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Documentul – 1 

 

 

SC ______________________ SRL                                                                                                         

Sediul___________________________________ 

CUI ____________   

J__ /____/______ 

 

 

    DECIZIA   Nr. ___din __.___.____ 

 

 Consiliul de administratie al SC _____________ SRL  constituita in baza Legii nr.31/1990 si reprezentata prin 

Dl. ____________ in calitate de administrator, avand in vedere art.8 din legea 319/2006. 

 

 Decide: 

 Art.1 –  Incepand cu data prezentei decizii, se desemneaza SC Dianex Serv SRL, in calitate de Servicu Extern 

abilitat in domeniul S.S.M.in baza autorizatiei nr. 7858 din data 19.09.2011, eliberata de Inspectoratul Teritorial de 

Munca, ca serviciu extern desemnat cu prestarea de servicii in domeniul securitatii si sanatatii in munca la SC 

_____________ SRL  pentru realizarea măsurilor prevăzute de legislatia in vigoare, in conformitate cu contractul 5458 

din ___.___.____; 

 Art.2 –  Activitatile desfasurate de ____________SRL sunt cele prevazute in contractul de prestari servicii nr. 

____ / __.__.___. 

  

 

  

 

 

 

    Administrator: 
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Documentul – 2 
 

SC ______________________ SRL                                                                                                         

Sediul___________________________________ 

CUI ____________   

J__ /____/______ 

 

DECIZIA Nr. ___ din __.__.____ 

pentru numirea si responsabilitatile conducatorilor de loc de 

munca pe linia SSM la societatea SC ________________ SRL 

 

          Consiliul de administratie al SC ________________ SRL, constituita in baza Legii nr.31/1990 si reprezentata 

prin Dl. ________________ in calitate de administrator, avand in vedere art.8 din legea 319/2006. 

                                                                                                 

Decide: 

 Art. 1 In conformitate cu prevederile legii 319/2006, numesc urmatoarele persoane: 

 

- pentru locul de munca  –Loc_____, Strada _____________ Nr._____,, Etaj _____, Judet _________, se 

numeste conducator al locului de munca  Dl. _________________ 

   Art. 2. Persoana nominalizata la art. 1 din prezenta decizie au urmatoarele atributii si raspunderi pe linia securitatii 

si sanatatii in munca: 

3. Indeplinirea si monitorizarea planului de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, 

organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor; 

4. Difuzarea instrucţiunilor proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în 

muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de 

muncă/posturilor de lucru în întreprindere şi/sau unitate; 

5. Verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, 

a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului; 

6. Asigurarea informării şi instruirii (instruirea la locul de munca si periodica) lucrătorilor în domeniul securităţii 

şi sănătăţii în muncă şi verificarea (dupa instruire la locul de munca si dupa instruirea periodica) însuşirii de 

către lucrători a informaţiilor primite; 

7. Asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea planului de acţiune în caz de pericol grav şi 

iminent, conform prevederilor art. 101–107 din H.G. 1425/2006; 

8. Evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare – prin medicul de medicina muncii; 

9. Evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea 

aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic - prin medicul de medicina muncii; 

10. Monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi 

a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă; 

11. verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a 

sistemelor de siguranţă; 

12. Evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările 

periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din 

Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în 

muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă 

13. Urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a 

înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 

1.048/2006; 

14. Participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108 - 114 din H.G. 

1425/2006 

15. Intocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute la art. 108–114 din H.G. 1425/2006; 

16. Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al 

cercetării evenimentelor 

17. Sa colaboreze cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, 

medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie; 
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18. Sa colaboreze cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în 

care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă; 

19. Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

20. Evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările şi/sau încercările 

periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp şi de către persoane competente ori alte 

activităţi necesare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru 

îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat 

atmosferelor explozive 

21. Desfasoara alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă. 

22. Sa asigure instructiunile proprii pentru echipamentele de munca utilizate in procesul de munca al inteprinderii; 

23. Să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de 

începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale; 

24. Să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică 

25. Sa respecte legislatia in domeniu sanatatii si securitatii in munca; 

  Art. 3. Persoanele nominalizate la art. 1 au urmatoarele atributii generale: 

a) Obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor din subordine in toate aspectele legate de munca; 

b) In cazul in care se apeleaza la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilitatile sale in acest domeniu; 

c) Asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca; 

d) Informarea lucratorilor privind riscurile specifice locului de munca. 

e) Prevenirea riscurilor profesionale. 

 

  Art. 4. Persoanele nominalizate la art. 1 au obligatia sa urmareasca adaptarea masurilor prevazute la art.2, tinand 

seama de modificarea conditiilor, si pentru imbunatatirea situatiilor existente. 

 

  Art. 5. Persoanele nominalizate la art. 1 au obligatia sa implementeze masurile prevazute la art. 2 si 3 pe baza 

urmatoarelor principii generale de prevenire: 

a) evitarea riscurilor; 

b) combaterea riscurilor la sursa; 

c) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de 

munca, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii monotoniei; 

d) muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii; 

e) adaptarea la progresul tehnic; 

f) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos; 

g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea muncii, conditiile de 

munca, relatiile sociale si influenta factorilor de munca 

h) adoptarea, in mod prioritar, a masuritor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala: 

i) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor. 

 

  Art. 6. Fara a aduce atingere altor prevederi ale legi 319/2006, tinand seama de natura activitatilor din 

conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca: 

a) sa ia in considerare capacitatile lucratorilor din subordine in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in rnunca, 

atunci cand le incredinteaza sarcini; 

b) sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul consultarilor cu lucratorii din subordine in 

ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor determinate de alegerea echipamentelor, de 

conditiile si mediul de munca; 

c) sa ia masurile corespunzatoare pentru ca in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care 

au primit si si-au insusit instructiunile adecvate. 

 

  Art. 7. Atunci cand in acelasi loc de munca isi desfasoara activitatea lucratori din mai multe intreprinderi si sau 

unitati, persoanele nominalizate la art. 1 au urmatoarele obligatii: 

a) sa coopereze cu omologul sau de la celelalte intreprinderi de la care au venit lucratorii in vederea implementarii 

prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena in munca, luand in considerare natura activitatilor; 

b) sa isi coordoneze actiunile in vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor profesionale, luand in considerare 

natura activitatilor; 

c) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale; 

d) sa inforrneze lucratorii si reprezentantii acestora despre riscurile profesionale. 



Dianex Serv SRL – 0244 529 596                                                                                                  Page 4 
                                                                                           www.dianex.ro 

  Art. 8. Masurile privind securitatea, sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in nici o situatie 

obligatii financiare pentru lucratori. 

 

          

            

 

 

 

 

                                                                                                                        ADMINISTRATOR 
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Documentul – 3 
SC ________________ SRL                                                                                                         

Sediul Social 

CUI_____________ 

J___/____/______ 

 

    DECIZIA   Nr. __ din __.__.____ 

 

 Consiliul de administratie al  SC ________________ SRL  constituita in baza Legii nr.31/1990 si reprezentat 

prin Dl. __________in calitate de administrator al societatii, avand in vedere art.8 din legea 319/2006.  

 Decide: 

Art.1. – Persoanele desemnate pentru acordarea primului ajutor sunt: 

Loc de munca Salariati 

Loc_____, Strada _____________ Nr._____,, Etaj 

_____, Judet _________, 

__________________ 

 

 Alin (1) - Lucratorii desemnati vor executa o instruire de acordarea primului ajutor sub coordonarea medicului 

de medicina muncii. 

 Alin (2) - Fiecare loc de munca va avea in dotare cate o trusa de prim ajutor la maxim 25 de lucratori. 

Consumabilele din aceasta trusa se vor completa pe masura consumarii lor, sau data expirarii valabilitatii. 

 Alin (3) – Concomitent cu acordarea primului ajutor se suna la 112 pentru solicitarea unei ambulante. 

Art.2. - Persoanele desemnate pentru aplicarea masurilor de stingerea incendiilor si evacuare sunt: 

Loc de munca Salariati 

Loc_____, Strada _____________ Nr._____,, 

Etaj _____, Judet _________, 

____________ 

Alin (1) – Actioneaza conform planului de interventie/planul de aparare impotriva incendiilor aflat in dosarul 

S.U. 

Alin (2) – Concomitent cu inceprea aplicarii masurilor de stingerea incendiilor se suna la 112 pentru 

solicitarea interventiei pompierilor 

Art. 3. - Persoanele care au capacitatea necesară să elimine starea de pericol grav şi iminent de accidentare  

Loc de munca Salariati 

Loc_____, Strada _____________ Nr._____,, 

Etaj _____, Judet _________, 

___________________ 

 

  

 

   Administrator: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dianex Serv SRL – 0244 529 596                                                                                                  Page 6 
                                                                                           www.dianex.ro 

Documentul – 4 
SC ______________________ SRL                                                                                                         

Sediul___________________________________ 

CUI ____________   

J__ /____/______ 

 

ANEXA LA  

REGULAMENT  INTERN 
 

 1. REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA Sl SECURITATEA IN MUNCA PRECUM Sl 

PREVENIREA Sl STINGEREA INCENDIILOR 
 

1.1. Reguli privind protectia, igiena si securitatea munca  

 

 Angajatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor şi să 

asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă. Angajatorul are următoarele obligaţii: 

a) să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea şi perfecţionarea personalului cu atribuţii în domeniul 

protecţiei muncii; 

b) să acorde persoanelor cu atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă un timp adecvat şi să le furnizeze 

mijloace necesare pentru a-şi putea exercita atribuţiile; 

c) să asigure dotarea, întreţin 

d) erea, verificarea echipamentelor individuale de protecţie şi a echipamentelor individuale de lucru; 

e) să asigure materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie; 

  Fiecare salariat are obligaţia să asigure aplicarea măsurilor referitoare la securitatea şi sănătatea sa precum şi 

a celorlalţi salariaţi. Pentru a asigura securitatea şi sănătatea în muncă salariaţii au următoarele obligaţii: 

a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora; 

b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de producţie; 

c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate, ale 

echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

d) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice deficienţe tehnice sau alte situaţii care constituie 

un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională; 

e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă 

suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi; 

f) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de îndată 

conducătorul locului de muncă; 

g) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost acordat;  

h) să utilizeze materialele igienico-sanitare primite în conformitate cu indicaţiile personalului sanitar; 

i) să participe la instructajele organizate de societate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 In scopul aplicarii si respectarii in cadrul societatii a regulilor privind protectia, igiena si securitatea in munca 

corespunzatoare conditiilor in care se desfasoara activitatea, societatea asigura instruirea tuturor persoanelor incadrate 

in munca, prin angajatii proprii cu atributii si in domeniul protectiei muncii sau persoane juridice sau fizice, externe 

sau, care consta in:  

 A. Instruirea introductiv-generală se face:  
a) la angajarea salariatilor;  

b) lucrătorilor detaşaţi de la o alta întreprindere şi/sau unitate;  

c) lucrătorilor delegaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta;  

d) lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de muncă temporar.  

 Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii 

respective, riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la 

nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, în general. Instruirea introductiv-generală se face de către:  

a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; sau  

b) lucrătorul desemnat; sau  

c) un lucrător al serviciului intern de prevenire şi protecţie; sau  

d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.  

 Instruirea introductiv-generală se face individual sau în grupuri de cel mult 20 de persoane. Durata instruirii 

introductiv-generale se stabileşte prin instrucţiuni proprii durata instruirii introductiv-generale; aceasta nu va fi mai 

mică de 8 ore.  
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 În cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, în principal, următoarele probleme:  

a) legislaţia de securitate şi sănătate în muncă;  

b) consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă;  

c) riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii;  

d) măsuri la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea 

lucrătorilor.  

 Instruirea introductiv-generală se va finaliza cu verificarea însuşirii cunoştinţelor pe bază de teste. Rezultatul 

verificării va fi consemnat în fişa de instruire.  

Pentru persoanele aflate în întreprindere şi/sau unitate cu permisiunea angajatorului, cu excepţia altor 

participanţi la procesul de muncă, aşa cum sunt definiţi potrivit art. 5 lit. c) din legea 319/2006, instruirea va dura 30 

de minunte, aceasta fiind executata de conducatorul locului de munca vizitat. Instruirea se va consemna in fisa de 

instruire colectiva de catre conducatorul locului de munca, care a executat instruirea. Instruirea persoanelor respective 

va cuprinde activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii respective, riscurile pentru securitatea şi sănătatea lor, 

precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul de întreprindere şi/sau unitate. Conducatorul 

locului de munca va insoti persoanele pe durata aflarii acestora in incinta întreprinderi şi/sau unitatii. 

 B. Instruirea la locul de muncă  
 Instruirea la locul de muncă se face după instruirea introductiv-generală şi are ca scop prezentarea riscurilor 

pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc 

de muncă, post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate. Instruirea la locul de muncă se face tuturor salariatilor, 

inclusiv la schimbarea locului de muncă în cadrul întreprinderii şi/sau al unităţii. Instruirea la locul de muncă se face 

de către conducătorul direct al locului de muncă, în grupe de maximum 20 de persoane. Fişa de instruire se păstrează 

de către conducătorul locului de muncă. Durata instruirii la locul de muncă nu va fi mai mică de 8 ore şi se stabileşte 

prin instrucţiuni proprii de către conducătorul locului de muncă respectiv, împreună cu:  

a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; sau  

b) lucrătorul desemnat; sau  

c) un lucrător al serviciului intern de prevenire şi protecţie; sau  

d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.  

 Instruirea la locul de muncă se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care şi-a asumat 

atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi  protecţie/ 

serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator, care vor fi păstrate la persoana care efectuează 

instruirea. Instruirea la locul de muncă va cuprinde:  

a) informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă şi/sau postului de 

lucru;  

b) prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de lucru;  

c) măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi 

evacuarea lucrătorilor;  

d) prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale locului de muncă 

şi/sau postului de lucru;  

e) instruirea la locul de muncă va include în mod obligatoriu demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana 

respectivă o va desfăşura şi exerciţii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de 

alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor.  

 Începerea efectivă a activităţii la postul de lucru de către lucrătorul instruit se face numai după verificarea 

cunoştinţelor de căte şeful ierarhic superior celui care a făcut instruirea şi se consemnează în fişa de instruire 

individuală.  

 C. Instruirea periodică  
 Instruirea periodică se face tuturor salariatilor si are drept scop reîmprospătarea şi actualizarea cunoştinţelor în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de muncă. 

Intervalul dintre două instruiri periodice va fi stabilit prin instrucţiuni proprii şi nu va fi mai mare de 6 luni. Pentru 

personalul tehnico-administrativ intervalul dintre două instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni. Verificarea instruirii 

periodice se face de către şeful ierarhic al celui care efectuează instruirea şi prin sondaj de către angajator/lucrătorul 

desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciile externe de prevenire şi protecţie, care vor semna fişele de 

instruire ale lucrătorilor, confirmând astfel că instruirea a fost făcută corespunzător. Instruirea periodică se va completa 

în mod obligatoriu şi cu demonstraţii practice. Instruirea periodică se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către 

angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul 

intern de de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator, care vor fi 

păstrate la persoana care efectuează instruirea. Instruirea periodică se face suplimentar celei programate în următoarele 

cazuri:  
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a) când un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucrătoare;  

b) când au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale locului 

de muncă şi/sau postului de lucru sau ale instrucţiunilor proprii, inclusiv datorită evoluţiei riscurilor sau apariţiei de 

noi riscuri în unitate;  

c) la reluarea activităţii după accident de muncă;  

d) la executarea unor lucrări speciale;  

e) la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;  

f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;  

g) la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.  

 Durata instruirii periodice suplimentare nu va fi mai mică de 8 ore şi se stabileşte în instrucţiuni proprii de 

către conducătorul locului de muncă respectiv, împreună cu:  

a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; sau  

b) lucrătorul desemnat; sau  

c) un lucrător al serviciului intern de protecţie şi prevenire; sau  

d) serviciul extern de protecţie şi prevenire.  

 Instruirea periodică prevăzută la art. 98 se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care şi-

a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi 

protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator, care vor fi păstrate la persoana care 

efectuează instruirea.  

In vederea asigurarii conditiilor de protectie a muncii si pentru prevenirea accidentelor de munca, societatea asigura 

cadrul necesar privind: 

 adoptarea la elaborarea tehnologiilor de fabricate a solutiilor conforme cu normele de protectie a muncii, prin 

a caror aplicare sa fie eliminate riscurile;  

 stabilirea pentru salariati si pentru ceilalti participanti la procesul de munca, prin inserarea in fisa postului a 

atributiilor si raspunderilor ce le revin in domeniul protectiei muncii, corespunzator functiilor exercitate;  

 elaborarea regulilor proprii pentru aplicarea normelor de protectie a muncii, corespunzator conditiilor in care 

se desfasoara activitatea la locurile de munca;  

 asigurarea si controlarea cunoasterii si aplicarii, de catre toti salariatii si participantii la procesul de munca, a 

masurilor tehnice, sanitare si organizatorice din domeniul protectiei muncii;  

 asigurarea de materiale necesare informarii si educarii salariatilor si participantilor la procesul de munca: afise, 

pliante si alte asemenea cu privire la protectia muncii;  

 informarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul 

de munca, precum si asupra masurilor de prevenire necesare;  

 angajarea numai a persoanelor, care in urma controlului medical de medicina a muncii si a verificarii 

aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute;  

 intocmirea unei evidente a locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele periculoase, precum si 

a accidentelor. de munca,bolilor profesionale, accidentelor tehnice si avariilor;  

 asigurarea functionarii permanente si corecte a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura 

si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in 

desfasurarea proceselor tehnologice;  

 asigurarea realizarii masurilor stabilite de inspectorii de protectia muncii cu prilejul controalelor sau al 

efectuarii cercetarilor accidentelor in munca;  

 asigurarea accesului la serviciul medical de medicina a muncii si conditiilor de acordare a primului ajutor in 

caz de accidente de munca;  

 asigurarea pe cheltuiala sa a utilizarii de catre personalul angajat a echipamentului individual de protectie;  

 asigurarea gratuita a materialelor igienico - sanitare persoanelor care desfasoara activitatea in locuri de munca 

al caror specific impune o igiena personala deosebita.  

 Aplicarea normelor de protectie si igiena a munca precum si a masurilor organizatorice intreprinse de societate 

va fi asigurata de fiecare persoana incadrata in munca, pe parcursul mtregii perioade de derulare a contractului munca 

prin:  

 insusirea si respectarea normelor de protectie a muncii si masurilor aplicare a acestora stabilite de societate;  

 desfasurarea activitatii in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala 

atat persoana proprie, cat si celelalte persoane participante la procesul de munca;  

 aducerea de indata la cunostinta conducatorului locului de munca despre aparitia oricarei defectiuni tehnice 

sau alta situatie care constituie un pericol accidentare sau imbolnavire profesionala;  
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 aducerea de indata la cunostinta conducatorului locului de munca a accidentelor de munca suferite de persoana 

proprie si de alte personane participante la procesul de munca;  

 oprirea lucrului la aparitia oricarui eveniment, indiferent de gradul sau pericol, cauzator de producerea unui 

accident si informarea imediata conducatorul locului de munca;  

 utilizarea echipamentului individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care i-a fost 

acordat;  

 acordarea relatiilor solicitate de organele de control si de cercetare domeniul protectiei muncii.  

 

1.2. Protectia maternitatii la locul de munca 

 

Obligatiile Angajatorului: 

1. sa previna expunerea salariatelor (gravide, lauze sau care alapteaza) la riscuri ce le pot afecta sanatatea si 

securitatea in situatia in care rezultatele evaluarii evidentiaza riscuri; 

2. sa nu constringa salariatele sa efectueze o munca daunatoare sanatatii sau starii lor de graviditate ori a 

copilului nou nascut, dupa caz; 

3. sa pastreze confidentialitatea asupra starii de graviditate a salariatei si sa nu anunte alti angajati decât cu 

acordul scris al acesteia si doar in interesul bunei desfasurari al procesului de munca; 

4. sa modifice locul de munca al salariatelor care isi desfasoara activitatea numai in pozitia ortostatica sau in 

pozitia asezat astfel incit sa li se asigure la intervale regulate de timp, pauze si amenajari pentru repaus in 

pozitie sezinda sau pentru miscare, la recomandarea medicului de medicina muncii;  

5. sa acorde salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale constând in ore libere platite salariatei, in 

cazul in care investigatiile medicale se pot efectua numai in timpul programului de lucru; 

6. sa acorde salariatelor care alapteaza pauze de alaptare de cite o ora fiecare, in timpul programului de lucru fie 

sa reduca durata timpului de lucru cu 2 ore zilnic, fara diminuarea drepturilor salariale. 

7. sa transfere la un alt loc de munca cu mentinerea salariului de baza brut lunar salariatele gravide, lauze sau 

care alapteaza, care desfasoara in mod curent munca cu caracter insalubru sau penibil; 

8. sa transfere la un loc de munca de zi, salariatele care desfasoara munca de noapte si a caror sanatate este 

afectata, pe baza solicitarii scrise a acestora; 

9. sa modifice in mod corespunzator conditiile/orarul de munca, ori sa repartizeze la alt loc de munca salariatele 

gravide, lauze sau care alapteaza care desfasoara activitate ce prezinta riscuri pentru sanatate, securitate ori 

repercusiuni asupra sarcinii si alaptarii, conform recomandarii medicului de medicina muncii.In cazul in care 

din motive justificate , angajatorul nu poate indeplini cele doua obligatii, salariatele au dreptul la concediu de 

risc maternal, astfel: 

a. inainte de data solicitarii concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementarilor legale privind 

sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale pentru salariata gravida 

b. dupa data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele gravide, lauze sau care alapteaza in 

cazul in care nu solicita concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului pina la implinirea virstei 

de 2 ani, sau in cazul copilului cu handicap pina la 3 ani. 

10. Concediul de risc maternal se poate acorda in intregime sau fractionat pe o perioada ce nu poate depasi 120 de 

zile, de catre medicul de familie sau specialist. Salariata are dreptul la indemnizatie de risc maternal suportata 

din bugetul asigurarilor sociale de stat, al carui cuantum este egal cu 75% din media veniturilor lunare 

realizate in cele 10 luni anterioare solicitarii, si se achita la lichidarea drepturilor salariale. 

