
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE 
 
 
 

NC 

Loc de 
muncă/ 
post de 
lucru 

Riscuri 
evaluate 

Măsuri tehnice 
Măsuri 

organizatorice 

Măsuri 
igienico 
sanitare 

Măsuri de 
altă natura 

Acţiuni în 
scopul 

realizării 
măsurii 

Termen 
de 

realizare 

Persoanele 
care 

răspund de 
realizarea 
măsurii 

1 
Personal 

Tesa 

Staţionări deplasări 
în spaţii productive, 
magazie sau curtea 

unităţii 
 

Împiedicarea în 
praguri existente pe 

căile de acces şi 
circulaţie 

 
Cădere de obiecte 

sau risc datorat 
lipsei scării mobile 

pentru acces în 
arhivă 

 
 
 
 

Afecţiuni dorsale/ 

Instalare indicatoare 
de securitate şi 

marcare arii 
periculoase de lucru 

 
Eliminare praguri la 
nivelul pavimentului 
pe căile de acces şi 

evacuare 
 

Fixarea 
corespunzătoare a 

mobilierului, 
obiectelor şi 

documentelor 
depozitate la înălţime 

 
Dotare cu scara 

mobilă dublă pentru 
acces în arhivă 

Asigurarea instruirii 
tuturor persoanelor 

implicate, astfel 
încât să fie în 
măsură să-şi 
desfăşoare 

activitatea fără 
riscuri pentru 
securitatea şi 

sănătatea proprie 
 

Instruirea 
lucrătorilor privind 
lucrul la înălţime 

 
Instruirea 

lucrătorilor privind 
poziţiile ergonomice 
de lucru şi efectele 

nerespectării 

Desemnarea 
şi pregătirea 

unei persoane 
care să 

asigure primul 
ajutor în cazul 
producerii de 

accident 
 

Menţinerea 
permanentă a 
curăţeniei pe 
holuri, scări, 

etc. 
 

Dotarea cu 
truse medicale 
de prim ajutor 

 
Asigurarea 

Asigurare loc de 
servire a mesei 

 
Asigurare utilităţi 
necesare pentru 
femei gravide, 

lăuze, etc. 
 

Asigurare utilităţi 
persoane 

sensibile la 
riscuri (tineri, 

femei, persoane 
cu dizabilităţi). 

 
Acordarea 

pauzelor de 
odihnă 

 
Selectarea 

Procurarea şi 
montarea 

indicatoarelor de 
securitate 

 
Verificarea 

pragurilor de la 
toate uşile sau a 

altor modificări de 
nivel efectuate la 

nivelul pavimentului 
 

Verificarea fixării 
corespunzătoare a 

mobilierului 
 

Procurare scări 
corespunzătoare 

accesului la 
înălţime în 

Permanent 

Conducătorii 
locurilor de 

muncă 
 

Lucrătorul 
desemnat cu 

SSM 
 

Medicul unităţii 
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osteomusculare 
poziţii de lucru 
vicioase 

 
Dotarea birourilor cu 
mobilier ergonomic 

acestora materialelor 
igienico-
sanitare  

atentă a 
personalului  

siguranţă 
 

Procurare mobilier 
ergonomic 

NC 

Loc de 
muncă/ 
post de 
lucru 

Riscuri 
evaluate 

Măsuri tehnice 
Măsuri 

organizatorice 

Măsuri 
igienico 
sanitare 

Măsuri de 
altă natura 

Acţiuni în 
scopul 

realizării 
măsurii 

Termen 
de 

realizare 

Persoanele 
care 

răspund de 
realizarea 
măsurii 

 

Personal 
Tesa 

Factori de risc 
electric: atingerea 
directă şi indirectă, 

intervenţia la 
instalaţiile electrice, 

tablouri electrice, 
prize şi fişe fără 
autorizarea şi 

calificarea 
necesară 

 
 

 
 

Temperatura 
coborâtă iarna şi 

ridicată vara. 
 
 

Curenţii de aer de 
la geamurile şi uşile 
deschise, aparate 
de aer condiţionat 

Procurarea şi 
montarea de 

încuietori pentru 
securizarea 

tablourilor electrice 
 

Legarea la pământ a 
tablourilor electrice şi 
a echipamentelor de 

muncă 
 

Verificarea periodică 
a rezistenţelor 

prizelor de 
împământare  

 
 

Verificarea periodică 
a instalaţiilor de aer 

condiţionat 

Aplicare indicatoare 
de securitate, de 

interzicere a 
accesului 

 
Orice intervenţie la 
instalaţia electrică 
aflată sub tensiune 

este interzisă 
 

Lucrările la 
instalaţiile şi 

echipamentele 
electrice vor fi 

executate numai de 
electricianul de 

întreţinere 
 
 

Asigurarea unei 
ventilaţii naturale 

sau artificiale 
corespunzătoare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acordarea 
gratuită de apă 
minerală sau 
ceai fierbinte 
în perioadele 

cu temperaturi 
extreme 

  
 
 
 
 
 

Identificarea tuturor 
tablourilor electrice 
din spaţiile de lucru 

 
 
 
 
 
 
 

Se verifica ca toate 
instalaţiile şi 

echipamentele 
electrice şi 

electronice să aibă 
asigurată legarea la 

pământ. 

