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Instrucţiune Proprie Nr. 52 

pe linie de Securitatea şi Sănătatea Muncii privind: 

ACTIVITATEA DE BIROU 

PREAMBUL 

Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă sunt reglementări cu 
aplicabilitate în cadrul unităţilor de invatamint public si activitati anexe , prin cbinetul intern  
de prevenire si protectie, şi cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea 
principalelor activităţi din uinitate, în condiţii de securitate şi sănătate  a muncii. 

Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă fac parte dintr-un sistem de 
reglementări privind asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, sistem care cuprinde : 

- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 

- Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securităţii şi sănătăţii în muncă. 

- Hotărârile de guvern privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă, în care 
sunt cuprinse prevederile de securitate a muncii, general valabile pentru orice activitate. 

Prevederile tuturor acestor acte normative se aplică cumulativ şi au valabilitate, indiferent 
de forma de organizare sau de proprietate în care se desfăşoară activitatea pe care o 
reglementează. 

Sistemul de Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă urmăreşte corelarea 
prevederilor de securitate şi sănătate în muncă cu riscurile specifice uneia sau mai multor 
activităţi şi reglementarea unitară a măsurilor de securitate a muncii pentru activităţi 
caracterizate prin riscuri comune. 

Structura fiecărei Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate tratează fiecare proces de 
muncă ca un sistem complex compus din următoarele elemente care interacţionează 
reciproc: 

- Executantul: omul implicat nemijlocit În executarea unei sarcini de muncă; 
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- Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor 
de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de 
muncă; 

- Mijloace de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, 
aparate, dispozitive, unelte etc.) şi obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.), care se 
utilizează în procesul de muncă; 

- Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice, în care 
unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă. 

Reglementarea măsurilor de securitate a muncii în cadrul Instrucţiunilor proprii de 
securitate şi sănătate în muncă vizând global desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi în 
condiţii de securitate a muncii, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a 
securităţii muncii la nivelul fiecărui element component al sistemului de muncă din cadrul 
activităţii sau activităţilor care fac obiect de reglementare. 

În contextul general pe care le-am prezentat, Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate 
în muncă pentru activităţi din domeniul invatamintului si activitati conexe, au fost elaborate 
ţinând cont de reglementările existente în domeniul securităţii muncii pentru aceste 
activităţi precum şi pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirii pericolelor specifice, 
astfel încât, pentru fiecare pericol, instrucţiunile  să cuprindă cel puţin o măsură de 
prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă 

 

 

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 .     
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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 . 

Art.5. 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.6.     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. ACTIVITATI DE BIROU 

1.      La sediul societatii  se vor pastra  numai piese de  mobilier (birouri, mese, scaune, 
cuiere, dulapuri, fisete, case de bani, etc.)  in perfecta stare de functionare  si astfel amplasate  
(pozitionate) incit sa nu provoace accidente. 

2.      Orice  obiect de birotica depistat ca defect, va fi reparat imediat; daca acest lucru nu 
este posibil, obiectul respectiv va fi retras la magazie (incuiat)  astfel incit sa nu se mai 
permita folosirea sa in stare defecta si a se elimina  posibilitatea producerii unui accident.  

3.      Repararea  biroticii se va executa numai cu personal calificat de la unitati de profil  ( 
specializate) pe baza de comanda. Este interzisa repararea cu mijloace improvizate, cu 
personal neinstruit, in conditii care sa conduca la accidente. 

4.      Orice fel de reparatii la instalatiile electrice (tablouri de siguranta, iluminat, prize, etc.), 
sanitare, de gaze, incalzire si altele  asemenea se vor  executa prin firme specializate, pe baza 
de comanda. 

5.      Amplasarea birourilor de lucru, meselor, dulapurilor, scaunelor, se va face astfel incit sa 
se asigure o circulatie lejera, fara pericol de accidentare. 

6.      Cablurile electrice de alimentare a aparatelor  electrice (lampi de  birou, calculatoare, 
radiatoare, etc.) precum si cablurile telefonice vor fi astfel amplasate  incit sa elimine 
posibilitatea  accidentarii (impiedicarea persoanelor). Periodic se va proceda la verificarea 
integritatii acestora si eliminarea oricarui pericol de electrocutare.  

7.      Se interzice utilizarea oricaror echipamente electrice  prezentind defectiuni precum: 
prize sparte sau avariate  ca urmare a unor scurtcircuite, arcuri electrice, etc.;conductori 
neizolati sau avind izolatia deteriorata; radiatoare electrice improvizate si altele asemenea. 
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8.      Este interzisa  depozitarea sau amplasarea  provizorie la inaltime  (pe dulapuri, cuiere, 
etc.) a unor piese care, prin cadere, sa poata provoca accidente. 

9.      Se interzice accesul la sediile societatii a persoanelor in stare de ebrietate  sau consumul 
bauturilor alcoolice in incinta. In situatiile in care are loc sarbatorirea  unui eveniment 
deosebit, consumul bauturilor alcoolice se va face cu aprobarea  conducatorului cu cel mai inalt 
grad,  limitat cantitativ, astfel incit in nici o situatie san nu se ajunga  la accidente de munca. 
Raspunderea in astfel de situatii revine in totalitate  conducatorului unitatii, care are obligatia 
de a supraveghea  buna desfasurare, fara incidente, a unor astfel de evenimente. In astfel de 
cazuri, conducatorul unitatii va parasi ultimul locul de munca  si numai dupa ce se va verifica, 
in prealabil, ca nu exista nici un fel de risc de producere a unor evenimente deosebite 
(incendiu, accidente, etc.). 

10. Pozitia de lucru la birou si amplasarea scaunului fata de masa de lucru se vor alege astfel 
incit sa asigure conditii de munca optime, cu siguranta deplina. Este interzis a se balansa 
scaunul de lucru sau  de a se sta  pe acesta  in conditii prezentind  risc de  accidente ( inclinat, 
etc.). 

