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Instrucţiune Proprie Nr. 59-1 

pe linie de Securitatea şi Sănătatea Muncii privind: 

PRELUCRAREA AUTOMATE A DATELOR 

(INFORMATICIAN) 

 

 

Art. 1. Lucrătorul care deserveşte reţelele şi echipamentele de prelucrare automată a datelor trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 

- să fie calificat şi autorizat în vederea executării lucrărilor în reţele şi echipamente de 
prelucrare automată a datelor; 

- să cunoască normele tehnice de SSM şi PSI specifice; 

-     să fie apt din punct de vedere psihic şi fizic. 
 

Art. 2. În activitatea de exploatare se vor respecta instrucţiunile proprii prezentate în materialul  
IPS SSM 01 cap. II, cap. III, cap. IV.   
 
Art. 3. În activitatea de întreţinere şi reparare trebuie respectate următoarele reguli generale de 
siguranţă: 

a) înainte de începerea lucrului se îndepărtează ceasul şi eventualele bijuterii şi se încheie 
nasturii manşetelor echipamentului de lucru; 

b) se închide şi se scoate din priză echipamentul la care urmează să se intervină; 
c) se acoperă orice suprafaţă ascuţită din interiorul carcasei calculatorului cu bandă izolantă; 
d) înainte de demontarea capacelor surselor de alimentare şi a monitoarelor se iau măsuri 

speciale de precauţie; 
e) nu se ating zonele imprimantelor care sunt calde şi/sau care utilizează tensiuni mari; 
f) lucrătorul trebuie să cunoască locul unde se află extinctorul de foc şi cum se utilizează; 
g) mâncarea şi băuturile răcoritoare se păstrează în afara spaţiului de lucru; 
h) locul de muncă se păstrează curat şi ordonat; 
i) când se ridică obiecte grele, genunchii se îndoaie, pentru a evita leziuni ale spatelui. 
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Art. 4. Înainte de începerea oricărei lucrări de reparaţie se vor verifica sculele, dispozitivele de 
lucru şi echipamentul individual de protecţie adecvat riscurilor existente. 
 
Art. 5. Pentru fiecare echipament de calcul se vor întocmi grafice de control periodic pentru 
semnalizarea deficienţelor şi remedierea acestora. 
 
Art. 6. Orice reparaţie a echipamentelor de lucru se va efectua în conformitate cu prevederile din 
documentaţia tehnică a acestora. 
 

Art. 7. Este interzisă purtarea brăţării antistatice când se repară surse de alimentare sau 
monitoare. 
 
Art. 8. Deoarece condensatorii de filtrare din sursa de alimentare şi  monitor pot acumula tensiuni 
periculoase, înainte de a se depana sursa sau monitorul, condensatorii trebuie descărcaţi. 
 
 
Art. 9. Pentru prevenirea descărcărilor electrostatice (ESD), temperatura şi umiditatea aerului din 
încăperile unde sunt echipamente de calcul trebuie menţinute între anumite limite. Dacă nivelul 
de umiditatea şi temperatura sunt prea scăzute, şansele de apariţie a ESD-ului cresc. Dacă nivelul 
de umiditatea şi temperatura sunt prea ridicate, echipamentele se supraîncălzesc şi se pot defecta 
din cauza umidităţii ridicate. 
 
 
Art. 10. Pentru prevenirea daunelor produse de ESD se iau următoarele măsuri: 

a) până în momentul instalării componentele se păstrează în pungi antistatice; 
b) utilizarea covoarelor antistatice, pe birourile de lucru, în activitatea de depanare; 
c) utilizarea brăţărilor antistatice la montarea sau demontarea componentelor 

echipamentelor de calcul. 
 
Art. 11. Pentru protecţia echipamentelor de calcul împotriva fluctuaţiilor de tensiune se utilizează 
surse de tensiune permanente (UPS). 
 
Art. 12. Nu montaţi niciodată o imprimantă la UPS. Producătorii de UPS-uri recomandă să nu 
montăm o imprimantă la UPS, pentru a nu distruge motorul imprimantei. 
 
