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Obiectiv 3. 
Ţinerea sub control a aspectelor de mediu si a riscurilor pe linie de mediu, SSO, siguranţa alimentelor 

   
 

Nr. 
crt. 

ACTIVITATE Indicatori de performanţă Termen  Resurse 

3.1. Gospodărirea judicioasă a resurselor energetice (apă, gaz metan, energie electrică) 
Reducerea consumului de 
energie, faţă de 2017 

Trimestrial 

DGA, 
Serviciu de achiziții, 

Șef cantină, 
RSMSA 

 

Umane:  
toţi lucrătorii 
universităţii 

 
Financiare: 

fondurile 
universităţii 

3.2. Minimizarea cantității de deșeuri 
100% din deşeurile colectate sunt 
valorificate/ eliminate 

Anual 

3.3. Dotarea personalului din cadrul cantinei cu echipamente de protecţie individuală  
Nici un incident datorat lipsei 
echipamentului de protecţie  

Anual 

3.4. Desfăşurarea Instruirilor conform  programelor de instruire  Nici o fişă de instruire nesemnată Anual 

3.5. Ţinerea sub control a verificărilor stingătoarelor de   incendiu 
Nici un stingător cu termen de 
valabilitate depăşit 

Anual 

3.6.  Menţinerea autorizaţiilor de funcţionare Menţinerea autorizaţiei sanitare Anual 

3.7. Realizarea planului de simulare a situațiilor de urgență Simulări realizate Anual 

3.8. 
Monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor (controale medicale periodice) Nici un caz de boală profesională La 6 luni Șef cantină, 

Șef serviciu social 

3.9. 

Amenajarea spaţiilor pentru activităţile specifice desfăşurate în cadrul cantinei: 
- depozitare materii prime, produse finite; 
- depozitare substanţe de curăţare, dezinfecţie; 
- verificarea spațiilor de preparare; 
- verificarea utilajelor de preparare, a instalaţiilor de ventilaţie. 

Nici un spaţiu necorespunzător 
pentru desfăşurarea activităţilor 
specifice cantinei 

 
Zilnic 
Lunar 
Zilnic 

La 6 luni 

Șef cantină, 
Șef serviciu social 

3.10. Desfășurarea programului de deratizare, dezinfecție și dezinsecție 
Respectarea contractului și a 
programului cu firma autorizată Anual 

Șef serviciu social, 
Șef cantină 

Financiare: 
fondurile 

Universităţii 

       

        

  Întocmit RSMSA,  
Şef lucrări dr.ing. Luminiţa GROSU 

 