11. La sediul societatii se va asigura un grad de curatenie, pe jos, in incaperile de lucru si pe 
culoare, holuri, grupuri sanitare , astfel incit sa nu existe pericol de alunecare. Vor fi 
indepartate imediat eventualele  coji sau  resturi ce pot conduce la cadere prin alunecare. 

12. Pardoselile din incaperi trebuie sa fie intretinute, iar urmele de ulei, apa, alte lichide, 
trebuie inlaturate pentru a se evita alunecarile. Trebuie semnalate si remediate urgent orice 
defectiuni in pardoseli (sparturi sau rupturi de linoleum, covoare, etc.) 

13. In situatii de inghet, polei (iarna), zona de  circulatie aferenta  sediului firmei va fi curatata 
de zapada sau gheata dupa caz, si se vor arunca pe jos materiale care sa elimine riscul de 
accidentare prin alunecare (nisip, sare si altele  asemenea). 

14. Fiecare angajat  trebuie sa cunoasca  si sa  aplice  normele de protectia  muncii si paza 
contra incendiilor  in birou  sau in incaperea in care isi desfasoara activitatea, precum si in alte 
zone in care are acces pentru rezolvarea  sarcinilor de serviciu sau pe timpul pauzelor de 
masa.  

15. Orice deplasare dintr-o incapere in alta  se va efectua atent,  cu fata inainte. Deschiderea 
usii se va executa lent pentru a nu accidenta  vreo persoana  aflata in incaperea alaturata, in 
imediata apropiere a ei. 

16. Circulatia pe scari  se va efectua respectindu-se  urmatoarele norme:  

a)     deplasarea se face numai pe partea  dreapta; 

b)     se va merge incet, unul dupa altul, in sir simplu; 
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c)      se va sprijini de mina curenta (balustrada), nu se va citi in timp ce se urca  sau coboara 
pe scari, nu se va aprinde tigara, nu se vor numara bani sau citi ziare sau documente, nu se 
va merge distrat, sarind cite doua sau trei trepte  deodata, etc.; 

d)     vor fi indepartate  de pe trepte toate obiectele  care ar putea provoca alunecarea ( 
creioane,  cotoare sau coji de fructe, etc.).  

17. Cind trebuie luat un obiect aflat la inaltime, obligatoriu se va folosi o scara sigura. Este 
interzis sa se improvizeze  podete formate din scaune, cutii, sertare, asezate unele peste 
altele, deoarece,  nefiind stabile, se pot rasturna. 

18. La folosirea ascensoarelor, vor fi respectate urmatoarele norme: 

a)     este interzisa  intrarea sau iesirea din cabina in fuga; 

b)     este interzisa impiedicarea  functionarii normale a usii ascensorului; 

c)      totdeauna se  intra  cu fata inainte in cabina; 

d)     nu se va depasi sarcina maxima de transport a ascensorului, iar incarcaturab va trebui 
repartizata uniform pe platforma cabinei; 

e)     se va semnala spre depanare orice defectiune  constatata la  ascensor 

19. Usile cu geamuri si ferestre trebuie manevrate atent. Este interzis a se sprijini sau a se  
impinge de partea de sticla a usilor sau ferestrelor. 

20. La iesirea din cladire, orice persoana  se va asigura in toate directiile pentru a  nu fi 
surprinsa de vreun mijloc de transport sau de masini care ies din garaj. 

21. In timpul programului, trebuie folosita  o  incaltaminte corespunzatoare pentru a se evita 
orice sursa de accident. 

22. Pentru protectia personalului care face curatenie, cioburile de sticla  trebuie depuse astfel 
incit sa poata fi usor  identificate de acest personal, de preferat fiind sa se lase la vedere, pe 
birou.  

23. Pentru ridicarea obiectelor, efortul  trebuie facut cu muschii picioarelor si nu cu muschii 
spatelui. Trebuie  evitate intinderile rapide  ale bratelor si intoarcerile  bruste. 

24. Atunci cind se foloseste un cutit de mina, foarfece, briceag, cutter, lama, etc. pentru 
taierea unei coli de hirtie, carton, sau sfori (si altele asemenea), operatiunea respectiva se va 
efectua cu atentie pentru evitarea pericolului de taiere (autoaccidentare  sau accidentarea unei 
alte persoane aflate in zona). Operatiunea respectiva se va efectua intr-un loc si in imprejurari 
lipsite de ri 
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25. Sertarele birourilor  se vor tine in mod normal in pozitia  inchis. Deschiderea lor se va face 
numai in conditii care sa nu provoace accidentarea persoanelor  aflate in trecere  prin zona. 

26. Se interzice  introducerea la locurile de munca  a unor substante periculoase, toxice, 
nocive (solventi, benzina, acizi, etc.). 

27. Transportarea si  montarea  accesoriilor pentru pregatirea personalului (flip-chart, tabla 
magnetica, smart-board, ecrane, retroproiectoare)  se va face cu deosebita atentie, pentru 
evitarea pericolelor de lovire- zdrobire a degetelor sau ce pot apare prin caderea acestora de 
la  inaltime. 

28. Este interzisa  desfasurarea  oricaror activitati  care nu au legatura cu serviciul si care pot 
conduce  la accidentarea altor persoane (utilizarea ustensilelor din trusa de machiaj, etc.). 

29. Salariatii care, pe linga activitatea de birou sunt trimisi in delegatie, pe teren, cu sau fara 
delegatie scrisa, vor fi instruiti asupra instructiunilor de  securitatea muncii pe timpul 
deplasarii, pe jos sau cu autovehiculele societatii. 

