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Instrucţiune Proprie Nr. 6 

pe linie de Securitatea şi Sănătatea Muncii privind: 

Protecţia împotriva incendiilor şi exploziilor 

 

 

1. PREVEDERI GENERALE 

    Conţinut 

Art.1. Prezentele instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi în 
domeniul invatamint public si activitati anexe cuprind cerinţele necesare pentru asigurarea 
securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului angajat în activitatea de invatamint public si 
activitati conexe 

Art.2. Prevederile cuprinse în prezentele instrucţiuni au ca scop diminuarea sau eliminarea 
pericolelor specifice activităţilor în domeniul invatamintului public si activitati conexe şi 
desfăşurarea proceselor de muncă în condiţii de securitate. 

Domeniu de aplicare 

Art.3. Prevederile prezentelor instructiuni se aplică personalului care desfăşoară activităţi în 
domeniul invatamintului si activitati conexe in UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI  din CLUJ-NAPOCA si 
extensiile acesteia .     

Conexiunea cu alte acte normative 

Art.4. Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi în domeniul 
sănătăţii se aplică cumulativ cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a legii 
securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 şi cu hotărârile guvernului României privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate în muncă . 
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Art.6. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor se va realiza 
potrivit prevederilor Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor . 

Revizuirea prezentelor instrucţiuni 

Art.7.     Prezentele instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă se vor revizui periodic şi 
vor fi modificate ori de  câte ori intervin schimbări ale legislaţiei în domeniu,modificări 
în structura activităţii, schimbări ale proceselor de muncă prin introducerea unor noi 
echipamente de muncă şi noi proceduri. 

2. Protecţia împotriva incendiilor şi exploziilor 

 

Art.1. La prevenirea incendiilor vor fi respectate prevederile Normelor generale de prevenire şi 
stingere a incendiilor. 

Art.2. Se interzice accesul salariaţilor cu flacără deschisă în spaţiile de lucru unde există pericolul 
producerii incendiilor şi exploziilor. 

Art.3. În spaţiile de lucru în care se manipulează materii explozive şi inflamabile, salariaţii nu vor 
purta îmbrăcăminte din fibre sintetice sau încălţăminte cu accesorii metalice. 

Art.4 Manipularea materiilor explozive, inflamabile sau a celor care formează cu aerul amestecuri 
explozive, se va face în locuri special amenajate. 

Art.5 La prepararea pulberilor compuse, care au în componenţa lor substanţe oxidoreducătoare, 
se interzice orice manevră violentă care ar conduce la producerea exploziilor. 

Art.6. În spaţiile de lucru în care se depozitează sau se manipulează materii inflamabile şi 
explozive, iluminatul va fi asigurat prin corpuri de iluminat în construcţie antiexplozivă. 

Art.7 Încărcarea şi descărcarea materiilor inflamabile şi explozive se vor efectua sub 
supravegherea conducătorului locului de muncă şi cu respectarea instrucţiunilor din 
documentaţia tehnică care însoţeşte produsele. 

Art.8 Transportul materiilor inflamabile şi explozive pe distanţe mai mari (peste 60 m) se 
va face mecanizat, avertizându-se personalul din apropiere. 

Art.9. Se interzice depozitarea materialelor inflamabile şi explozive la locurile de muncă. 
Materialele necesare diverselor procese de muncă se vor aduce zilnic la locul de muncă, numai 
în cantităţile necesare unei singure zi. Se interzice depozitarea acestor materiale în vecinătatea 
surselor de căldură. 
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Art.10. în cazul în care pe pardoseală s-au scurs lichide inflamabile sau explozive, aceasta va fi 
ştearsă iar materialele utilizate la curăţarea pardoselii vor fi scoase din încăpere şi depozitate în 
locuri special amenajate. 

Art.11. Materiile explozive şi inflamabile se vor transporta şi depozita numai în recipiente 
metalice. Se interzice transportul acestor produse în alte vase, bidoane, găleţi, sticle sau vase din 
material plastic. 

Art.12. Se interzice transvazarea lichidelor inflamabile cu ajutorul aerului comprimat. în 
acest scop se va utiliza obligatoriu un gaz inert. 

Art.13 Se interzice manipularea recipientelor cu eter, chelen şi ciclopropan în apropierea 
bisturiului electric. 

Art.14în timpul transportului, recipientele cu produse explozive sau inflamabile, vor fi puse în 
coşuri sau cutii de lemn, prevăzute cu mânere de prindere, iar în vederea amortizării şocurilor, se 
vor utiliza paie, talaş ignifugat sau vată de sticlă. 

Art.15. Produsele periculoase (inflamabile, explozive, toxice, caustice etc.) vor avea marcate clar pe 
ambalaj: 

- denumirea chimică uzuală a substanţei; 
- densitatea sau concentraţia substanţei; 
- gradul de pericol pe care îl reprezintă; 
- reprezentarea  grafică  a  semnului  de 

avertizare standardizat. 

Art.16. La manipularea recipientelor cu gaze sub presiune, a gazelor lichefiate, vor fi respectate 
prescripţiile tehnice ISCIR C 2-82; C 3-89; C 5-84 şi C 27-85.' 

Art.17 Se interzice orice intervenţie cu mâinile unse de grăsime, la recipientele de oxigen şi 
la aparatele de oxigenare. 

Art.18 (1) Pentru efectuarea unor intervenţii în spaţiile de lucru cu pericol de incendii sau 
explozii, salariaţii vor utiliza scule antiscântei. 

(2) Efectuarea unor operaţii care necesită utilizarea focului deschis va fi posibilă numai 
după obţinerea „PERMISULUI DE LUCRU CU FOC". 

Art19 în spaţiile de lucru cu pericol de incendii şi explozii dotate cu instalaţii de ventilare, se va 
urmări ca acestea să funcţioneze la parametrii proiectaţi. 
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Art.20 (1) Vor fi amenajate căi de evacuare a personalului, în caz de incendiu, conform 
prevederilor Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor. 

(2) Căile de evacuare vor fi dotate cu iluminat de siguranţă în bunăstare de 
funcţionare, semnalizate şi lipsite de orice materiale care ar împiedica circulaţia. 

Art.21 Se interzice orice conexiune între reţeaua de apă potabilă şi reţelele de apă industrială, 
pentru combaterea incendiilor. 

Art.22 Se interzice lucrul cu lichide inflamabile sub nişe. 

Art.23 La lucrul cu substanţe inflamabile şi explozive în condiţii de laborator, vor fi 
respectate instrucţiunile proprii de lucru referitoare la utilizarea instalaţiilor de gaz, a becurilor de 
gaz, precum şi cele referitoare la procedeele de lucru cu substanţele menţionate. 

Art.24. Pentru prevenirea incendiilor şi exploziilor vor fi respectate, pe lângă prevederile 
prezentelor instrucţiuni şi prevederile instrucţiunile proprii de securitate ţi sănătate în 
muncă  pentru: 

- transportul,   depozitarea    şi   folosirea materiilor explozive; 
- fabricarea,    stocarea,    transportul    şi utilizarea oxigenului şi azotului; 
- desfacerea produselor petroliere; 
- fabricarea,  transportul,  depozitarea  şi utilizarea hidrogenului; 
- fabricarea,    transportul     şi    utilizarea acetilenei; 
- producerea aerului comprimat; 
- fabricarea,   depozitarea   şi   transportul produselor anorganice; 
- fabricarea,   depozitarea   şi   transportul produselor organice (exclusiv petrochimice); 
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