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Securitatea muncii la UTM:
Starea actuală şi măsuri de îmbunătăţire.
În baza raportului prezentat de Preşedintele Comitetului pentru securitate şi sănătate în muncă, şeful catedrei
S.A.V. E. Olaru (coraportor I. Pocaznoi – preşedintele Comitetului Sindical) referitor la securitatea muncii şi
starea condiţiilor de muncă la U.T.M., Senatul constată, că necătând la controalele permanente efectuate de
Serviciul Protecţie şi Prevenire (dna Nina Socolov, dl Alexandru Cudinov), controalele periodice efectuate de
C.S.S.M., emiterea de dispoziţii şi ordine referitoare la lichidarea neajunsurilor depistate, organizarea
procesului de instruire (inclusiv pregătirea materialelor didactice pentru desfăşurarea procesului de instruire) şi
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă un şir de probleme ce ţin de securitatea şi sănătatea în muncă necesită a fi
soluţionate.
Controlul efectuat în luna decembrie a. 2012 în corpurile de studii şi discuţiile purtate cu colaboratorii
facultăţilor şi a diferitor subdiviziuni demonstrează, pe lângă şirul de activităţi pozitive întreprinse de
Administraţia U.T.M. în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă a colaboratorilor, totuşi mai rămân a fi
soluţionate un şir de probleme, aşa ca: reparaţia spaţiilor pentru activităţile didactice, soluţionarea problemelor
legate de activitatea filialelor bibliotecii la facultăţi, iluminatul spaţiilor (săli de curs, laboratoare, săli de lectură),
probleme legate de sistemele de ventilaţie ş.a.
În baza celor expuse în raport, urmărind scopul îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, de studii şi de trai, sporirea
gradului de securitate a muncii la toate nivelurile ierarhice, Senatul
HOTĂRĂŞTE:
1. A efectua instruirea periodică şi verificarea cunoştinţelor conducătorilor de subdiviziuni în materie de S.S.M.
în termenele stabilite de legislaţia muncii şi actele normative de S.S.M. în vigoare (cel puţin o dată la 24 luni).
2. Şefii catedrelor şi a altor subdiviziuni cu concursul S.P.P. şi a C.S.S.M. vor organiza instruirea personalului
din subordine cu perfectarea fişelor personale de instruire pentru fiecare lucrător (cadru didactic), inclusiv a
instruirilor periodice (cel puţin o dată la 6 luni) /decada a treia a luni august, luna februarie/.
3. Conducătorii subdiviziunilor vor ţine sub control permanent starea obiectivelor şi a spaţiilor încredinţate, a
teritoriilor aferente în stare igienică şi de securitate corespunzătoare, inclusiv curăţarea de zăpadă a căilor de
acces, iluminarea acestora pe timp de noapte.
4. A include în planul de lucru al Serviciului administrativ-gospodăresc pentru anul 2013 efectuarea reparaţiei
spaţiilor Secţiei Redactare şi Editare a U.T.M. şi a spaţiilor bibliotecilor facultăţilor (spaţiile care necesită
reparaţie urgentă vor fi propuse de directorul bibliotecii).
5. Administraţia U.T.M., contabilitatea vor întreprinde măsurile de rigoare pentru achitarea la timp a plăţilor
salariale, şi a alocaţiilor pentru concediul de odihnă. Dacă ziua achitării salariului va cădea în zilele de odihnă,
achitarea se va face înaintea acestor zile.
6. Serviciul energeticianului-şef va întreprinde măsuri pentru iluminarea căilor de acces către corpurile de studii
din sectorul Râşcani şi Botanica, inclusiv iluminarea scărilor la intrarea în corpurile de studii.
7. Anual, în decada a doua a lunii noiembrie, administraţia facultăţilor să efectueze controlul pregătirii tuturor
subdiviziunilor şi a încăperilor pentru activitate în perioada rece a anului cu raport, privind starea lucrurilor, la
Consiliul de Administraţie a universităţii.
8. S.A.G. va întreprinde măsuri urgente pentru reparaţia şi punerea în funcţiune a încăperilor igienico-sanitare
la toate nivelurile mai cu seamă în corpul 3 (et.7).

9. C.S.S.M. şi S.P.P. vor ţine sub control permanent starea condiţiilor de muncă şi a securităţii muncii în toate
subdiviziunile universitare, vor pune în discuţie problemele ce ţin de ameliorarea situaţiei privind S.S.M. la
şedinţele C.S.S.M.
10. Volumul orelor pentru instruire în materie de securitate a vitalităţii să fie stabilit centralizat de către secţia
didactico-metodică cu separarea disciplinelor: cel puţin 60 ore pentru SSM; cel puţin 30 ore pentru PMA.
11. Administraţia universităţii şi serviciul corespunzător vor întreprinde măsuri pentru soluţionarea problemelor
legate de iluminatul artificial (schimbarea instalaţiilor învechite cu instalaţii reflectorizante, schimbarea la timp a
lămpilor, repararea instalaţiilor defectate, utilizarea iluminatului local).
12. A procura şi asigura filialele bibliotecilor facultăţilor cu echipamentul necesar pentru activitate în condiţii de
muncă corespunzătoare normelor (ventilatoare, frigidere, cărucioare, aspiratoare ş.a.).
13. Serviciul energeticianului-şef să controleze şi să repare la timp reţele electrice de forţă şi de iluminat,
instalaţiile de legare la pământ, alte instalaţii şi dispozitive electrice.
14.Pentru a evita influenţa temperaturilor joase a organiza activităţile didactice ale seriilor mari în aulele
spaţioase (corpurile 3, 6, 5, 9, 10) pe module: primul modul în semestrul de toamnă; a doilea modul în
semestrul de primăvară (dacă acest lucru este posibil), inclusiv organizarea activităţilor în acestea, în două
schimburi.
15. Pentru a păstra microclimatul în încăperile poichiloterme a urgenta lucrările de schimbare a ferestrelor
(corpul nr. 3, 9, 10 ş.a.), inclusiv instalarea instalaţiilor de umbrire.
16. Toate spaţiile pentru activităţile didactice să fie întărite după catedre cu numirea persoanelor responsabile
de starea acestora şi responsabilizarea tuturor profesorilor care desfăşoară activităţile pentru păstrarea ordinei,
integrităţii mobilierului, prizelor, întrerupătoarelor, instalaţiilor de iluminat etc. şi încuierea lor sub cheie.
17. Controlul prezentei Hotărâri se impune prim-prorectorului P. Todos, prof. univ.
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