30. Toti angajatii sunt obligati  sa cunoasca si sa respecte instructiunile pentru utilizarea  
instalatiilor electrice din biroul in care lucreaza ca si din alte zone  la care au acces pentru 
rezolvarea  sarcinilor de serviciu. 

B.    INSTRUCTIUNI DE SECURITATE PRIVIND EXPLOATAREA, INTRETINEREA  SI 

REPARAREA  ECHIPAMENTELOR DE CALCUL 

1. Se interzice angajatilor  sa utilizeze  echipamentele de calcul pe care nu le cunosc si pentru 
care nu au instruirea necesara. Obligatia  instruirii revine sefului direct. 

2. Punerea sub  tensiune a tablourilor de  distributie electrica  va fi efectuata  numai de 
personalul autorizat in acest scop. 

3. Se interzice personalului de  deservire  a  echipamentului de calcul sa intervina la tablouri 
electrice, prize, stechere, cordoane de alimentare, grupuri stabilizatoare, instalatii de  
climatizare sau la orice alte instalatii auxiliare specifice. 

4. Scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor electronice se va realiza in succesiunea inversa 
celei prevazute la punerea sub tensiune. 

5. Punerea in functiune a unui echipament dupa revizii sau reparatii se va face  numai dupa ce 
personalul autorizat va efectua revizia sau reparatia, confirmind ca echipamentul  respectiv 
este in buna stare de functionare. 

6. Se interzice indepartarea dispozitivelor  de protectie ale echipamentelor de calcul. 

7. Se interzice  efectuarea  oricarei interventii in timpul functionarii echipamentelor de calcul. 
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8. a) Functionarea echipamentelor de calcul va fi permanent supravegheata de personalul IT, 
pentru a se putea interveni imediat ce se produce o defectiune. 

b) Se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci cind se constata o 
defectiune  a acestuia. 

c) Remedierea defectiunilor se va realiza numai de personalul de intretinere autorizat. 

9. 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. 

10. Se interzice  conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fara legatura la 
pamint. 

11. 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. 

12. In cazul unui inceput de incendiu, la echipamentele de calcul, se va actiona cu stingatorul 
cu praf total (fluorex) si dioxid de carbon sau numai cu dioaxid de carbon. 

13. Reluarea lucrului in zonele de actiune a dioxidului se va face numai  dupa ventilarea 
spatiilor  respective cu instalatia de  climatizare  in functiune un timp stabilit in functie de 
capacitatea ventilatoarelor si volumul incaperilor, dar nu mai putin de o ora. 

14. Se interzice consumul alimentelor  pe masa suport a calculatorului sau deasupra tastaturii. 
In timpul lucrului la videoterminale, se va evita purtarea ochelarilor colorati. 

15. Se interzice accesul personaluluide intretinere si reparatii la echipamentele de calcul pe 
care nu le  cunosc si pentru care nu au fost instruiti. 

16. Orice reparatie a  echipamentelor de calcul se va efectua  in conformitate cu prevederile 
din documentatia tehnica a calculatorului. 

17. Inainte de inceperea oricarei lucrari de reparatie se vor verifica  sculele, dispozitivele de 
lucru si echipamentul individual de protectie adecvat riscurilor existente. 

18. Personalul de intretinere si reparatii  va verifica existenta dispozitivelor de protectie si a 
carcaselor si nu va autoriza  punerea in functiune  a echipamentului respectiv decit dupa 
montarea  dispozitivelor  si carcaselor de protectie. 

19. Se interzice curatarea sau ungerea echipamentelor in timpul functionarii acestora. 
Curatarea se va face  numai cu produsele prescrise de producatorul echipamentului. 

20. Conducatorul locului de munca  impreuna cu personalul care lucreaza la echipamentele 
electrice  vor verifica permanent imposibilitatea  atingerii pieselor aflate normal sub tensiune 
(carcase  intacte si la locul lor, capace inchise, izolatia cablurilor nedeteriorate, etc.). 



 

 

 

 

 

 

SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE SI 

PROTECTIE 

Str. Croitorilor nr. 13, Cluj-Napoca,  

     RO 400079  

tel.0264 532221 

fax.0264 590592 

 

 

21. Personalul de intretinere  a echipamentelor electrice  trebuie sa asigure  dotarea circuitelor 
cu sigurante fuzibile originale si calibrate corespunzator si reglarea aparatelor de  protectie 
pentru a deconecta  la curentul de reglaj stabilit de proiectant. 

22. Mijloacele si  instalatiile de protectie  impotriva pericolului de  electrocutare vor fi  
verificate periodic. 

23. Se interzice interventia la instalatiile  electrice a persoanelor  necalificate in meseria de 
electrician si neautorizate. 

24. Interventiile la instalatiile  si echipamentele electrice  trebuie executate conform 
prevederilor  Normelor  specifice  de securitate a  muncii pentru utilizarea energiei electrice. 

C.  INSTRUCTIUNI  DE SECURITATE LA UTILIZAREA  COPIATORULUI, IMPRIMANTEI, 

MASINII DE SCRIS, SMART–BOARD-ULUI  SI  FAXULUI 

     1. Accesul la aparatura pentru efectuarea de copii pe hirtie de scris (copiatoare, 
imprimante, fax) al personalului angajat se va face  potrivit  regulilor stabilite de conducatorul 
unitatii. 

     2.  Persoanele care lucreaza pentru prima data la un copiator, imprimanta, fax,  masina de 
scris, smart board si alte asemenea, vor fi instruite de catre seful direct cu privire la modul de 
lucru cu echipamentul respectiv, potrivit instructiunilor furnizorului. 

     3. Angajatilor le este permis  numai accesul la butoanele si serviciile exterioare ale 
echipamentelor (de exemplu pentru alimentarea cu hirtie sau introducerea de date) fara sa 
aibe acces la partea  interioara, prin indepartarea capacelor de protectie. Se interzice orice 
tentativa  de reparare sau interventie de catre personalul neinstruit, neautorizat, sau 
incercarea  de deblocare prin introducerea    de surubelnite, sirme, creioane, etc. 