11. Angajatorul nu poate dispune incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul : 

a. salariatei gravide, lauze sau care alapteaza din motive care au legatura directa cu starea sa; 

b. salariatei care se afla in concediul de risc maternal; 

c. salariatei care se afla in concediul de maternitate; 

d. salariatei care se afla in concediul pentru cresterea copilului in virsta de 2 ani, sau incazul copilului cu 

handicap pina la 3 ani. 

e. salariatei care se afla in concediul pentru ingrijirea copilului bolnav in virsta de pina la 7 ani sau, in 

cazul copilului cu handicap in virsta de pina la 18 ani; 

12. Aceste interdictii nu au aplicabilitate in cazul concedierilor pe motive economice ce rezulta din desfiintarea 

postului ocupat de salariata ca urmare a dificultatilor economice, a transformarii tehnologice sau reorganizarii 

angajatorului; 

 

Obligatiile Salariatilor: 

1. Angajatii vor lua la cunostiinta de prevederile O.U.G. 96/2003 si a Normelor Metodologice de aplicarea 

Ordonantei;  
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2. Sa se prezinte pentru consultatii la medicul de medicina muncii;  

3. Angajatele sa efectueaze consultatii la medicul de familie sau specialist;  

4. Sa informeze in scris despre starea de graviditate angajatorul. 

 

 1.3. Reguli privind prevenirea si stingerea incendiilor  

 

In scopul aplicarii si respectarii regulilor privind prevenirea si stingerea incendiilor, administratorul societatii are 

urmatoare obligatii si raspunderi:  

1. stabileste prin dispozitii scrise responsabilitatile si modul de organizare privind apararea impotriva incendiilor 

in cadrul societatii.  

2. reactualizeaza dispozitiile date, ori de cate ori apar modificari de natura sa inrautateasca siguranta la foc.  

3. aduce la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si a oricarei persoane implicate, dispozitiile reactualizate.  

4. justifica autoritatilor abilitate, ca masurile de aparare impotriva incendiilor asigurate sunt corelate cu natura si 

nivelul riscurilor de incendiu, potrivit normelor si reglementarilor tehnice.  

5. numeste prin dispozitie scrisa, una sau mai multe persoane cu atributii privind punerea in aplicare, controlul si 

supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor, corelat cu natura, complexitatea, volumul si 

riscurile de incendiu prezentate de activitatile desfasurate si asigura persoanelor respective timpul necesar 

executant atributiilor stabilite;  

6. asigura inscrierea in fisele posturilor a atributiilor si responsabilitatilor persoanelor desemnate prin dispozitii 

scrise sa indeplineasca sarcini de prevemre si stingere a incendiilor, precum si luarea la cunostinta de catre 

acestea a obligatiilor ce le revin.  

7. verifica, prin cadrele tehnice sau persoanele cu atributiuni de prevenire si stingere a incendiilor, cuprinderea in 

documentatiile tehnice de proiectare si execute a obiectivelor de investitn noi si a lucrarilor de modernizare, 

dezvoltare ori schimbare de destinatie a celor existente, a masurilor, instalatiilor si sistemelor de prevenire si 

stingere a incendiilor necesare conform reglementarilor tehnice, urmarind periodic stadiul si modul de 

realizare a acestora pentru finalizarea lor inaintea punerii in functiune a lucrarilor de constructii si instalatii,  

8. asigura intocmirea documentatiilor tehnice necesare pentru solicitarea si obtinerea avizelor si a autorizatiilor 

de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute de lege.  

9. asigura elaborarea planurilor de aparare impotriva incendiilor si verifica, prin specialistii desemnati, modul de 

cunoastere si capacitatea de punere in aplicare a acestora .  

10. asigura elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si asigura insusirea si respectarea acestora 

de catre salariati.  

11. asigura instruirea salariatilor proprii si a colaboratorilor externi, verificand prin persoanele desemnate, modul 

de cunoastere si respectare a regulilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor 

pe care le desfasoara.  

12. stabileste prin decizie persoanele care vor executa instruirea introductiva la angajare precum si instruirea 

periodica pe locul de munca. Instruirea introductiva la angajare va avea o durata de minim 8 ore si se va 

executa la sediul serviciului propriu de pompieri. Instructajele la locul de munca (ce vor avea o durata de 

minim 8 ore) vor fi executate, de regula, de catre conducatorii sectoarelor de activitate. Instructajele periodice 

vor avea o durata de minim 2 ore lunar si vor fi executate de catre persoanele desemnate prin decizie scrisa (de 

regula, tot conducatorii locurilor de munca respective). Toate categoriile de instructaje prevazute mai sus se 

vor executa obligatoriu pentru orice persoana angajata in cadru institutiei indiferent de natura functiei ocupate.  

13. asigura elaborarea planurilor tematice detaliate de instruire teoretica si practica a salariatilor, precum si a celor 

de pregatire si perfectionare a serviciilor de pompieri civili.  

14. stabileste cadrul organizatoric de inmformare a persoanelor fizice beneficiare ale procesului de educatie si 

invatamant asupra riscului de incendiu prezentat de activitatile desfasurate, a masurilor si regulilor de 

prevenire a incendiilor, precum si asupra modului de comportare si a posibilitatilor de orientare si evacuare in 

caz de incendiu.  

15. verifica periodic, prin cadrele tehnice cu atributii de prevenire si stingere a incendiilor sau ceilalti specialisti 

desemnati, modul de cunoastere si de respectare a normelor specifice de prevenire si stingere a incendiilor.  

16. asigura prin persoanele desemnate luarea masurilor necesare pentru determinarea imprejurarilor care au 

favorizat producerea incendiilor, tinerea evidentei acestora si stabilirea, dupa caz, a unor masuri de 

preintampinare a producerii unor evenimente similare.  

17. analizeaza semestrial modul de organizare si desfasurare a activitatii de aparare impotriva incendiilor.  

18. urmareste cuprinderea in contractele de inchiriere, dare in locatie, asociere sau concesionare a obligatiilor si 

raspunderilor care revin locatorilor si locatarilor privind apararea impotriva incendiilor si modul de respectare 

a acestora de catre partile contractante.  
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19. venfica periodic, prin persoane desemnate, modul de respectare a obligatiilor si raspunderilor ce ii revin 

privind apararea impotriva incendiilor cuprinse in contractele de inchiriere, concesionare sau dare in locatie si 

dupa caz, dispune masuri de indeplinire a cerintelor si masurilor prevazute in acestea.  

20. asigura alocarea distincta in planurile anuale de venituri si cheltuieli a mijloacelor financiare necesare 

achizitionarii, repararii, intretinerii si functionarii mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, 

precun si pentru sustinerea celorlalte activitati specifice apararii impotriva incendiilor (atestari, certificari, 

avizari, autorizari etc.).  

 Pentru asigurarea respectarii regulilor si masurilor de P.S.I, fiecare salariat, indiferent de natura angajarii are, 

in procesul muncii, urmatoarele obligatii principale:  

1. sa cunoasca si sa respecte normele generale de P.S.I. din unitatea in care isi desfasoara activitatea si sarcinile 

de prevenire si stingere specifice locului de munca;  

2. sa respecte regulile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de catre angajator 

sau de persoanele desemnate de acesta;  

3. sa indeplineasca la termen toate masurile stabilite pentru prevenirea si stingerea incendiilor;  

4. sa utilizeze, potrivit instructiunilor date de angajator sau de persoanele desemnate de acesta,periculoase, 

instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru;  

5. sa nu efectueze manevre si modificari nepermise ale mijioacelor tehnice de protectie sau de interventie pentru 

stingerea incendiilor;  

6. la terminarea programului sa verifice si sa ia toate masurile pentru inlaturarea cauzelor ce pot provoca 

incendii;  

7. sa nu afecteze sub nici o forma functionalitatea cailor de acces si de evacuare din cladiri;  

8. sa comunice, imediat, sefilor ierarhici si personalului cu atributii de prevenire si stingere a incendiilor orice 

situatie pe care este indreptatit sa o considere un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la 

sistemele de protectie sau de interventie pentru stmgerea incendiilor;  

9. sa coopereze cu membri serviciului P.S.I. si cu ceilaiti salariati desemnati de angajator, atat cat li permit 

cunostintele si sarcinile sale, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;  

10. sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat aflat intr-o situatie de pericol;  

11. sa participe efectiv la stingerea incendiilor si la inlaturarea consecintelor acestora precum si la evacuarea 

persoanelor si a bunurilor materiale;  

12. in vederea imbunatatirii activitati de prevenire si stingere a incendiilor fiecare om al muncii este obligat ca pe 

langa indatorile amintite sa indeplineasca intocrnai sarcinile trasate in acest scop de seful ierarhic superior. 

 

                                                           ADMINISTRATOR, 

     

Nr. Nume si prenume salariat Functia 
Data luarii la 

cunostinta 
Semnatura 

AM LUAT LA CUNOSTINTA  PREVEDERILE REGULAMENTULUI INTERN SI  

MA OBLIG SA LE RESPECT 
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Documentul – 5 
SC ________________ SRL                                                                                                         

Sediul Social Aprobat, 

CUI_____________ 

J___/____/______ 

 

Act aditional la fisa postului conducator loc de munca 

 

1. Numele si prenumele salariatului: 

 

______________________ 

 

2. Loc munca:  
 

Loc_____, Strada _____________ Nr._____,, Etaj _____, Judet _________, 

 

3. Post lucru: 

CONDUCATOR LOC DE MUNCA 

 

4. Atributii si raspunderi in domeniul securitatii si sanatatii in munca: 
 

I. In calitate de conducator loc de munca de munca are urmatoarele responsabilitati si atributii:  
1. Indeplinirea si monitorizarea planului de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice 

şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor; 

2. Difuzarea instrucţiunilor proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în 

muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de 

muncă/posturilor de lucru în întreprindere şi/sau unitate; 

3. Verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a 

instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă stabilite prin fişa postului; 

4. Asigurarea informării şi instruirii (instruirea la locul de munca si periodica) lucrătorilor în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă şi verificarea (dupa instruire la locul de munca si dupa instruirea periodica) însuşirii de către 

lucrători a informaţiilor primite; 

5. Asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, 

conform prevederilor art. 101–107 din H.G. 1425/2006; 

6. Evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare – prin medicul de medicina muncii; 

7. Evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor 

şi/sau control psihologic periodic - prin medicul de medicina muncii; 

8. Monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a 

instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă; 

9. verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a 

sistemelor de siguranţă; 

10. Evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice 

ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea 

Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către 

lucrători a echipamentelor de muncă 

11. Urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii 

lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006; 

12. Participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108 - 114 din H.G. 1425/2006 

13. Intocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute la art. 108–114 din H.G. 1425/2006; 

14. Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării 

evenimentelor 

15. Sa colaboreze cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de 

medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie; 

16. Sa colaboreze cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care 

mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă; 
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17. Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

18. Evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările şi/sau încercările periodice 

ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp şi de către persoane competente ori alte activităţi necesare, 

potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii 

şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive 

19. Desfasoara alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă. 

20. Sa asigure instructiunile proprii pentru echipamentele de munca utilizate in procesul de munca al inteprinderii; 

21. Să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea 

oricărei activităţi, conform prevederilor legale; 

22. Să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică 

23. Sa respecte legislatia in domeniu sanatatii si securitatii in munca; 

 

II. In calitate de lucrator are urmatoarele atributii:  
1. Inainte de inceperea lucrului, ia in primire locul de munca; 

2. Pe timpul luarii in primire a locului de munca, verifica: 

a) starea fizica a aparaturii cu care urmeaza sa lucreze si daca constata nereguli opreste echipamentul 

si contacteaza personalul calificat pentru remedierea acestuia; 

b) curatenia la locul de munca si daca constata nereguli din propie initiativa remediaza neregula 

constatata; 

1. Dupa luarea in primire a locului de munca stabileste masurile cu caracter urgent ce trebuie rezolvate si 

sarcinile curente de lucru pe ziua in curs; 

2. Pregateste locul de munca pentru lucru: 

a) verifica daca are toate materialele de care este nevoie, iar daca este cazul asigura cele necesare indeplinirii 

sarcinilor de serviciu; 

b) pune in functiune aparatura pe care o deserveste si verifica modul ei de functionare. Daca constată nereguli 

opreste aparatura la care a constatat nereguli si informeaza despre aceasta pe conducatorul locului de 

munca. La aparatura la care s-au constatat nereguli nu se lucreaza pana la remedierea neregulilor constatate. 

Neregulile constatate sunt remediate numai de catre persoane care au competenta in acest sens. 

 

III. In calitate de lucrator are urmatoarele raspunderi: 
 Sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile 

primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire 

profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in 

timpui procesului de munca. 

 Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si 

alte mijloace de productie; 

 Sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il 

puna la locul destinat pentru pastrare; 

 Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de 

securitate proprii , in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa 

utilizeze corect aceste dispozitive; 

 Sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au 

motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice 

deficienta a sistemelor de protectie; 

 Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face 

posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, 

pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; 

 Sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite 

angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si 

sanatate, in domeniul sau de activitate; 

 Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de 

aplicare a acestora; 

 Sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. 

 Sa efectueze controlul medical periodic si sa informeze angajatorul despre rezultatele controlului medical 

periodic 
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 Daca starea sa de sanatate nu ii permite sa desfasoare sarcinile de munca primite, sa informeze imediat despre 

aceasta pe conducatorul locului de munca si sa urmeze recomadarile-acestuia 

 

5. Responsabilitatile in raport cu apararea impotriva incendiilor: 
- Sa respecte prevederile procedurilor si regulamentelor interne de lucru si instructiunile de folosire si întretinere a 

instalatiilor si aparatelor de la locurile de munca din subordine, precum si regulile de aparare impotriva incendiilor; 

- Sa participe la instruirea periodica care are ca scop reîmprospatarea si actualizarea cunostintelor în domeniul apararii impotriva 

incendiului 

 

6. Nume, prenume                                                           ,am primit un exemplar, azi                                      . 

 

7.Semnatura:                                                                  . 
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Documentul – 6 
SC ________________ SRL                                                                                                        APROBAT 

Sediul Social 

CUI_____________ 

J___/____/______ 

 

Act aditional la fisa postului  

1. Numele si prenumele salariatului: 
 

______________________________ 

2. Loc munca: 

 

Loc_____, Strada _____________ Nr._____,, Etaj _____, Judet _________, 

 

3. Post lucru: 

 

PROGRAMATOR 

 

4. Atributii si raspunderi in domeniul securitatii si sanatatii in munca: 
 

I. In calitate de lucrator are urmatoarele atributii:  
1) Inainte de inceperea lucrului, ia in primire locul de munca; 

2) Pe timpul luarii in primire a locului de munca, verifica: 

a) starea fizica a aparaturii cu care urmeaza sa lucreze si daca constata nereguli informeaza pe conducatorul 

locului de munca despre aceasta si urmeaza recomandarile acestuia; 

b) curatenia la locul de munca si daca constata nereguli din propie initiativa remediaza neregula 

constatata; 

3) Dupa luarea in primire a locului de munca ia de la conducatorul locului de munca, masurile cu caracter urgent 

ce trebuie rezolvate si sarcinile curente de lucru pe ziua in curs; 

4) Pregateste locul de munca pentru lucru: 

a) verifica daca are toate materialele de care are nevoie, iar daca este cazul solicita prin conducatorul locului de 

munca sa i se asigure cele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu primite; 

b) pune in functiune aparatura pe care o deserveste si verifica modul ei de functionare. Daca constată nereguli opreste 

aparatura la care a constatat nereguli si informeaza despre aceasta pe conducatorul locului de munca. La 

aparatura la care s-au constatat nereguli nu se lucreaza pana la remedierea neregulilor constatate. Neregulile constatate 

sunt remediate numai de catre persoane care au competenta in acest sens. 

5) Pe masura ce sarcinile primite sunt rezolvate, informeaza despre aceasta pe conducatorul locului de munca. 

6) Daca pe timpul indeplinirii sarcinilor primite apar nereguli in rezoivarea sarcinilor sau apar nereguli in functionarea 

aparaturii cu care lucreaza pentru indeplinirea sarcinilor, informeaza imediat despre aceasta pe conducatorul 

locului de munca si urmeaza recomandarile acestuia. 

7) Nu paraseste locul de munca fara aprobarea conducatorului locului de munca. 

 

II. In calitate de lucrator are urmatoarele raspunderi: 
 Sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile 

primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire 

profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in 

timpui procesului de munca. 

 Sa utilizeze corect echipamentele de munca cu care intra in contact;  

 Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de 

securitate proprii, a echipamentelor de munca utilizate; 

 Sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au 

motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice 

deficienta a sistemelor de protectie; 

 Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria 

persoana; 



Dianex Serv SRL – 0244 529 596                                                                                                  Page 16 
                                                                                           www.dianex.ro 

 Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face 

posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, 

pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; 

 Sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite 

angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si 

sanatate, in domeniul sau de activitate; 

 Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de 

aplicare a acestora; 

 Sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. 

 Sa efectueze controlul medical periodic si sa informeze angajatorul despre rezultatele controlului medical 

periodic 

 Daca starea sa de sanatate nu ii permite sa desfasoare sarcinile de munca primite, sa informeze imediat despre 

aceasta pe conducatorul locului de munca si sa urmeze recomadarile-acestuia 

 

Lucratorului i se interzice desfasurarea oricarei activitati in cazul in care acesta constata o stare de pericol in 

legatura cu munca sa. 

 

5. Riscuri specifice postului PROGRAMATOR: 

 

 Lovire la implicarea în accidente rutiere la deplasarea pe ruta domiciliu-serviciu  sau pe ruta serviciu-

domiciliu pe zona carosabila sau la traversarea acestor zone; 

 Electrocutare la atingerea pieselor sub tensiune ale echipamentelor electrice, cablurilor electrice cu izolaţie 

defectă, etc;  

 Executantul nu regleaza inaltimea suprafetei de sedere a scaunului, inclinarea si inaltimea spatarului scaunului 

 Imbolnavire cauzata de executant care nu curata periodic monitorul de depunerile de praf sau amprente 

digitale, pentru a nu se reduce lizibilitatea 

 Electrocutare prin conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fara legatura la pamant. 

 Imbolnavire cauzata de nereglearea luminozitatii ecranului, contrastul dintre caractere si fond, pozitia 

ecranului (inaltime, orientare, inclinare). 

 Accidentare la cadere de la acelasi nivel prin dezechilibrare, impiedicare alunecare, in timpul deplasarii 

 Arsuri la utilizarea incorecta a plitei si fierbatorului electric  

 Accidente de circulaţie în timpul deplasării la bănci 

 Agravarea starii de sanatate datorita unor deficiente la interventie, salvare, prim ajutor 

 Accidentare la căderea personalului de pe scări, trepte 

 Accidentare la cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare la aşezarea incorectă pe scaun;  

 Electrocutare la efectuarea unor intervenţii neautorizate la echipamentele şi instalaţiile electrice (tablou 

electric, prize, echipamente munca, etc) 

 Accidentare prin nerespectarea instructiunilor proprii de securitate a muncii 

 Arsuri la incendii declansate la utilizarea focului deschis (bricheta, tigara) in zone interzise 

 "Afectiuni ale sistemului osteo-musculo-articular din cauza pozitiilor de lucru vicioase (in general ortostatică) 

 Suprasolicitare vizuala la lucrul cu tehnica de calcul 

 Indisciplina la locul de munca, conflicte in relatiile profesionale cu membrii echipei de lucru, boli acute 

nedepistate  

 Expunerea personalului la suprafeţe alunecoase, acoperite cu gresie din dotarea locului de munca 

 Prinderea, lovirea personalului de elementele constructive (uşi, ferestre, sertare, dulapuri etc.) din dotarea 

spaţiului de lucru 

 Incendii provocate de izolatii electrice necorespunzatoare (uzate, cu defecte, etc) 

 Arsuri în cazul producerii unor incendii în spaţiile de lucru datorita echipamentelor de munca 

 Arsuri la contactul lucrătorului cu obiecte sau suprafeţe cu temperatura ridicată. 

 Expunerea personalului la substanţe toxice utilizate (agenţi de lucru, agenţi de curăţenie, toner, benzi colorate, 

cartuşe pentru imprimante cu jet de cerneală etc.) 

 Intoxicaţie cu fum în cazul producerii unor incendii în spaţiile de lucru  

 Reflexii ale luminii naturale sau artificiale în câmpul vizual al lucrătorului; 

 Muscarea personalului, în incintă sau în afara incintei unităţii, de către animale 

 Lovire/strivire la calamitati naturale – inundatie, seisme;  

 Expunerea lucrătorului la curenţi de aer datorită ventilaţiei mecanice sau naturale din spaţiul de lucru; 
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 Expunerea personalului la radiaţii electromagnetice (monitoare, display, telefonie mobilă); 

 

6. Responsabilitatile in raport cu apararea impotriva incendiilor: 
- Sa respecte prevederile procedurilor si regulamentelor interne de lucru si instructiunile de folosire si întretinere a 

instalatiilor si aparatelor de la locurile de munca din subordine, precum si regulile de aparare impotriva incendiilor; 

- Sa participe la instruirea periodica care are ca scop reîmprospatarea si actualizarea cunostintelor în domeniul apararii impotriva 

incendiului; 

 

 

7. Nume, prenume                                                           ,am primit un exemplar, azi __.__.____ 

 

8.Semnatura:                                                                  . 
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Documentul - 7 

SC ________________ SRL                                                                                                         

Sediul Social Aprobat, 

CUI_____________ 

J___/____/______ 

Act aditional  

La fisa postului lucrator desemnat pentru acordarea primului ajutor are 

urmatoarele atributiuni si raspunderi: 

1. Numele si prenumele salariatului: 
 

____________________________ 

 

2. Loc munca: 

 

Loc_____, Strada _____________ Nr._____,, Etaj _____, Judet _________, 

 

3. Post lucru: 

 

Lucrator desemnat pentru acordarea primului ajutor 

 

4. Atributii si raspunderi in domeniul securitatii si sanatatii in munca: 
 

I. In calitate de lucrator are urmatoarele atributii:  
1) Inainte de inceperea lucrului, ia in primire locul de munca; 

2) Pe timpul luarii in primire a locului de munca, verifica: 

a) starea fizica a aparaturii cu care urmeaza sa lucreze si daca constata nereguli informeaza pe conducatorul 

locului de munca despre aceasta si urmeaza recomandarile acestuia; 

b) curatenia la locul de munca si daca constata nereguli din propie initiativa remediaza neregula 

constatata; 

3) Dupa luarea in primire a locului de munca ia de la conducatorul locului de munca, masurile cu caracter urgent 

ce trebuie rezolvate si sarcinile curente de lucru pe ziua in curs; 

4) Pregateste locul de munca pentru lucru: 

a) verifica daca are toate materialele de care are nevoie, iar daca este cazul solicita prin conducatorul locului de 

munca sa i se asigure cele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu primite; 

b) pune in functiune aparatura pe care o deserveste si verifica modul ei de functionare. Daca constată nereguli opreste 

aparatura la care a constatat nereguli si informeaza despre aceasta pe conducatorul locului de munca. La 

aparatura la care s-au constatat nereguli nu se lucreaza pana la remedierea neregulilor constatate. Neregulile constatate 

sunt remediate numai de catre persoane care au competenta in acest sens. 

