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

Operaţiune
a Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

Ediţia  1 

Elaborat Mioara MĂRISAC Responsabil 
CSSM  

Noiembrie 
2013  

Verificat Steluţa ASANDEI Responsabil 
CEAC 

Noiembrie 
2013  

Aprobat Raluca Mariana CIUDIN Director 28.11.201
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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 Aplicare 1 

Toate 
compartimentel

e 
  

29.11.2013 
 

3.
2 

Informare 2 Toate 
compartimentel

e 

 
 

29.11.2013  

3.
3 

Evidenţă 3 CSSM membru 
Adrian ŞEREMET permanen

t 
 

3.
4 

Arhivare 4 Secretariat Secretară  Gheorghiţa Daniela 
NISTOREASA 

  

 
4. SCOPUL  
Scopul prezentei proceduri este de:  
- a stabili metodologia şi responsabilităţile privind asigurarea condiţiilor de sănătate şi securitate în 
muncă;  
- a da asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;  
- de a asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;  
- de a sprijini auditul şi/ sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe 
director, în luarea deciziei.  
 
5. DOMENIUL DE APLICARE  
Procedura se aplică în cadrul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni, pentru asigurarea condiţiilor 
de sănătate şi securitate în muncă.  
Procedura este o procedură operaţională care se aplică în activitatea Compartimentului 
Administrativ.  
5.1. Date de intrare  
cerinţele legale (legi, hotărâri de guvern, ordine ale miniştrilor, decizii ale Directorului etc) şi 
cerinţe reglementate (standarde, normative aplicabile);  
procesele care se desfăşoară în cadrul Şcolii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni;  
competenţa personalului implicat în desfăşurarea activităţilor;  
resurse financiare alocate.  
5.2. Date de ieşire  
Sănătatea şi securitatea în muncă asigurate.  
 
Indicator de performanţă: Număr de evenimente intervenite.  
6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate  
6.1 Reglementări internaţionale  
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- nu este cazul  
6.2 Legislaţia primară  
- Legea educaţiei anţionale nr.1/ 2011, cu modificările şi completătile ulterioare  
- Legea nr. 316 din 28/06/2004, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/1994 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică  
- Legea nr. 100/ 1998, privind asistenta de sanatate publica  
- Legea nr. 344/ 2002, privind aprobarea OG nr. 108/1999 pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate 
publica  
6.3 Legislaţia secundară  
- OG nr. 108/ 1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si 
sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica,  
HG nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă  
6.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice  
- Organigrama;  
- Regulamentul de organizare şi funcţionare;  
- Fişele posturilor.  
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 
 7.1 Definiţii ale termenilor 
Nr.  
crt  

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

7.1.1  Procedura opraţională  Prezentarea formalizată, în scris, 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  

7.1.2  Ediţie a unei proceduri 
operaţionale  

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 
operaţionale, aprobată şi difuzată  

7.1.3  Revizia în cadrul unei 
ediţii  

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

 
7.2 Abrevieri ale termenilor 
Nr. crt  Abrevierea  Termenul abreviat  
1  OTC  ordonator terţiar de credite  
2  Ct contabil  
3 E  elaborare  
4 V  verificare  
5 Ap  aprobare  
6 Ah  arhivare  
7 Acp  alte compartimente  
8 OPC  ordonator principal de credite  
9 Scr  secretar  
10 bbl  bibliotecar  
 