     4. In cazul defectarii  copiatorului,  imprimantei, etc. echipamentul respectiv va fi scos  din 
functiune  si de sub tensiune, inchis, prin scoaterea stecherului de alimentare  din priza  si se 
va anunta unitatea de  service.  

     5. La utilizarea copiatorului, imprimantei, faxului sau a altor  echipamente  electrice si 
electronice  se vor respecta urmatoarele reguli: 

 a) instalatiile electrice sa fie bine izolate, iar masinile sau aparatele respective legate la 
pamint, potrivit instructiunilor furnizorului 

 b) este interzis a se scoate  stecherul din priza, tragindu-se de cordon 

 c) trebuie sa se evite bararea trecerilor (cailor de circulatie) cu cordoane  electrice. Masinile, 
aparatele sau echipamentele respective trebuie asezate cit mai aproape de prizele electrice. 
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 d) trebuie semnalata orice uzura sau defect  care apare la cordonul electric. El va putea fi 
reutilizat numai dupa ce a fost reparat sau inlocuit dupa caz. 

 e) este interzis sa se atinga sau sa se tina cu mina  un obiect metalic (teava sau radiatorul 
caloriferului, etc.) in timp ce cu cealalta mina  se introduce stecherul in priza. 

 f) este interzis a se pune in functiune o masina sau un aparat  inainte de a fi cunoscut 
sistemul de functionare al acesteia  si masurile de securitate impuse de fabricanti. 

 g) este interzis  ca operatorii de la masinile de scris, fax, imprimanta sau  de calcul, sa-si 
repare singuri masinile. Intretinerea si reglarea lor ca si al oricarui aparat electric vor fi 
efectuate  de personal  special calificat. 

 h) orice operatie de reglare, reparare, intretinere si curatare la masini se va efectua atunci 
cind s-a intrerupt  alimentarea cu energie  electrica si dupa ce au fost deconectate. 

 i) este interzis sa se introduca conductoarele direct in priza electrica, fara sa se foloseasca 
stecherul, aceste improvizatii putind duce la accidente grave prin electrocutare. 

 j) masinile trebuiesc fixate pe masa de lucru, pentru a se elimina tendinta de  alunecare si 
cadere. 

 k) nu se va pune niciodata in functiune  un echipament sau o masina  careia i s-a scos 
carcasa. 

 l) masina de scris trebuie asezata pe un postament de plasa sau de cauciuc, in cazul in care  
datorita trepidatiilor in timpul lucrului, se pot rasturna de pe masa. 

 m) nu se permite transportul masinilor  de scris apucate de car, deoarece acestea se 
elibereaza si masina  aluneca jos, putind provoca accidente la picioare. 

    6. In situatiile in care echipamentele si aparatura societatii  sunt utilizate  pentru realizarea 
sarcinilor de serviciu in alte spatii decit in cele uzuale ( de exemplu in locatii inchiriate pentru 
pregatirea profesionala a  salariatilor si reprezentantilor societatii )  se va solicita ca orice 
lucrare sau interventie pentru alimentarea cu energie electrica sa fie realizata de 
reprezentantii (angajatii) locatiei respective. 

D.  INSTRUCTIUNI DE SECURITATE LA OFICIILE  PENTRU SERVIT  CAFEA/ CEAI/ SI 

PREGATIREA/ INCALZIREA/ SERVIREA HRANEI 

   1. Oficiile ( bufetul, etc) amenajate pentru servirea ceaiului/ cafelei si pregatirea, incalzirea, 
servirea hranei se vor dota numai cu utilaje si instalatii omologate, lipsite de  risc de 
accidentare a utilizatorilor. 

2.  Punerea si scoaterea  de sub tensiune  a aparetelor electrice de incalzit cafea/ ceai se va 
face numai de catre persoana desemnata  a raspunde  de activitatea  la oficiu, astfel: 
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a)  folosindu-se ambele miini, cu mina stinga  fiind tinuta priza  iar cu mina dreapta fiind tinut 
stecherul. 

b)  numai cu  miinile uscate, fiind interzis a se actiona  cu miinile ude. 

c)  cu acordarea atentiei  necesare pentru  a nu se rasturna apa fierbinte provocind 
autoaccidentare sau accidentarea altor persoane prezente in zona. 

3. Manipularea vaselor continind lichide ( apa ) sau hrana fierbinte se va face cu deosebita  
grija, atunci cind situatia  impune, folosindu-se manusi speciale de protectie. 

4. In cazul  folosirii gazului metan la oficiu se vor respecta urmatoarele rguli: 

a) inainte ca instalatia sa fie pusa in functiune, se va verifica daca nu sunt pierderi de gaze si 
daca toate robinetele sunt inchise ( in cazul in care exista pierderi de gaze, se va ventila 
intreaga incapere cel putin 30 min si se va anunta furnizorul de gaz metan ). 

b) robinetul de admisie a gazului se va deschide numai dupa ce se va aprinde chibritul 

c) pozitia persoanei care executa aprinderea va fi laterala fata de arzator. 

d) Inchiderrea si deschiderea gazului se va face intotdeauna numai de la robinetul dinspre 
arzator; 

e) se interzice aprinderea focului atunci cand se constata o defectiune, indiferent de natura 
acesteia. In astfel de situatii se va anunta unitatea de service pentru remedierea situatiei; 

f) periodic se va face verificarea cu apa si sapun (spuma de sapun) a pierderii de gaze pe la 
robinete sau mufele de legatura. Se interzice verificarea cu flacara deschisa; 

g) cand se simte mirosul specific al gazului sau cand arderea se face in mod neobisnuit se vor 
lua urmaoarele masuri: 

            -    se vor inchide robinetele de admisie, se vor stinge toate focurile; 

- se interzice aprinderea brichetelor, a lampilor electrice (actionarea intrerupatoarelor, 
comutatoarelor electrice) aprinderea tigarilor, folosirea uneltelor ce ar putea genera scantei; 

            - se vor deschide imediat usile si ferestrele pentru aerisire; 

            - se va chema unitatea de service. 