5) Pe masura ce sarcinile primite sunt rezolvate, informeaza despre aceasta pe conducatorul locului de munca. 

6) Daca pe timpul indeplinirii sarcinilor primite apar nereguli in rezoivarea sarcinilor sau apar nereguli in functionarea 

aparaturii cu care lucreaza pentru indeplinirea sarcinilor, informeaza imediat despre aceasta pe conducatorul 

locului de munca si urmeaza recomandarile acestuia. 

7) Nu paraseste locul de munca fara aprobarea conducatorului locului de munca. 

 

II. In calitate de lucrator are urmatoarele raspunderi: 
 Sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile 

primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire 

profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in 

timpui procesului de munca. 

 Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si 

alte mijloace de productie; 

 Sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il 

puna la locul destinat pentru pastrare; 

 Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de 

securitate proprii , in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa 

utilizeze corect aceste dispozitive; 
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 Sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au 

motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice 

deficienta a sistemelor de protectie; 

 Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria 

persoana; 

 Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face 

posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, 

pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; 

 Sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite 

angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si 

sanatate, in domeniul sau de activitate; 

 Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de 

aplicare a acestora; 

 Sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. 

 Sa efectueze controlul medical periodic si sa informeze angajatorul despre rezultatele controlului medical 

periodic 

 Daca starea sa de sanatate nu ii permite sa desfasoare sarcinile de munca primite, sa informeze imediat despre 

aceasta pe conducatorul locului de munca si sa urmeze recomadarile acestuia 

 

III. In calitate de lucrator desemnat pentru acordarea primului ajutor are urmatoarele atributiuni si 

raspunderi: 
1. Sa participe la o instruire de acordarea primului ajutor sub coordonarea medicului de medicina muncii; 

2. Sa aplice tehnicile dobandite in timpul instruirii de acordarea primului ajutor, cand situatia o impune; 

3. Sa anunte imediat conducatorul locului de munca cand ia la cunostinta de orice eveniment petrecut in cadrul 

societatii; 

4. Sa solicite imediat sprjinul organelor competente (ambulanta, pompieri, politie), cand rezolvarea cosecintelor 

aparute in urma evenimentului produs, depaseste competentele sale. 

5. Sa semnaleze conducatorului locului de munca lipsa sau calitatea materialelor din trusa de prim ajutor cu 

care este dotat punctul de lucru. 

 

5. Responsabilitatile in raport cu apararea impotriva incendiilor: 
- Sa respecte prevederile procedurilor si regulamentelor interne de lucru si instructiunile de folosire si întretinere a 

instalatiilor si aparatelor de la locurile de munca din subordine, precum si regulile de aparare impotriva incendiilor; 

- Sa participe la instruirea periodica care are ca scop reîmprospatarea si actualizarea cunostintelor în domeniul apararii impotriva 

incendiului 

 

6. Nume, prenume                                                           ,am primit un exemplar, azi                                      . 

 

7.Semnatura:                                                                  . 
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Documentul – 8 
 

SC __________________ SRL 

 

TEST  

- verificarea cunoştinţelor acumulate în urma instruirii introductiv generale - 

 

1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă este; 

 

a) Legea 5/1965; 

b) Legea 90/1996; 

c) Legea 319/2006. 

 

2. Conform HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr. 319/2006 instruirea lucrătorilor are urmatoarele faze : 

 

a) instruirea introductiv-generală; 

b) instruirea la locul de muncă; 

c) instruirea periodică. 

d) instruire zilnica 

 

3. Conform HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr. 319/2006 instruirea lucrătorilor se face : 

 

a) la angajare; 

b) la schimbarea locului de muncă; 

c) la executarea unor lucrări speciale; 

d) Legea nu prevede cazurile când se face instructajul. 

 

4. În sensul Legii nr.319 / 2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă, termenul de “echipament de muncă”, are următorul 

înţeles : 

 

a) costumul salopetă, bocancii şi scurta vătuită al fiecărui lucrător; 

b) echipamentul de protecţie electroizolant al fiecărui lucrător (cizme şi mănuşi); 

c) orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită în muncă. 

 

5. În conformitate cu Legea nr.53/2003 Codul Muncii, art 180, obligaţia organizarii instruirii angajaţilor în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă ii revine: 

 

a)  Angajatorului; 

b)  Salariatilor; 

c)  Conducatorul locului de munca. 

 

6. În conformitate cu Legea nr.319 / 2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă, supravegherea sanatatii lucratorilor este 

asigurata prin : 

 

a) medicul de familie 

b) medicul de intreprindere 

c) medicii de medicina a muncii 

 

7. La constatarea stării de pericol grav sau iminent de accidentare se vor lua următoarele masuri : 

 

a) Oprirea echipamentului de lucru si/sau activităţii; 

b) Evacuarea personalului din zona periculoasă; 

c) Anunţarea serviciilor specializate; 

d) Anunţarea conducătorilor ierarhici; 

e) Eliminarea cauzelor care au dus la apariţia stării de pericol grav şi iminent; 
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f) Legea nu prevede obligaţii în acest sens. 

 

8. Evenimentul, asa cum este definit în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 , va fi comunicat de îndată: 

 

a) angajatorului, de către conducătorul locului de munca sau de orice alta persoana care are cunostinta despre 

producerea acestuia 

b) colegului de servici chiar daca nu este conducător ierarhic; 

c) nu se comunică. 

 

9. Pentru aplicarea garoului se respectă următoarele reguli: 

 

a) se aplică doar la antebraţ sau gambă; 

b) se notează ora şi minutul aplicării sale pe un bileţel atârnat de garou. 

c) se aplică in orice condiţii. 

 

10. Instruirea  periodică se efectuează suplimentar în următoarele cazuri: 

 

 a). când un salariat a lipsit peste 30 de zile calendaristice; 

 b). la modificarea  tehnologiilor existente; 

 c). lucrătorilor detaşaţi de la o întreprindere şi /sau unitate la alta. 

 

11.  Durata instruirii introductiv generale este de:   

 

a) minim 8 ore; 

b) maxim 8 ore; 

c) minim 4 ore.  

 

12.In zona de actiune a indicatorului alaturat va este permis:  

a:  Sa virati la stanga; 

 

b:  Sa virati la dreapta; 

 

c:  Sa mergeti inainte.   

13.Care din indicatoarele alaturate impune reducerea vitezei pana la 30 km/h daca este intalnit intr-o localitate?  

a:  Numai indicatorul 1; 

 

b:  Numai indicatorul 2; 

 

c:  Nici unul.   

14.La intalnirea caruia din urmatoarele semne va este interzisa manevra de intoarcere in intersectia imediat urmatoare:  

a:  Numai la indicatorul 1; 

 

b:  Numai la indicatorul 2; 

 

c:  La ambele indicatoare.  
 

15.Tramvaiul din imaginea alaturata va trece primul?  

a:  Da, deoarece este un vehicul care circula pe sine; 

 

b:  Da, deoarece spre deosebire de ceilalti participanti la trafic isi pastreaza directia 

de mers spre inainte; 

 

c:  Nu, deoarece are obligatia de a ceda trecerea vehiculelor care se afla pe drumul 

cu prioritate.  
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Numele şi prenumele celui instruit: ___________________________________ 

 

Semnătura:______________________________________ 

 

Data:___________________________ 

 

 

Raspuns: 

 

1 – c; 

2 – a,b,c; 

3 – a,b,c; 

4 – c; 

5 – a; 

6 – c; 

7 –  a,b,c,d,e; 

8 – a; 

9 – b; 

10 – a,b; 

11- a; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dianex Serv SRL – 0244 529 596                                                                                                  Page 23 
                                                                                           www.dianex.ro 

Documentul – 9 

SC ________________ SRL 
 

TEST  

- verificarea cunoştinţelor acumulate în urma instruirii introductiv generale in domeniul sanatatii si securitatii 

in munca - 

 

1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă este; 

 

a) Legea 5/1965; 

b) Legea 90/1996; 

c) Legea 319/2006. 

 

2. Conform HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr. 319/2006 instruirea lucrătorilor are urmatoarele faze : 

 

a) instruirea introductiv-generală; 

b) instruirea la locul de muncă; 

c) instruirea periodică. 

d) instruire zilnica 

 

 

3. Conform HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr. 319/2006 instruirea lucrătorilor se face : 

 

a) la angajare; 

b) la schimbarea locului de muncă; 

c) la executarea unor lucrări speciale; 

d) Legea nu prevede cazurile când se face instructajul. 

 

 

4. În sensul Legii nr.319 / 2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă, termenul de “echipament de muncă”, are următorul 

înţeles : 

 

a) costumul salopetă, bocancii şi scurta vătuită al fiecărui lucrător; 

b) echipamentul de protecţie electroizolant al fiecărui lucrător (cizme şi mănuşi); 

c) orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită în muncă. 

 

5. În conformitate cu Legea nr.319 / 2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă, supravegherea sanatatii lucratorilor este 

asigurata prin : 

 

a) medicul de familie 

b) medicul de intreprindere 

c) medicii de medicina a muncii 

 

6. La constatarea stării de pericol grav sau iminent de accidentare se vor lua următoarele masuri : 

 

a) Oprirea echipamentului de lucru si/sau activităţii; 

b) Evacuarea personalului din zona periculoasă; 

c) Anunţarea serviciilor specializate; 

d) Anunţarea conducătorilor ierarhici; 

e) Eliminarea cauzelor care au dus la apariţia stării de pericol grav şi iminent; 

f) Legea nu prevede obligaţii în acest sens. 

 

7. Evenimentul, asa cum este definit în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 , va fi comunicat de îndată: 
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a) angajatorului, de către conducătorul locului de munca sau de orice alta persoana care are cunostinta despre 

producerea acestuia 

b) colegului de servici chiar daca nu este conducător ierarhic; 

c) nu se comunică. 

 

8. Pentru aplicarea garoului se respectă următoarele reguli: 

 

a) se aplică doar la antebraţ sau gambă; 

b) se notează ora şi minutul aplicării sale pe un bileţel atârnat de garou. 

c) se aplică in orice condiţii. 

 

9. Instruirea  periodică se efectuează suplimentar în următoarele cazuri: 

 

 a). când un salariat a lipsit peste 30 de zile calendaristice; 

 b). la modificarea  tehnologiilor existente; 

 c). lucrătorilor detaşaţi de la o întreprindere şi /sau unitate la alta. 

 

10.  Durata instruirii introductiv generale este de:   

 

a) minim 8 ore; 

b) maxim 8 ore; 

c) minim 4 ore.  

 

Numele şi prenumele celui instruit: ___________________________________ 

 

Semnătura:______________________________________ 

 

Data ___.__.____ 
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Documentul – 10 
 

SC ________________ SRL                                                                                                         

Sediul Social 

CUI_____________ 

J___/____/______ 

 

FISA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC PROFESIONAL 

NUMELE SI PRENUMELE LUCRATORULUI: ______________________ 

CNP:    

 

Denumirea Postului de Lucru:  PROGRAMATOR 

Secţia/Departamentul: Loc_____, Strada _____________ Nr._____,, Etaj _____, Judet _________,  

PROCESUL DE MUNCA 

Operaţiuni executate de lucrător în cadrul procesului tehnologic: 

 Elaboreaza/intretine aplicatii software/baze de date 

 Ofera asistenta utilizatorilor pentru folosirea proiectelor software dezvoltate 

 Dezvolta baza de cunostinte de specialitate a compartimentului 

 Asigura buna functionare a echipamentelor din dotare. 

 

Descrierea activităţii: > În echipă: [  ]; Nr. ore/zi [8]; Nr. schimburi de lucru [  ]; Schimb de noapte [   ]; Pauze 

organizate [   ]; Bandă rulantă [    ]; NAVETĂ:[   ] câte ore/zi? [    ];  

Conduce maşina instituţiei: [    ], dacă da, ce categorie:_______________; 

Conduce utilaje: [    ], dacă da, ce tip_________________: Conduce utilaje/vehicule numai intrauzinal [    ] 

Descrierea spaţiului de lucru:  Dimensiuni încăpere: L___, l ___, H ___,  m       Suprafaţa de lucru: verticală [    ]; 

orizontală [  ]; oblică [    ] 

RISCURI DE: infectare [ X ]; electrocutare [ X ]; înaltă tensiune [    ]; joasă, medie tensiune [ X ]; înecare [    ]; 

asfixiere [  ]; blocare [  ] microtraumatisme repetate [    ]; lovire [ X ]; muşcătură [ X ]; zgâriere [  ]; strivire[ X ]; tăiere 

[  ]; înţepare [  ]; împuşcare [  ]; ardere [ X  ]; opărire [  X  ]; degerare [   ]; mişcări repetitive [    ]; 

• Alte riscuri:_____  __________________________________________ 

Loc de muncă: în condiţii deosebite [    ]/în condiţii speciale [   ] sector alimentar [   ] port-armă [    ] 

• Muncă: în condiţii de izolare [     ]/la înălţime [   ] la altitudine [    ]/în mişcare [    ] /pe sol [ X ] /în aer [    ]/pe apă [    

] /sub apă [    ] /nişă [    ]/cabină etanşă [    ]/aer liber [  ]/altele:______ 

• Deplasări pe teren în interesul serviciului: [ ];  dacă da, descriere: ____  _________ 

Efort fizic: mic [ X ]; mediu [  ]; mare [    ]; foarte mare [    ] 

Poziţie preponderent: ortostatică/în picioare [   ]; aşezat [ X]; aplecată [   ]; mixtă [   ] /poziţii forţate, nefiziologice: [    

], dacă da, ce tip:____________________Gesturi profesionale: _____________________________________ 

Suprasolicitări: vizuale [ X ]; auditive [ X ]; suprasolicitări neuropsihosenzoriale [    ], dacă da: mentale [    ]; 

emoţionale [   ]; altele [    ] 

Suprasolicitări osteomusculoarticulare: mişcări forţate: [    ]/repetitive: [    ], dacă da, specificaţi zona: coloană 

vertebrală (cervicală: [    ]; toracală: [    ], lombară: [    ]), membre superioare (umăr: [   ]; cot: [   ]; pumn: [   ]), 

membre inferioare (şold:[    ]; genunchi: [    ]; gleznă: [    ];). 

Manipulare manuală a maselor: Dacă da, precizaţi caracteristicile maselor manipulate:_____________________ 

ridicare [    ]; coborâre [   ]; împingere [    ]; tragere [    ]; purtare; [     ]; deplasare [   ] 

Greutate maximă manipulată manual _________________________________ 

Agenţi chimici: [  ]; dacă da, precizaţi: 

Tipul agentului 

chimic 
< V.L.E. > V.L.E Fp C P 
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Legendă: V.L.E. = valoarea-limită de expunere profesională/Fp = foarte periculos/C = cancerigen/P = pătrunde prin 

piele (Puteţi ataşa fişei un tabel separat.) 

Agenţi biologici:________________________ Grupa ______________; Agenţi cancerigeni:______________ 

Pulberi profesionale:  [    ], dacă da, precizaţi: 

Tipul pulberilor < V.L.E. > V.L.E. 

       

Legendă: V.L.E.= valoarea-limită de expunere profesională 

Zgomot profesional: < V.L.E. [   ]/>V.L.E. [  ]/zgomote impulsive [   ]; Vibraţii mecanice: < V.L.E. [   ]/> V.L.E. [  

], dacă da, specificaţi zona: coloană vertebrală [   ] membre superioare [   ] acţiune asupra întregului organism [   ] 

Microclimat:  Temperatură aer:___, variaţii repetate de temperatură:[ ]; Presiune aer: ___;Umiditate relativă:_____ 

Radiaţii: [    ], dacă da: 

Radiaţii ionizante: dacă da, se va completa partea specială. 

PARTE SPECIALĂ PENTRU EXPUNEREA PROFESIONALĂ LA RADIAŢII IONIZANTE:  

Data intrării în mediul cu expunere profesională la radiaţii ionizante: Z Z L L A A A A |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Clasificare actuală în grupa A [  ] sau B [  ] şi condiţii de expunere: 

Aparatură folosită ______________________________________________________________________________ 

Proces ehnologic:______________________________________________________________________________ 

Operaţiuni îndeplinite:_________________________________________________________________________  

Surse folosite: închise [    ]; deschise [    ] 

Tip de expunere: X externă [    ]; gamma externă [    ]; internă [    ]; externă şi internă [    ]. 

Măsuri de protecţie ndividuală:__________________________________________________________________ 

Expunere anterioară:  

Perioadă:________ nr. ani: [    ][    ]; Doză cumulată prin expunere externă (mSv): |_|_|_|_|; Doză cumulată prin 

expunere internă: |_|_|_|_|; Doză totală: |_|_|_|_| 

Supraexpuneri anterioare: 

– excepţionale 

– Tip de expunere: X externă [    ]; gamma externă [    ]; internă [    ]; externă şi internă [    ]; 

– data: _____________; doză (mSv): ___________; concluzii: __________; accidentale  

– Tip de expunere: X externă [     ]; gamma externă [    ]; internă [    ]; externă şi internă [    ]; 

– data: _____________; doză (mSv): ___________; concluzii: ___________ 

Radiaţii neionizante: Tipul: ____________________ 

Iluminat: suficient [ X ]; insuficient [    ]/natural [    ]; artificial [    ]; mixt [X] 

Mijloace de protecţie colectivă: _________conform normativ intern_______________________________ 

Mijloace de protecţie individuală:_________conform normativ intern______________________________________ 

Echipament de lucru: .......... conform normativ intern 

Anexe igienico-sanitare: vestiar [  ]; chiuvetă [ X ]; WC [X]; duş [ ]; sală de mese [ ]; spaţiu de recreere [ ] 

Altele:______________________________________________________________________________________ 

Observaţii: 

 

Data completării: __.__.____          

              

                                                                                                        Angajator, 

                                                                                                       __________________________ 

                                                                                                                  (semnătura şi ştampila unităţii) 
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Documentul – 11 

Normativ semnalizare la locurile  de munca 

 

Se recomanda urmatoarele semnalizari  la societatea SC ________________ SRL 

Lista este orientativă şi neexhaustivă, nefiind limitativa. 

Administratorul societatii,  dl. Dinca Geroge-Sorin a luat la cunostinta recomandarile facute. 

DATA__________________                               SEMNATURA,__________________ 

Denumire indicator Pictograme DA NU 
NU E 

CAZUL 

PANOURI DE INTERZICERE 

Nu reparati 

echipamentul de 

munca in timpul 

functionarii  

   

Nu inchide in timpul 

functionarii 

 

   

Nu blocati accesul 

 

   

Fumatul interzis 

 

   

Interzis foc deschis 

 

   

Interzis stingerea cu 

apă 

 

   

Intrare interzisă, 

accesul interzis 

      

 

   

 

PANOURI DE AVERTIZARE 
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Pericol electric 

 

   

Pericol general 

 

   

Pericol de 

împiedicare 

 

 

   

Protective urechi 

 

 

   

Fierbinte  

 

   

Cădere cu denivelare 

 

   

Produse inflamabile 

 

   

Pericol de Explozie 

 

   

Temperaturi Joase 

 

   



Dianex Serv SRL – 0244 529 596                                                                                                  Page 29 
                                                                                           www.dianex.ro 

Camp Magnetic 

 

   

Sarcini Suspendate 

 

   

Pericol de Alunecare 

 

   

Pericol de Cadere in 

Gol 

 

   

Risc Biologic 

 

   

Radiatie Laser 

 

   

Degajari Toxice in 

Caz de Incendiu 

 

   

Radiatii Ionizate 

Periculoase 
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Radiatii Neionizante 

 

   

Materiale Corozive 

 

   

Substante Toxice 

 

   

PANOURI DE OBLIGATIVITATE 

Protecţie obligatorie 

a ochilor 

 

   

Protecţie obligatorie a 

capului 

 

 

   

Protecţie obligatorie a 

urechilor 

 

 

   

Protecţie 

obligatoria 

căilor 

respiratorii 

  

   

Protecţie obligatorie 

a picioarelor 

 

 

   

Trecere bligatorie 

pentru pietoni 
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Obligaţii generale 

(însoţit după cazde 

un panou 

suplimentar) 

 

   

Protecţie 

individua

lă contra 

căderilor 

de la 

înălţime 

 

 

   

Protecţie obligatorie a 

feţei 

 

 

   

Protecţie obligatorie 

a mâinilor 

 

   

Marcare stingător 

 

   

Loc pentru fumat 

 

   

Marcare hidrant 

 

   

Tablou electric 

general 

    

   

Priză  

 

   

Pericol de 

alunecare 

 

   

Semnalizare 

obstacole – rosu alb 

 

 
   

PANOURI DE SALVARE SAU DE PRIM – AJUTOR 

Directii de urmat 
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              Intocmit, 

Serviciu Extern SSM 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cai/Iesiri de salvare 

   

   

Scară evacuare 

 

   

Hidrant 

 

 
 

   

Semnalizarea 

sarcinii maxime 

admise pentru rafturi 

Sarcina 

max adm. 

20 Kg 
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Documentul – 12 
SC ________________ SRL                                                                                                         

Sediul Social                                                                                                                       Aprobat, 

CUI_____________ 

J___/____/______ 

  

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 

PRIVIND SEMNALIZAREA  DE SECURITATE SI/SAU SANATATE 

LA LOCUL DE MUNCA 

  

1. SCOP: 

1.1.  Prezentele instructiuni au ca scop detalierea si particularizarea normelor, standardelor si a altor reglementari in 

vigoare, constituindu-se un ghid pentru toti lucratorii in vederea identificarii si evitarii riscurilor de la locurile de 

munca. 

Acest document raspunde: 

 prevederile legislatiei romanesti in domeniul securitatii si sanatatii in munca. 

 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

-    Prezentele instructiuni cuprind masuri de prevenire a accidentarii si imbolnavirii profesionale, luand in considerare 

riscurile specifice la care este expus personalul lucrator in cadrul acestei societati. 