Permanent 

Conducătorii 
locurilor de 

muncă 
 

Lucrătorul 
desemnat cu 

SSM 
 

Medicul unităţii 

 

             

 

 

 

 



 

 

NC 

Loc de 
muncă/ 
post de 
lucru 

Riscuri 
evaluate 

Măsuri tehnice 
Măsuri 

organizatorice 

Măsuri 
igienico 
sanitare 

Măsuri de 
altă natura 

Acţiuni în 
scopul 

realizării 
măsurii 

Termen 
de 

realizare 

Persoanele 
care 

răspund de 
realizarea 
măsurii 

2 Profesori 

Cădere la acelaşi 
nivel prin 
dezechilibrare, 
alunecare sau 
împiedecare de 
obstacole pe 
pardoseli 
neregulate, înguste, 
în pantă etc. 
 
Neasigurarea la 
traversarea căilor 
de acces rutier, la 
deplasări pedestre 
la acţiuni conexe 
activităţilor şcolare 
şi pedagogice 
 
 
 
Lovire de către 
mijloacele de 
transport la 
deplasarea in 
exterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliminarea 
obstacolelor de pe 
căile de acces şi 

evacuare 
 

Verificarea şi 
întreţinerea 

permanentă a 
pardoselilor 

 
 

Desfăşurarea 
activităţilor în aşa 
fel încât să nu 
expună la pericol 
de accidentare sau 
îmbolnăvire 
profesională atât 
propria persoană, 
cât şi pe celelalte 
persoane 
participante la 
procesul de muncă 
 
Instruirea şi 
testarea periodică 
cu prevederile 
codului rutier ; 
exerciţii şi 
demonstraţii 
practice. 
 
Aplicarea de măsuri 
corective la 
încălcarea 
prevederilor codului 
rutier. 
 
Examinarea 
medicală periodică. 

Dotarea şi 
aprovizionarea 
cu materiale 

pentru 
igienizare şi 
dezinfecţie – 

depozitarea lor 
în spaţii 
închise 

 
 
 
 
 

Asigurarea 
materialelor 

igienico-
sanitare la 
grupurile 
sanitare 

  

Permanent 

Conducătorii 
locurilor de 

muncă 
 

Lucrătorul 
desemnat cu 

SSM 
 

Medicul unităţii 



NC 

Loc de 
muncă/ 
post de 
lucru 

Riscuri 
evaluate 

Măsuri tehnice 
Măsuri 

organizatorice 

Măsuri 
igienico 
sanitare 

Măsuri de 
altă natura 

Acţiuni în 
scopul 

realizării 
măsurii 

Termen 
de 

realizare 

Persoanele 
care 

răspund de 
realizarea 
măsurii 

 

Profesori 

Atingerea 
echipamentelor 
electrice cu mâinile 
ude. 
 
Utilizarea de 
improvizaţii la 
echipamentele 
electrice, 
prelungitoare, 
ştechere etc. 
 
Electrocutare prin 
atingere directă, în 
cazul deteriorării 
izolaţiei cablurilor 
aferente instalaţiilor 
electrice 
 
Electrocutare prin 
atingere indirectă şi 
utilizarea unor 
surse de alimentare 
fără împământare 
sau cu 
împământare 
necorespunzăt. 
 
 

Acoperiri cu 
materiale 
electroizolante ale 
părţilor active 
(izolarea de 
protecţie) ale 
instalaţiilor şi 
echipamentelor 
electrice. 
 
Îngrădiri în carcase 
sau acoperiri cu 
învelişuri exterioare. 
 
Scoaterea de sub 
tensiune a 
echipamentelor 
electrice.  
 
Măsuri de protecţie 
principale şi măsuri 
de protecţie 
secundare 

 

 
 
 

Aducerea la 
cunoştinţa 

conducătorului 
locului de muncă 

despre orice 
defecţiune tehnică 

sau altă situaţie 
care constituie un 

pericol de 
accidentare sau 

îmbolnăvire 
profesională. 