5. In cazul in care oficiul este dotat cu aragaz cu butelie pe langa masurile de la punctul 4 de 
mai sus, se vor respecta instructiunile privind utilizarea corecta a buteliei de aragz si anume: 

            - trasnportul buteliei este permis numai daca are montate piulita de siguranta si 
capacul de protectie; 
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- se va evita lovirea sau trantirea buteliei; 

            - buteliile se vor depozita numai in pozitie verticala, cu robinetul inchis; buteliile de 
rezerva vor avea montate piulita de siguranta si capacul de protectie; 

            - distanta dintre butelie si orice sistem de incalzire va fi de minim 1 metru; 

            - este interzisa folosirea buteliei fara regulator de presiune; 

            - la montarea regulatorului se va face intotdeauna verificarea garniturii de etansare, 
care trebuie sa fie in perfecta stare si corect asezata pe masa gatului regulatorului; 

            - pentru aprinderea flacarii la aragaz se deschide mai intai robinetul buteliei,apoi se 
aprinde chibritul care se va apropia de orificiul de ardere, al carui robinet se va deschide incet. 
Dupa utilizare se va inchide intai robinetul buteliei si numai dupa ce s-a stins flacara 
arzatorului se vor inchide robinetele de manipulare ale aparatului (sobei de gatit); 

            - in timp ce arde resoul se va urmari permanent ca lichidele care fierb sa nu curga din 
vas, deoarece pot stinge flacara producand astfel emanarea de gaze care pot duce la explozie. 

E.  INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZARE A INSTALATIILOR ELECTRICE DE JOASA 

TENSIUNE SI INTERVENTIA LA ACESTEA 

1.      Interventiile la instalatiile electrice se fac numai de catre persoane calificate in meseria 
de electrician. Este strict interzisa interventia persoanelor neautorizate la instalatiile electrice. 
Autorizarea personalului pentru desfasurarea activitatii la instalatiile electrice in exploatare se 
face potrivit regulilor stabilite de furnizorul de energie electrica. 

2.      Prin instalatii electrice de joasa tensiune se inteleg instalatiile legate galvanic la retelele 
cu neutrul legat la pamant , la care tensiunea intre fiecare faza si pamant, in regim normal de 
functionare, nu depaseste 250 volti. 

3.      in cazul echipamentelor electrice mobile sau transportabile, respectiv acelea care sunt 
conectate la surse de curent printr-un racord mobil (cablu, cordon de alimentare) se vor 
respecta urmatoarele reguli: 

a)     alimentarea cu energie electrica a echipamentelor (aparatelor etc.) se va realiza numai 
prin racordurile / cablurile / cordoanele livrate de furnizorul (fabricantul) acestora, care trebuie 
sa se gaseasca in perfecta stare de functionare, fara taieturi, julituri, resaturi, cu fisele si 
stecherul in buna stare (nesparte, nefisurate); 

b)     in cazul in care se constata defectiuni ale prizelor, echipamentului sau coordonatelor si 
racordurilor, ce pot conduce la accidentare prin electrocutare se va scoate imediat de sub 
tensiune alimentarea, dupa caz, de la intrerupatorul care alimenteaza priza respectiva, iar 
echipamentul, aparatul, racordul, etc. va fi retras la magazie in vederea repararii, astfel incat 
sa nu poata fi utilizat de persoane neavizate; 
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c)      pozarea cablurilor (cordoanelor) de alimentare trebuie facuta astfel incat sa nu se 
deterioreze invelisurile exterioare prin frecare sau sa poata fi agatate de persoane in trecere 
prin zona. In nici un caz pozarea nu se va face in locuri (de exemplu pe pardoseala) in care 
cablurile pot fi traversate, agatate si upte de mijloacele de transport.  

d)     cablurile (cordoanele) de alimentare nu vor fi expuse in locurile de racordare (fise si 
echipamente) unor solicitari la tractiune, forfecare, rasucire si/sau strivire ; 

e)     la locurile de racordare a conductoarelor de protectie (acolo unde acestea exista) trebuie 
prevazuta o rezerva suficienta pentru ca in cazul smulgerii racordului, ele sa fie solicitate 
ultimele; 

f)        in zonele de amplasare a prizelor, in fata peretului sau pe pardoseala, dupa caz, este 
necesar sa existe un spatiu liber, degajat pentru a nu se impiedica manevrarea fiselor; 

g)     este interzisa utilizarea prizelor si fiselor cu contacte indoite, murdare sau corodate; 

h)       este interzisa conectarea echipamentelor prin introducerea conductoarelor direct in 
priza, fara fise; 

i)        utilizarea dispozitivelor de conectare cu capacele deteriorate sau lipsa, este interzisa. 

4.      In beciuri, subsoluri si alte spatii cu grad mare de umiditate si cu pericol crescut de 
electrocutare se vor utiliza numai echipamente electrice portabile special construite pentru 
astfel de medii se va face alimentarea cu tensiune redusa, nepericuloasa de 24-65 volti, dupa 
caz. Prizele montate pe circuitul cu tensiune redusa trebuie sa fir de forme diferite fata de cele 
cu tensiune mare. 