 

3. TERMENI, DEFINITII: 

3.1. Semnalizare de securitate si/sau sanatate = semnalizare care, raportata la un obiect, o activitate sau o situatie 

determinata, furnizeazao indicatie sau o cerinta referitoare la securitatea si/sau sanatatea persoanelor la locul  de 

munca si care se realizeaza, dupa caz, prin intermediul unui panou, al unei culori, al unui semnal luminos sau acustic 

al unei comunicari verbale sau al unui gest verbal; 

3.2. Semnal de interzicere = prin care se interzice un comportament care ar putea genera sau ar putea face sa se 

exercite un pericol; 

3.3. Semnal de avertizare = semnalul prin care se avertizeaza asupra unui risc sau a unui pericol; 

3.4. Semnal de obligativitate = semnalul prin care se indica adoptarea unui comportament specific, prestabilit; 

3.5. Semnal de salvare sau de prim-ajutor= semnalul prin care se dau indicatii privind iesirile de urgenta/ salvare sau 

mijloace de prim-ajutor sau de salvare; 

 3.6. Panou/Indicator = semnal care, prin combinarea unei forme geometrice, a culorilor si a unui simbol sau unei 

pictograme, furnizeaza o indicatie specifica, prestabilita, a carei vizibilitate este asigurata prin iluminarea de intensitate 

suficienta; 

3.7. Culoare de securitate = culoarea careia ii este atribuita semnificatia specifica, prestabilita; 

3.8. Simbol/Pictograma = imaginea care descrie o situatie sau indica un comportament specific, prestabilit si care este 

utilizata pe un panou sau pe o suprafata luminoasa; 

- Usor inflamabile = substante si preparate: 

 care pot sa se incalzeasca pana la punctul de a se aprinde in aer la temperatura ambianta, fara aport de energie; 

 in stare solida, care se pot aprinde usor printr-o scurta actiune a unei surse de aprindere si care continua sa arda 

sau sa se consume dupa indepartarea acestei surse; 

 in stare lichida, al caror punct de aprindere este foarte scazut; 

- Inflamabile = substante si preparate lichide al caror punct de aprindere este scazut; 

c) Toxice = substante si preparate care, prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata in mici cantitati, antreneaza 

moartea sau riscuri acute sau cronice; 

d) Nocive = substante si preparate care, prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata in mici cantitati, antreneaza 

moartea sau riscuri acute sau cronice; 

e) Iritante = substante si preparate necorozive care, in contact imediat, provoaca o reactie inflamatorie; 

 

4. DOCUMENTE DE REFERINTA 

 Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca; 

 H.G. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca; 

 

5. RESPONSABILITATI 

5.1. lucratorul  : are obligatia sa-si insuseasca, sa aplice si sa respecte intocmai prevederile prezentei instructiuni; 
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5.2. conducatorul locului de munca: are obligatia sa-si insuseasca, sa prelucreze si sa verifice respectarea prezentei 

instructiuni; 

5.3. administratorul: are obligatia sa-si insuseasca, sa aprobe si sa verifice respectarea prezentei instructiuni. 

 

6. DESCRIEREA ACTIVITATII 

6.1. Prin semnalizare de securitate si/sau sanatate se intelege semnalizarea care, raportata la un obiect, o activitate sau 

o situatie determinata, furnizeaza o indicatie sau o cerinta referitoare la securitatea si/sau sanatatea persoanelor la locul 

de munca si care se realizeaza, dupa caz, prin intermediul unui panou, al unei culori, al unui semnal luminos sau 

acustic, al unei comunicari verbale sau al unui gest-semnal. 

6.2. Conducerea persoanei juridice si persoana fizica la care activitatea se desfasoara cu personal angajat au obligatia 

sa prevada si sa verifice existenta semnalizarii de securitate si/sau sanatate adecvate la locul de munca, ori de cate ori 

riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva sau prin masuri, metode sau 

procedee de organizare a muncii. 

6.3. Lucratorii si/sau reprezentantii acestora vor fi informati privind toate masurile ce trebuie luate in considerare in scopul 

asigurarii semnalizarii de securitate si/sau sanatate la locul de munca. 

6.4. Semnalizarile de securitate si/sau sanatate trebuie utilizate doar pentru a transmite mesajul sau informatia  necesare. 

6.5. Numarul si amplasamentul mijloacelor si dispozitivelor de semnalizare trebuie sa fie in functie de importanta riscurilor sau 

pericolelor sau in functie de zona de lucru. 

6.6.  Semnalizarea poate fi: 

        a) permanenta: panouri, culori, etichetare; 

       b) ocazionala: semnal luminos, semnal acustic, comunicare verbala, gest-semnal. 

6.7. Semnalizarea referitoare la o interdictie, un avertisment sau o obligate, ca si semnalizarea privind localizarea si 

identificarea mijloacelor de salvare sau prim-ajutor trebuie sa se faca printr-o modalitate permanenta, prin panouri (indicatoare). 

6.8. Semnalizarea destinata localizarii si identificarii materialelor si echipamentelor de prevenire si stingere a incendiilor 

trebuie sa se faca printr-o modalitate permanenta, prin panouri si/sau printr-o culoare de securitate. 

6.9. Semnalizarea riscurilor de lovire de obstacole si de cadere a persoanelor trebuie sa se faca printr-o modalitate 

permanenta, printr-o culoare de securitate si/sau panouri. . 

 6.10. Marcajul cailor de circulatie trebuie sa se faca printr-o modalitate permanenta, printr-o culoare de securitate. 

         Semnalizarea cailor de circulatie utilizate pentru evacuare catre iesirea cea mai apropiata trebuie efectuata printr-o 

modalitate permanenta, prin balizare cu panouri, eventual insotite de panouri suplimentare ,,IESIRE DE SALVARE", cand aceste 

cai de circulatie nu sunt utilizate in mod normal in perioada de lucru. 

 6.11. Semnalizarea evenimentelor periculoase, chemarea persoanelor pentru o actiune specifica si obligativitatea evacuarii 

de urgenta a persoanelor trebuie sa se faca printr-o modalitate ocazionala, printr-un semnal luminos, un semnal acustic si/sau o 

comunicare verbala. 

 6.12.  Ghidarea persoanelor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau un pericol trebuie sa se faca printr-o modalitate ocazionala, 

printr-un gest-semnal si/sau printr-o comunicare verbala. 

 6.13. Suprafetele, salile sau incintele utilizate pentru a depozita substante sau preparate periculoase in cantitati importante 

trebuie sa fie semnalizate printr-un panou de avertisment ,exceptand cazul in care etichetele diferitelor ambalaje sau recipiente sunt 

suficiente in acest scop. 

6.14.  In cazul semnalizarii care contine o culoare de securitate se vor aplica indicatiile cuprinse in tabelul urmator: 

 

Culoare 

 

Semnificatie sau 
scop 
 

Indicatii si precizari 

 
Rosu 

 

Semnal de interdictie 

 

Atitudini periculoase 

 
 

 Pericol-alarma 

 

Stop, oprire, dispozitiv de oprire 
de urgenta  
Evacuare 
  

 

Materiale si echipamente 
de prevenire si stingere a 
incendiilor 
 

Identiftcare si localizare 

 

Galben sau 
galben- orange 
 

Semnal de avertizare 

 
Atentie, precautie  
Verificare 
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Albastru 

 

Semnal de obligatie 

 

Comportament sau actiune 
specifica  
Obligatia purtarii echipamentului 
individual de protectie 

Verde 

 

Semnal de avertizare sau 
de prim-ajutor 

Porti, iesiri, cai, materiale, posturi, 
localuri 

Situatie de securitate Revenire la normal 

 

            

 6.15. Eficacitatea unei semnalizari nu trebuie sa fie diminuata de catre: 

a) prezenta unei alte semnalizari sau a unei surse de emisie de acelasi tip, care afecteaza vizibilitatea sau audibilitatea; aceasta 

implica in special: 

          - evitarea punerii unui numar excesiv de panouri in imediata apropiere a unora de altele; 

         - sa nu se utilizeze in acelasi timp doua semnale luminoase care pot fi confundate; 

        - sa nu se utilizeze un semnal luminos in apropierea unei emisii luminoase putin distincte; 

         - sa nu se utilizeze in acelasi timp doua semnale sonore; 

        -sa nu se utilizeze un semnal sonor daca zgomotul inconjurator este prea puternic. 

b) conceptia deficitara, numarul insuficient, amplasamentul gresit, starea necorespunzatoare sau functionarea 

necorespunzatoare a mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare. 

 6.16. Semnalizarile care necesita o sursa de energie pentru functionare trebuie sa fie asigurate cu alimentare de rezerva in caz de cadere a 

acestei energii, exceptand cazul in care riscul dispare o data cu caderea acestei energii. 

 6.17. Mijloacele si dispozitivele de semnalizare trebuie, dupa caz, sa fie curatate, intretinute, verificate si reparate in mod regulat si sa 

fie inlocuite daca este necesar, astfel incat sa se conserve calitatile lor intrinseci si/sau functionarea lor. 

                                                                  

Panouri de semnalizare 

 6.18. Forma si culoarea panourilor trebuie sa fie alese in functie de obiectul lor specific (panouri de interzicere, de avertizare, de 

obligativitate, de salvare sau de prim-ajutor si referitoare la materiale si echipamente de lupta contra incendiilor. 

 6.19. Pictogramele trebuie sa fie cat mai simple posibil si trebuie evitate detaliile inutile intelegerii. 

 6.20. Panourile trebuie realizate dintr-un material cat mai rezistent la socuri, la intemperii si la agresiuni ale mediului ambiant. 

 6.21. Dimensiunile ca si caracteristicile colorimetrice si fotometrice ale panourilor trebuie sa garanteze o buna vizibilitate si 

intelegere a acestora. 

 6.22.   Nu se vor folosi panouri care sa contina numai text, dar este permisa utilizarea unui text in combinatie cu o pictograma. 

             Se va evita folosirea panourilor suplimentare, auxiliare ce contin mesaje scrise care reprezinta explicitari ale semnificatiei de baza. 

 6.23.  Panourile trebuie instalate, in principiu, la o inaltime si urmarind o pozitie potrivita in raport cu unghiul de vedere, 

tinand cont de eventualele obstacole, fie la intrarea intr-o zona periculoasa, fie in imediata apropiere a unui risc determinat sau a obiectului 

de semnalat, si intr-un loc bine luminat, usor accesibil si vizibibil. 

          In caz de conditii proaste de iluminare naturala trebuie sa fie utilizate, dupa caz, culori fosforescente, materiale 

reflectante sau iluminare artificiala. 

 6.24. Panourile de semnalizare sunt:    

c) panouri de interzicere; 

d) panouri de obligativitate 

e) panouri de salvare sau de prim-ajutor; 

f) panouri privind materialele sau echipamentele pentru prevenirea si stingerea incendiilor.  

 6.25. Caracteristicile intrinseci ale panourilor de interzicere sunt: 

                                 a) forma rotunda; 

                                    b) pictograma neagra pe fond alb, bordura si banda (care coboara de la stanga la dreapta, in lungul pictogramei la 45° in raport cu 

orizontala) de culoare rosie (rosul trebuie sa acopere cel putin 35% din suprafata panoului). 

6.26.  Caractersiticile intrinseci ale panourilor de avertizare sunt: 

                                 a) forma triunghiulara; 

1)                       b) pictograma neagra pe fond galben, bordura neagra (galbenul acopera cel putin 50% din suprafata panoului). 

6.27. Caractersiticile intrinseci ale panourilor de obligativitate sunt: 

2)                         a) forma rotunda; 

3)                         b)pictograma alba pe fond albastru (albastrul trebuie sa acopere cel putin 50% din suprafata panoului). 

6.28. Caractersiticile intrinseci ale panourilor de salvare sau de prim ajutor sunt: 

4)                          a) forma dreptunghiulara sau patrata; 

5)                          b)pictograma alba pe fond verde (verdele trebuie sa acopere cel putin 50% din suprafata panoului). 
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6.29. Caractersiticile intrinseci ale panourilor privind materialele sau echipamentele pentru prevenirea si stingerea 

incendiilor: 

a) forma dreptunghiulara sau patrata; 

6) b) pictograma alba pe fond rosu (culoarea rosie trebuie sa acopere cel putin 50% din suprafata panoului). 

 

Identificarea si localizarea echipamentelor destinate prevenirii 

si stingerii incendiilor 

 6.30. Echipamentele pentru prevenirea si stingerea incendiilor trebuie identificate prin colorarea lor si printr-un panou de 

localizare si/sau prin colorarea amplasamentului sau a intrarilor in incintele in care ele se gasesc. 

 6.31. Culoarea de identificare a acestor echipamente este rosie. 

Suprafata rosie trebuie sa fie suficienta pentru a permite o localizare usoara. 

                                                                

Semnalizarea obstacolelor si cailor periculoase 

 6.32. Semnalizarea riscurilor de lovire de obstacol, de cadere de obiecte precum si de persoane se efectueaza in interiorul zonelor 

construite ale intreprinderii in care personalul angajat are acces in cursul activitatii sale, prin intermediul culorii galben alternativ 

cu culoarea negru sau prin culoarea rosu alternativ cu alb. 

 6.33. Dimensiunile acestei semnalizari trebuie sa tina cont de dimensiunile obstacolului sau locului periculos semnalat. 

 6.34. Benzile galbene cu negru sau rosii cu alb trebuie sa fie inclinate la circa 45° si sa aiba dimensiunile aproximativ egale 

intre ele. 

Marcajul cailor de circulatie 

 6.35. Caile de circulatie ale vehiculelor trebuie clar identificate prin benzi continue avand o culoare perfect vizibila, de 

preferinta alb sau galben, tinand cont de culoarea solului, atunci cand destinatia si echipamentul incaperilor impun acest lucru 

pentru protectia personalului angajat. 

 6.36. Amplasarea benzilor trebuie sa tina cont de distantele de securitate necesare intre vehiculele care pot circula pe acolo si 

de orice obiect care se poate gasi in apropiere si intre pietoni si vehicule. 

 6.37. Caile permanente situate la exterior, in zonele construite, trebuie de asemenea sa fie marcate, in masura in care aceasta este 

necesar, exceptand cazul in care sunt prevazute cu dale potrivite. 

 

         Prezentele instructiuni proprii de securitate a muncii nu sunt limitative, ele putand fi completate, in functie de 

modificarile survenite la fiecare loc de munca sau de modificarile legislative si se vor aduce la cunostinta intregului 

personal, cu ocazia instruirii periodice de securitate si sanatate in munca si ori de cate ori este nevoie, verificandu-

se permanent modul de insusire si respectare a lor. 

 

 

Intocmit, 

Serviciu Extern SSM 

__________ 
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Documentul – 13 

SC ________________ SRL                                                                                                         

Sediul Social                                                                                         Aprobat, 

CUI_____________ 

J___/____/______ 

TEMATICA INSTRUIRII INTRODUCTIV-GENERALE 

de securitate si sanatate in munca 

pentru conducatorii locurilor de munca si lucratori 

 

 

Nr. 

Crt. 

Continutul pe scurt al materialului Cine prezinta 

materialul 

A Legislatie de securitate si sanatate in munca  

TEMA I  Legea 31912006 legea securitat si sanatatii în munca . Art. 6 – 23; Art. 26; Art. 

30; Art.31; Art.35; Art.36 (L.319/2006) 

Serviciul Extern 

____________S

RL 

TEMA II  Norma metodologica de punere in aplicare a prevederilor Legii securitatii si 

sanatatii în munca nr. 319/2006 Art. 12-15 , 46-64 , 74-100, (HG.1425/2006) 

Serviciul Extern 

____________ 

TEMA III  Legea nr. 53-2003 CODUL MUNCII art. 1-2, 37-79, 108- 187 , 263-280 

(L.53/2003) 

Serviciul Extern 

____________ 

B. Consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca 

TEMA IV Infractiuni (art.37; art.38 din L. 319/2006);  Sanctiuni (art.39-44 din L. 

31912006) aceste articole sunt continute in TEMA I (Infractiuni)(Sanctiuni) 

Serviciul Extern 

____________ 

TEMA V Sanctiuni aplicabile conform Regulamentului Intern (Sanctiuni cf reg int.) Serviciul Extern 

____________ 

C. Regulamentul Intern al societatii 

TEMA VI Regulamentul Intern al societatii (Reg Int) Serviciul Extern 

____________ 

D. Măsuri la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor 

şi evacuarea lucrătorilor. 

TEMA VII  Acordarea primului ajutor si alarmarea personalului (Acord I ajut) Serviciul Extern 

____________ 

TEMA 

VIII 

Masuri privind stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor (Sting incend si 

evac lucrat) 

Serviciul Extern 

____________ 

E. Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii: 

TEMA IX 

 

 

 

 

Riscurile de accidente de munca si imbolnavire profesionala. Se citesc din 

dosarul de evaluare (Riscuri) 

Serviciul Extern 

____________  

 

 

 

 

 

Intocmit, 

Serviciu Extern SSM 

__________ 
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Documentul – 14 
SC ________________ SRL                                                                                                         

Sediul Social Aprobat, 

CUI_____________ 

J___/____/______ 

 

TEMATICA INSTRUIRII LA LOCUL DE MUNCA 

de securitate si sanatate in munca 

pentru conducatorii locurilor de munca si lucratori 

 

 

Nr.Crt. Continutul pe scurt al materialului Cine prezinta 

materialul 

Cine 

verifica 

A Legislatie de securitate si sanatate in munca cu referire la locul de munca 

TEMA I  Hotarare nr. 971 din 26107/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de 

securitate si/sau de sanatate la locul de munca . Art. 1 -12 , Art 1-3 (Hg 

971/2006) 

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

TEMA II HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a 

ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECŢIE la locul de munca; 

(Hg 1048/2006) 
 

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

TEMA III HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru MANIPULAREA MANUALĂ A MASELOR 

care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare ( 

Hg 1051/2006) 

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

TEMA IV HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru LOCUL DE MUNCA (Hg 1091/2006) 

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

TEMA V HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a  

ECHIPAMENTELOR DE MUNCA (Hg 1146/2006) 

 

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

B. Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice fiecarui loc de munca si alte reglementari 

specifice 

TEMA VI Se dau citire prevederilor din instructiunile proprii pentru personal birou Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

C. Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice acestui loc de munca 

TEMA VII Riscurile de accidente de munca si imbolnavire profesionala specifice locului de 

munca. Se citesc din dosarul de evaluare (Riscuri pentru personal birou ) 

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

 Măsuril prevăzute în planul de prevenire şi protecţie specifice locului de munca Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

D. Măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, 

stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, precum şi în cazul pericolului grav şi iminent 

lucratorilor. 

TEMA 

VIII 
Masuri privind acordarea primului ajutor : 
Se vor prezenta instructiunile pentru acordarea primului ajutor. Se va prezenta 

componenta si locul trusei de prim ajutor de la fiecare loc de munca in parte. 

(Acod I ajut) 

 

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 
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TEMA IX Măsuri privind stingerea incendiilor: 
Se va prezenta modul de folosire a stingatorului. Se vor prezenta masurile 

tehnico-organizatorice de prevenire alarmare, interventie, evacuare si prim 

ajutor. (Sting. Incend) 

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

TEMA X Măsuri privind evacuarea lucratorilor in cazul unui eveniment: 
Se va prezenta planul de evacuare al punctului de lucru. Se vor prezenta 

masurile tehnico-organizatorice de prevenire alarmare, interventie, evacuare si 

prim ajutor. (Evac lucrat) 

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

TEMA XI Plan de Actiune Pericol Grav Si Iminent de Accident (PAPGIA) Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

E.Prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale 

locului de muncă şi/sau postului de lucru 

 

TEMA XII Regulamentul Intern (Reg int) Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

TEMA 

XIII 

Legea securitatii si sanatatii in munca Legea 319/2006; 

CAPITOLUL IV Obligaţiile lucrătorilor;  (Lg 319/2006) 

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

TEMA 

XIV 

Fisa postului (F post) 

  

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 
TEMA XV O.U.G. NR.195/2002 Privind circulatia pe drumurile publice; (OUG 

195/2002) 

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

F. Demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşura şi exerciţii 

practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare, 

intervenţie, evacuare şi de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii 

 

TEMA 

XVI 

Demonstratiile practice privind activitatea pe care o va desfasura lucratorul  

(Dem practice priv activit desfas) 

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

TEMA 

XVII 

Demonstratiile practice privind utilizarea mijloacelor de alarmare, 

interventie, evacuare si de prim ajutor (Dem practice priv utiliz mijl 

alarmare, interv, evac, I ajut) 

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

 

 

 

 

 

 

Intocmit, 

Serviciu Extern SSM 

__________ 
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Documentul – 15 
 

SC ________________ SRL                                                                                                         

Sediul Social Aprobat, 

CUI_____________ 

J___/____/______ 

 

TEMATICA INSTRUIRII LA LOCUL DE MUNCA 

de securitate si sanatate in munca 

pentru conducatorii locurilor de munca si lucratori 

 

 

Nr.Crt. Continutul pe scurt al materialului Cine prezinta 

materialul 

Cine 

verifica 

A Legislatie de securitate si sanatate in munca cu referire la locul de munca 

TEMA I  Hotarare nr. 971 din 26107/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de 

securitate si/sau de sanatate la locul de munca . Art. 1 -12 , Art 1-3 (Hg 

971/2006) 

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

TEMA II HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a 

ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECŢIE la locul de munca; 

(Hg 1048/2006) 
 

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

TEMA III HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru MANIPULAREA MANUALĂ A MASELOR 

care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare ( 

Hg 1051/2006) 

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

TEMA IV HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru LOCUL DE MUNCA (Hg 1091/2006) 

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

TEMA V HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a  

ECHIPAMENTELOR DE MUNCA (Hg 1146/2006) 

 

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

B. Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice fiecarui loc de munca si alte reglementari 

specifice 

TEMA VI Se dau citire prevederilor din instructiunile proprii pentru programator Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

C. Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice acestui loc de munca 

TEMA VII Riscurile de accidente de munca si imbolnavire profesionala specifice locului de 

munca. Se citesc din dosarul de evaluare (Riscuri pentru programator ) 

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

 Măsuril prevăzute în planul de prevenire şi protecţie specifice locului de munca Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

D. Măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, 

stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, precum şi în cazul pericolului grav şi iminent 

lucratorilor. 

TEMA 

VIII 
Masuri privind acordarea primului ajutor : 
Se vor prezenta instructiunile pentru acordarea primului ajutor. Se va prezenta 

componenta si locul trusei de prim ajutor de la fiecare loc de munca in parte. 

