
 
 

 

 

PLAN   DE   ACŢIUNI  

pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă al 

COMITETULUI DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ 

CSSM 

an şcolar 2016-2017 
A. Măsuri generale: 

 1. Reactualizarea  Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă  pe anul şcolar în curs prin 

decizii ale directorului. 

     Termen: 5 septembrie 2016 

     Răspunde: directorul 

 2. Amenajarea si dotarea corespunzătoare a cabinetului de securitate şi sănătate în muncă 

     Termen: iunie 2017 

     Răspund: directorul, responsabil  CSSM 

 

           3. Întocmirea fişelor individuale de securitate şi sănătate în muncă pentru cadrele didactice şi 

nedidactice nou venite în şcoală şi efectuarea instructajului conform tematicii 

     Termen: 26 septembrie  

     Răspund: responsabil  CSSM,şefi compartimente 

 

 4. Reactualizarea dosarelor medicale pentru cadrele didactice şi nedidactice din şcoală 

     Termen: decembrie  2016 

     Răspund: directorul,medicul şcolii 

 

B. Corpurile de clădiri şi internatul şcolar: 

 1. Efectuarea instructajului securitate şi sănătate în muncă în laboratoarele şcolii (instructaj 

colectiv) şi afişarea în laboratoare a NTSM specifice 

     Termen: 3 octombrie 2016  

                                                            Răspund: responsabilii  laboratoare 

 

 2. Verificarea şi remedierea prizelor de împământare 

     Termen:  12 septembrie 2016 

                                                            Răspund: directorul, electricianul  întreţinere 

     

 3. Înlocuirea întrerupătoarelor şi prizelor defecte şi a corpurilor de iluminat deteriorate care 

prezintă un grad ridicat de pericol de electrocutare  

     Termen: permanent 

     Răspunde: electrician întreţinere 

 

 

 4. Verificarea tablourilor electrice de nivel, a legăturilor la centura de împământare şi a  

aparatelor electrice din laboratoare, săli de clasă, birouri, camere internat, băi. 

     Termen: noiembrie 2016 

     Răspunde: electrician întreţinere 



 

 

 5. Verificarea instalaţiei termice şi înlocuirea elementelor defecte din instalaţie care prezintă 

pericol de accidentare 

     Termen: permanent 

     Răspunde: instalatorul 

 

 6. Verificarea şi remediere mobilierului, ferestrelor şi uşilor defecte care prezintă pericol de 

accidentare 

     Termen: permanent 

     Răspunde: tâmplarul 

 

C. Atelierele şcoală  

 1. Dotarea  truselor medicale de prim ajutor din ateliere cu necesarul corespunzător 

     Termen: 14  noiembrie 2016 

     Răspund:director,   contabil şef    

         

 2. Afişarea instrucţiunilor de utilizare a maşinilor unelte din ateliere precum şi a NTSM 

specifice maşinilor respective 

     Termen: 5 decembrie 2016 

     Răspund: responsabili ateliere 

 

 3. Recondiţionarea şi completarea propagandei vizuale pe teme de securitate şi sănătate în 

muncă în atelierele şcoală 

     Termen: 5 decembrie 2016 

                                                          Răspund: director, responsabil  CSSM,şefi compartimente   

responsabili ateliere 

 

 4. Procurarea şi completarea "Fişelor individuale " pentru elevii practicanţi, efectuarea 

instructajului introductiv general şi instructajelor periodice precizând articolele prelucrate 

               Termen: septembrie 2016 şi periodic 

               Răspund: responsabil  CSSM -procurare şi verificare 

                                                                   maiştrii instructori - prelucrare şi completare 

 

 5. Înlocuirea aparatelor electrice de iluminat şi forţă defecte care prezintă un grad ridicat de 

pericol de electrocutare 

     Termen: permanent 

     Răspund: maiştrii instructori-profil electric 

 

 6. Depozitarea şi manevrarea corectă a profilelor metalice pentru a prevenii accidentarea  

     Termen: permanent 

     Răspund: maiştrii instructori - profil mecanic 

 

 7. Utilizarea echipamentului de protecţie pentru sudura electrică atât de către sudor cât şi de 

ajutorul sudorului 

     Termen: permanent 

     Răspund: utilizatorii  

 

 8. Depozitarea şi utilizarea corectă a tuburilor de oxigen. 

     Termen: permanent 

     Răspund: instalatorul, utilizatorii 

 

 9. Recondiţionarea  paravanelor mobile de pe maşinile unelte, a apărătorilor de protecţie a 

elementelor de transmisie şi utilizarea corectă a acestora 

     Termen: permanent 



     Răspund: maiştrii instructori 

             utilizatorii maşinilor respective 

 

 10. Verificarea şi recondiţionarea echipamentelor portabile şi uneltelor manuale, astfel încât 

să corespundă NTSM 

     Termen: 12 noiembrie 2016 

     Răspund:  maiştrii instructori 

 

 11. Verificarea şi înlocuirea pietrelor abrazive uzate şi reglarea fantei suporţilor la 

polizoarele stative din dotarea atelierelor  

     Termen: permanent 

     Răspund: . maiştrii instructori 

  

           12. Verificarea şi recondiţionarea instalaţiei de paratrăsnet 

     Termen: mai 2017 

                                                       Răspund: director, electrician întreţinere  

                

 

 D. Cantina, centrala termică, chioşcurile alimentare din incinta şcolii. 

 1. Verificarea instalaţiei electrice şi racordarea aparatelor electrice la centura de 

împământare. 

     Termen: octombrie 2016 

     Răspunde: electrician întreţinere 

 2. Verificarea instalaţiei termice, instalaţiei de alimentare cu gaze naturale, protecţiilor de 

siguranţă de la centralele termice. 

     Termen:permanent 

     Răspunde: instalatorul 

 

 3. Afişarea "Instrucţiunilor de utilizare şi de Protecţie a Muncii" pentru utilajele şi 

instalaţiile din aceste perimetre 

     Termen: noiembrie 2016 

     Răspund: şefi compartimente    

Notă: Toate activităţile programate în prezentul plan se verifică periodic de către directorul unităţii 

şi compartimentul de securitate şi sănătate în muncă. 

 

                                       Întocmit, 

ing. Grosu Cristina,  

lucrător desemnat CSSM 

 

 

      