5.       In locurile de munca foarte periculoase nu se vor introduce decat echipamentele 
portabile si cablurile acestora prin care se alimenteaza cu tensiune redusa, sursele de 
alimentare (transformatorul de sapare) fiind obligatoriu amplasate in afara zonei 
periculoase.In caz de electrocutare a unei persoane se va proceda in felul urmator: 

 

- cea mai mare atentie se va acorda scoaterii de sub actiunea curentului electric, astfel incat 
operatiunea de salvare sa nu conduca la electrocutarea salvatorului; pentru aceasta se va 
proceda la scoaterea tensiunii in zona, de la intrerupatorul general; 
- daca scoaterea de sub tensiune necesita timp, defavorizand operativitatea interventiei (ceea 
ce pericliteaza viata electrocutatului) se va proceda la utilizarea oricaror materiale sau 
echipamente electroizolante care sunt la indemana, astfel incat persoana accidentata sa fie 
indepartata de zona de pericol (operatiune admisa numai la joasa tensiune) cu mare atentie 
de a nu se atinge corpul salvatorului de cel al electrocutatului; 
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- succesul actiunii de prim ajutor in caz de electrocutare depinde de rapiditatea cu care se 
actioneaza si de competenta celor prezenti in acel moment; 

-   se procedeaza la determinarea starii accidentatului; daca din circumstantele producerii 
accidentului nu au rezultat vatamari si leziuni care ar contraindica intr-un mod evident 
miscarea si deplasarea accidentatului ( ca de exemplu cadere cu leziuni grave, fracturi sau 
hemoragii) se va proceda la respiratie artificiala sau reanimare cardio-respiratorie. Este 
preferabil ca anterior sa se desfaca hainele la gat, piept si zona abdominala si sa se verifice 
starea respiratiei si existenta pulsului. 

- orice electrocutat va fi transportat la spital pentru supraveghere medicala, deoarece ulterior 
pot surveni tulburari de ritm cardiac. 

F. INSTRUCTIUNI DE SECURITATE PENTRU GARAJE SI PARCARI 

1.      Angajatii societatii au acces la garajele si parcarile firmei numai in vederea gararii 
autovehiculelor de serviciu, potrivit regulilor stabilite prin decizie interna.  

2.      Se interzice executarea lucrarilor de reparatii auto de catre personal angajat care nu are 
calificarea necesara si nu este instruit special pe linie de protectia muncii. 

3.      Repararea autovehiculelor firmei se efectueaza numai la unitati de service autorizate. 

4.      spalarea autovehiculelor firmei se face numai in locuri special amenajate pentu astfel de 
operatii potrivit aprobarilor – autoritatii de protectia mediului. 

5.      Se interzice spalarea si degresarea motorului sau a altor piese auto montate pe 
autovehicul sau separate in incinta garajului sau parcarii. 

6.      Angajatii care au acces in garajele si parcarile societatii, se vor deplasa in incinta 
acestora cu atentie, pentru evitarea oricarui accident, atat in situatia in care sunt conducatorii 
auto, la volanul unei masini cat si in postura de pietoni. 

7.      Conducatorul de unitate va numi o persoana responsabila de garaj/parcare, care va 
asigura luarea masurilor corespunzatoare pentru evitarea oricaror accidente (indepartarea 
ghetii/zapezii, imprastierea substantelor antiderapante, indepartarea obiectelor care impiedica 
circulatia fluenta, respectarea regulilor de disciplina). 

8.      Instalatiilor electrice existente in garaje (iluminat, prize) vor fi verificate, intretinute si 
marcate potrivit instructiunilor specifice. 

9.      Sistemele de inchidere (automata sau manuala) a usilor de la intrarea in garaje, vor fi 
verificate periodic si intretinute astfel incat sa asigure functionarea corespunzatoare, fara risc 
de accidentare. 
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10. Executarea unor lucrari de mici reparatii si spalarea autovehiculelor se va face numai cu 
utilaje, scule si echipamente omologate, in perfecta stare, astfel concupte incat sa nu produca 
accidente. 

11. Utilizarea uneltelor electrice portative in garaje, se va face cu respectarea intocmai a 
instructiunilor de protectia muncii pentru instalatii electrice. 

12. Este interzisa depozitarea materialelor combustibile (ambalaje, cartoane, scanduri etc.) 
sau a lichidelor inflamabile in garaje. 

13. Toate persoanele care au acces la garaj vor fi instruite pentru interventia la stingerea unor 
eventuale incendii la autovehicul sau in incinta garajului si asupra modului de actiune cu 
mijloacele de stingere existente din dotare. 

G.  INSTRUCTIUNI DE SECURITATE LA DEPLASAREA CU AUTOVEHICULELE 

SOCIETATII 

1.      Conducerea autovehiculelor proprietatea firmei este permisa numai persoanelor care 
poseda permis de conducere valabil pentru categoria respectiva, eliberat in conditii legale. 

2.      Repartizarea autovehiculelor societatii pentru indeplinirea sarcinilor si obiectivelor de 
serviciu se face potrivit dispozitiilor conducerii.  

3.      Se interzice folosirea autovehiculelor societatii pentru pregatirea salariatilor care 
urmeaza scoala de soferi precum si conducerea de catre o persoana care nu indeplineste 
calitatea de angajat. 

4.      Starea tehnica a autovehiculelor societatii trebuie sa corespunda regulamentului privind 
circulatia pe drumurile publice. 

5.      Utilizatorii autovehiculelor raspund de starea tehnica a bunului incredintat pentru 
indelpinirea sarcinilor de serviciu, de aspectul autovehiculului la exterior si interior. 

6.      Autovehiculele vor fi echipate cu toate dotarile prevazute de regulamentul de circulatie 
pe drumurile publice sau stabilite prin alte reglementari stabilite de Guvernul Romaniei. 

7.      Utilizatorii autovehiculelor proprietatea societatii sunt obligati a respecta intocmai 
regulile de circulatie precum si cele privind incarcatura. 