(Acod I ajut) 

 

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 
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TEMA IX Măsuri privind stingerea incendiilor: 
Se va prezenta modul de folosire a stingatorului. Se vor prezenta masurile 

tehnico-organizatorice de prevenire alarmare, interventie, evacuare si prim 

ajutor. (Sting. Incend) 

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

TEMA X Măsuri privind evacuarea lucratorilor in cazul unui eveniment: 
Se va prezenta planul de evacuare al punctului de lucru. Se vor prezenta 

masurile tehnico-organizatorice de prevenire alarmare, interventie, evacuare si 

prim ajutor. (Evac lucrat) 

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

TEMA XI Plan de Actiune Pericol Grav Si Iminent de Accident (PAPGIA) Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

E.Prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale 

locului de muncă şi/sau postului de lucru 

 

TEMA XII Regulamentul Intern (Reg int) Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

TEMA 

XIII 

Legea securitatii si sanatatii in munca Legea 319/2006; 

CAPITOLUL IV Obligaţiile lucrătorilor;  (Lg 319/2006) 

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

TEMA 

XIV 

Fisa postului (F post) 

  

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 
TEMA XV O.U.G. NR.195/2002 Privind circulatia pe drumurile publice; (OUG 

195/2002) 

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

F. Demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşura şi exerciţii 

practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare, 

intervenţie, evacuare şi de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii 

 

TEMA 

XVI 

Demonstratiile practice privind activitatea pe care o va desfasura lucratorul  

(Dem practice priv activit desfas) 

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

TEMA 

XVII 

Demonstratiile practice privind utilizarea mijloacelor de alarmare, 

interventie, evacuare si de prim ajutor (Dem practice priv utiliz mijl 

alarmare, interv, evac, I ajut) 

Conducatorul 

locului de munca 

Seful 

Ierarhic 

 

 

 

 

 

 

Intocmit, 

Serviciu Extern SSM 

__________ 
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Documentul – 16 
SC ________________ SRL                                                                                                         

Sediul Social ______________                                                                                                                                         Aprobat, 

CUI_____________ 

J___/____/______ 

 

TEMATICA INSTRUIRII PERIODICE TRIMESTRIALE 

 

Data Postul de 

lucru 

Material predat Material auxiliar Cine prezinta 

materialul 

Cine verifica 

martie 2016 

Programator 

Conducator 

loc de munca 

1. Informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire 

profesionale specifice locului de munca; (Risc accid si imbolnav 

profes specif loc m-ca) 

2. Prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de 

munca; (IP loc m-ca) 

3.Măsuri la nivelul locului de munca privind acordarea primului 

ajutor; (Acord I ajut) 

4. O.U.G. 195/2002 - Privind circulatia pe drumurile publice; 

(OUG 195/2002) 

5. Planul de prevenire si protectie pentru locul de munca; (Pl prev 

si protectie loc m-ca) 

6. Fisa postului; (F post) 

7. Demonstratiile practice privind activitatea pe care o va 

desfasura lucratorul; (Dem practice priv activit desfas) 

Filme instructiv - educative 

SSM NAPO disponibile aici: 

http://www.napofilm.net/ro/n

apos-films 

Conductorul locului 

de munca 

Seful Ierarhic 

iunie 2016 

Programator 

Conducator 

loc de munca 

1.Prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de 

munca; (IP elab pt loc m-ca) 

2. O.U.G. NR.195/2002 - Privind circulatia pe drumurile publice; 

(OUG 15/2002) 

3. Planul de prevenire si protectie pentru locul de munca; (Pl prev 

si protectie loc m-ca) 

4. Regulamentul Intern (Reg int) 

5. Planul de acţiune în caz de pericol grav; (Pl act per grav) 

6.Demonstratii practice privind activitatea pe care o va desfasura 

lucratorul;  (Dem practice priv activit desfas) 

Filme instructiv - educative 

SSM NAPO disponibile aici: 

http://www.napofilm.net/ro/n

apos-films 

Conductorul locului 

de munca 

Seful Ierarhic 

 

 

 

septembrie 

2016 

 

 

 

Programator 

Conducator 

1.Informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire 

profesionale specifice locului de munca; (Risc accid si imbolnav 

profes specif loc m-ca) 

2.Prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de 

munca; (IP elab pt loc m-ca) 

Filme instructiv - educative 

SSM NAPO disponibile aici: 

http://www.napofilm.net/ro/n

apos-films 

Conductorul locului 

de munca 

Seful Ierarhic 

http://www.napofilm.net/ro/napos-films
http://www.napofilm.net/ro/napos-films
http://www.napofilm.net/ro/napos-films
http://www.napofilm.net/ro/napos-films
http://www.napofilm.net/ro/napos-films
http://www.napofilm.net/ro/napos-films


Dianex Serv SRL – 0244 529 596                                                                                                 Page 43 
                                                                                                www.dianex.ro 

loc de munca 3.Măsuri la nivelul locului de munca privind acordarea primului 

ajutor; (Acord I ajut) 

4. O.U.G. NR.195/2002 - Privind circulatia pe drumurile publice; 

(OUG 15/2002) 

5. Planul de prevenire si protectie pentru locul de munca; (Pl prev 

si protectie loc m-ca) 

6. Fisa postului; (F post) 

7. Planul de acţiune în caz de pericol grav; (Pl act per grav) 

8. Demonstratii practice privind activitatea pe care o va desfasura 

lucratorul; (Dem practice priv activit desfas) 

decembrie 

2016 

Programator 

Conducator 

loc de munca 

1.Prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de 

munca;  (IP elab pt loc m-ca) 

2.Prevederile instructiunilor proprii privind situatiile de 

urgenta;(IP priv SU) 

3. O.U.G. NR.195/2002 Privind circulatia pe drumurile publice; 

(OUG 15/2002) 

4. Planul de prevenire si protectie pentru locul de munca; (Pl prev 

si protectie loc m-ca) 

5. Regulamentul Intern; (Reg int) 

6. Planul de acţiune în caz de pericol grav; (Pl act per grav) 

7. Demonstratii practice privind activitatea pe care o va desfasura 

lucratorul; (Dem practice priv activit desfas) 

Filme instructiv - educative 

SSM NAPO disponibile aici: 

http://www.napofilm.net/ro/n

apos-films 

Conductorul locului 

de munca 

Seful Ierarhic 

decembrie 

2016 

Programator 

Conducator 

loc de munca 

Testare privind insusirea cunostintelor SSM in urma instruirilor 

periodice 

  Seful Ierarhic 

 

 

 
Intocmit, 

Serviciu Extern SSM 

      __________ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.napofilm.net/ro/napos-films
http://www.napofilm.net/ro/napos-films
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Documentul – 17 

 

SC ________________ SRL                                                                                                         

Sediul Social ______________                                                                                                                                   Aprobat, 

CUI_____________ 

J___/____/______ 

TEMATICĂ PENTRU INSTRUIRE SUPLIMENTARA S.S.M. 

  Pentru programator 

Se va efectua la: schimbarea 

locului de muncă; execuţia de 

lucrări specifice; reîntoarcerea 

din concediu medical/maternal; 

lipsă de la locul de muncă mai 

mare de 30 de zile; accident de 

muncă; 

introducerea/modificarea 

echipamentului de muncă; 

introducerea/modificarea de 

tehnologie. 

 

1. Legea 319/2006 ; Cap I, II, 

2. Instrucţiuni proprii: specific loc de muncă 

3. H:G: 1091/2006 (prescripţii minime SSM la locul de 

muncă), H:G: 1146/2006 (utilizarea echipamentelor 

de muncă), H.G.: 971/2006 (semnalizări) 

4. Prim ajutor: intoxicaţii(otrăvire); insolaţii; şoc termic; 

deshidratări 

5. Diverse informaţii conexe: organizarea activităţii PSI 

6. ERAIP – loc de muncă; Plan de prevenire şi protecţie 

 

Filme instructiv - educative SSM NAPO 

disponibile aici: http://www.napofilm.net/ro/napos-

films 

Seful Ierarhic 

 

 

     Intocmit, 

Serviciu Extern SSM 

                                                                                      __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.napofilm.net/ro/napos-films
http://www.napofilm.net/ro/napos-films
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Documentul – 18 

 

 

SC ________________ SRL                                                                                                         

Sediul Social                                                                                                                                 Aprobat, 

CUI_____________ 

J___/____/______ 

 

                                                                                                                             

Procedura instruirii lucrătorilor din punct de vedere al securităţii şi  

sănătăţii în munca in cadrul  SC ________________ SRL                                                                                                       

 

Instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, in cadrul SC ________________ SRL are ca scop 

însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în muncă. 

Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul întreprinderii şi/sau al 

unităţii se efectuează în timpul programului de lucru. Perioada în care se desfăşoară instruirea lucrătorilor în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este considerată timp de muncă. 

Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cuprinde 3 faze: 

a) instruirea introductiv-generală; 

b) instruirea la locul de muncă; 

c) instruirea periodică. 

Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se consemnează în mod 

obligatoriu în fişa de instruire individuală, cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii. 

Completarea fişei de instruire individuală se va face cu pix cu pastă sau cu stilou, de catre 

reprezentantii Serviciului Extern ____________SRL 

După efectuarea instruirii, fişa de instruire individuală se semnează de către lucrătorul instruit şi de 

către persoanele care au efectuat şi au verificat instruirea. 

Fişa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă şi va fi însoţită de o 

copie a ultimei fişe de aptitudini completate de către medicul de medicina muncii. Fişa de instruire individuală 

se păstrează în întreprindere/unitate, de la angajare până la data încetării raporturilor de muncă. 

Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior care desfăşoară activităţi pe bază de 

contract de prestări de servicii, se va asigura instruirea lucrătorilor respectivi privind activităţile specifice 

întreprinderii şi/sau unităţii respective, riscurile pentru securitatea şi sănătatea lor, precum şi măsurile şi 

activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, prin conducatorul locului de munca 

unde se desfasoara lucrarile. Instruirea se consemnează în fişa de instruire colectivă, de catre conducatorul 

locului de munca unde au loc lucrarile. Durata acestei instruiri este de 30 de minute. 

Fişa de instruire colectivă se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se va păstra de către 

conducatorul locului de munca care a efectuat instruirea şi un exemplar se păstrează de către Reprezentantul 

legal lucrătorilor instruiţi sau, în cazul vizitatorilor, de către conducătorul grupului. 

Reprezentanţii autorităţilor competente cu atribuţii de control vor fi însoţiţi de către conducatorul 

locului de munca controlat, fără a se întocmi fişa de instruire. 
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Documentul – 19 

 

 

Programe de instruire – testare la nivelul SC ________________ SRL  pentru conducătorii 

locurilor de muncă si lucratori 

 

 Art. 1 INSTRUIREA INTRODUCTIV-GENERALA se face: 

a) la angajarea lucrătorilor definiţi conform art. 5 lit. a) din legea 319/2006; 

b) lucrătorilor detaşaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta; 

c) lucrătorilor delegaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta; 

d) lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de muncă temporar. 

Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activităţile specifice întreprinderii şi/sau 

unităţii respective, riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de 

prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, în general. 

 

A) Instruirea efectiva a personalului se va face astfel: 

 Lucratorii si conducatorii locurilor de munca ai  SC ________________ SRL vor fi instruiti individual 

sau in grupuri de maxim 20 de persoane, de către Serviciul Extern ____________SRL, in prima zi de 

activitate, la sediul SC ____________SRL, conform tematicii intocmite de Serviciul Extern 

____________SRL si aprobate de Reprezentantul legal; Administratorul  SC ________________ SRL  

isi asuma raspunderea instruirii introductiv- generale si testarii, pentru salariatii care nu se prezinta la 

sediul SC ____________SRL; 

 Reprezentantul legal al SC ________________ SRL, va instiinta in scris Serviciul Extern 

____________SRL, data si ora la care salariatii trebuie sa se prezinte la sediul ____________SRL, 

pentru efectuarea instructajului introductiv general si a testarii acestora. 

B) Acesta instruire se executa o singura data, la angajarea persoanei, in prima zi de angajare, inainte de 

începerea efectiva a activitatii , imediat dupa rezultatul controlului medical la angajare, efectuat de medicul de 

medicina muncii si consemnat de acesta in fisa de aptitudini. 

C) În cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, în principal, următoarele probleme: 

a) legislaţia de securitate şi sănătate în muncă; 

b) consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă; 

c) riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii; 

d) măsuri la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor 

şi evacuarea lucrătorilor. 

D) Durata instruirii este de 8 ore si se desfăşoară cu cel puţin doua zile inainte de începerea lucrului la 

noul sau loc de munca. Exceptie fac persoanele de la lit.G cărora li se vor prezenta succint activităţile, riscurile 

şi măsurile de prevenire şi protecţie din întreprindere şi/sau unitate, instruirea avand durata de 30 minute. 

E) Condiţionări: 

 La sfârşitul instruirii introductiv-generale, persoana care a fost instruita este evaluata pe baza de test 

scris privind nivelul de cunoştinţe acumulate pe timpul instruirii, de catre Serviciul Extern 

____________SRL. Daca la testare, cel instruit a obţinut calificativul ADMIS, salariatul poate fi 
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instruit si la locul de munca. 

 Instruirea si rezultatul verificării si va fi consemnat în fişa de instruire de catre Serviciul Extern 

____________SRL; 

F) Materialul dupa care se executa aceasta instruire este întocmit de Serviciul Extern Dianex Serv. 

G)        Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior care desfăşoară activităţi pe bază de contract 

de prestări de servicii, SC ________________ SRL va asigura instruirea lucrătorilor respectivi privind 

activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii respective, riscurile pentru securitatea şi sănătatea lor, precum 

şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, în general prin 

conducatorul locului de munca. Durata instruirii va fi de 30 de minute 

 

Art. 2. INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCA se face după instruirea introductiv-generală şi are ca scop 

prezentarea riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi 

protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate.  

Instruirea la locul de muncă se face în grupe de maximum 20 de persoane, de catre conducatorul 

locului de munaca,pe baza tematicii intocmite de Serviciul Extern ____________SRL şi aprobate de către 

Reprezentantul legal. 

 

A) Instruirea efectiva a personalului se va face astfel: 
- reprezentantul legal al SC ________________ SRL  face autoinstruire; 

- conducătorii locurilor de munca vor fi instruiţi de reprezentantul legal  SC ________________ SRL 

- lucratorii de la fiecare loc de munca, vor fi instruiţi de conducătorul locului de munca de care aparţine, 

 Aceasta instruire se executa o singura data, la angajarea persoanei, cu cel puţin o zi lucratoare inainte 

de începerea efectiva a lucrului, dupa ce a fost admis in urma testului scris sustinut dupa instruirea introductiv 

generala. 

 Instruirea la locul de munca se executa pe baza tematicii  instruirii la locul de munca, intocmite de 

Serviciul Extern ____________SRL si aprobate de Reprezentantul legal. 

D) Durata instruirii este de 8 ore. 

E) Condiţionări: 

7) Daca un lucrator din cadrul SC ________________ SRL, isi schimba locul de munca in acest caz 

inainte de începerea lucrului la noul loc de munca, executa obligatoriu o noua instruire conform art. 2 

din aceast program, iar instruirea care va fi consemnata in fisa individuala de instruire a lucratorului in 

cauza la capitolul REINSTRUIRI. 

8) Daca un lucrator din cadrul SC ________________ SRL , lipseşte consecutiv de la lucru, mai mult de 

30 de zile lucratoare, in acest caz inainte de reînceperea lucrului la locul sau de munca, executa 

obligatoriu o instruire periodica suplimentara celei programate, instruire care va fi consemnata in fisa 

individuala de instruire a lucratorului in cauza la capitolul REINSTRUIRI.  

Instruirea la locul de muncă va cuprinde cel puţin următoarele: 

a) informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă 

şi/sau postului de lucru; 

b) prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de lucru; 

c) măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, 

stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, precum şi în cazul pericolului grav şi iminent; 

d) prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale locului 

de muncă şi/sau postului de lucru; 

e) demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşura şi exerciţii 

practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare, intervenţie, 

evacuare şi de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii. 
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Începerea efectivă a activităţii la postul de lucru de către personalul instruit se face numai după 

verificarea cunoştinţelor astfel: 

- reprezentantul legal al SC ________________ SRL  face autoverificare; 

- conducătorii locurilor de munca vor fi verificati de seful ierarhic; 

- lucratorii de la fiecare loc de munca, vor fi verificati de seful ierarhic al conducătorul locului de munca 

de care aparţin, daca nu exista un sef ierarhic verificarea instruirii se face tot de catre cel care a facut instruirea; 

 

Art. 3. INSTRUIREA PERIODICA se face de către conducatorul locului de munca, in conformitate cu 

prevederile art. 95 -100 din Normele metodologice pentru aplicarea legii 319/2006. 

Instruirea periodică se face tuturor lucrătorilor şi are drept scop reîmprospătarea şi actualizarea 

cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Instruirea periodică se va efectua pe baza tematicilor 

întocmite de către Serviciul Extern ____________SRL şi aprobate de către Reprezentantul legal, care vor fi 

păstrate la persoana care efectuează instruirea. 

A) Instruirea efectiva a lucratorilor se va face astfel: 

c) reprezentantul legal al  SC ________________ SRL face autoinstruire; 

d) conducătorii locurilor de munca vor fi instruiţi de reprezentantul legal al SC ________________ SRL ; 

e) lucratorul de la fiecare loc de munca, va fi instruit de conducătorul locului de munca. 

B) Instructajul periodic se executa prin desfăşurarea activităţilor cuprinse in tematica de instruire 

periodica, intocmita  astfel: 

Pentru postul – programator: o instruire trimestiala; 
 

g)  Verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si oral, 

prin sondaj de catre SC ____________SRL, care vor semna fisele de instruire ale lucratorilor, confirmând 

astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator. 

h)  Anual, in prima saptamana a lunii Decembrie, salariati vor sustine o testare scrisa asupra modului in 

care si-au insusit notiunile de sanatate si Securitate in Munca. Testarea scrisa se va organiza si sustine de catre  

SC ________________ SRL 
i) Durata instruirii periodice este de 2 ore; 

 

Art. 4. INSTRUIREA SUPLIMENTARA se face suplimentar celei programate în următoarele cazuri: 

a) când un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucrătoare; 

b) când au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale 

locului de muncă şi/sau postului de lucru sau ale instrucţiunilor proprii, inclusiv datorită evoluţiei riscurilor sau 

apariţiei de noi riscuri în unitate; 

c) la reluarea activităţii după accident de muncă; 

d) la executarea unor lucrări speciale; 

e) la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent; 

f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru; 

g) la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru. 

Durata instruirii suplimentare va fi de 8 ore. Instruirea suplimentara se va efectua de catre conducatorul 

locului de munca pe baza tematicilor întocmite de Serviciul Extern ____________SRL şi aprobate de către 

administrator.                

Intocmit, 

Serviciu Extern SSM 
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SC ________________ SRL                                                                                                         

Sediul Social                                                                                                                   Aprobat, 

CUI_____________ 

J___/____/______ 

 

Material Instruire la locul de munca 

HOTĂRÂRE Nr. 1.051/2006 

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă 

riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

Art. 1 

Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor 

care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare. 

Art. 2 

Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în întregime domeniului prevăzut la art. 

1, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre. 

Art. 3 

În sensul prezentei hotărâri, prin manipularea manuală a maselor se înţelege orice tip de transport sau susţinere 

a unei mase de către unul ori mai mulţi lucrători, inclusiv ridicarea, aşezarea, împingerea, tragerea, purtarea sau 

deplasarea unei mase, care, datorită caracteristicilor acesteia sau condiţiilor ergonomice necorespunzătoare, 

prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare. 

 

CAPITOLUL II 

Obligaţiile angajatorilor 

Art. 4 

Angajatorul trebuie să ia măsuri tehnico-organizatorice necesare sau trebuie să utilizeze mijloace 

corespunzătoare, în special echipamente mecanice, pentru a evita necesitatea manipulării manuale a maselor de 

către lucrători. 

Art. 5 

În cazurile în care nu se poate evita necesitatea manipulării manuale a maselor de către lucrători, angajatorul 

trebuie să ia măsuri organizatorice corespunzătoare, să utilizeze mijloace adecvate sau să furnizeze lucrătorilor 

aceste mijloace, pentru a reduce riscul pe care îl implică manipularea manuală a acestor mase, luând în 

considerare elementele de referinţă prevăzute în anexa nr. 1. 

Art. 6 

În toate cazurile în care manipularea manuală a maselor de către lucrător nu poate fi evitată, angajatorul trebuie 

să organizeze posturile de lucru astfel încât manipularea să fie cât mai sigură şi cu risc cât mai mic posibil 

pentru sănătate, fiind obligat de asemenea: 

a) să evalueze, în prealabil, condiţiile de securitate şi de sănătate pentru tipul de lucrare respectiv şi să 

examineze în special caracteristicile maselor, potrivit prevederilor anexei nr. 1; 

b) să urmărească evitarea sau reducerea riscurilor pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare, prin 

adoptarea de măsuri corespunzătoare, având în vedere caracteristicile mediului de muncă şi cerinţele activităţii, 

potrivit prevederilor anexei nr. 1. 

Art. 7 

Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 7 alin. (4) lit. c), art. 24, 25 şi 35 din Legea nr. 319/2006, trebuie 

respectate prevederile anexei nr. 2. 

 

CAPITOLUL III 

Informarea, instruirea, consultarea şi participarea lucrătorilor 

Art. 8 
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(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006, lucrătorii şi/sau reprezentanţii 

acestora trebuie să fie informaţi despre toate măsurile ce trebuie puse în practică în aplicarea prezentei hotărâri, 

cu privire la protecţia securităţii şi sănătăţii. 

(2) Angajatorii trebuie să se asigure că lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora primesc informaţii generale şi, 

ori de câte ori este posibil, informaţii precise cu privire Ia: 

a) greutatea maselor; 

b) centrul de greutate sau partea cea mai grea, atunci când pachetul este încărcat excentric. 

Art. 9 

Fără a aduce atingere prevederilor art. 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorii trebuie să se asigure că 

lucrătorii primesc, în plus, o formare adecvată şi informaţii precise cu privire la modul corect de manipulare a 

maselor şi la riscurile la care aceştia se expun, în special dacă aceste sarcini nu sunt efectuate corect, având în 

vedere prevederile anexelor nr. 1 şi 2. 

Art. 10 

Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora cu privire la problemele la care se face 

referire în prezenta hotărâre, inclusiv în anexele la aceasta, trebuie să se realizeze potrivit prevederilor art. 18 şi 

19 din Legea nr. 319/2006. 

 

CAPITOLUL IV 

Sancţiuni 

Art. 11 

Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea contravenţională, civilă sau penală, după caz, 

potrivit Legii nr. 319/2006. 

Art. 12 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei 

Muncii şi de către inspectorii de medicina muncii din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice. 

 

CAPITOLUL V 

Dispoziţii finale 

Art. 13 

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 14 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei comunică Comisiei Europene textele dispoziţiilor de drept 

intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta hotărâre. 

 

ANEXA Nr. 1 

ELEMENTE DE REFERINŢĂ*) 

[art. 5,art. 6 lit. a) şi b) şi art. 9 din hotărâre] 

1.Caracteristicile masei 

Manipularea manuală a maselor poate prezenta riscuri, în special de afecţiuni dorsolombare, dacă masa este: 

– prea grea sau prea mare; 

– greu de mânuit şi de prins; 

– instabilă sau cu un conţinut ce riscă să se deplaseze; 

– poziţionată astfel încât necesită susţinerea sau manipularea ei la distanţă faţă de trunchi sau cu flexia ori 

răsucirea trunchiului; 

– susceptibilă să producă leziuni lucrătorilor, din cauza marginilor şi/sau consistenţei sale, în special în cazul 

unei coliziuni. 

