


         

Nr. 
crt 

Loc de 
muncă/ post 

de lucru 
Riscuri evaluate/ 

Nivel de risc Măsuri tehnice Măsuri organizatorice 
Măsuri 

igienico-
sanitare 

Măsuri de altă 
natură 

Acţiuni 
în 

scopul 
realizării 
măsurii 

Termen 
de 

realizare 

Persoana 
care 

răspunde  de 
realizarea 
măsurii 

Obser-
vaţii 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Cadru 
didactic Violenţă / 4 

Îmbunătăţirea 
vizibilităţii şi 
iluminatului 
Îmbunătăţirea 
punctelor de 
control al 
vizitatorilor.Înlo
cuirea 
instrumentelor, 
mobilierelor 
care pot fi 
folosite ca arme 
Îmbunătăţirea 
măsurile de 
securitate fizică 
(alarmele), şi 
montarea 
camerelor de 
supreveghere 

Personalul și studenții 
vor fi  informaţi 
despre drepturile şi 
responsabilităţile lor. 
Organizarea unui 
comitet de securitate 
care poate analiza 
problema violenţei 

Dotare cu 
trusă 
sanitară 

Instruirea 
cadrelor 
didactice 
privind 
comportament
ul în situaţii 
provocatoare, 
rezolvarea 
conflictelor, 
formarea 
contiună a 
cadrelor 
didactice, se 
vor aplica 
prevederi 
psihopedagogi
ce in eduacarea 
studenților. 

Instruire 
Informare 
Verificare 

Permanent Șef ierarhic  

2 Cadru 
diadctic Stres /4  

Analiza adecvată a 
riscurilor, planificarea 
atentă a acţiunilor 
preventive, 
combinarea măsurilor 
orientate către muncă 
şi a celor orientate 
către lucrători.  

Monitorizar
ea stării de 
sănătate a 
personalului 

Utilizarea 
specialiştilor 
externi, 
sprijinul 
conducerii 

Instruire 
Informare 
Verificare 

Periodic Șef ierarhic  

3 Cadru 
didactic 

 
Pulberi 
pneumoconiogen
e /4 

  Pentru situaţiile în 
care se lucrează timp 
îndelungat cu 
documente arhivate, 

 
Monitorizar
ea stării de 
sănătate a 

  
Instruire 
Informare 
Verificare 

Periodic Șef ierarhic  



Nr. 
crt 

Loc de 
muncă/ post 

de lucru 
Riscuri evaluate/ 

Nivel de risc Măsuri tehnice Măsuri organizatorice 
Măsuri 

igienico-
sanitare 

Măsuri de altă 
natură 

Acţiuni 
în 

scopul 
realizării 
măsurii 

Termen 
de 

realizare 

Persoana 
care 

răspunde  de 
realizarea 
măsurii 

Obser-
vaţii 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
lucrătorul va fi dotat 
cu mască de protecţie 
contra pulberilor. Se 
recomandă 
schimbarea tablelor 
clasice cu cretă cu 
table inteligente cu 
senzor sau cu marker 

personalului 

4 Cadru 
didactic 

Executare 
defectuoasă de 
manevre, 
comenzi /3 

 Cadrul didactic care se 
găseşte într-o astfel de 
situaţie (oboseală, 
consum de alcool, 
medicamente) va 
informa superiorul 
său, şeful de catedră 
sau direcţiunea pentru 
a repartiza sarcinile 
sale altor lucrători. 

Dotare cu 
trusă 
sanitară 

Instruirea 
periodică a 
lucrătorilor 
privind 
riscurile 
consumului de 
alcool, 
medicamente 
sau ale stării 
înaintate de 
oboseală 

Instruire 
Informare 
Verificare 

Permanent Șef ierarhic  

5 Cadru 
didactic 

Efectuare de 
operaţii 
neprevăzute la 
alimentarea sau 
oprirea 
alimentării cu 
energie (curent 
electric, fluide 
energetice, 
etc.)/3 

Scoaterea din 
priză se va 
realiza prinzând 
cu o mână de 
ştecher şi cu una 
de marginea 
prizei, sau dacă 
priza este 
prevăzută cu 
mecanism de 
scoatere a 
ştecherului, prin 
acţionarea 

Instruirea cadrelor 
didactice cu privire la 
faptul că este interzisă 
scoaterea din priză 
prin smulgerea 
cablurilor.  