8.      Se interzice transportul in autovehicule a unor materiale periculoase ca substante 
inflamabile, explozivi, otravuri, acizi sau materiale care pot conduce la accidente prin 
rostogolire, taiere, intepare etc. 

9.      In cazurile de modificare a regulilor de circulatie conducatorii de unitati vor proceda, in 
termen de cel mult 5 zile lucratoare de la publicarea acestor modificari, la instruirea salariatilor 
care utilizeaza sau pot utiliza in viitor autovehiculele societatii precum si autoturismele 
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personale pentru indeplinirea sarcinilor si obiectivelor de serviciu, pe baza de proces verbal 
semnat de persoanele instruite. 

10.  In cazul producerii oricarui eveniment rutier in care este implicat un autovehicul 
proprietatea  societatii, salariatul caruia i-a fost incredintat acesta se va conforma intocmai 
prevederilor regulamentului de circulatie. 

11.  Orice eveniment rutier in care a fost implicat un autovehicul proprietatea societatii in care 
au rezultat persoane accidentate, va fi anuntat de urgenta conducerii unitatii in vederea 
deschiderii unei cercetari imediate a eventualelor accidente de  munca. 

12.  Se interzice categoric transportarea unor persoane straine cu autovehiculele societatii. 

13.  Prin derogare de la prevederile punctului 12 de mai sus, conducatorii de unitati pot aproba 
transportarea cu autovehiculele societatii a unor persoane cu care societatea intretine relatii 
de serviciu, delegatii straine in vizita la societate, clienti ai societatii etc. Efectuarea  acestor 
transporturi se va face numai in conditii de deplina siguranta pentru viata si sanatatea 
persoanelor transportate.  

H.  INSTRUCTIUNI DE  SECURITATE  LA  EXECUTAREA  DEPLASARILOR  PE TEREN,  

PE JOS 

1.      Personalul  care se deplaseaza pe jos, va alege ruta cea mai scurta si acele cai de 
circulatie care sa nu prezinte risc de accidentare. 

2.      Este interzisa deplasarea prin puncte sau locuri prezentind risc de cadere in gropi, 
santuri, canale fara capace etc. 

3.      Pe timpul deplasarii atentia va fi concentrata asupra caii de circulatie, fiind interzisa 
privirea din mers a vitrinelor magazinelor, a marfurilor de pe tarabe, citirea anunturilor si 
altele asemenea ce ar putea conduce la accidente. 

4.      La intersectii trebuie sa se circule pe partea dreapta, mergandu-se incet, pentru a se 
evita coliziunea cu o persoana sau un mijloc de transport, care ar putea veni din sens opus sau 
de dupa coltul cladirii. 

5.      Totdeauna trebuie sa se priveasca in directia de mers, iar atunci cand se transporta 
pachetele in brate, acestea nu trebuie sa impiedice vizibilitatea. 

6.      Se vor evita locurile intunecoase, in care pot exista gropi, santuri, canale precum si 
baltile, ochiurile de apa de pe strazi ce pot ascunde gropi. 

7.      Se interzice a se folosi scurtaturi prin incinta unor cladiri dezafectate, santiere de 
constructii sau locuri virane. 
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8.      In cazul traversarii arterelor de circulatie se va trece numai prin locuri special amenajate 
pentru pietoni (pe zebra) si pe culoarea verde a semaforului 

9.      Se vor evita locurile semnalizate ca existand pericol de cadere de corpuri de la inaltime 
(schele de constructii, cadere de gheata/zapada de pe acoperisul cladirilor etc.) 

10.  Pe timpde iarna, cand exista pericol de alunecare pe gheata pe caile de acces din jurul 
sediului firmei pe care circula angajatii vor fi imprastiate materiale antiderapante (nisip, sare 
etc.) 

11.  Persoanele  trimise pe teren trebuie sa poarte incaltaminte si imbracaminte 
corespunzatoare situatiei pe teren. 

12.  Persoanele care au fost plecate pe teren in conditii de ger ce pot provoca degeraturi se 
vor prezenta de urgenta la medic pentru stabilirea masurilor impuse de situatie. 

13.  Accidentele produse pe traseu in timpul deplasarii de acasa la serviciu si de la serviciu-
acasa (dupa terminarea programului de lucru, si in timpul normal necesar pentru parcurgerea 
distantei respective) se vor raporta la serviciu in vederea cercetarii imprejurarilor in care au 
avut loc si a oportunitatii incadrarii drept accident in legatura cu munca. 

I.  INSTRUCTIUNI DE SECURITATE PENTRU TRANSPORTAREA MATERIALELOR SI 

ALTE ACTIVITATI CU EFORT FIZIC 

1.      Pentru activitatile profesionale cu efort fizic mare, repartizarea angajatilor cu varste 
peste 45 de ani se va face numai cu avizul scris al medicului de medicina muncii. 

2.      Limitele admise pentru ridicare, purtare, tragere si impingere manuala a maselor, sunt 
cele prevazute de Normele generale de protectia muncii – editia  2002, in functie de sexul 
persoanei, varsta, tipul de manipulare si frecventa operatiunilor executate. 

3.      Pentru angajatii care in fisa postului au prevazute activitati cu efort fizic dar care depun 
efort fizic cu intreruperi (care reprezinta 60% din timpul efectiv de lucru) la purtarea si 
ridicarea maselor, individual, nu se vor depasi urmatoarele valori: 

a)     barbati 50 kg. 

b)     femei 20 kg. 

4.      Pentru incarcarea si descarcarea maselor ce depasesc valorile de la pct. 3 precum si 
pentru cazurile in care diferenta de nivel este mai mare de 4 m, se va lucra mecanizat sau in 
echipe, astfel ca efortul repartizat pe o persoana sa nu depaseasca limitele admise. 