2.Efortul fizic necesar 

Efortul fizic poate prezenta riscuri, în special de afecţiuni dorsolombare, dacă: 

– este prea intens; 

– nu poate fi realizat decât printr-o mişcare de răsucire a trunchiului; 

– poate să antreneze o deplasare bruscă a masei; 

– este realizat atunci când corpul se află într-o poziţie instabilă. 

3.Caracteristicile mediului de muncă 
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Caracteristicile mediului de muncă pot determina o creştere a riscurilor, în special de afecţiuni dorsolombare, 

dacă: 

– nu există suficient spaţiu liber, în special pe verticală, pentru realizarea activităţii; 

– solul prezintă denivelări, prezentând pericole de împiedicare, sau este alunecos pentru încălţămintea 

lucrătorului; 

– locul de muncă sau mediul de muncă nu permite lucrătorului manipularea manuală a maselor la o înălţime 

sigură sau într-o poziţie de lucru confortabilă; 

– solul sau planul de lucru prezintă denivelări care implică manipularea masei la diferite niveluri; 

– solul sau planul de sprijin al piciorului este instabil; 

– temperatura, umiditatea sau circulaţia aerului este necorespunzătoare. 

4.Cerinţe ale activităţii 

Activitatea poate prezenta riscuri, în special de afecţiuni dorsolombare, dacă implică una sau mai multe dintre 

următoarele cerinţe: 

– efort fizic prea frecvent sau prelungit, care solicită în special coloana vertebrală; 

– perioadă insuficientă de repaus fiziologic sau de recuperare; 

– distanţe prea mari pentru ridicare, coborâre sau transport; 

– ritm de muncă impus printr-un proces care nu poate fi modificat de lucrător. 

ANEXA Nr. 2 

FACTORI INDIVIDUALI DE RISC 

[art. 7 şi 9 din hotărâre] 

Lucrătorul este expus unor riscuri dacă: 

– este necorespunzător din punct de vedere fizic să execute sarcina de muncă respectivă; 

– poartă îmbrăcăminte, încălţăminte sau alte efecte personale necorespunzătoare; 

– nu are cunoştinţe sau instruire suficientă ori adecvată. 

 

HOTĂRÂRE Nr. 1.146/2006 

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în  

muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

Art. 1 

(1) Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor care 

utilizează la locul de muncă echipamente de muncă, definite potrivit art. 2. 

(2) Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se completează cu prevederile specifice 

cuprinse în prezenta hotărâre. 

Art. 2 

În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: 

a)echipament de muncă – orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită la locul de muncă; 

b)utilizarea echipamentului de muncă – orice activitate referitoare la echipamentul de muncă, cum ar fi 

pornirea sau oprirea echipamentului, folosirea, transportul, repararea, modificarea, întreţinerea, inclusiv 

curăţarea lui; 

c)zonă periculoasă – orice zonă din interiorul şi/sau din jurul echipamentului de muncă în care prezenţa unui 

lucrător expus îl supune pe acesta unui risc pentru sănătatea şi securitatea sa; 

d)lucrător expus – orice lucrător aflat integral sau parţial într-o zonă periculoasă; 

e)operator – lucrătorul/lucrătorii însărcinat/însărcinaţi cu utilizarea echipamentului de muncă. 

 

CAPITOLUL II 

Obligaţiile angajatorului 

SECŢIUNEA 1 

Obligaţii generale. Reguli referitoare la echipamentele de muncă 

Art. 3 
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(1) Angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru ca echipamentul de muncă pus la dispoziţia 

lucrătorilor din întreprindere şi/sau unităţi să corespundă lucrului prestat ori să fie adaptat acestui scop şi să 

poată fi utilizat de către lucrători, fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea lor. 

(2) La alegerea echipamentelor de muncă pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, angajatorul este 

obligat să acorde o atenţie deosebită tuturor condiţiilor de muncă, caracteristicilor specifice acestora, precum şi 

riscurilor existente, în special la locurile de muncă din cadrul întreprinderii şi/sau unităţii, şi/sau riscurilor care 

sunt susceptibile să apară la utilizarea echipamentelor de muncă. 

(3) În situaţia în care nu este posibil să se asigure că echipamentele de muncă sunt utilizate fără niciun risc 

pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor, angajatorul este obligat să ia măsuri corespunzătoare pentru 

reducerea riscurilor. 

Art. 4 

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 3, angajatorul este obligat să procure şi/sau să utilizeze: 

a) echipamente de muncă puse pentru prima dată la dispoziţia lucrătorilor din întreprindere şi/sau unitate, 

pentru folosinţă, după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care îndeplinesc: 

1. (i)prevederile tuturor reglementărilor tehnice române care transpun legislaţia comunitară aplicabilă; 

2. (ii)cerinţele minime prevăzute în anexa nr. 1, în cazul în care nu se aplică sau se aplică parţial 

reglementări tehnice române care transpun legislaţia comunitară; 

b) echipamente de muncă puse pentru prima dată la dispoziţia lucrătorilor din întreprindere şi/sau unitate, 

pentru folosinţă, care îndeplinesc cerinţele minime prevăzute în anexa nr. 1, cel târziu până la data de 31 

decembrie 2006. 

(2) Angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru ca, pe toată durata utilizării lor, echipamentele de 

muncă să fie menţinute, printr-o întreţinere adecvată, la un nivel tehnic care să respecte, după caz, prevederile 

alin. (1) lit. a) sau b). 

(3) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei stabileşte, după consultarea partenerilor sociali şi luând 

în considerare legislaţia şi/sau practicile naţionale, modalităţile care să permită realizarea unui nivel de 

securitate corespunzător obiectivelor prevăzute în anexa nr. 2. 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Verificarea echipamentelor de muncă 

Art. 5 

(1) Angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru ca echipamentele de muncă a căror securitate 

depinde de condiţiile de instalare să fie supuse unei verificări iniţiale, după instalare şi înainte de prima punere 

în funcţiune şi unei verificări după fiecare montare într-un loc de muncă nou sau pe un nou amplasament, 

efectuate de persoane competente, în conformitate cu legislaţia şi/sau cu practicile naţionale, în scopul 

asigurării unei instalări corecte şi a bunei funcţionări a acestor echipamente de muncă. 

(2) Pentru a garanta că cerinţele de securitate şi de sănătate sunt respectate şi orice deteriorări sunt depistate şi 

remediate la timp, angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru ca echipamentele de muncă, care sunt 

supuse unor influenţe ce pot genera deteriorări susceptibile de a fi la originea unor situaţii periculoase, să facă 

obiectul: 

a) unor verificări periodice şi, dacă este cazul, unor încercări periodice efectuate de persoane competente, în 

conformitate cu legislaţia şi/sau cu practicile naţionale; 

b) unor verificări speciale, efectuate de persoane competente, în conformitate cu legislaţia şi/sau cu practicile 

naţionale, de fiecare dată când s-au produs evenimente excepţionale susceptibile să aibă consecinţe dăunătoare 

asupra securităţii echipamentului de muncă, cum ar fi modificări ale procesului de muncă, accidente, fenomene 

naturale, perioade prelungite de neutilizare. 

(3) Rezultatele verificărilor trebuie să fie înregistrate şi puse la dispoziţie Inspecţiei Muncii la solicitarea 

acesteia. Ele trebuie păstrate pe o perioadă de timp corespunzătoare, de exemplu, în funcţie de recomandările 

sau specificaţiile producătorului. 

(4) Dacă echipamentele de muncă respective sunt utilizate în exteriorul întreprinderii, acestea trebuie să fie 

însoţite de o dovadă referitoare la realizările ultimei verificări. 

(5) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei stabileşte modalităţile de efectuare a acestor verificări. 

 

SECŢIUNEA a 3-a 

Echipamente de muncă cu riscuri specifice. Ergonomia şi sănătatea la locul de muncă 
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Art. 6 

Dacă utilizarea unui echipament de muncă este susceptibilă să prezinte un risc specific pentru securitatea şi 

sănătatea lucrătorilor, angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru a se asigura că: 

a) utilizarea echipamentului de muncă este accesibilă numai lucrătorilor însărcinaţi cu această atribuţie; 

b) pentru efectuarea reparaţiilor, modificărilor şi întreţinerii trebuie desemnaţi lucrători cu atribuţii în acest 

sens. 

Art. 7 

Postul de lucru şi poziţia lucrătorilor în utilizarea echipamentului de muncă, precum şi principiile ergonomice 

trebuie să fie luate, în mod deosebit, în considerare de către angajator la aplicarea cerinţelor minime de 

securitate şi sănătate. 

 

SECŢIUNEA a 4-a 

Informarea lucrătorilor 

Art. 8 

Fără a aduce atingere prevederilor secţiunii a 5-a a cap. III din Legea nr. 319/2006, angajatorul este obligat să 

ia măsurile necesare pentru ca lucrătorii să dispună de informaţii adecvate şi, dacă este cazul, de fişe de lucru 

referitoare la echipamentele de muncă utilizate la locul de muncă. 

Art. 9 

(1) Informaţiile şi fişele de lucru prevăzute la art. 8 trebuie să cuprindă un număr minim de date referitoare la 

securitate şi sănătate privind: 

a) condiţiile de folosire a echipamentelor de muncă; 

b) situaţiile anormale previzibile; 

c) concluziile care pot fi trase, acolo unde este cazul, din experienţa acumulată în urma utilizării 

echipamentelor de muncă. 

(2) Lucrătorii trebuie să fie atenţionaţi în legătură cu riscurile la care sunt expuşi, echipamentele de muncă din 

imediata vecinătate a locului lor de muncă, precum şi asupra modificărilor prevăzute a fi efectuate, în măsura 

în care aceste modificări afectează echipamentele de muncă situate în imediata vecinătate a locului lor de 

muncă, chiar dacă aceşti lucrători nu utilizează direct aceste echipamente. 

(3) Informaţiile şi fişele tehnice trebuie să fie pe înţelesul lucrătorilor vizaţi. 

 

SECŢIUNEA a 5-a 

Instruirea, consultarea şi participarea lucrătorilor 

Art. 10 

Fără a aduce atingere prevederilor secţiunii a 7-a a cap. III din Legea nr. 319/2006, angajatorul este obligat să 

ia măsurile necesare pentru ca: 

a) lucrătorii însărcinaţi cu utilizarea echipamentelor de muncă să fie instruiţi adecvat, inclusiv cu privire la 

riscurile posibile, determinate de utilizarea acestora; 

b) lucrătorii prevăzuţi la art. 6 lit. b) să fie instruiţi adecvat. 

Art. 11 

Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor lor se desfăşoară potrivit prevederilor secţiunii 

a 6-a a cap. III din Legea nr. 319/2006. 

 

CAPITOLUL III 

Dispoziţii finale 

Art. 12 

Modificările de natură strict tehnică ale anexelor nr. 1 şi 2 sunt realizate de Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei, în funcţie de: 

a) adoptarea reglementărilor tehnice române care transpun legislaţia comunitară în domeniul armonizării 

tehnice şi al standardizării referitoare la echipamentele de muncă; şi/sau 

b) progresele tehnice, de evoluţia reglementărilor sau specificaţiilor internaţionale ori de cunoştinţele din 

domeniul echipamentelor de muncă. 

Art. 13 
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(1) Pentru întreprinderile mici şi mijlocii, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei poate stabili, dacă 

este necesar, modalităţile de aplicare a prevederilor pct. 4 din anexa nr. 2, care se aprobă prin ordin al 

ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei. 

(2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei raportează Comisiei Europene la fiecare 5 ani cu privire 

la aplicarea dispoziţiilor prezentei hotărâri, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali. 

Art. 14 

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ANEXA Nr. 1 

CERINŢELE MINIME 

pentru aplicarea art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (ii) şi lit. b) din hotărâre 

1.Dispoziţii generale 

1.1. Obligaţiile stabilite în prezenta anexă se aplică, ţinându-se seama de prevederile din hotărâre, şi în cazurile 

în care echipamentul de muncă prezintă riscuri. 

1.2. Cerinţele minime enunţate în continuare, în măsura în care ele se aplică la echipamentele de muncă în 

funcţiune, nu necesită obligatoriu aceleaşi măsuri ca şi cerinţele esenţiale referitoare la echipamentele de 

muncă noi. 

2.Cerinţe minime generale aplicabile echipamentelor de muncă 

2.1. Sistemele de comandă ale unui echipament de muncă, care afectează securitatea, trebuie să fie vizibile, 

uşor de identificat şi, dacă este necesar, să fie marcate corespunzător. 

2.1.1. Sistemele de comandă trebuie să fie amplasate în exteriorul zonelor periculoase, cu excepţia anumitor 

sisteme de comandă, dacă este necesar, şi în aşa fel încât manevrarea lor să nu provoace riscuri suplimentare. 

Acestea nu trebuie să genereze riscuri ca urmare a unei manevre neintenţionate. 

2.1.2. Dacă este necesar, de la postul de comandă principal operatorul trebuie să aibă posibilitatea să se asigure 

că nu există persoane în zonele periculoase. Dacă acest lucru nu este posibil, orice pornire trebuie să fie 

precedată automat de un sistem de siguranţă, cum ar fi un semnal de avertizare sonoră şi/sau vizuală. 

Lucrătorul expus trebuie să aibă timpul şi/sau mijloacele necesare pentru a evita rapid riscurile provocate de 

pornirea şi/sau oprirea echipamentului de muncă. 

2.1.3. Sistemele de comandă trebuie să fie sigure şi să fie alese ţinându-se cont de defecţiunile, perturbaţiile şi 

constrângerile previzibile în cadrul utilizării prevăzute. 

2.2. Pornirea echipamentului de muncă nu trebuie să fie posibil să se realizeze decât numai printr-o acţiune 

voluntară asupra sistemului de comandă prevăzut în acest scop. 

2.2.1. Exceptându-se cazurile în care repornirea sau modificarea nu prezintă niciun risc pentru lucrătorii expuşi, 

aceeaşi cerinţă se aplică şi pentru: 

a) repornirea echipamentului după o oprire, indiferent de cauza opririi; 

b) comanda unei modificări semnificative a condiţiilor de funcţionare (de exemplu, viteză, presiune etc.). 

2.2.2. Această cerinţă nu se aplică repornirii sau modificării condiţiilor de funcţionare rezultate din derularea 

unei secvenţe normale a unui ciclu automat. 

2.3. Fiecare echipament de muncă trebuie să fie prevăzut cu un sistem de comandă care să permită oprirea 

completă a acestuia în condiţii de securitate. 

2.3.1. Fiecare post de lucru trebuie să fie prevăzut cu un sistem de comandă care să permită, în funcţie de 

riscurile existente, oprirea fie în totalitate a echipamentului de muncă, fie numai parţial, de aşa manieră încât 

echipamentul de muncă să fie în stare de securitate. 

2.3.2. Comanda de oprire a echipamentului de muncă trebuie să aibă prioritate faţă de comenzile de pornire. 

Oprirea echipamentului de muncă sau a elementelor periculoase ale acestuia fiind realizată, alimentarea cu 

energie a organelor de comandă respective trebuie să fie întreruptă. 

2.4. Dacă acest lucru este necesar şi în funcţie de pericolele pe care le prezintă echipamentul de muncă şi de 

timpii normali de oprire, un echipament de muncă trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv de oprire de urgenţă. 

2.5. Un echipament de muncă care prezintă pericole datorate căderilor sau proiectării de obiecte trebuie să fie 

prevăzut cu dispozitive de securitate corespunzătoare. Un echipament de muncă care prezintă pericole datorate 

degajărilor de gaze, vapori sau lichide ori emisiilor de pulberi trebuie să fie prevăzut cu dispozitive 

corespunzătoare de reţinere şi/sau de evacuare amplasate în apropierea surselor corespunzătoare de pericol. 

2.6. Echipamentele de muncă şi elementele lor componente trebuie, dacă este necesar pentru securitatea sau 

sănătatea lucrătorilor, să fie stabilizate prin fixare ori prin alte mijloace. 

DOC%20DE%20MODIFICAT/in%20lucru/97-03/document-view.seam?documentId=nbpwo5lwmvzg45lml4ytcnbwl4zdambwfuydqljtgbpwcmju
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2.7. În cazul în care există riscul ruperii sau spargerii unor elemente ale echipamentului de muncă, situaţie care 

ar putea prezenta pericole semnificative pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, trebuie luate măsuri de 

protecţie adecvate. 

2.8. 

2.8.1. Dacă elementele mobile ale unui echipament de muncă prezintă riscuri de producere de accidente prin 

contactul mecanic, acestea trebuie să fie prevăzute cu protectori şi dispozitive de protecţie care să împiedice 

accesul în zonele periculoase sau să oprească mişcarea elementelor periculoase înainte de pătrunderea în zonele 

periculoase. 

2.8.2. Protectorii şi dispozitivele de protecţie trebuie: 

a) să fie de construcţie robustă; 

b) să nu genereze riscuri suplimentare; 

c) să nu fie înlăturate cu uşurinţă sau făcute inoperante; 

d) să fie amplasate la o distanţă adecvată faţă de zona periculoasă; 

e) să nu limiteze mai mult decât este necesar observarea ciclului de muncă; 

f) să permită intervenţiile indispensabile pentru instalarea şi/sau înlocuirea elementelor şi, de asemenea, pentru 

activităţile de întreţinere, prin limitarea accesului numai în zona sau la lucrarea care trebuie realizată şi, dacă 

este posibil, fără demontarea protectorului sau dispozitivului de protecţie. 

2.9. Zonele şi punctele de muncă sau cele de întreţinere a unui echipament de muncă trebuie să fie iluminate 

corespunzător, în funcţie de lucrările realizate. 

2.10. Părţile echipamentului de muncă expuse unor temperaturi înalte sau foarte scăzute trebuie, dacă este 

cazul, să fie protejate împotriva riscurilor de contact sau de apropiere a lucrătorilor de ele. 

2.11. Dispozitivele de avertizare ale echipamentului de muncă trebuie să fie uşor de perceput şi de înţeles şi 

lipsite de ambiguităţi. 

2.12. Un echipament de muncă poate să fie utilizat numai pentru operaţiunile şi în condiţiile pentru care a fost 

realizat. 

2.13. Operaţiile de întreţinere trebuie să poată să fie efectuate când echipamentul de muncă este oprit. Dacă 

acest lucru nu este posibil, trebuie să fie luate măsuri de protecţie adecvate pentru executarea acestor operaţii 

sau pentru ca acestea să fie efectuate în afara zonelor periculoase. Pentru fiecare echipament de muncă care 

deţine un program de întreţinere, acesta trebuie să fie respectat şi ţinut la zi. 

2.14. Orice echipament de muncă trebuie să fie prevăzut cu dispozitive uşor de identificat, destinate separării 

de fiecare din sursele de energie. Reconectarea nu trebuie să genereze riscuri pentru lucrătorii în cauză. 

2.15. Un echipament de muncă trebuie să fie prevăzut cu dispozitive de avertizare şi semnalizare indispensabile 

pentru asigurarea securităţii lucrătorilor. 

2.16. Pentru efectuarea operaţiilor de producţie, reglare şi întreţinere a echipamentelor de muncă, lucrătorii 

trebuie să aibă acces şi să rămână în condiţii de securitate în toate zonele necesare. 

2.17. Orice echipament de muncă trebuie să fie adecvat pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor de 

incendiu sau de supraîncălzire a echipamentului de muncă ori de degajare de gaze, pulberi, lichide, vapori sau 

de alte substanţe produse de către echipamentul de muncă sau utilizate ori depozitate în acesta. 

2.18. Orice echipament de muncă trebuie să fie adecvat pentru prevenirea riscurilor de explozie a acestuia sau a 

substanţelor produse de acesta ori utilizate sau depozitate în echipamentul de muncă. 

2.19. Orice echipament de muncă trebuie să fie adecvat pentru protecţia lucrătorilor expuşi riscurilor de 

electrocutare prin atingere directă sau indirectă. 

3.Cerinţe minime suplimentare aplicabile echipamentelor de muncă specifice 

3.1.Cerinţe minime aplicabile echipamentelor de muncă mobile, cu sau fără autopropulsie 

3.1.1. Echipamentele de muncă pe care este necesară prezenţa unui lucrător transportat sau a unor lucrători 

transportaţi trebuie să fie amenajate de aşa manieră încât să reducă riscurile pentru lucrător sau lucrători în 

timpul deplasării. În aceste riscuri trebuie să fie incluse riscurile de contact al lucrătorilor cu roţile sau şenilele 

ori de blocare de către acestea. 

3.1.2. 

3.1.2.1. Atunci când blocarea accidentală a elementelor de transmisie a puterii între un echipament de muncă 

mobil şi accesoriile sale şi/sau remorci poate genera riscuri specifice, acest echipament de muncă trebuie să fie 

echipat sau amenajat de aşa manieră încât să împiedice blocarea elementelor de transmitere a puterii. 

3.1.2.2. Atunci când blocarea nu poate să fie împiedicată, trebuie să fie luate toate măsurile posibile pentru a se 

evita consecinţele dăunătoare pentru lucrători. 
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3.1.3. Dacă elementele de transmitere a puterii între echipamentele de muncă mobile riscă să se îmbâcsească şi 

să se deterioreze prin contact cu solul, trebuie să fie prevăzute facilităţi pentru susţinerea acestora. 

3.1.4. 

3.1.4.1. Echipamentele de muncă mobile pe care este necesară prezenţa unui lucrător transportat sau a unor 

lucrători transportaţi trebuie să limiteze, în condiţii de utilizare efectivă, riscurile care provin din schimbarea 

direcţiei sau răsturnarea echipamentului de muncă: 

a) fie printr-o structură de protecţie care să împiedice ca echipamentul de muncă să nu se răstoarne mai mult de 

un sfert de rotaţie; 

b) fie printr-o structură care să garanteze un spaţiu suficient în jurul lucrătorului transportat sau lucrătorilor 

transportaţi, dacă mişcarea poate continua cu mai mult de un sfert de rotaţie; 

c) fie prin orice alt dispozitiv cu efect echivalent. 

3.1.4.2. Aceste structuri de protecţie pot face parte integrantă din echipamentul de muncă. 

3.1.4.3. Aceste structuri de protecţie nu sunt necesare atunci când echipamentul de muncă este stabilizat în 

timpul utilizării sau atunci când schimbarea direcţiei ori răsturnarea echipamentului de muncă este imposibilă 

din proiectare. 

3.1.4.4. Dacă există un risc ca un lucrător transportat, în momentul schimbării direcţiei sau răsturnării, să fie 

strivit între părţile echipamentului de muncă şi sol, trebuie să fie instalat un sistem de reţinere pentru lucrătorii 

transportaţi. 