Art. 13.  Suprafeţele echipamentelor de calcul trebuie curăţate periodic de praf şi alte depuneri. În 
acest scop se utilizează produse prescrise în cartea tehnică a echipamentelor. 
 
Art. 14. Se interzice curăţarea echipamentelor în timpul funcţionării acestora. 
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Art. 15. Periodic se îndepărtează praful din interiorul unităţilor centrale ale echipamentelor de 
calcul şi depunerile de pe radiatoare. În acest scop se utilizează un compresor cu aer uscat numai 
după ce unitatea a fost deconectată de la sursa de alimentare cu energie. 
 
Art. 16. În timpul utilizării compresorului de aer, ventilatorul cooler-ului procesorului trebuie ţinut 
cu mâna pentru a preveni defectarea motorului acestuia. 
 
Art. 17. Deoarece componentele echipamentelor de calcul şi dispozitivelor periferice conţin 
materiale periculoase (zinc, plumb, mercur, etc.), trebuie acordată atenţie sporită reciclării 
acestora. La aruncarea acestor materiale trebuie respectate regulile de mediu. 
 
Art. 18. Bidoanele sau sticlele care conţin solvenţi sau alte materiale de curăţat trebuie manevrate 
cu grijă, etichetate şi depozitate în locuri special amenajate pentru acest scop.  
 
Art. 19. Circuitele electrice din care sunt alimentate echipamentele de calcul trebuie să fie 
protejate la curenţi de scurtcircuit prin siguranţe automate sau întreruptoare automate. 
 
Art. 20. Dacă se utilizează siguranţe fuzibile acestea trebuie să fie originale şi calibrate 
corespunzător. 
 
Art. 21. Toate tablourile şi cutiile metalice utilizate în reţelele de calculatoare, cât şi tablourile 
electrice de alimentare a echipamentelor de calcul, trebuie racordate la centura de împământare.   
 
 
 
 
Art. 22. La realizarea unei reţele de calculatoare, sau când se intervine la o reţea de calculatoare 
trebuie luate următoarele măsuri: 

a) respectarea normele de securitate şi sănătate în muncă specifice lucrului la înălţime; 
b) utilizarea echipamentului de lucru şi echipamentului de protecţie adecvat; 
c) utilizarea uneltelor care corespund normelor de securitate şi sănătate în muncă 
d) verificarea prezenţei tensiunilor periculoase înainte de a se intervenii la o reţea cu 

conductoare din cupru; 
e) utilizarea ochelarilor de protecţie la tăierea cablurilor din reţelele de calculatoare sau la 

prelucrarea capetelor acestora. 
 
 
Art. 23. Când se lucrează cu fibra optică, trebuie luate următoarele măsuri de securitate şi 
sănătate în muncă: 

a) solvenţii şi pastele de lipit utilizate trebuie manevrate cu grijă extremă; 
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b) uneltele utilizate în lucrul cu fibra optică trebuie corespundă normativelor în vigoare; 
c) tăierea, desfacerea sau despicarea cablului de fibră optică se face cu atenţie sporită, 

pentru a se evita penetrarea ochilor sau a pielii cu fragmentele de sticlă rezultate în urma 
tăierii; 

d) când se lucrează la cablarea fibrei optice suprafaţa de lucru trebuie să fie mat închis ca să 
poată fi vizualizate fragmentele mici de sticlă sau plastic rezultate în urma prelucrării; 

e) fragmentele mici de fibră optică nu se adună niciodată cu degetele, în acest scop se 
utilizează banda adezivă; 

f) când se verifică cablurile de fibră optică cu dispozitive speciale, se utilizează ochelari de 
protecţie, deoarece lumina emisă de fibră (care nu poate fi detectată de ochiul uman)  
dăunează ochilor; 

 
Art. 24. Este interzisă montarea şi executarea lucrărilor la cutiile terminale ale reţelei, precum şi la 
antenele de recepţie,  pe timp de ploaie, furtună şi descărcări electrice atmosferice. 
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