5.      Transportarea manuala a maselor pe plane inclinate se va face la 60% din valorile 
maxime prevazute la pct. 4, respectiv 30 kg pentru barbati si 12 kg pentru femei. 
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6.      Se interzice utilizarea femeilor gravide peste luna a 6-a la lucrari de transport care 
implica efort fizic. 

7.      Persoanele care presteaza activitati de birou si care in situatii de forta majora, ocazional, 
depun eforturi fizice si executa lucrari de ridicare si transport a maselor nu vor depasi 
urmatoarele valori: 

a)     barbati 30 kg. 

b)     femei 12 kg. 

8.      Se interzice efectuarea de operatiuni de ridicare de mase si transport de catre persoane 
la care exista restrictii de natura medicala. 

9.      Pe langa respectarea masurilor de mai sus persoana care raspunde de organizarea 
locului de munca va lua in considerare si urmatoarele elemente: 

a)     caracteristicile masei: incomoda sau greu de apucat, instabila sau care are un continut ce 
risca sa se deplaseze, susceptibila sa produca taieturi, zgarieturi, etc. 

b)     caracteristicile mediului de lucru: spatiu insuficient, inghesuit, pardoseala alunecoasa sau 
cu neregularitati ce pot determina dezchilibrarea, temperatura, umiditatea sau circulatia 
aerului. 

c)      Factori individuali de risc: haine sau incaltaminte necorespunzatoare, lipsa instruirii etc. 

10. Atunci cand se transporta pachete in brate se va avea grija ca acestea sa nu impiedice 
vizibilitatea. 

J.  INSTRUCTIUNI DE SECURITATE IN LEGATURA CU PREVENIREA SI STINGEREA 

INCENDIILOR 

1.      Pe linia prevenirii si stingerii incendiilor, angajatii trebuie sa respecte urmatoarele 
norme: 

a)     sa sesizeze directiunea de orice abatere sau situatie care ar putea provoca incendii sau 
avarii; 

b)     sa nu arunce bete de chibrituri sau resturi de tigari aprinse pe jos sau in cosurile de 
hartie sau pe toboganul de gunoaie; 

c)      sa nu fumeze sau sa umble cu foc deschis pe coridoare sau in birouri, cand se curata 
parchetul cu produse inflamabile ; 

d)     sa nu fumeze in locurile unde sunt depozitate materiale combustibile sau unde este afisat 
FUMATUL INTERZIS ; 
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e)     sa nu depuna pe calorifere hartii, tesaturi sau alte materiale combustibile ; 

f)        este interzis sa se depoziteze in birouri substante inflamabile ; 

g)     este interzis sa se foloseasca in acelasi timp mai multe aparate electrice in aceeasi priza, 
utilizand dublu sau triplu stecher; 

h)      se interzice a se umbla la instalatii, aparate sau tablouri electrice. Orice defectiune va fi 
adusa la cunostinta conducerii pentru remediere ; 

i)        este interzis a se bloca culoarele si scarile de acces cu materiale ce ar impiedica 
evacuarea bunurilor in caz de incendiu sau interventie pentru evacuare; in caz de incendiu, nu 
trebuie sa fie blocate sau incuiate ; 

j)        la terminarea programului, inainte de parasirea biroului, se vor scoate toate stecherele 
din priza, se va stinge lumina si se va verifica sa nu ramana tigari aprinse. 

2.      In caz de incendiu se procedeaza astfel : 

-          se da alarma, anuntandu-se totodata si conducerea ; 

-          se intrerupe curentul electric ; 

-          se asigura prima interventie pentru localizarea si stingerea focului, folosindu-se 
mijloacele cele mai apropiate de stingere din dotare ; 

-          se iau masuri de evacuare, din calea focului, in prima urgenta : salvarea persoanelor, 
apoi documentele importante, actele de evidenta si contabilitate si documentele tehnice. 

In acest scop se vor numi persoane cu sarcini concrete ce le au de indeplinit in caz de incendiu 
si se va intocmi planul de organizare pe linie de P.S.I. 

3.      Angajatii care sunt prevazuti in planul de interventie in caz de incendiu vor fi instruiti in 
mod special pentru a realiza atributiunile ce le revin in conditii de deplina securitate pentru 
propria persoana ca si a celor din zona.  

4.      Persoanele care nu au atributii de salvare si interventie in caz de incendiu sunt obligate 
ca in situatia unui incendiu, la anuntarea acestuia ca si in caz de aplicatie de stingere a 
incendiilor, sa paraseasca in cel mai scurt timp locul de munca si sa se evacueze in locuri 
sigure care le vor fi precizate de responsabilul cu evacuarea din cladire, astfel incat 
operatiunile de interventie sa nu fie incomodate sau sa provoace accidente. 

5.      In planul de organizare pe linie de P.S.I. vor fi prevazute numai persoane a caror 
capacitate de interventie este cunoscuta, reala, de preferinta care au efectuat stagiul militar la   
pompieri, sau care au mai participat la astfel de operatiuni. Periodic se vor executa aplicatii de 
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stingere pentru insusirea deprinderilor necesare si a cunoasterii masurilor de securitate a 
muncii. 

6.      Este interzisa interventia de stingere cu jet de apa la instalatiile electrice (tablouri 
electrice, calculatoare, etc.) deoarece exista pericol de electrocutare a servantului. 

7.      Persoanele care au intervenit la stingerea unui incendiu sau altele care au avut de 
suportat actiunea flacarilor suflului, intoxicare cu fum sau gaze emanate de incendiu vor fi 
trimise la medic pentru determinarea starii de sanatate si a masurilor de ordin medical ce se 
impun. 

 

  

Sef Serviciu Prevenire si Protectie              Inspector de Securitate si Sanatate in Munca  

Sing. Laurentiu Prunaru                           Ing. Chicinas Valentin 