Dotare cu 
trusă 
sanitară 

 
Instruire 
Informare 
Verificare 

Periodic Șef ierarhic  



Nr. 
crt 

Loc de 
muncă/ post 

de lucru 
Riscuri evaluate/ 

Nivel de risc Măsuri tehnice Măsuri organizatorice 
Măsuri 

igienico-
sanitare 

Măsuri de altă 
natură 

Acţiuni 
în 

scopul 
realizării 
măsurii 

Termen 
de 

realizare 

Persoana 
care 

răspunde  de 
realizarea 
măsurii 

Obser-
vaţii 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
acestuia 

6 Cadru 
didactic 

Efectuare de 
operaţii 
neprevăzute prin 
deplasări, 
staţionări în 
zone 
periculoase/3 

 

În staţiile de autobuze, 
tramvaie, etc. cadrele 
didactice vor staţiona 
pe trotuare în locurile 
amenajate, este 
interzisă staţionarea 
pe carosabil sau în 
locuri nepermise 

Dotare cu 
trusă 
sanitară 

Instruire 
periodică 
privind 
locurile sigure 
de staționare 

Instruire 
Informare 
Verificare 

Permanent Șef ierarhic  

7 Cadru 
didactic 

Efectuare de 
operaţii 
neprevăzute prin 
deplasări, 
staţionări în 
zone 
periculoase/3 

Eliminarea 
pragurilor în 
locurile de 
trecere dintr-un 
spaţiu în altul, 
acolo unde este 
posibil 

Pe timp de iarnă 
lucrătorii nu vor purta 
încălţăminte cu talpă 
alunecoasă, toate căile 
de circulaţie şi acces 
se vor menţine libere 
de orice obstrucţii şi 
în stare 
curată/nealunecoasă. 
Nu este admisă 
depozitarea de 
materiale,  produs  pe 
căile de circulaţie sau 
de acces.  Cadrelor 
didactice le este 
interzisă joaca şi 
glumele în timpul 
programului de lucru, 
trecerea peste 
obstacole, fuga, 
urcarea sau coborârea 

Dotare cu 
trusă 
sanitară 

 
Instruire 
Informare 
Verificare 

Periodic Șef ierarhic  



Nr. 
crt 

Loc de 
muncă/ post 

de lucru 
Riscuri evaluate/ 

Nivel de risc Măsuri tehnice Măsuri organizatorice 
Măsuri 

igienico-
sanitare 

Măsuri de altă 
natură 

Acţiuni 
în 

scopul 
realizării 
măsurii 

Termen 
de 

realizare 

Persoana 
care 

răspunde  de 
realizarea 
măsurii 

Obser-
vaţii 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
în grabă, în/din 
diverse spaţii/locuri. 
Cadrele didactice 
trebuie să aibă o 
poziţie stabilă şi să îşi 
păstreze întotdeauna 
echilibrul. Cadrele 
didactice  care au 
abilităţile şi 
aptitudinile afectate de 
boală, oboseală, 
consum de 
medicamente, alcool 
sau droguri nu vor 
presta nici o activitate 

8 Cadru 
didactic 

Executare de 
sarcini 

neprevăzute/3 
 

Instruirea cadrelor 
didactice asupra 
faptului că este 
interzisă executarea de 
sarcini neprevăzute, 
sau pentru care nu au 
fost instruiţi dpdv 
tehnic, tehnologic, şi 
al securităţii şi 
sănătăţii în muncă, 
precum şi asupra 
faptului că este 
interzisă executarea 
sarcinilor de muncă de 
către cadrele didactice 
care au stări psiho-
fiziologice 

Dotare cu 
trusă 
sanitară 

 
Instruire 
Informare 
Verificare 

Periodic Șef ierarhic  



Nr. 
crt 

Loc de 
muncă/ post 

de lucru 
Riscuri evaluate/ 

Nivel de risc Măsuri tehnice Măsuri organizatorice 
Măsuri 

igienico-
sanitare 

Măsuri de altă 
natură 

Acţiuni 
în 

scopul 
realizării 
măsurii 

Termen 
de 

realizare 

Persoana 
care 

răspunde  de 
realizarea 
măsurii 

Obser-
vaţii 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
necorespunzătoare 