 
Oprirea lucrului la 

apariţia unui pericol 
iminent de 

producere a unui 
accident şi 

informarea de 
îndată a 

conducătorul locului 
de muncă. 

   

Permanent 

Conducătorii 
locurilor de 

muncă 
 

Lucrătorul 
desemnat cu 

SSM 
 

Medicul unităţii 

 

 

 

 

 



NC 

Loc de 
muncă/ 
post de 
lucru 

Riscuri 
evaluate 

Măsuri tehnice 
Măsuri 

organizatorice 

Măsuri 
igienico 
sanitare 

Măsuri de 
altă natura 

Acţiuni în 
scopul 

realizării 
măsurii 

Termen 
de 

realizare 

Persoanele 
care 

răspund de 
realizarea 
măsurii 

2 Profesori 

Cădere la acelaşi 
nivel prin 
dezechilibrare, 
alunecare sau 
împiedecare de 
obstacole pe 
pardoseli 
neregulate, înguste, 
în pantă etc. 
 
Neasigurarea la 
traversarea căilor 
de acces rutier, la 
deplasări pedestre 
la acţiuni conexe 
activităţilor şcolare 
şi pedagogice 
 
 
 
Lovire de către 
mijloacele de 
transport la 
deplasarea in 
exterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliminarea 
obstacolelor de pe 
căile de acces şi 

evacuare 
 

Verificarea şi 
întreţinerea 

permanentă a 
pardoselilor 

 
 

Desfăşurarea 
activităţilor în aşa 
fel încât să nu 
expună la pericol 
de accidentare sau 
îmbolnăvire 
profesională atât 
propria persoană, 
cât şi pe celelalte 
persoane 
participante la 
procesul de muncă 
 
Instruirea şi 
testarea periodică 
cu prevederile 
codului rutier ; 
exerciţii şi 
demonstraţii 
practice. 
 
Aplicarea de măsuri 
corective la 
încălcarea 
prevederilor codului 
rutier. 
 
Examinarea 
medicală periodică. 
 
 
 
 

Dotarea şi 
aprovizionarea 
cu materiale 

pentru 
igienizare şi 
dezinfecţie – 

depozitarea lor 
în spaţii 
închise 

 
 
 
 
 

Asigurarea 
materialelor 

igienico-
sanitare la 
grupurile 
sanitare 

  

Permanent 

Conducătorii 
locurilor de 

muncă 
 

Lucrătorul 
desemnat cu 

SSM 
 

Medicul unităţii 



NC 

Loc de 
muncă/ 
post de 
lucru 

Riscuri 
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Măsuri tehnice 
Măsuri 

organizatorice 

Măsuri 
igienico 
sanitare 

Măsuri de 
altă natura 

Acţiuni în 
scopul 

realizării 
măsurii 

Termen 
de 

realizare 

Persoanele 
care 

răspund de 
realizarea 
măsurii 

 

Profesori 

Atingerea 
echipamentelor 
electrice cu mâinile 
ude. 
 
Utilizarea de 
improvizaţii la 
echipamentele 
electrice, 
prelungitoare, 
ştechere etc. 
 
Electrocutare prin 
atingere directă, în 
cazul deteriorării 
izolaţiei cablurilor 
aferente instalaţiilor 
electrice 
 
Electrocutare prin 
atingere indirectă şi 
utilizarea unor 
surse de alimentare 
fără împământare 
sau cu 
împământare 
necorespunzăt. 
 
 

Acoperiri cu 
materiale 
electroizolante ale 
părţilor active 
(izolarea de 
protecţie) ale 
instalaţiilor şi 
echipamentelor 
electrice. 
 
Îngrădiri în carcase 
sau acoperiri cu 
învelişuri exterioare. 
 
Scoaterea de sub 
tensiune a 
echipamentelor 
electrice.  
 
Măsuri de protecţie 
principale şi măsuri 
de protecţie 
secundare 

 

 
 
 

Aducerea la 
cunoştinţa 

conducătorului 
locului de muncă 

despre orice 
defecţiune tehnică 

sau altă situaţie 
care constituie un 

pericol de 
accidentare sau 

îmbolnăvire 
profesională. 

 
Oprirea lucrului la 

apariţia unui pericol 
iminent de 

producere a unui 
accident şi 

informarea de 
îndată a 

conducătorul locului 
de muncă. 

   

Permanent 

Conducătorii 
locurilor de 

muncă 
 

Lucrătorul 
desemnat cu 

SSM 
 

Medicul unităţii 

 

 

     Avizat CSSM                                                                                           Angajator 

 ………………………                        ………………………………….  

 


