
SENATUL

2004 Chigindu, bd. $fefa n cel Mare gi Sfan( 168. FAX (373 - 2) - 24.90.28, TEL 23.54.48

norAnAnen
Senatului U.T.M. din 30 iunie 20'15

Referitor la securitatea 9i sdndtatea in muncd in cadrul U.T.M.:
starea actuali gi mdsurile de ameliorare a stirii S.S,M.

ln baza raportului prezentat de Pregedintele Comitetului pentru securitate 9i sinState in munci,
geful catedrei S.A.V. E. Olaru referitor la securitatea muncii gi starea condiliilor de munc6 la U.T.M.,

.,Senatul constatd, cd in ultimii ani, gratie activitilii structurilor menlionate in raport, emiterii de dispozitii qi
" ordine referitoare la lichidarea neajunsurilor depistate, organizarea procesului de instruire (inclusiv

. pregdtirea materialelor didactice pentru desfdgurarea procesului de instruire a angajatilor) Si
imbundtitirea conditiilor de munce, situatia privind S.S.M. la majoritatea obiectivelor Universitdlii s-a
imbundtetit considerabil. Totugi, mai rdmAn un gir de probleme ce lin de S.S.M., care necesiti a fi
solutionate.

ln baza celor expuse in raport, urmirind scopul imbunititirii conditiilor de munc6, de studii gi de
trai, sporirea gradului de securitate a muncii la toate nivelurile ierarhice, Senatul

HOTARA$TE:
1. A efectua instruirea periodicA 9i verificarea cunogtintelor conducitorilor de subdiviziuni in

materie de S.S.M. in termenele stabilite de legislalia muncii gi actele normative de S.S.M. in vigoare (cel
putin o data la 36 luni).

2. ln planul nou de studii a stabili numirul necesar de ore pentru formarea competentelor in
domeniul Securitilii vitalititii.

3. Conducitorii subdiviziunilor (decani, gefi catedra, qefi laboratoare etc.), precum qi serviciile

-sPeeiale-dincadru$.AG.,--vorfireceptivHacerinteleJucritorilo[referitoareJaSSJtl. 

givorfine-sub
control permanent starea obiectivelor gi a spaliilor incredintate, a teritoriilor aferente in stare igienici 9i
de securitate corespunzitoare, inclusiv intretinerea cdilor de acces, iluminarea acestora pe timp de
noapte, precum gi dotarea pragurilor cu sectoare antiderapante, mini curenti qi pandus de acces cu
ciruciorul.

4. LucrErile cu pericol sporit de accidentare se vor executa cu perfectarea bonului de lucru, sub
supravegherea permanenti a s,efului de lucrdri.

5. Serviciul energeticianului-gef va intreprinde misuri pentru iluminarea ciilor de acces citre
toate corpurile de studii, inclusiv iluminarea corespunzatoare a treptelor superioard 9i inferioard a
pragurilor de acces in corpurile de studii (cel putin 3 /t.

6. Serviciul Proteclie gi Prevenire impreuni cu reprezentantii Comitetului pentru S.S.M. vor line
sub control permanent starea conditiilor de muncd gi a securititii muncii in toate subdiviziunile
universitare, vor pune in disculie problemele ce lin de ameliorarea situaliei privind S.S.M. la gedinlele
Comitetului oentru S.S.M.

7. Administratia universitSlii impreuni cu Comitetul sindical vor analiza posibilitatea de ajutorare
a angaja{ilor prin acordarea ajutoarelor materiale, iar pentru familiile tinere se fie extins fondul de
ajutorare.

8. Controlul prezentei Hoterari se impune prim-prorectorului P. Todos, prof. univ., dr.
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