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CAPITOLUL I: PREVEDERI GENERALE 

Art.1. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Comitetului de 
securitate şi sănătate în muncă, înfiinţat la Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău. 

Art.2. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă (CSSM) este organul paritar constituit la 
nivelul Universității, în vederea participării şi consultării periodice în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă. 

Art.3. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă sprijină conducerea Universității în elaborarea 
şi aplicarea programelor de securitate maximă şi apără drepturile lucrătorilor prevăzute în legislaţia în 
vigoare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Art.4. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are scopul de a asigura implicarea lucrătorilor 
la elaborarea si aplicarea deciziilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

 

CAPITOLUL II: ORGANIZAREA COMITETULUI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN 
MUNCĂ 

Art.5. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă al UB, numit prin decizia nr.270 din 
30.07.2010, este constituit din: 

 3 membri, reprezentanţi legali ai angajatorului; 
 3 membri, reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii 

lucrătorilor; 
 medicul de medicina muncii; 

Numărul reprezentanţilor lucrătorilor în Comitetul de securitate şi sănătate în muncă s-a stabilit în 
raport cu numărul total al lucrătorilor din UB pentru care s-a înfiinţat (101 – 500 lucrători: 3 
reprezentanţi). 

Rectorul Universității este preşedintele Comitetului de securitate şi sănătate în muncă.  

Inspectorul de securitate şi sănătate în muncă (RMSSO), din cadrul DGA, este secretarul 
Comitetului de securitate şi sănătate în muncă. 

Membrii Comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt nominalizaţi prin decizia scrisă a 
preşedintelui acestuia, iar componenţa comitetului va fi adusă la cunoştinţa lucrătorilor din Universitate în 
cadrul instruirii periodice complexe şi consemnată în procesul-verbal de instruire.  

Reprezentanţii lucrătorilor vor fi aleşi pe o perioada de 2 ani. 
În cazul în care unul sau mai mulţi reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în 

domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor se retrag din Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, 
aceştia vor fi înlocuiţi imediat prin alţi reprezentanţi aleşi. 

Art.6. Rectorul are obligaţia să acorde fiecărui reprezentant al lucrătorilor în comitetul de 
securitate şi sănătate în muncă timpul necesar exercitării atribuţiilor specifice. 

Timpul alocat acestei activităţi va fi considerat timp de muncă şi va fi de cel puţin de 10 ore pe 
lună. 

Art.7. La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în muncă pot fi invitaţi să participe 
inspectori de muncă, precum şi reperezentanţi ai compartimentelor Universității. 
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CAPITOLUL III: FUNCŢIONAREA COMITETULUI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN 
MUNCĂ 

 

 

Art.8. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se convoacă, la cererea scrisă a preşedintelui, 
cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie. 

Art. 9. Ordinea de zi a fiecărei întruniri este stabilită de către preşedinte şi secretar, cu 
consultarea reprezentanţilor lucrătorilor, şi este transmisă membrilor comitetului de securitate şi sănătate 
în muncă, inspectoratului teritorial de muncă cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea 
comitetului. 

Art.10. Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă convoacă în scris membrii 
comitetului cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii, indicând locul, data şi ora stabilite. 

Art.11. La fiecare întrunire secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă încheie un 
proces-verbal care va fi semnat de către toţi membrii comitetului. 

Art.12. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este legal întrunit dacă sunt prezenţi cel 
puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. 

Art.13. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă convine cu votul a cel puţin două treimi din 
numărul membrilor prezenţi. 

Art.14. Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă va afişa la loc vizibil copii ale 
procesului-verbal încheiat. 

 

 

CAPITOLUL IV: ATRIBUŢIILE COMITETULUI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN 
MUNCĂ 
 

Art.15. Pentru realizarea informării, consultării şi participării lucrătorilor, comitetul de securitate 
şi sănătate în muncă are cel puţin următoarele atribuţii: 

- analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de 
prevenire şi protecţie; 

- urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare 
realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă; 

- analizează introducerea de noi tehnologii şi echipamente, luând în considerare consecinţele asupra 
securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe; 

- urmăreşte modul de întreţinere şi utilizare a echipamentelor de muncă, a echipamentelor de 
protecţie colectivă şi individuală, luând măsuri în consecinţă; 

- stabileşte şi aprobă măsurile necesare pentru întreţinerea şi utilizarea conformă a echipamentelor 
de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală, luând măsuri în consecinţă; 

- propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile 
la riscuri specifice; 
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- analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi 
îndeplinesc atribuţiile RMSSO și RCMSSO; 

- urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi 
sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari; 

- analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor 
profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în 
planul de prevenire şi protecţie; 

- analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor 
produse şi poate propune măsuri tehnice în completare a măsurilor dispuse în urma cercetării; 

- efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi încheie 
”Rapoarte de neconformitate, acțiuni corective/preventive” (F 14.01 din PS 03); 

- dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către rector, prin 
grija RMSSO, cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care 
au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de 
prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor. 
 

 

CAPITOLUL V: OBLIGAŢIILE RECTORULUI REFERITOARE LA COMITETUL DE 
SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 
 

 

Art.16. Rectorul furnizează comitetului de securitate şi sănătate în muncă toate informaţiile 
necesare, pentru ca membrii acestuia să îşi poată da avizul în cunoştinţă de cauză. 

Rectorul prezintă, cel puţin o dată pe an, comitetului de securitate şi sănătate în muncă un raport 
scris care va cuprinde situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa 
acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se vor realiza în 
anul următor. Raportul, avizat de membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă, va fi transmis, în 
termen de 10 zile, inspectoratului teritorial de muncă. 

Art.17. Rectorul supune analizei comitetului de securitate şi sănătate în muncă documentaţia 
referitoare la caracteristicile echipamentelor de muncă, ale echipamentelor de protecţie colectivă şi 
individuală, în vederea selecţionării echipamentelor optime. 

Art.18. Rectorul informează comitetul de securitate şi sănătate în muncă cu privire la evaluarea 
riscurilor pentru securitate şi sănătate, măsurile de prevenire şi protecţie atât la nivel de Universitate, cât şi 
la nivel de loc de muncă şi tipuri de posturi de lucru, măsurile de prim ajutor, de prevenire şi stingere a 
incendiilor şi evacuare a lucrătorilor. 

Art.19. Rectorul comunică comitetului de securitate şi sănătate în muncă punctul său de vedere 
sau, dacă este cazul, al medicului de medicina muncii, RMSSO, RCMSSO asupra plângerilor lucrătorilor 
privind condiţiile de muncă şi modul în care RMSSO și RCMSSO îşi îndeplinesc atribuţiile. 

Art.20. În cazul în care rectorul nu ia în considerare propunerile comitetului de securitate şi 
sănătate în muncă, conform atribuţiilor prevăzute la capitolul IV din prezentul regulament, motivează 
decizia sa în faţa comitetului; motivaţia va fi consemnată în procesul-verbal. 
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CAPITOLUL VI: DISPOZIŢII FINALE 

Art.21. Prezenţa la întrunirile comitetul de securitate şi sănătate în muncă este obligatorie. 
Derogarea de la această prevedere o acordă numai preşedintele comitetului. 
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