8. Descrierea procedurii: 
8.1 Generalitati 
Prin loc de muncă se înţelege locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile unităţii, 
inclusiv orice alt loc din aria unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii. 
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8.2 Documente utilizate 
În scopul asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, angajatorul trebuie să ia toate măsurile ca: 
a) să fie păstrate în permanenţă libere căile de acces ce conduc spre ieşirile de urgenţă şi ieşirile 
propriu-zise; 
b) să fie realizată întreţinerea tehnică a locului de muncă şi a echipamentelor şi dispozitivelor, iar 
orice neconformităţi constatate şi susceptibile de a afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor să 
fie corectate cât mai curând posibil; 
c) să fie curăţate cu regularitate, pentru a se asigura un nivel de igienă corespunzător locului de 
muncă, echipamentele şi dispozitivele, 
d) să fie cu regularitate întreţinute şi verificate echipamentele şi dispozitivele de securitate 
destinate prevenirii sau eliminării pericolelor 
8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor: 
8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor: 
8.2.3 Circuitul documentelor: 
compartimentul care a iniţiat operaţiunea – contabilitate - ordonator de credite- compartimentul 
care a iniţiat operaţiunea 
8.3. Resurse necesare 
8.3.1. Resurse materiale: calculatoare, laptopuri, internet, birotică, consumabile 
8.3.2. Resurse umane: conform organigramei şi statului de personal 
8.3.3. Resurse financiare: prevederile bugetare ale sumelor necesare 
8.4 Modul de lucru 
8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 
8.4.2. Derularea operaţiunilor şi actiunilor activităţii 
Cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de muncă se referă la: 
1. Obligaţiile menţionate în prezenta procedură se aplică ori de câte ori caracteristicile locului de 
muncă, activitatea, împrejurările sau un risc impun acest lucru. 
2. Stabilitate şi rezistenţă 
Clădirile care adăpostesc locuri de muncă trebuie să aibă o structură şi o rezistenţă 
corespunzătoare naturii utilizării lor. 
3. Instalaţii electrice 
Instalaţiile electrice trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât să nu prezinte pericol de 
incendiu sau explozie; lucrătorii trebuie să fie protejaţi în mod adecvat împotriva riscului de 
accidentare prin atingere directă şi/sau atingere indirectă. 
Instalaţiile electrice şi dispozitivele de proiecţie trebuie să corespundă tensiunii nominale, 
condiţiilor exterioare şi competenţei persoanelor care au acces la părţi ale instalaţiei. 
4. Căi şi ieşiri de urgenţă 
Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie să rămână în permanenţă libere şi să conducă în mod cât mai 
direct posibil în aer liber sau în spaţii sigure. 
În caz de pericol, trebuie să fie posibilă evacuarea rapidă şi în condiţii cât mai sigure a lucrătorilor 
de la toate posturile de lucru. 
Trebuie să existe un număr corespunzător de căi de salvare şi ieşiri de urgenţă. 
Uşile de ieşire în caz de urgenţă trebuie să se deschidă spre exterior. 
Uşile glisante sau turnante nu sunt permise în cazul în care acestea au destinaţia de ieşiri de 
urgenţă. 
Uşile de ieşire de urgenţă nu trebuie să fie încuiate sau fixate astfel încât să nu poată fi deschise 
imediat şi cu uşurinţă de către orice lucrător care ar avea nevoie să le utilizeze în caz de urgenţă. 
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Căile şi ieşirile de urgenţă speciale trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 971/2006. Această semnalizare trebuie să fie suficient de rezistentă şi să fie 
amplasată în locurile corespunzătoare. 
Uşile de ieşire de urgenţă nu trebuie să fie încuiate. Căile şi ieşirile de urgenţă, precum şi căile de 
circulaţie şi uşile de acces spre acestea trebuie să fie eliberate de orice obstacole, astfel încât să 
