de
lucru.
4

Solicitări psihosociale

6

7

modul de
desfășu-rare a
activităților pe
locuri de muncă.
Controale periodice și informarea scrisă a conducătorilor locurilor de muncă
și a șefilor ierarhici cu propuneri
și măsuri.
Efectuarea
Impunerea, între
periodică a cadrul didactic și
controalelor student, a unei
medicale la relații corecte, in
medicul de conformitate cu
medicina
legislația în vimuncii.
goare, cu Carta
universității, cu
Regulamentul
inern al Universității.
Instruirea studenților privind
drepturile și obligațiile studenților, drepturile și
obligațiile cadrelor didactice în
relație cu
studenșii.
Desfășurarea
activităților într-o
conduită a eticii
și moralei care
caracterizează
activitatea didactică.

Organizarea de
întâlniri a reprezentanților poliției cu studenților,
cu privire la
repercursiunile
privind comportamentul violent
verbal sau fizic
asupra cadrelor
didactice.

3 din 7

8

9
de muncă.

Permanent Conducătorul
locului Conducătorul locului
de muncă (
Cadre didactice).
Șeful ierarhic
al conducătorului locului
de muncă.
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0

1

2

3
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Factori de risc
mecanic

Realizarea măsurilor de semnalizare și in-formare
privind SSM și SU
precum și alte
semnalizări tehnice în postul de
lucru, în raza postului și pe traseul
de deplasare în
imobil precum și
a echipamentelor
de muncă aflate
în raza postului și
în primire.
Realizarea verificărilor tehnice
periodice a instalațiilor și echipamentelor de
muncă aflate în
raza postului de
lucru și în primire.

6

Factor chimic

Realizarea măsurilor de semnalizare și in-formare
privind SSM și SU

4
Instruirea privind
riscurile profesionale cu privire la
în următoarele
situații: rostogolirea materialelor,
răsturnarea din
stive sau rafturi,
devierea de la
traiectoria normală, balan-sul
echipamentelor
de muncă, cădere
liberă sau prin
antrenare, tăieri,
înțepări și circulația pe suprafețe
alunecoase.
Instruire privind
deplasarea în
zona postului, pe
traseul de circulație conform instrucțiunilor proprii. Instruire
privind modul de
folosire și utilizare a mijloacelor și
echipamentelor
de muncă. Instruire privind utilizarea instalațiilor,
echipamentelor și
materialelor de
stins incendiu.
Interzicerea depozitării substanțelor toxice, chimice sub orice

5
Menținerea în
stare de curățenie a locului
de muncă, instalațiilor și
echipamentelor
de muncă.

4 din 7

6

7

8

9

Instruire
privind
acordarea
primului
ajutor.

Instruirea periodică a lucrătorilor.
Afișarea
instrucțiu-nilor
privind modul de
folosire și utilizare a instalațiilor,
mijloacelor și
echipamentelor
de muncă.
Controale periodice și informarea scrisă a conducătorilor locurilor de muncă
și a șefilor ierarhici cu propuneri
și măsuri.

Permanent Conducătorul
locului Conducătorul
locului de
muncă ( Cadre
didactice).
Șeful ierarhic
al conducătorului locului
de muncă.

Efectuarea
periodică a
controalelor
medicale la

Instruirea periodică a lucrătorilor.
Instruirea privind

Permanent Conducătorul
locului de
muncă ( Cadre
didactice).
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Factor termic

3

4

5

6

cu privire la accesul cu substanțe toxice și chimice.
Stabilirea activităților concrete în
post. Stabilirea
traseului de deplasare în desfășurarea activităților.

formă (pulberi,
gaze, lichide, etc.)
în postul, raza
postului sau pe
traseul de circulație din imobil.
Instruire privind
mod de acțiune în
caz de accident
chimic sau îmbolnăvire cu substanțe chimice.

medicul de
medicina
muncii.
Instruire
privind
acordarea
primului
ajutor.

Realizarea măsurilor de PSI.
Dotarea posturilor cu mijloace
care să asigure
confortul termic
atât vara cât și
iarna.
Verificarea tehnică periodică la
timp a echipamentelor care
asigură confortul
termic conform
prescripțiilor tehnice.

Instruire privind
organizarea și
planul de evacuare la incendiu.
Instruire privind
folosirea și utilizarea mijloacelor
de stins incendiu.
Instruire privind
mod de folosire și
utilizare a mijloacelor și echipamentelor care
asigură confortul
te-rmic în post.
Folosirea și utili-

Instruire
privind
acordarea
primului
ajutor.

