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1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA 
EDIŢIEI/ REVIZIEI 
Ediţia/ 
Revizi

a 

Operaţiune
a Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

Ediţia 1 

Elaborat Mioara MĂRISAC 
profesor 
fizică-
chimie 

Noiembrie 
2013  

Verificat Steluţa ASANDEI Responsabi
l CEAC 

Noiembrie 
2013  

Aprobat Raluca Mariana CIUDIN Director 
 

28.11.201
3  
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2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR 
Ediţia/ Revizia Componenta revizuită Data aplicării 

Ediţia 1 Procedură completă 02.12.2013 

 
3. LISTA DE DIFUZARE  

 

 Scopul 
difuzării 

Ex. 
nr. 

Compar- 
timent Funcţia Nume şi prenume Data 

primirii Semnătura 

3.
1 Informare  1 CEAC Responsabil  Steluţa ASANDEI 29.11.2013  

3.
2 

Aplicare 2 Didactic Cadrele 
didactice 

Mioara MĂRISAC 
Maria SAVA 

   Adrian ŞEREMET 

29.11.2013  

3.
3 

Evidenţă 3 CEAC Responsabil  Steluţa ASANDEI permanent  

3.
4 

Arhivare 4 Secretariat Secretară  Gheorghiţa Daniela 
NISTOREASA 

  

4. Documente de referinţă  
 Legea nr. 1 din 2011 – Legea Educaţiei Naţionale 
 Legea nr. 87/13.04.2006 privind Asigurarea calităţii în educaţie 
 OMEC nr. 3670 din 17.04.2001 și OMEC nr. 5723 din 23.12.2003 
 Reglementări emise de I.S.J. - Iaşi 
 Regulamentul de ordine interioara 
 Norme de protectia muncii 

    5. Scopul procedurii operaţionale:  
- prevenirea accidentelor în laboratorul de fizică/chimie/biologie, cabinetul de informatică  şi 
terenul de sport; 
- cunoaşterea metodelor de acordare a primului ajutor în caz de intoxicaţii, arsuri, electrocutări, 
traumatisme produse prin loviri, tăieri, explozii 
 

6. Aria de cuprindere / Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale: 
Procedura se aplică tuturor elevilor  Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni, pe parcursul fiecărui 
an şcolar. 
 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor  utilizaţi în procedura operaţională: 
  

Nr. 
Crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1. Procedura 
operaţională 

Prezentarea formalizată, înscris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 
metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării 
activităţii, cu privire la aspectul procesual. 

2. Ediţia unei 
proceduri 
operaţionale 

Formă iniţială actualizară, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată 
şi difuzată. 

3. Revizie în cadrul 
unei ediţii 

Acţiunile de modificare, adăugare sau altele asemenea, după caz, a uneia 
sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, 
acţiuni care au fost aprobate şi difuzate. 



Școala Gimnazială „Petru Poni” 

Cucuteni 

CEAC 

Procedura  privind protecţia muncii
în laboratoare, cabinete şi terenul 

de sport 
 

Cod PO.CEAC.21 

Ediţia:1 Revizia:0 

Page 3 of 4 

Exemplar nr.1 

 
4. Audit intern Activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă unei organizaţii o 

asigurare în ceea ce priveşte gradul de control asupra operaţiunilor, o 
îndrumă pentru a-i îmbunătăţi operaţiunile funcţionale şi contribuie la 
adăugarea unui plus de valoare. 

 
 

8. Abrevieri ale termenilor 
 

Nr. 
Crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1 P.O Procedura operaţională 
2 E Elaborare 
3 V Verificare 
4 A Aprobare 
5 Ap Aplicare 
6 Ah Arhivare 

 
9. Descrierea procedurii operaţionale. Etapele procedurii. 

Etapa I 
La începutul anului şcolar, elevilor le sunt prezentate normele de protecţie a muncii în 

laboratorul de fizică/ chimie/biologie, cabinetul de informatică şi terenul de sport, accidentele care 
se pot produce, modul de lucru cu substanţe caustice sau toxice, modul de lucru cu 
aparatura, instalaţiile şi utilajele existente.  Cadrele  didactice  vor  informa  elevii  asupra  
accidentelor  care  se  pot produce şi asupra acordării primului ajutor acolo unde este cazul. 
ETAPA II  

În laboratorul de fizică/ chimie/biologie, cabinetul de informatică şi terenul de sport se va 
revizui trusa medicală care trebuie să conţină ustensile şi substanţe necesare acordării 
primului ajutor în caz de intoxicaţii, arsuri, electrocutări, traumatisme produse prin loviri, tăieri, 
explozii, etc.  
ETAPA III  

Solicitarea cadrului medical din cabinetul medical în caz de accidentare, care hotărăşte ce 
măsuri se vor lua în funcţie de gravitatea accidentului; dacă la acest moment nu este nimeni la 
cabinetul medical se va suna la 112. 
 

Evaluare: D-na prof. Steluţa Asandei, responsabil CEAC, va realiza evaluarea modului în care 
este respectată procedura şi va propune măsurile care se impun pentru cazurile de 
neconformare. 
Monitorizarea:  Monitorizarea modului de aplicare a prezentei proceduri va fi realizată de 
către d-na prof. Steluţa Asandei. 
 
Lista de difuzare 
 

Nr. 
crt. Destinatar document Data 

difuzării 
Semnătura de luare 

la cunoştinţă 
1.  Mărisac Mioara 29. 11. 2013  
2.  Sava Maria 29. 11. 2013  
3.  Şeremet Adrian 29. 11. 2013  
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