9 
 
Cadru 
didactic 

Solicitare fizică 
prin efort 

static/3 
 

Cadrele didactice îşi 
vor desfăşura 
activitatea de birou 
astfel încât să 
alterneze sarcinile de 
muncă ce necesită 
deplasarea în alte săli, 
cu cele care impun 
munca la birou în 
poziţie şezândă 

Monitorizar
ea stării de 
sănătate a 
personalului 

 
Instruire 
Informare 
Verificare 

Periodic Șef ierarhic  

10 

Cadru 
didactic 
 
 

Solicitare fizică 
prin efort 
dinamic /3 

Dotarea sălilor 
de clasă cu table 
inteligente 

Amenajarea 
ergonomică a 
posturilor de muncă, 
organiza locului de 
muncă şi modul de 
predare a lecţiei, 
evitarea 
suprasolicitările 
dinamice 

Dotare cu 
trusă 
sanitară 

 
Instruire 
Informare 
Verificare 

Periodic Șef ierarhic  

11 
 
Cadru 
didactic 

Solicitare psihică 
prin ritm de 

muncă mare/3 
 

Cadrele didactice îşi 
vor desfăşura 
activitatea prin 
planificare riguroasă, 
şi vor respecta 
termenele 
intermediare, pentru a 
evita apariţia 
momentelor de vârf 

Monitorizar
ea stării de 
sănătate a 
personalului 

 
Instruire 
Informare 
Verificare 

Periodic Șef ierarhic  



Nr. 
crt 

Loc de 
muncă/ post 

de lucru 
Riscuri evaluate/ 

Nivel de risc Măsuri tehnice Măsuri organizatorice 
Măsuri 

igienico-
sanitare 

Măsuri de altă 
natură 

Acţiuni 
în 

scopul 
realizării 
măsurii 

Termen 
de 

realizare 

Persoana 
care 

răspunde  de 
realizarea 
măsurii 

Obser-
vaţii 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 

 
Cadru 
didactic 
 

Hărţuirea 
morală/3  

Formularea unei 
politici cu indicaţii 
clare pentru 
interacţiunea social 
Îmbunătăţirea 
responsabilităţii şi 
competenţei 
managementului în 
rezolvarea conflictului 
Stabilirea unui contact 
independent pentru 
angajaţi 

 

Instruirea 
personalului 
privind 
hărţuirea 

Instruire 
Informare 
Verificare 

Periodic Șef ierarhic  

13 
 
Cadru 
didactic 

Deplasări ale 
mijloacelor de 
transport etc./3 

 

Instruirea lucrătorilor 
referitor la circulaţia 
pe drumurile publice 
şi la circulaţia în 
unitate 
 

Dotare cu 
trusă 
sanitară 

 

Instruire 
Informare 
Verificare 

Periodic Șef ierarhic  

14 
 
Cadru 
didactic 

Alunecare/3  

Se nivelează 
suprafeţele neregulate, 
se asigură curăţenia şi 
prevenirea scurgerilor, 
educarea cadrelor 
didactice şi studenților 
pentru identificarea 
riscurilor potenţiale şi 
a măsurilor ce trebuie 
luate dacă văd un 
pericol 

Dotare cu 
trusă 
sanitară 

 
 
 

Instruire 
Informare 
Verificare 

Periodic Șef ierarhic  

15 
 
Cadru 
didactic 

Cădere liberă/3 
În unitatea 
şcolară, pe timp 
de iarnă se vor 

Pe timp de iarnă 
lucrătorii se vor 
asigura vizual că nu 

Dotare cu 
trusă 
sanitară 

 Instruire 
Informare 
Verificare 

Permanent Șef ierarhic  



Nr. 
crt 

Loc de 
muncă/ post 

de lucru 
Riscuri evaluate/ 

Nivel de risc Măsuri tehnice Măsuri organizatorice 
Măsuri 

igienico-
sanitare 

Măsuri de altă 
natură 

Acţiuni 
în 

scopul 
realizării 
măsurii 

Termen 
de 

realizare 

Persoana 
care 

răspunde  de 
realizarea 
măsurii 

Obser-
vaţii 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
îndepărta ţurţurii 
de gheaţă care 
se formează pe 
streşini 

există pericolul de 
cădere a ţurţurilor de 
pe streşini şi nu vor 
staţiona în locurile în 
care există acest 
pericol. Se va evita 
trecerea prin 
apropierea clădirilor 
în curs de amenajare, 
sau a celor care 
prezintă pericolul 
căderii de ţigle, 
tencuială, cărămizi, 
etc. 