5 din 7

7
riscurile profesionale precum și
prevenirea accidentelor sau
îmbolnăvirilor cu
substanțe toxice
sau chimice.
Realizarea de
instrucțiuni proprii privind prevenirea accidentării sau îmbolnăvirii cu
subs-tanțe toxice
sau chimice.
Controale periodice și informarea scrisă a conducătorilor locurilor de muncă
și a șefilor ierarhici cu propuneri
și măsuri.
Instruirea periodică a lucrătorilor.
Instruirea privind
riscurile profesionale.
Afișarea
instrucțiu-nilor
privind modul de
folosire și utilizare a mijloacelor și
echipamentelor
ca-re asigură
confortul termic
în post.
Controale perio-

8

9
Șeful ierarhic
al conducătorului locului
de muncă.

Permanent Conducătorul
locului de
muncă ( Cadre
didactice).
Șeful ierarhic
al conducătorului locului
de muncă.
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zarea echipamentului de protecție
individual din
dotare.

8

Factor electric

Realizarea măsurilor de semnalizare și in-formare
privind SSM și SU
precum și alte
semnalizări tehnice în postul de
lucru, în raza postului și pe traseul
de circulație precum și a echipamentelor de
muncă aflate în
raza postului și în
primire pentru
prevenirea accidentelor prin
electrocutare
directă și indirectă.
Dotarea cu echipa-ment individual și colectiv de
protecție.
Verificarea tehnică periodică la
timp a instalațiilor
electrice, echipamentelor și
mijloacelor acționate electric conform prescripțiilor

Instruire privind
riscurile prin electrocutare la folosirea și utilizarea
instalației electrice, a aparatelor și
mijloacelor acționate electric.
Instruire privind
starea tehnică a
instalației electrice, a aparatelor și
mijloacelor acționate electric.

Instruire
privind
acordarea
primului
ajutor.

6 din 7

7
dice și informarea scrisă a conducătorilor locurilor de muncă
și a șefilor ierarhici cu propuneri
și măsuri.
Instruirea periodică a lucrătorilor
(studenților).
Realizarea planului de dotare cu
echi-pament
individual și colectiv de protecție.
Realizarea planului de dotare cu
mijloace individuale și colective
de protecție.
Afișarea
instrucțiu-nilor
privind modul de
folosire și utilizare a mijloacelor și
echipamentelor
de muncă acționate electric.
Realizarea de
instrucțiuni proprii privind prevenirea accidentării prin electrocutare.
Controale periodice și informarea scrisă a conducătorilor lo-

8

9

Permanent Conducătorul
locului de
muncă ( Cadre
didactice).
Șeful ierarhic
al conducătorului locului
de muncă.

10

0

9

1

2

Factor biologic

3
tehnice.
Elaborarea de instrucțiuni proprii
pri-vind utilizarea
și fo-losire a instalației electrice, a
aparate-lor și
mijloacelor acționate electric.
Protejarea cablurilor și conductorilor care traversează căile de
circulație.
Realizarea măsurilor tehnice de
protecție la electrocutare la instalații, aparate și
mijloace acționate electric.
Realizarea măsurilor de semnalizare și in-formare
privind SSM și SU
precum și alte
semnalizări tehnice în postul de
lucru, în raza postului și pe traseul
de circulație precum și a echipamentelor de
muncă aflate în
raza postului și în
primire pentru
prevenirea accidentelor prin
accidentare sau

4

5

6

7

8

9

curilor de muncă
și a șefilor ierarhici cu propuneri
și măsuri.

Instruire privind
riscurile profesionale biologice.
Instruire privind
prevenirea riscurilor de accidentare sau îmbolnăvire biologică.

Realizarea și
menținerea
curățeniei în
raza postului.
Stabilirea și
asigurarea materialelor de
igienă acordate
lucrătorilor
conform legislației în vigoare
adaptat muncii
desfășurate pe
posturi.

7 din 7

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

Realizarea și
menți-nerea curățeniei în raza
postului.
Instruirea periodică a lucrătorilor.
Afișarea
instrucțiu-nilor
privind prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor biologice.
Realizarea de instrucțiuni proprii
privind prevenirea accidentării
sau îm-

Permanent Conducătorul
locului de
muncă ( Cadre
didactice).
Șeful ierarhic
al conducătorului locului
de muncă.

10
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4

5

îmbolnăviri accidentale.
Realizarea măsurilor tehnice de
protecție pentru
prevenirea accidentelor sau îmbolnăvirilor biologice. Realizarea
periodică sau oride-câte-ori este
necesar a igienizării, dezinsecției
și dezinfecției atât
a posturilor de
muncă cu echipamentele de
muncă aferente.

6

7

8

9

bolnăvirii cu mate-rial sau substanțe biologice.
Controale periodice și informarea scrisă a conducătorilor locurilor de muncă
și a șefilor ierarhici cu propuneri
și măsuri.

ȘEF BIROU SSM – SU
EVALUATOR SSM
Ing. BAGDI CARMEN

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT SSM
LUCRĂTOR DESEMNAT SSM
Ing. NICOLAE Pregon

AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ:
Data ...................................................
Numele și prenumele.............................................
............................................................
(Semnătura)
Data ...................................................
Numele și prenumele.............................................
............................................................
(Semnătura)

8 din 7

10