poată fi utilizate în orice moment fără dificultate. 
Căile şi ieşirile de urgenţă care necesită iluminare trebuie prevăzute cu iluminat de 
siguranţă/urgenţă de intensitate suficientă în cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie 
electrică. 
5. Detectarea şi prevenirea incendiilor 
În funcţie de dimensiunile şi destinaţia clădirilor, de echipamentele pe care acestea le conţin, de 
proprietăţile fizice şi chimice ale substanţelor prezente şi de numărul maxim potenţial de persoane 
prezente, locurile de muncă trebuie prevăzute cu dispozitive corespunzătoare pentru stingerea 
incendiilor şi, dacă este necesar, cu detectoare de incendii şi sisteme de alarmă. 
Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie să fie uşor accesibile şi uşor de 
manevrat. Acestea trebuie să fie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 
nr. 971/2006. Aceste semnalizări trebuie să fie suficient de rezistente şi amplasate în locuri 
corespunzătoare. 
6. Ventilaţia locurilor de muncă în spaţii închise 
Trebuie luate măsuri pentru a asigura suficient aer proaspăt la locurile de muncă în spaţii închise, 
avându-se în vedere metodele de lucru utilizate şi cerinţele fizice impuse lucrătorilor. În cazul 
utilizării unui sistem de ventilare forţată, acesta trebuie să fie menţinut în stare de funcţionare. 
Orice avarie trebuie semnalizată de un sistem de control, dacă acest lucru este necesar pentru 
sănătatea lucrătorilor. 
7. Temperatura în încăperi 
În timpul programului de lucru, temperatura din încăperile ce conţin posturi de lucru trebuie să fie 
adecvată organismului uman, ţinându-se seama de metodele de lucru utilizate şi de cerinţele fizice 
impuse lucrătorilor. 
Temperatura în camerele de odihnă, încăperile pentru personalul de serviciu permanent, în 
încăperile sanitare, în cantine şi în încăperile pentru acordarea primului ajutor trebuie să 
corespundă destinaţiei specifice a acestor încăperi. 
8. Iluminatul natural şi artificial 
În măsura în care este posibil, locurile de muncă trebuie să aibă iluminat natural suficient şi să fie 
prevăzut un iluminat artificial adecvat pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor. 
Locurile de muncă în care lucrătorii sunt în mod deosebit expuşi riscurilor în caz de defecţiune la 
iluminatul artificial trebuie să fie prevăzute cu iluminat de siguranţă/urgenţă de intensitate  
9. Uşi şi porţi 
Uşile transparente trebuie să fie marcate corespunzător, la înălţimea vederii. 
Uşile şi porţile batante trebuie să fie transparente sau să aibă un panou transparent. 
10. Zone periculoase 
Dacă locurile de muncă includ zone periculoase în care, dată fiind natura activităţii, există riscul 
căderii lucrătorului sau a unor obiecte, aceste zone trebuie să fie prevăzute, în măsura în care este 
posibil, cu dispozitive care să evite pătrunderea lucrătorilor neautorizaţi în aceste zone. Trebuie 
luate măsuri corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii care sunt autorizaţi să pătrundă în zonele 
periculoase. Zonele periculoase trebuie marcate clar. 
11. Încăperi şi zone pentru odihnă 
Dacă securitatea sau sănătatea lucrătorilor, în special datorită tipului activităţii sau prezenţei unui 
număr mai mare de angajaţi decât cel prevăzut, impun acest lucru, lucrătorilor trebuie să li se 
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pună la dispoziţie încăperi pentru odihnă uşor accesibile sau zone pentru odihnă corespunzătoare. 
Această prevedere nu se aplică dacă lucrătorii sunt angajaţi în birouri sau în încăperi de lucru 
similare care oferă posibilităţi echivalente de relaxare în timpul pauzelor. 
Încăperile şi zonele pentru odihnă trebuie prevăzute cu mese şi scaune cu spătar. 
În încăperile şi zonele pentru odihnă trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru proiecţia 