16 Cadru 
didactic 

Suprafețe 
alunecoase/3  

Pe timp de iarnă toate 
căile de circulaţie 
exterioare din 
vecinătatea locului de 
muncă vor fi 
deszăpezite şi pentru a 
preveni alunecarea se 
va presăra pe acestea 
sare şi nisip                                                                                                                             
Curăţarea tuturor 
căilor şi suprafeţelor 
de circulaţie şi 
menţinerea lor în stare 
corespunzătoare 

Dotare cu 
trusă 
sanitară 

 

Instruire 
Informare 
Verificare 

Periodic Șef ierarhic  

17 Cadru 
didactic 

Electrocutare 
prin atingere 

directă/3 

Eliminarea 
tuturor 
improvizaţiilor 
electrice 

Verificarea periodică 
a tuturor cablurilor 
electrice, a prizelor, 
ştecherelor şi intrărilor 

 

 Instruire 
periodică 
privind 
măsurile de 

Instruire 
Informare 
Verificare 

Periodic Șef ierarhic  



Nr. 
crt 

Loc de 
muncă/ post 

de lucru 
Riscuri evaluate/ 

Nivel de risc Măsuri tehnice Măsuri organizatorice 
Măsuri 

igienico-
sanitare 

Măsuri de altă 
natură 

Acţiuni 
în 

scopul 
realizării 
măsurii 

Termen 
de 

realizare 

Persoana 
care 

răspunde  de 
realizarea 
măsurii 

Obser-
vaţii 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
de cablu la 
echipamentele de 
muncă, conform 
instrucţiunilor proprii 
privind prevenirea 
electrocutării prin 
atingere directă ale 
fiecărui echipament de 
muncă, cu eliminarea 
deficienţelor 
constatate. Este 
interzisă utilizarea 
echipamentelor de 
muncă neconforme, 
până la remedierea 
deficienţelor 

electrosecuritat
e                                                                

18 Cadru 
didactic 

Electrocutare 
prin atingere 

indirectă/3 
 

Verificarea periodică 
(anterior scadenţei) a 
prizei de legare la 
pământ, inclusiv 
verificarea 
continuităţii acesteia 

 

Instruire 
periodică 
privind 
măsurile de 
electrosecuritat
e 

Instruire 
Informare 
Verificare 

Periodic Șef ierarhic  

19 Cadru 
didactic 

Executare 
defectuoasă de 

reglaje/2 

Utilizarea de 
softuri care 
permit 
efectuarea 
acestor reglaje 

Instruirea lucrătorilor 
asupra modului în care 
se realizează aceste 
reglaje, precum şi 
asupra reglajelor 
optime în raport cu 
mediul ambiant, 
dimensiunea 
monitorului, distanţa 
dintre ochii 

Monitorizar
ea stării de 
sănătate a 
personalului 

 

Instruire 
Informare 
Verificare 

Periodic Șef ierarhic  



Nr. 
crt 

Loc de 
muncă/ post 

de lucru 
Riscuri evaluate/ 

Nivel de risc Măsuri tehnice Măsuri organizatorice 
Măsuri 

igienico-
sanitare 

Măsuri de altă 
natură 

Acţiuni 
în 

scopul 
realizării 
măsurii 

Termen 
de 

realizare 

Persoana 
care 

răspunde  de 
realizarea 
măsurii 

Obser-
vaţii 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
utilizatorului şi 
monitor. Utilizatorul 
trebuie să menţină 
înălţimea optimă a 
centrului ecranului 
care trebuie să 
corespundă unei 
direcţii de privire 
înclinate intre 100° şi 
20° sub planul 
orizontal care trece la 
nivelul ochilor 