3.1.5. Autostivuitoarele cu furcă pe care sunt aşezaţi unul sau mai mulţi lucrători trebuie să fie amenajate sau 

echipate de aşa manieră încât să limiteze riscurile de răsturnare, de exemplu: 

a) fie prin instalarea unei cabine pentru conducător; 

b) fie printr-o structură care să împiedice răsturnarea acestora; 

c) fie printr-o structură care să garanteze că, în cazul răsturnării acestora, rămâne un spaţiu suficient între sol şi 

anumite părţi ale autostivuitorului cu furcă pentru lucrătorii transportaţi; 

d) fie printr-o structură care să reţină lucrătorul sau lucrătorii pe scaunul de la postul de conducere de aşa 

manieră încât să împiedice ca acesta/aceştia să fie strivit/striviţi de părţi ale autostivuitorului care se răstoarnă. 

3.1.6. Echipamentele de muncă mobile cu autopropulsare, a căror deplasare poate provoca riscuri pentru 

lucrători, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) să fie prevăzute cu mijloace care să permită prevenirea unei porniri neautorizate; 

b) să fie prevăzute cu mijloace adecvate care să reducă consecinţele unei eventuale ciocniri în caz de mişcare 

simultană a mai multor echipamente de muncă care se deplasează pe şine; 

c) să fie prevăzute cu un dispozitiv de frânare şi de oprire; în măsura în care condiţiile de securitate o impun, în 

cazul defectării dispozitivului principal, un dispozitiv de urgenţă, acţionat prin comenzi uşor de manevrat sau 

prin sisteme automate, trebuie să permită frânarea şi oprirea; 

d) atunci când câmpul de vizibilitate directă a conducătorului este necorespunzător din punctul de vedere al 

securităţii, acestea trebuie să fie prevăzute cu dispozitive auxiliare adecvate, pentru îmbunătăţirea vizibilităţii; 

e) dacă sunt prevăzute pentru utilizare pe timpul nopţii sau în locuri întunecoase, acestea trebuie să fie 

prevăzute cu un dispozitiv de iluminat, adaptat lucrării de efectuat şi care asigură o securitate suficientă pentru 

lucrători; 

f) dacă prezintă riscuri de incendiu – datorate acestora sau remorcilor şi/sau încărcăturii – susceptibile să 

pericliteze lucrătorii, acestea trebuie să fie prevăzute cu dispozitive adecvate de stingere a incendiilor, în cazul 

în care astfel de dispozitive nu sunt disponibile suficient de aproape de locul de utilizare; 

g) dacă sunt telecomandate, acestea trebuie să se oprească automat atunci când ies din câmpul de acţiune al 

telecomenzii; 

h) dacă sunt telecomandate şi pot, în condiţii normale de utilizare, să lovească sau să blocheze lucrătorii, 

acestea trebuie să fie echipate cu dispozitive de protecţie împotriva acestor riscuri, în cazul în care nu există 

alte dispozitive adecvate pentru combaterea riscului de lovire. 

3.2.Cerinţe minime aplicabile echipamentelor de muncă folosite pentru ridicarea sarcinilor 

3.2.1. Dacă echipamentele de muncă folosite pentru ridicarea sarcinilor sunt instalate în mod permanent, 

rezistenţa şi stabilitatea acestora în timpul utilizării trebuie să fie asigurate ţinându-se seama mai ales de 

sarcinile care se vor ridica şi de solicitările produse în locurile de suspendare sau de fixare pe structuri. 

3.2.2. 

3.2.2.1. Maşinile folosite pentru ridicarea sarcinilor trebuie să aibă marcate vizibil sarcina nominală şi, dacă 

este cazul, o plăcuţă pe care să fie înscrisă sarcina nominală pentru fiecare configuraţie a maşinii. 



Dianex Serv SRL – 0244 529 596                                                                                                 Page 57 
                                                                                                www.dianex.ro 

3.2.2.2. Dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinilor trebuie să fie marcate de aşa manieră încât să 

permită identificarea caracteristicilor esenţiale pentru utilizarea sigură. 

3.2.2.3. Dacă echipamentul de muncă nu a fost destinat pentru ridicarea lucrătorilor şi dacă există posibilitatea 

unei asemenea confuzii, o semnalizare adecvată trebuie să fie marcată de manieră vizibilă. 

3.2.3. Echipamentele de muncă instalate permanent trebuie să fie instalate de aşa manieră încât să reducă riscul 

ca sarcinile: 

a) să lovească lucrătorii; 

b) în mod neintenţionat, să se deplaseze periculos sau să cadă liber; sau 

c) să se desprindă neintenţionat. 

3.2.4. 

3.2.4.1. Maşinile pentru ridicarea sau deplasarea lucrătorilor trebuie să fie adecvate: 

a) pentru a evita riscurile de cădere a cabinei, atunci când acestea există, cu ajutorul dispozitivelor adecvate; 

b) pentru a evita riscurile de cădere a utilizatorului în afara cabinei, atunci când acestea există; 

c) pentru a evita riscurile de strivire, de blocare sau de lovire a utilizatorului, în special printr-un contact 

întâmplător cu obiecte; 

d) pentru a garanta securitatea lucrătorilor blocaţi în cabină în caz de accident şi a permite deblocarea acestora. 

3.2.4.2. Dacă, din motive inerente datorate amplasamentului şi înălţimilor diferite, riscurile menţionate la pct. 

3.2.4.1 lit. a) nu pot să fie evitate prin niciun dispozitiv de securitate, trebuie să fie instalat un cablu cu 

coeficient de securitate mărit, iar starea acestuia trebuie să fie verificată în fiecare zi de muncă. 

3.3.Cerinţe minime aplicabile instalaţiilor şi echipamentelor de muncă electrice 

3.3.1. Instalaţiile şi echipamentele de muncă electrice trebuie să fie proiectate, fabricate, montate, întreţinute şi 

exploatate astfel încât să asigure protecţia împotriva pericolelor generate de energia electrică, precum şi 

protecţia împotriva pericolelor datorate influenţelor externe. 

3.3.1.1. Pentru asigurarea protecţiei împotriva pericolelor generate de echipamentele electrice, trebuie 

prevăzute măsuri tehnice astfel încât: 

a) persoanele să fie protejate faţă de pericolul de vătămare care poate fi generat la atingerea directă sau 

indirectă a părţilor aflate sub tensiune; 

b) să nu se producă temperaturi, arcuri electrice sau radiaţii care să pericliteze viaţa ori sănătatea oamenilor; 

c) construcţia echipamentelor de muncă să fie adecvată mediului pentru a se evita producerea de incendii şi 

explozii; 

d) persoanele şi bunurile să fie protejate contra pericolelor generate în mod natural de echipamentul electric; 

e) izolaţia echipamentelor electrice să fie corespunzătoare pentru condiţiile prevăzute. 

3.3.1.2. Pentru asigurarea protecţiei împotriva pericolelor datorate influenţei externe, echipamentele electrice 

trebuie: 

a) să satisfacă cerinţele referitoare la solicitările mecanice astfel încât să nu fie periclitaţi lucrătorii şi 

persoanele care se află în mediul de muncă; 

b) să nu fie influenţate de condiţiile de mediu, astfel încât să nu fie periclitaţi lucrătorii şi persoanele care se 

află în mediul de muncă; 

c) să nu pericliteze lucrătorii şi persoanele care se află în mediul de muncă, în condiţii previzibile de 

suprasarcină. 

3.3.2. 

3.3.2.1. La instalaţiile şi echipamentele de muncă electrice, pentru protecţia împotriva electrocutării prin 

atingere directă trebuie să se aplice măsuri tehnice, completate cu măsuri oganizatorice. 

3.3.2.2. Pentru protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă trebuie să fie realizate următoarele măsuri 

tehnice: 

a) acoperiri cu materiale electroizolante ale părţilor active (izolarea de protecţie) ale instalaţiilor şi 

echipamentelor electrice; 

b) închideri în carcase sau acoperiri cu învelişuri exterioare; 

c) îngrădiri; 

d) protecţia prin amplasare în locuri inaccesibile prin asigurarea unor distanţe minime de securitate; 

e) scoaterea de sub tensiune a instalaţiei sau echipamentului electric la care urmează a se efectua lucrări şi 

verificarea lipsei de tensiune; 

f) utilizarea de dispozitive speciale pentru legări la pământ şi în scurtcircuit; 

g) folosirea mijloacelor de protecţie electroizolante; 
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h) alimentarea la tensiune foarte joasă (redusă) de protecţie; 

i) egalizarea potenţialelor şi izolarea faţă de pământ a platformei de lucru. 

3.3.2.3. Pentru protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă trebuie să fie realizate următoarele măsuri 

organizatorice: 

a) executarea intervenţiilor la instalaţiile electrice (depanări, reparări, racordări etc.) trebuie să se facă numai de 

către personal calificat în meseria de electrician, autorizat şi instruit pentru lucrul respectiv; 

b) executarea intervenţiilor în baza uneia din formele de lucru; 

c) delimitarea materială a locului de muncă (îngrădire); 

d) eşalonarea operaţiilor de intervenţie la instalaţiile electrice; 

e) elaborarea unor instrucţiuni de lucru pentru fiecare intervenţie la instalaţiile electrice; 

f) organizarea şi executarea verificărilor periodice ale măsurilor tehnice de protecţie împotriva atingerilor 

directe. 

3.3.2.4. La instalaţiile, utilajele, echipamentele şi aparatele care utilizează energie electrică intervenţiile sunt 

permise numai în baza următoarelor forme de lucru: 

a) autorizaţii de lucru scrise (AL); 

b) instrucţiuni tehnice interne de protecţie a muncii (ITI – PM); 

c) atribuţii de serviciu (AS); 

d) dispoziţii verbale (DV); 

e) procese-verbale (PV); 

f) obligaţii de serviciu (OS); 

g) propria răspundere (PR). 

3.3.3. 

3.3.3.1. La instalaţiile şi echipamentele de muncă electrice, pentru protecţia împotriva electrocutării prin 

atingere indirectă trebuie să se realizeze şi să se aplice numai măsuri şi mijloace de protecţie tehnice, fiind 

interzise înlocuirea măsurilor şi mijloacelor tehnice de protecţie cu măsuri de protecţie organizatorice. Pentru 

evitarea electrocutării prin atingere indirectă trebuie aplicată o măsură de protecţie principală, care să asigure 

protecţia în orice condiţii, şi o măsură de protecţie suplimentară, care să asigure protecţia în cazul deteriorării 

protecţiei principale. Cele două măsuri de protecţie trebuie alese astfel încât să nu se anuleze una pe cealaltă. 

3.3.3.2. Pentru protecţia împotriva atingerii indirecte trebuie să fie realizate următoarele măsuri tehnice: 

a) folosirea tensiunilor foarte joase de securitate TFJS; 

b) legarea la pământ; 

c) legarea la nul de protecţie; 

d) izolarea suplimentară de protecţie, aplicată utilajului, în procesul de fabricare; 

e) izolarea amplasamentului; 

f) separarea de protecţie; 

g) egalizarea şi/sau dirijarea potenţialelor; 

h) deconectarea automată în cazul apariţiei unei tensiuni sau a unui curent de defect periculoase; 

i) folosirea mijloacelor de protecţie electroizolante. 

3.3.3.3Este interzisă folosirea drept protecţie principală a măsurilor indicate la pct. 3.3.3.2 lit. e), g),h) şi i). 

3.3.3.4. Fac excepţie instalaţiile electrice casnice, la care deconectarea automată la curenţi de defect poate 

constitui mijloc principal de protecţie, şi stâlpii liniilor electrice aeriene de joasă tensiune, la care dirijarea 

distribuţiei potenţialelor constituie mijloc principal de protecţie. 

3.3.4. La instalaţiile şi echipamentele electrice de înaltă tensiune, sistemul de protecţie împotriva electrocutării 

prin atingere indirectă trebuie să se realizeze prin legarea la pământ de protecţie, care este măsură obligatorie, 

cumulat cu alte măsuri de protecţie. 

3.3.5. 

3.3.5.1. Instalaţiile şi echipamentele electrice trebuie să fie alese cu grad corespunzător de protecţie în funcţie 

de zonele cu atmosferă potenţial explozivă. 

3.3.5.2. Zonarea trebuie să se efectueze de către proiectantul instalaţiilor şi echipamentelor electrice, la cererea 

beneficiarului. 

3.3.6. La instalaţiile şi echipamentele de muncă electrice, valorile de calcul, precum şi limitele admise ale 

curenţilor prin corpul omului, ale impedanţei electrice a corpului uman, ale tensiunilor de atingere şi de pas şi 

ale tensiunilor de lucru trebuie să fie în conformitate cu regulile tehnice aplicabile. 
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3.3.7. Reţelele izolate faţă de pământ trebuie să fie prevăzute cu protecţie automată prin controlul rezistenţei de 

izolaţie, care să semnalizeze şi/sau să deconecteze în cazul punerii la pământ. Reţelele electrice din locurile de 

muncă cu risc de incendiu şi explozie, precum şi cele din depozitele de explozivi sau carburanţi trebuie 

prevăzute cu dispozitive care să asigure protecţia automată la curenţi de defect (PACD). 

3.3.8. La instalaţiile de înaltă tensiune trebuie să fie prevăzute blocări mecanice sau electrice, astfel încât 

deschiderea carcaselor şi a îngrădirilor de protecţie să fie posibilă numai după scoaterea de sub tensiune a 

echipamentului electric respectiv, iar manevrarea dispozitivului de blocare trebuie să poată fi făcută numai cu o 

sculă specială. 

3.3.9. Pentru ca deservirea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi echipamentelor de muncă electrice să se 

poată efectua fără pericol, trebuie să se prevadă, încă din faza de proiectare, execuţie şi montaj, distanţe, spaţii 

şi/sau îngrădiri de protecţie în jurul acestora. 

3.3.10. La maşinile şi instalaţiile de ridicat cu elemente mobile, cum sunt podurile rulante din încăperile sau 

spaţiile de producţie neelectrice, se admit părţi active în construcţie deschisă, fără carcase închise, cu condiţia 

protejării împotriva atingerii sau apropierii de părţile active, prin amplasarea acestora la înălţimi suficient de 

mari faţă de căile de acces şi de circulaţie şi/sau prin prevederea de îngrădiri închise pe căile de acces. 

3.3.11. Automacaralele care lucrează în apropierea liniilor electrice aeriene trebuie să fie echipate cu 

dispozitive de semnalizare a intrării braţului în zona de influenţă a acestora. 

3.3.12. Echipamentul de muncă electric/instalaţia de clasa I de protecţie trebuie să aibă asigurată protecţia 

împotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune şi să fie prevăzut/prevăzută cu legături de 

protecţie pentru asigurarea protecţiei în caz de defect. 

3.3.13. La instalaţiile şi echipamentele de muncă electrice de clasa I de protecţie posibilitatea executării 

legăturilor de protecţie trebuie să se asigure astfel: 

a) în cazul unui echipament electric/unei instalaţii fix/fixe, acesta/aceasta trebuie să fie prevăzut/prevăzută cu 

două borne de masă: una în cutia de borne, lângă bornele de alimentare cu energie electrică, pentru racordarea 

conductorului de protecţie din cablul de alimentare a echipamentului/instalaţiei, şi a doua bornă pe carcasa 

echipamentului/instalaţiei în exterior, pentru racordarea vizibilă la centura de legare la pământ sau la altă 

instalaţie de protecţie; 

b) în cazul unui echipament mobil sau portabil, acesta trebuie să fie prevăzut cu un cablu de alimentare flexibil, 

prevăzut cu o fişă (ştecher) cu contact de protecţie, sau echipamentul să fie prevăzut cu posibilitatea racordării 

unui cablu flexibil de alimentare cu conductor de protecţie. 

3.3.14. Echipamentul de muncă electric/instalaţia de clasa II de protecţie trebuie să aibă asigurată protecţia 

împotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune şi să fie prevăzut/prevăzută, din fabricaţie, cu o 

izolaţie suplimentară, dublă sau întărită. 

3.3.15. Echipamentul de muncă electric/instalaţia de clasa III de protecţie trebuie să aibă asigurată protecţia 

împotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune şi să nu producă o tensiune mai mare decât 

tensiunea foarte joasă de alimentare. 

3.3.16. 

3.3.16.1. Instalaţiile electrice în faza de experimentare trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute în 

reglementările şi regulile tehnice aplicabile pentru protecţia împotriva electrocutării sau a accidentelor tehnice. 

3.3.16.2. Instalaţiile sau echipamentele de muncă electrice trebuie să fie verificate la recepţie, înainte de 

punerea în funcţiune şi apoi periodic în exploatare, precum şi după fiecare reparaţie sau modificare, fiind 

interzisă punerea sub tensiune a instalaţiei, utilajului sau echipamentului care nu a corespuns la una dintre 

aceste verificări. 

3.3.16.3. Instalaţiile şi echipamentele de muncă electrice pot să fie recepţionate şi puse în funcţiune numai după 

ce s-a constatat că s-au respectat reglementările şi regulile tehnice aplicabile. 

3.3.17. La instalaţiile sau echipamentele de muncă electrice este interzis să se aducă modificări faţă de proiect 

în timpul exploatării, întreţinerii şi repunerii în funcţiune a acestora. În cazuri speciale, se admit modificări 

doar cu acordul proiectantului instalaţiilor şi echipamentelor de muncă electrice respective. 

3.3.18. Mijloacele şi echipamentele electrice de protecţie trebuie să fie verificate, în conformitate cu 

prevederile reglementărilor şi regulilor tehnice aplicabile, înainte de utilizare, la punerea în funcţiune, după 

reparaţii sau modificări şi apoi periodic (în exploatare). 

3.3.19. Utilizarea echipamentului de muncă electric/instalaţiei de clasa I de protecţie trebuie să se facă în 

următoarele condiţii: 
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a) să se execute şi să se verifice periodic legăturile de protecţie necesare pentru asigurarea protecţiei împotriva 

electrocutării în cazul unui defect soldat cu apariţia unei tensiuni periculoase de atingere; 

b) să se asigure şi să se verifice periodic deconectarea automată a echipamentului electric/instalaţiei sau 

sectorului defect şi dispariţia tensiunii periculoase de atingere; 

c) să se verifice periodic ca protecţia împotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune să nu fie 

înlăturată sau deteriorată. 

3.3.20. Utilizarea echipamentului de muncă electric/instalaţiei de clasa II de protecţie trebuie să se facă în 

următoarele condiţii: 

a) să se verifice periodic ca izolaţia suplimentară a echipamentului electric/instalaţiei să nu fie deteriorată sau 

eliminată; 

b) să se verifice periodic ca protecţia împotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune să nu fie 

înlăturată sau deteriorată. 

3.3.21. Utilizarea echipamentului de muncă electric/instalaţiei de clasa III de protecţie trebuie să se facă în 

următoarele condiţii: 

a) să se alimenteze echipamentul electric sau instalaţia la tensiunea foarte joasă pentru care au fost proiectate să 

funcţioneze; 

b) sursa de tensiune trebuie să fie astfel construită încât să nu permită apariţia în circuitul de tensiune foarte 

joasă a unei tensiuni mai mari. Dacă se utilizează un transformator coborâtor, acesta trebuie să fie un 

transformator de separare (de siguranţă); 

c) izolaţia circuitului de foarte joasă tensiune trebuie să fie de aşa natură încât să nu permită apariţia unei 

tensiuni mai mari din alte circuite, în circuitul de tensiune foarte joasă; 

d) să se verifice periodic ca protecţia împotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune să nu fie 

înlăturată sau deteriorată. 

3.3.22. 

3.3.22.1. În cazul instalaţiilor sau echipamentelor de muncă electrice la care se execută lucrări cu scoaterea de 

sub tensiune, trebuie să fie scoase de sub tensiune următoarele elemente: 

a) părţile active aflate sub tensiune, la care urmează a se lucra; 

b) părţile active aflate sub tensiune la care nu se lucrează, dar se găsesc la o distanţă mai mică decât limita 

admisă la care se pot apropia persoanele sau obiectele de lucru (utilaje, unelte etc.), indicată în documentaţia 

tehnică specifică; 

c) părţile active aflate sub tensiune ale instalaţiilor situate la o distanţă mai mare decât limita admisă, dar care, 

datorită lucrărilor care se execută în apropiere, trebuie scoase de sub tensiune. 

3.3.22.2. În cazul lucrărilor cu scoatere de sub tensiune este necesară legarea la pământ şi în scurtcircuit a 

conductoarelor de fază, inclusiv pe conductorul de nul în cazul liniilor electrice aeriene, operaţie care trebuie să 

se execute imediat după verificarea lipsei de tensiune. 

3.3.23. 

3.3.23.1. În cazul instalaţiilor sau echipamentelor de muncă electrice la care se execută lucrări cu scoatere de 

sub tensiune sau fără scoatere de sub tensiune, trebuie să se utilizeze mijloace de protecţie electroizolante. 

3.3.23.2. La lucrul în instalaţiile de joasă tensiune trebuie să fie utilizate mijloace individuale de protecţie 

electroizolante, care constituie singura măsură tehnică de protecţie, cumulate cu măsurile organizatorice. 

3.3.23.3. La lucrul în instalaţiile de înaltă tensiune trebuie să fie utilizate mijloace individuale de protecţie 

electroizolante, cumulate cu alte mijloace de protecţie. 

3.3.23.4. Lucrările fără scoatere de sub tensiune a instalaţiilor şi a echipamentelor electrice trebuie să fie 

executate de către personal autorizat pentru lucrul sub tensiune. 

3.3.24. Instalaţiile sau locurile unde există sau se exploatează echipamente electrice trebuie să fie dotate, în 

funcţie de lucrările şi condiţiile de exploatare, cu următoarele categorii de mijloace de protecţie: 

a) mijloace de protecţie care au drept scop protejarea omului prin izolarea acestuia faţă de elementele aflate sub 

tensiune sau faţă de pământ, respectiv prăjini electroizolante pentru acţionarea separatoarelor, manipularea 

indicatoarelor mobile de tensiune, montarea scurtcircuitoarelor etc., scule cu mânere electroizolante, covoare şi 

platforme electroizolante, mănuşi şi încălţăminte electroizolante etc.; 

b) detectoare mobile de tensiune, cu ajutorul cărora se verifică prezenţa sau lipsa tensiunii; 

c) garnituri mobile de legare la pământ şi în scurtcircuit; 

d) panouri, paravane, împrejmuiri (îngrădiri); 

e) panouri de semnalizare. 
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3.3.25. Instalaţiile sau echipamentele de muncă electrice trebuie să fie exploatate, întreţinute, reglate, reparate 

şi puse sub tensiune numai de către personal calificat în meseria de electrician autorizat din punctul de vedere 

al securităţii muncii. Autorizarea personalului pentru lucru la instalaţiile tehnice electrice în activităţile de 

exploatare, întreţinere şi reparaţii trebuie să se realizeze, conform regulamentului pentru autorizarea 

electricienilor din punctul de vedere al securităţii muncii, pe bază de examen medical, psihologic şi test de 

verificare a cunoştinţelor profesionale, de securitate şi sănătate în muncă şi de acordare a primului ajutor. 