nefumătorilor împotriva disconfortului cauzal de fumul de tutun. 
12. Femei gravide şi mame care alăptează 
Femeile gravide şi mamele care alăptează trebuie să aibă posibilitatea de a se odihni în poziţie 
culcat în condiţii corespunzătoare. 
13. Echipamente de prim ajutor 
Locurile de muncă trebuie dotate cu echipamente de prim ajutor. Echipamentele trebuie să fie 
marcate corespunzător şi să fie uşor accesibile. 
14. Circulaţia pietonilor şi vehiculelor 
Locurile de muncă în spaţii închise sau în aer liber trebuie organizate astfel încât pietonii şi 
vehiculele să poată circula în condiţii de securitate. 
15. Locuri de muncă în aer liber (dispoziţii speciale) 
Când lucrătorii sunt angajaţi la posturi de lucru în aer liber, astfel de posturi de lucru trebuie să fie 
amenajate pe cât posibil astfel încât aceştia: 
a) să fie protejaţi împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile şi, dacă este necesar, împotriva 
căderii obiectelor; 
b) să nu fie expuşi unui nivel de zgomot dăunător, nici unor influenţe exterioare vătămătoare, cum 
ar fi gaze, vapori sau praf; 
c) să îşi poată părăsi posturile de lucru rapid în eventualitatea unui pericol sau să poată primi rapid 
asistenţă; 
d) să nu poată aluneca sau cădea. 
16. Principii ergonomice 
16.1. Dimensionarea locului de muncă se realizează în funcţie de particularităţile anatomice, 
fiziologice, psihologice ale organismului uman, precum şi de dimensiunile şi caracteristicile 
echipamentului de muncă, ale mobilierului de lucru, de mişcările şi deplasările lucrătorului în 
timpul activităţii, de distanţele de securitate, de dispozitivele ajutătoare pentru manipularea 
maselor, ca şi de necesitatea asigurării confortului psihofizic. 
16.2. Eliminarea poziţiilor forţate, nenaturale, ale corpului lucrătorului şi asigurarea posibilităţilor 
de modificare a poziţiei în timpul lucrului se realizează prin amenajarea locului de muncă, prin 
optimizarea fluxului tehnologic şi prin utilizarea echipamentelor de muncă care respectă 
prevederile reglementărilor în vigoare. 
16.3. Locurile de muncă la care se lucrează în poziţie aşezat se dotează cu scaune concepute 
corespunzător caracteristicilor antropometrice şi funcţionale ale organismului uman, precum şi 
activităţii care se desfăşoară, corelându-se înălţimea scaunului cu cea a planului de lucru. 
16.4. La locurile de muncă unde se lucrează în poziţie ortostatică trebuie asigurate, de regulă, 
mijloace pentru aşezarea lucrătorului cel puţin pentru perioade scurte de timp (de exemplu, 
scaune, bănci). 
8.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii 
Procedura va fi adusă la cunoştinţa personalului care execută activitatea/activităţile 
respectivă/respective. Actuala procedură va fi revizuită în cazul în care apar modificările 
reglementărilor legale cu caracter general şi intern pe baza cărora se desfăşoară 
activitatea/activităţile care face/fac obiectul acestei proceduri. 
Pe perioada absenţei de la serviciu a persoanelor nominalizate, prezenta procedură în forma 
iniţială sau revizuită se aplică şi de către înlocuitorii acestora. 
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Monitorizarea cunoaşterii şi aplicării procedurii va fi facută de responsabilul CSSM. 
 
 
 
 

Lista de difuzare 
Nr. 
crt. Destinatar document Data 

difuzării 
Semnătura de luare 

la cunoştinţă 
1.  Agavriloaie Liliana 29. 11. 2013  
2.  Asandei Steluţa 29. 11. 2013  
3.  Barabulă Vasile 29. 11. 2013  
4.  Barabulă Mariana 29. 11. 2013  
5.  Burlui Luminiţa 29. 11. 2013  
6.  Ciudin Raluca-Mariana 29. 11. 2013  
7.  Florea Elena 29. 11. 2013  
8.  Grosu Ecaterina 29. 11. 2013  
9.  Mărisac Mioara 29. 11. 2013  
10.  Moisei Lucian Mihail 29. 11. 2013  
11.  Perju Camelia 29. 11. 2013  
12.  Pichiu Cristina Maria 29. 11. 2013  
13.  Sâsâiac Valentin 29. 11. 2013  
14.  Sava Maria 29. 11. 2013  
15.  Şeremet Adrian 29. 11. 2013  

 
 