20 

 
Cadru 
didactic 
 

Solicitare fizică 
prin poziţii de 

lucru forţate sau 
vicioase/2 

Dotarea 
posturilor de 
muncă cu 
birouri 
prevăzute cu 
suport de 
tastatură şi cu 
scaune reglabile, 
măsuri prin care 
se asigură 
ergonomia la 
locul de muncă 

Informarea cadrelor 
didactice asupra 
consecinţelor 
pozițiilor incorecte şi 
instruirea lor asupra 
poziţiilor şi modurilor 
corecte, sigure, 
sănătoase de lucru 

Monitorizar
ea stării de 
sănătate a 
personalului 

 

Instruire 
Informare 
Verificare 

Periodic Șef ierarhic  

21 Cadru 
didactic Răsturnare/2          

Sălile de clasă vor fi 
inspectate periodic de 
personalul de 
întreţinere, Cadrele 
didatice îşi vor 
organiza activitatea, 
astfel încât pe masa de 
birou, catedră să fie 

Dotare cu 
trusă 
sanitară 

 

Instruire 
Informare 
Verificare 

Periodic Șef ierarhic  



Nr. 
crt 

Loc de 
muncă/ post 

de lucru 
Riscuri evaluate/ 

Nivel de risc Măsuri tehnice Măsuri organizatorice 
Măsuri 

igienico-
sanitare 

Măsuri de altă 
natură 

Acţiuni 
în 

scopul 
realizării 
măsurii 

Termen 
de 

realizare 

Persoana 
care 

răspunde  de 
realizarea 
măsurii 

Obser-
vaţii 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
păstrate doar materiile  
necesare la sarcinile 
pe care le execută, iar 
după utilizarea lor să 
le aşeze în locurile 
speciale pentru 
păstrare 

22 Cadru 
didactic 

Cădere prin 
antrenare /2  

Cadrele didactice vor 
aşeza toate materialele  
astfel încât marginea 
acestora să nu 
depăşească marginea 
suprafeţelor de sprijin 
(ale mesei şi ale 
rafturilor) 

Dotare cu 
trusă 
sanitară 

 

Instruire 
Informare 
Verificare 

Periodic Șef ierarhic  

23 Cadru 
didactic 

Suprafețe/contur
uri înţepătoare 

/2 

Se recomandă ca 
în locul acelor 
cu gămălie să fie 
utilizate doar 
agrafele de birou 

La utilizarea 
echipamentelor de 
birotică se va lucra cu 
atenţie şi fără grabă, 
cadrele didactice 
trebuind să fie atenţi 
la ceea ce fac. După 
utilizarea cuterului, 
lama acestuia va fi 
retrasă în teaca 
prevăzută pentru 
păstrare 

Dotare cu 
trusă 
sanitară 

Instruire 
periodică 
privind 
obiectele 
înțepătoare 

Instruire 
Informare 
Verificare 

Periodic Șef ierarhic  

24 Cadru 
didactic 

Suprafețe/contur
uri tăioase /2   

Se va evita frecarea 
degetelor şi/sau altor 
suprafeţe ale corpului 
de suprafeţele tăioase. 
Cuterul va fi păstrat 

Dotare cu 
trusă 
sanitară 

Instruire 
periodic 
privind 
obiectele 
tăioase 

Instruire 
Informare 
Verificare 

Periodic Șef ierarhic  



Nr. 
crt 

Loc de 
muncă/ post 

de lucru 
Riscuri evaluate/ 

Nivel de risc Măsuri tehnice Măsuri organizatorice 
Măsuri 

igienico-
sanitare 

Măsuri de altă 
natură 

Acţiuni 
în 

scopul 
realizării 
măsurii 

Termen 
de 

realizare 

Persoana 
care 

răspunde  de 
realizarea 
măsurii 

Obser-
vaţii 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
cu lama retrasă în 
teacă. Dotarea clasei 
se va verifica periodic, 
iar defecţiunile vor fi 
remediate de 
personalul tehnic 

25 Cadru 
didactic 

Incendii, flăcări, 
flame/2 

Dotarea locului 
de muncă cu 
stingătoare cu 
praf 

În caz de incendiu, 
cadrele didactice vor 
acţiona conform 
planului de intervenţii 
pentru situaţii de 
urgenţă - incendiu. 
Pentru a se putea 
preveni evenimente 
cum sunt aprinderea 
îmbrăcămintei se vor 
efectua periodic 
exerciţii de 
intervenţie, în cadrul 
cărora lucrătorii vor fi 
instruiţi prin 
demonstraţii asupra 
modului corect şi 
sigur de intervenţie 

