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Instrucţiune Proprie Nr. 30 

pe linie de Securitatea şi Sănătatea Muncii privind: 

UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DE CALCUL SI DE BIROU 

 

 

 

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 
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legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 şi cu hotărârile guvernului României privind 

cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă . 

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. UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR 

  I ) Continut, scop   

Art. 1.  Instructiunile proprii pentru utilizarea echipamentelor de calcul si de birou, cuprind 

masuri              de  prevenire a accidentelor de munca.                                                                                                                        

Art. 2.  Masurile de prevenire cuprinse in prezentele instructiuni au ca scop eliminarea 

factorilor peri-culosi existenti in sistemul de munca, propriu fiecarui element component al 

acestuia (executant, sarcina de munca, mijloace de productie, mediu de munca).  

   II ) Domeniul  de  aplicare 

Art. 3.  Prezentele instructiuni se aplica pentru activitatile care presupun utilizarea 

echipamentelor de calcul si de birou. Prevederile prezentelor instructiuni se aplica cumulativ cu 

prevederile celorlalte acte nor-mative din domeniul securitatii si sanatatii in munca si cu 

prevederile cuprinse in HG 1028 / 2006 .  

   III) Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca  

Art. 4.  La locurile de munca in care se desfasoara activitati de utilizare a echipamentelor de 

calcul si de birou vor fi repartizate numai persoane care cunosc echipamentele de munca, au 

calificarea necesara si au fost instruite din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca 

si situatiilor de urgenta(PSI si Prot.Civila). 

Art. 5.  La inceperea programului lucratorii se vor prezenta odihniti si corect imbracati. 

 Art. 6.  La efectuarea activitatilor de utilizare a echipamentelor de calcul si de birou vor fi 

repartizati numai lucratorii care au corespuns controlului medical obligatoriu, conform 

reglementarilor in vigoare, inclu-siv examenul oftalmologic. 
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          Art. 7. La repartizarea in munca a tinerilor, a femeilor gravide precum si a persoanelor 

cu diverse infir-mitati vor fi respectate prevederile in vigoare, privind angajarea acestor 

categorii de personal (Codul muncii, OUG 96 / 2003). 

         Art. 8. Instructajul de securitatea si sanatatea in munca si situatii de urgenta (PSI si 

Prot. Civila) se va face pe faze in conformitate cu prevederile cap. V din Normele metodologice 

de aplicare a Legii 319 / 2006. 

         Durata intre doua instructaje nu va fi mai mare de 6 (sase) luni.  

  IV ) Exploatarea echipamentelor de calcul si de birou 

Art. 9.  Se interzice lucratorilor sa utilizeze echipamente de calcul pe care nu le cunosc si 

pentru care nu au instruirea necesara.  

         Art. 10. Punerea sub tensiune a tablourilor de distributie va fi efectuata numai de catre 

personal      autorizat in acest scop. Se interzice personalului care intretine echipamentele de 

calcul sa intervina la tablouri electrice, prize, stechere, cordoane de alimentare, grupuri 

stabilizatoare, instalatiide climatizare sau la orice alte instalatii auxiliare specifice.  

         Art. 11.  La punerea sub tensiune a calculatoarelor electronice se vor respecta, in ordine 

urmatoarele prevederi:    a. Verificarea temperaturii si umiditatii din sala ;  

          b. Verificarea tensiunii la tabloul de alimentare ; 

          c. Punerea sub tensiune a unitatii centrale, prin actionarea butonului corespunzator de 

pe panoul unitatii centrale ;  

          d. Punerea sub tensiune a echipamentelor periferice prin actionarea butoanelor 

corespunzatoare de pe panourile de comanda, in succesiunea indicata in documentatia tehnica 

a calculatorului. 

        Art. 12.  Scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor electrice se va realiza in 

succesiunea inversa                celei prevazute la punerea sub tensiune. 

        Art. 13. Punerea in functiune a unui echipament dupa revizii sau reparatii se va face 

numai dupa ce  personalul autorizat sa efectueze revizia sau reparatia confirma ca 

echipamentul respectiv este in buna stare de functionare.  

        Art. 14. Se interzice indepartarea dispozitivelor de protectie ale echipamentelor de 

calcul. 

        Art. 15. Se interzice efectuarea oricarei interventii in timpul functionarii echipamentului 

de calcul. 
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        Art. 16. Functionarea echipamentelor de calcul va fi permanent supravegheata pentru a 

se putea inter-veni imediat ce se produce o defectiune. Se interzice continuarea lucrului la 

echipamentul de calcul atunci cand se constata o defectiune a acestuia. Remedierea 

defectiunilor se va realiza numai de catre personal de intretinere autorizat. 

        Art. 17. Daca in timpul functionarii echipamentului de calcul se aud zgomote deosebite, 

acesta va fi  oprit si se va anunta personalul de intretinere pentru control si remediere. 

        Art. 18. Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau care 

prezinta urme vi- zibile de deteriorare sau la prizele fara legatura la pamant. 

        Art. 19. Inlocuirea sigurantelor la instalatiile electrice se va face numai de catre personal 

autorizat in acest scop. 

        Art. 20. La utilizarea imprimatelor se va evita atingerea partilor fierbinti. Orice 

interventie in timpul functionarii imprimantelor, permisa in documentatia tehnica, se va realiza 

cu luarea masurilor de evitare a antrenarii partilor corpului de catre imprimanta. 

        Art. 21. Se interzice fumatul in incaperile cu un volum mare de documente. 

        Art. 22. In cazul unui inceput de incendiu, se va actiona cu stingatoarele cu pulbere si 

bioxid de       carbon. Reluarea lucrului in zonele de actiune a dioxidului de carbon se va face 

numai dupa verificarea spatii-lor respective.  

        Art. 23. Se interzice consumarea alimentelor pe masa suport a calculatorului sau 

deasupra tastaturii. 

        Art. 24. In timpul lucrului la video-terminale, se va evita purtarea ochelarilor colorati. 

        Art. 25. La utilizarea echipamentelor de calcul prevazute cu ecran de vizualizare trebuie 

sa cunoas-              ca  posibilitatile de reglare a echipamentului si mobilierul de lucru. 

Reglarile se vor efectua in aport cu ce-rintele sarcinii de munca, conditiile de mediu si cu 

caracteristicile antropo-functionale si psihologice individu-ale. Se vor regla in principal:   - 

luminozitatea ecranului  

                                                 - contrastul intre caractere si fond 

                                                 - pozitia ecranului ( orientare, inaltime, inclinare ...) 

                                                 - inaltimea si inclinarea suportului pentru documente  

                                                 - inaltimea suprafetei de sedere a scaunului 

                                                 - inaltimea si inclinarea spatarului scaunului 
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        Art. 26. Se va verifica zilnic, inainte de inceperea programului de lucru, legarea la 

conductorul de nul            a tuturor echipamentelor de munca actionate electric . 

        Art. 27. Se interzice lucrul la echipamentele de birou cand acestea au capacele 

demontate. 

        Art. 28. Dupa terminarea lucrului, toate echipamentele de munca electrice vor fi scoase 

de sub            tensiune. 

        Art. 29. Se interzice lucrul la toate echipamentele de munca actionate electric, cu 

mainile umede sau murdare cu grasime.        
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