Dotarea 
trusei 
sanitare cu 
Oximed 

 

Instruire 
Informare 
Verificare 

Periodic Șef ierarhic  

26 Cadru 
didactic 

Nivel de 
iluminare 

scăzut/excesiv/2 

Păstrarea 
distanţei de 50-
80 cm între ochi 
şi monitor, în 
timpul lucrului 

La fiecare 50 minute 
lucrate la calculator, 
cadrul didactic va lua 
o pauză de 10 minute 
(pauză în utilizarea 
calculatorului) 
coroborată cu 
alternarea activităţilor. 

Monitorizar
ea stării de 
sănătate a 
ochilor 

 

Instruire 
Informare 
Verificare 

Periodic Șef ierarhic  



Nr. 
crt 

Loc de 
muncă/ post 

de lucru 
Riscuri evaluate/ 

Nivel de risc Măsuri tehnice Măsuri organizatorice 
Măsuri 

igienico-
sanitare 

Măsuri de altă 
natură 

Acţiuni 
în 

scopul 
realizării 
măsurii 

Termen 
de 

realizare 

Persoana 
care 

răspunde  de 
realizarea 
măsurii 

Obser-
vaţii 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
În acestă pauză de 
calculator (monitor), 
cadrul didactic va 
executa alte sarcini, de 
preferinţă care 
necesită ridicarea de 
pe scaun şi deplasarea 
la rafturile cu 
documente, în alt 
birou, etc. Sălile de 
clasă vor avea un 
iluminat adecvat, 
riscul poate afecta atât 
sănătatea cadrelor 
didactice cât şi a 
studenților 

27  Cadru 
didactic 

Iluminat cu 
strălucire/2  

Cadrul didactic 
trebuie să încline, să 
basculeze sau să 
rotească ecranul 
oricare ar fi înălţimea 
ochilor deasupra 
planului de lucru, 
astfel încât să îşi 
asigure o poziţie de 
lucru confortabilă şi să 
evite reflexiile şi 
efectul de orbire 

Monitorizar
ea stării de 
sănătate a 
ochilor 

Instruire 
periodic 
privind 
pozițiile 
corporale 
corecteîn 
timpul lucrului 

Instruire 
Informare 
Verificare 

Periodic Șef ierarhic  

28 Cadru 
didactic 

Radiaţii 
Electromagnetic

e de frecvenţă 
înaltă/2 

Se vor înlocui 
monitoarele 
"CRT" cu 
monitoare 

 

Monitorizar
ea stării de 
sănătate a 
ochilor 

 
Instruire 
Informare 
Verificare 

Periodic Șef ierarhic  



Nr. 
crt 

Loc de 
muncă/ post 

de lucru 
Riscuri evaluate/ 

Nivel de risc Măsuri tehnice Măsuri organizatorice 
Măsuri 

igienico-
sanitare 

Măsuri de altă 
natură 

Acţiuni 
în 

scopul 
realizării 
măsurii 

Termen 
de 

realizare 

Persoana 
care 

răspunde  de 
realizarea 
măsurii 

Obser-
vaţii 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
"LCD", măsură 
prin care se 
elimină emisia 
de radiaţii din 
ecran spre 
operatorul 
sitemului de 
calcul 

29 Cadru 
didactic Bacterii, viruşi/2  

Instruirea personalului 
și a studenților asupra 
riscurilor de 
îmbolnăvire și 
măsurilor de 
combatere a 
bacteriilor, virușilor 

Respectarea 
normelor de 
igienă 
personală, şi 
asigurarea 
de materiale 
igienico-
sanitare.  
Consultarea 
periodică a 
studenților 
Asigurarea 
unei truse 
de prim- 
ajutor cu 
completarea 
materialelor 
care s-au 
consumat şi 
înlocuirea 
celor cu 
valabilitate 
expirată 

 

Instruire 
Informare 
Verificare 

Periodic Șef ierarhic  

 