 

ANEXA Nr. 2 

DISPOZIŢII 

referitoare la utilizarea echipamentelor de muncă prevăzute la art. 4 alin. (3) din hotărâre 

1.Dispoziţii generale aplicabile tuturor echipamentelor de muncă 

1.1. Dispoziţiile din prezenta anexă se aplică în conformitate cu dispoziţiile din hotărâre şi atunci când există 

riscul corespunzător pentru echipamentul de muncă respectiv. Echipamentele de muncă trebuie să fie instalate, 

dispuse şi utilizate de aşa manieră încât să permită reducerea riscurilor pentru utilizatorii acestora şi pentru 

ceilalţi lucrători, de exemplu făcând astfel încât să existe spaţiu suficient între elementele mobile ale 

echipamentelor de muncă şi elementele fixe sau mobile din spaţiul de muncă şi ca toată energia ori substanţa 

utilizată sau produsă să poată să fie furnizată şi/sau evacuată de manieră sigură. 

1.2. Montarea şi demontarea echipamentelor de muncă trebuie să fie realizate de manieră sigură, în special prin 

respectarea instrucţiunilor furnizate de fabricant. 

1.3. Echipamentele de muncă care, în timpul utilizării, pot să fie expuse descărcărilor electrice trebuie să fie 

protejate prin dispozitive sau cu măsuri adecvate împotriva efectelor trăsnetului. 

2.Dispoziţii de utilizare a echipamentelor de muncă mobile, cu sau fără autopropulsie 

2.1. Conducerea echipamentelor de muncă autopropulsate este rezervată numai lucrătorilor care au fost instruiţi 

adecvat pentru conducerea sigură a acestora. 

2.2. Dacă un echipament de muncă este manevrat într-o zonă de muncă, trebuie să fie stabilite şi respectate 

reguli de circulaţie adecvate. 

2.3. Trebuie să fie luate măsuri organizatorice pentru a evita ca lucrătorii care se deplasează pe jos să nu se 

găsească în zona de operare a echipamentelor de muncă autopropulsate. Dacă prezenţa lucrătorilor care se 

deplasează pe jos este necesară pentru buna executare a lucrărilor, trebuie să fie luate măsuri adecvate pentru a 

evita ca aceştia să fie accidentaţi de către echipamente. 

2.4. Transportul lucrătorilor pe echipamentele de muncă mobile acţionate mecanic nu este autorizat decât dacă 

au fost prevăzute amplasamente sigure în acest scop. Dacă lucrările trebuie să fie efectuate în timpul deplasării, 

viteza trebuie să fie adaptată, în funcţie de cât este necesar. 

2.5. Echipamentele de muncă mobile prevăzute cu un motor cu ardere internă nu trebuie să fie utilizate în 

zonele de muncă dacă nu este garantată o cantitate suficientă de aer, astfel încât să nu existe riscuri pentru 

securitatea şi sănătatea lucrătorilor. 

3.Dispoziţii de utilizare a echipamentelor de muncă folosite pentru ridicarea sarcinilor 

3.1.Observaţii generale 

3.1.1. Echipamentele de muncă demontabile sau mobile folosite la ridicarea sarcinilor trebuie să fie utilizate de 

aşa manieră încât să garanteze stabilitatea echipamentului de muncă pe durata utilizării în toate condiţiile 

previzibile, luându-se în considerare natura solului. 

3.1.2. 

3.1.2.1. Ridicarea lucrătorilor nu este permisă decât cu echipamente de muncă şi dispozitive prevăzute în acest 

scop. 

3.1.2.2. Fără a se aduce atingere prevederilor art. 6 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, în 

mod excepţional, echipamentele neprevăzute pentru ridicarea lucrătorilor pot să fie utilizate în acest scop, cu 

condiţia să fie luate măsuri adecvate pentru a se asigura securitatea, în conformitate cu legislaţia şi/sau cu 

practicile naţionale care prevăd o supraveghere corespunzătoare. 

3.1.2.3. În timpul prezenţei lucrătorilor pe echipamentul de muncă folosit pentru ridicarea sarcinilor, la postul 

de conducere trebuie să fie asigurată prezenţa permanentă. Lucrătorii care sunt ridicaţi trebuie să dispună de un 

mijloc de comunicare sigur. Trebuie să fie prevăzută evacuarea acestora în caz de pericol. 

3.1.3. Doar dacă acest lucru nu este necesar pentru buna desfăşurare a lucrărilor, trebuie să fie luate măsuri 

pentru ca lucrătorii să nu fie prezenţi sub sarcinile suspendate. Este interzisă deplasarea sarcinilor suspendate 

deasupra locurilor de muncă neprotejate în care lucrătorii sunt prezenţi în mod curent. În această eventualitate, 

DOC%20DE%20MODIFICAT/in%20lucru/97-03/document-view.seam?documentId=nbpwo5lwmvzg45lml4ytcnbwl4zdambwfuydqljtgbpwcna
DOC%20DE%20MODIFICAT/in%20lucru/97-03/document-view.seam?documentId=nbpwo5lwmvzg45lml4ytcnbwl4zdambwfuydqljtgbpwcnq
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dacă buna desfăşurare a lucrărilor nu poate fi asigurată în alt mod, trebuie să fie elaborate şi aplicate proceduri 

adecvate. 

3.1.4. Dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinilor trebuie să fie alese în funcţie de sarcinile care se 

manipulează, distanţele dintre punctele de prindere ale acestora, dispozitivele de prindere şi condiţiile 

atmosferice, ţinându-se seama de modul şi de configuraţia de legare. Ansamblurile dispozitivelor de prindere 

pentru ridicarea sarcinilor trebuie să fie marcate vizibil pentru a permite utilizatorului să le cunoască 

caracteristicile, atunci când acestea nu sunt demontate după utilizare. 

3.1.5. Dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinilor trebuie să fie depozitate de aşa manieră încât să se 

garanteze că acestea nu se vor deteriora sau degrada. 

3.2.Echipamente de muncă folosite la ridicarea sarcinilor neghidate 

3.2.1. Dacă două sau mai multe echipamente de muncă folosite pentru ridicarea sarcinilor neghidate sunt 

instalate sau montate la un loc de muncă astfel încât câmpul lor de acţiune se intersectează, trebuie să fie luate 

măsuri adecvate pentru a se preveni ciocnirea între sarcini şi/sau între elemente ale echipamentelor de muncă. 

3.2.2. În timpul utilizării unui echipament de muncă mobil folosit pentru ridicarea sarcinilor neghidate trebuie 

să fie luate măsuri adecvate pentru a se preveni bascularea, răsturnarea şi, dacă este cazul, deplasarea şi 

alunecarea acestuia. Trebuie să fie verificată executarea corespunzătoare a acestor măsuri. 

3.2.3. Dacă operatorul unui echipament de muncă folosit la ridicarea sarcinilor neghidate nu poate observa 

întregul traseu al sarcinii nici direct, nici prin intermediul unor dispozitive auxiliare care furnizează informaţiile 

necesare, atunci o persoană competentă trebuie să fie desemnată să comunice cu operatorul pentru a-l ghida şi 

trebuie să fie luate măsuri organizatorice pentru a se evita ciocnirile sarcinilor susceptibile să pună în pericol 

lucrătorii. 

3.2.4. Lucrările trebuie să fie organizate de aşa manieră încât atunci când lucrătorul agaţă sau desprinde o 

sarcină cu mâna, aceste operaţii să poată fi efectuate în condiţii de securitate deplină, în special prin păstrarea 

de către acest lucrător a comenzilor directe sau indirecte ale echipamentului. 

3.2.5. Toate operaţiunile de ridicare trebuie să fie planificate corect, supravegheate de o manieră adecvată şi 

efectuate astfel încât să protejeze securitatea lucrătorilor. În special, dacă o sarcină trebuie să fie ridicată 

simultan de două sau mai multe echipamente de muncă folosite la ridicarea sarcinilor neghidate, trebuie să fie 

stabilită şi aplicată o procedură pentru a se asigura buna coordonare a operatorilor. 

3.2.6. Dacă echipamentele de muncă folosite pentru ridicarea sarcinilor neghidate nu pot reţine sarcinile în 

cazul unei defectări parţiale sau totale a sistemului de alimentare cu energie, trebuie să fie luate măsuri 

adecvate pentru a se evita expunerea lucrătorilor la riscurile corespunzătoare. Sarcinile suspendate nu trebuie 

lăsate fără supraveghere, cu excepţia cazului în care accesul în zona periculoasă este împiedicat şi dacă sarcina 

a fost agăţată şi este menţinută în condiţii de securitate deplină. 

3.2.7. Utilizarea în aer liber a echipamentelor de muncă folosite pentru ridicarea sarcinilor neghidate trebuie 

interzisă atunci când condiţiile meteorologice se deteriorează până la punctul în care se periclitează utilizarea în 

condiţii de securitate a acestora, expunând astfel lucrătorii la riscuri. Pentru a se evita riscurile pentru lucrători 

trebuie să fie luate măsuri adecvate de protecţie, destinate în special împiedicării răsturnării echipamentului de 

muncă. 

4.Dispoziţii de utilizare a echipamentelor de muncă puse la dispoziţie pentru lucrări temporare la 

înălţime 
4.1.Dispoziţii generale 

4.1.1. 

4.1.1.1. Dacă, în aplicarea prevederilor art. 7 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi ale art. 3 

din hotărâre, lucrările temporare la înălţime nu pot să fie executate de o manieră sigură şi în condiţii 

ergonomice adecvate de pe o suprafaţă adecvată, trebuie să fie alese cele mai potrivite echipamente de muncă 

pentru a se asigura şi a se menţine condiţii de muncă sigure. Trebuie să se acorde prioritate măsurilor de 

protecţie colectivă în raport cu măsurile de protecţie individuală. Dimensionarea echipamentului de muncă 

trebuie să fie adaptată la natura lucrărilor care urmează să fie executate şi a constrângerilor previzibile şi să 

permită circulaţia fără pericol. 

4.1.1.2. Cel mai potrivit mijloc de acces la posturile de lucru temporare la înălţime trebuie să fie ales în funcţie 

de frecvenţa de circulaţie, de înălţimea la care trebuie să se ajungă şi de durata de utilizare. Alegerea făcută 

trebuie să permită evacuarea în caz de pericol iminent. Trecerea, într-un sens sau în altul, între mijlocul de 

acces şi platforme, planşee sau pasarele nu trebuie să creeze riscuri suplimentare de cădere. 

DOC%20DE%20MODIFICAT/in%20lucru/97-03/document-view.seam?documentId=nbpwo5lwmvzg45lml4ytcnbwl4zdambwfuydqljtgbpwcny
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4.1.2. Scările nu pot să fie utilizate ca posturi de lucru la înălţime decât în condiţiile în care sau ţinând cont de 

pct. 4.1.1 utilizarea altor echipamente de muncă mai sigure nu se justifică din cauza nivelului redus de risc şi 

din cauza fie a duratei scurte de utilizare, fie a caracteristicilor existente ale locului de muncă respectiv, care nu 

se pot modifica de către angajator. 

4.1.3. Tehnicile de acces şi de poziţionare cu ajutorul frânghiilor nu pot să fie utilizate decât în condiţiile în 

care, ţinând seama de evaluarea riscului, lucrarea în cauză poate să fie executată de o manieră sigură şi în care 

utilizarea unui alt echipament de muncă mai sigur nu este justificată. Ţinându-se cont de evaluarea riscului şi în 

special în funcţie de durata lucrărilor şi de constrângerile de natură ergonomică, trebuie să fie prevăzut un 

scaun dotat cu accesoriile corespunzătoare. 

4.1.4. În funcţie de tipul de echipament de muncă selectat pe baza dispoziţiilor punctelor precedente, trebuie să 

fie luate măsurile adecvate de reducere a riscurilor pentru lucrători, inerente respectivului tip de echipament. 

Dacă este necesar trebuie să fie prevăzută instalarea dispozitivelor de protecţie împotriva căderilor. Aceste 

dispozitive trebuie să aibă o structură corespunzătoare şi să fie suficient de solide pentru a împiedica sau opri 

căderile de la înălţime şi a preveni, în măsura în care este posibil, rănirea corporală a lucrătorilor. Dispozitivele 

de protecţie colectivă pentru evitarea căderilor nu pot să fie întrerupte decât în punctele de acces ale unei schele 

sau ale unei scări. 

4.1.5. Când executarea unei anumite lucrări necesită îndepărtarea temporară a unui dispozitiv de protecţie 

colectivă împotriva căderilor, trebuie să se ia măsuri de securitate compensatorii eficiente. Lucrarea nu poate să 

fie efectuată fără adoptarea prealabilă a acestor măsuri. Odată ce lucrarea respectivă este terminată, definitiv 

sau temporar, dispozitivele de protecţie colectivă trebuie să fie remontate pentru a se evita căderile. 

4.1.6. Lucrările temporare la înălţime pot să fie efectuate numai atunci când condiţiile meteorologice nu 

periclitează securitatea şi sănătatea lucrătorilor. 

4.2.Dispoziţii specifice de utilizare a scărilor 

4.2.1. Scările trebuie să fie amplasate de aşa manieră încât să se asigure stabilitatea lor în timpul utilizării. 

Scările portabile se sprijină pe un suport stabil, rezistent, de dimensiuni adecvate şi imobil, astfel încât treptele 

să rămână în poziţie orizontală. Scările suspendate sunt fixate de o manieră sigură şi, cu excepţia scărilor din 

frânghie, în aşa fel încât să nu poată fi deplasate şi să fie evitate orice mişcări de balans. 

4.2.2. Alunecarea picioarelor scărilor portabile trebuie să fie împiedicată în timpul utilizării fie prin fixarea 

părţii superioare sau inferioare a lonjeroanelor, fie prin dispozitive antiderapante sau prin orice alte soluţii cu 

eficacitate echivalentă. Scările de acces trebuie să fie de o lungime suficientă, astfel încât acestea să se 

prelungească dincolo de nivelul de acces, cu excepţia cazului în care au fost luate alte măsuri pentru a se 

garanta o fixare sigură. Scările compuse din mai multe elemente asamblate, cum ar fi scările articulate sau 

scările culisante, trebuie să fie utilizate de aşa manieră încât imobilizarea diferitelor elemente unele în raport de 

altele să fie asigurată. Scările mobile trebuie să fie imobilizate înainte de urcarea pe acestea. 

4.2.3. Scările trebuie să fie utilizate de aşa manieră încât să permită lucrătorilor să dispună, în orice moment, de 

o prindere cu mâna şi de un sprijin sigur. În special, dacă o greutate trebuie transportată manual pe scară, 

aceasta nu trebuie să împiedice menţinerea unei prinderi cu mâna sigure. 

4.3.Dispoziţii specifice de utilizare a schelelor 

4.3.1. Atunci când breviarul de calcul al schelei alese nu este disponibil sau când configuraţiile structurale 

avute în vedere nu sunt prevăzute de acesta, trebuie să fie realizat un calcul de rezistenţă şi de stabilitate, cu 

excepţia cazului în care schela este asamblată în conformitate cu o configuraţie standard general recunoscută. 

4.3.2. În funcţie de complexitatea schelei alese, un plan de montare, de utilizare şi de demontare trebuie să fie 

întocmit de către o persoană competentă. Acest plan poate avea forma unui plan general, completat cu elemente 

referitoare la detaliile specifice ale schelei în cauză. 

4.3.3. Elementele de sprijin ale unei schele trebuie să fie protejate împotriva pericolului de alunecare fie prin 

fixare pe suprafaţa de sprijin, fie printr-un dispozitiv antiderapant sau alt mijloc cu eficacitate echivalentă, iar 

suprafaţa de sprijin trebuie să aibă o capacitate portantă suficientă. Stabilitatea schelei trebuie să fie asigurată. 

Deplasarea inopinată a schelelor mobile în timpul lucrului la înălţime trebuie să fie prevenită prin intermediul 

dispozitivelor adecvate. 

4.3.4. Dimensiunile, forma şi dispunerea planşeelor unei schele trebuie să fie adecvate naturii lucrării care 

urmează să fie executată şi adaptate la sarcinile ce urmează a fi suportate şi să permită lucrul şi circulaţia de o 

manieră sigură. Planşeele unei schele trebuie să fie montate de aşa manieră încât componentele să nu poată să 

se deplaseze în cazul unei utilizări normale. Niciun gol periculos nu trebuie să existe între componentele 

planşeelor şi dispozitivele verticale de protecţie colectivă împotriva căderii. 
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4.3.5. Atunci când anumite părţi ale unei schele nu sunt gata de întrebuinţare, ca de exemplu în timpul montării, 

demontării sau modificărilor, aceste părţi trebuie semnalizate cu ajutorul unor semnale de avertizare a 

pericolului general, în conformitate cu dispoziţiile naţionale care transpun Directiva 92/58/CEE, şi trebuie 

delimitate în mod corespunzător prin obstacole fizice care să împiedice accesul în zona periculoasă. 

4.3.6. 

4.3.6.1. Schelele nu pot să fie montate, demontate sau modificate substanţial decât sub supravegherea unei 

persoane competente şi de către lucrători care au fost instruiţi adecvat şi conform operaţiilor avute în vedere, 

care se referă la riscurile specifice în conformitate cu art. 10 din hotărâre, şi vizând în special: 

a) înţelegerea planului de montare, de demontare şi de modificare a schelei în cauză; 

b) securitatea în timpul montajului, al demontajului şi al modificării schelei în cauză; 

c) măsurile de prevenire a riscurilor de cădere a persoanelor sau a obiectelor; 

d) măsurile de securitate în cazul schimbării condiţiilor meteorologice care ar putea afecta negativ securitatea 

schelei în cauză; 

e) condiţiile în materie de sarcini admise; 

f) orice alt risc pe care operaţiile de montare, de demontare şi de modificare îl pot cuprinde. 

4.3.6.2. Persoana care supraveghează şi lucrătorii implicaţi trebuie să aibă la dispoziţie planul de montare, de 

utilizare şi de demontare menţionat la pct. 4.3.2, în special orice instrucţiuni pe care le-ar putea cuprinde. 

4.4.Dispoziţii specifice de utilizare a tehnicilor de acces şi de poziţionare cu ajutorul frânghiilor 

4.4.1. La utilizarea tehnicilor de acces şi de poziţionare cu ajutorul frânghiilor trebuie respectate următoarele 

condiţii: 

a) sistemul trebuie să cuprindă cel puţin două frânghii ancorate separat, una constituind mijlocul de acces, de 

coborâre şi de sprijin (frânghia de lucru), iar cealaltă, mijlocul de asigurare (frânghia de securitate); 

b) lucrătorii trebuie să fie dotaţi cu o centură complexă adecvată, să o utilizeze şi să fie legaţi prin intermediul 

acesteia de frânghia de securitate; 

c) frânghia de lucru trebuie să fie prevăzută cu un mecanism de coborâre sau de urcare sigur şi să cuprindă un 

sistem autoblocant care să împiedice căderea utilizatorului în cazul în care acesta pierde controlul mişcărilor. 

Frânghia de securitate trebuie să fie echipată cu un dispozitiv mobil de oprire a căderii, care însoţeşte lucrătorul 

în timpul deplasării; 

d) uneltele şi celelalte accesorii pe care le utilizează un lucrător trebuie să fie legate de centura complexă sau de 

scaunul lucrătorului ori să fie ataşate printr-un alt mijloc adecvat; 

e) lucrul trebuie să fie corect organizat şi supravegheat, astfel încât lucrătorul să poată să primească imediat 

primul ajutor în caz de accident; 

f) lucrătorii în cauză trebuie, în conformitate cu art. 10 din hotărâre, să beneficieze de o instruire adecvată şi 

specifică operaţiilor avute în vedere, în special în privinţa procedurilor de salvare. 

4.4.2. În condiţii excepţionale în care, ţinând cont de evaluarea riscurilor, utilizarea unei a doua frânghii ar 

conduce la un lucru mai periculos, poate fi permisă utilizarea unei singure frânghii în condiţiile în care au fost 

luate măsurile adecvate pentru asigurarea securităţii, în conformitate cu legislaţia şi/sau cu practicile naţionale. 

 

HG 1425/2006 ptr. aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii 

si sanatatii în munca nr. 319/2006 

 

CAPITOLUL I: Dispozitii generale 

Art. 1 Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în 

munca nr. 319/2006, denumita în continuare lege. 

Art. 2 În întelesul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile folosite au urmatoarea semnificatie: 

1.autorizare a functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii în munca - asumarea de catre angajator 

a responsabilitatii privind legalitatea desfasurarii activitatii din punct de vedere al securitatii si sanatatii în 

munca; 

2.serviciu intern de prevenire si protectie - totalitatea resurselor materiale si umane alocate pentru efectuarea 

activitatilor de prevenire si protectie în întreprindere si/sau unitate; 

3.comitet de securitate si sanatate în munca - organul paritar constituit la nivelul angajatorului, în vederea 

participarii si consultarii periodice în domeniul securitatii si sanatatii în munca, în conformitate cu art. 18 alin. 

(1)-(3) din lege; 
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4.zone cu risc ridicat si specific - acele zone din cadrul întreprinderii si/sau unitatii în care au fost identificate 

riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinte grave, ireversibile, respectiv deces sau 

invaliditate; 

5.accident care produce incapacitate temporară de muncă (ITM) - accident care produce incapacitate temporară 

de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice consecutive, confirmată prin certificat medical sau, după caz, prin 

alte documente medicale, potrivit prevederilor legale; 

6.accident care produce invaliditate (INV) - accident care produce invaliditate confirmata prin decizie de 

încadrare într-un grad de invaliditate, emisa de organele medicale în drept; 

7.accident mortal (D) - accident în urma caruia se produce decesul accidentatului, confirmat imediat sau dupa 

un interval de timp, în baza unui act medico-legal; 

8.accident colectiv - accidentul în care au fost accidentate cel putin 3 persoane, în acelasi timp si din aceleasi 

cauze, în cadrul aceluiasi eveniment; 

9.accident de munca de circulatie - accident survenit în timpul circulatiei pe drumurile publice sau generat de 

traficul rutier, daca persoana vatamata se afla în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu; 

10.accident de munca de traseu: 

a)accident survenit în timpul si pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la domiciliu si invers si 

care a antrenat vatamarea sau decesul; 

b)accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masa în locuri organizate de angajator, pe traseul 

normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde ia masa  

c)accident care a antrenat vătămarea sau decesul, petrecut pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă 

la locul unde îşi încasează salariul şi invers, dacă acesta este organizat de angajator în afara unităţii;si invers, si 

care a antrenat vatamarea sau decesul; 

11.accident în afara muncii - accident care nu îndeplineste conditiile prevazute la art. 5 lit. g) si la art. 30 din 

lege; 

12.invaliditate - pierdere partiala sau totala a capacitatii de munca, confirmata prin decizie de încadrare într-un 

grad de invaliditate, emisa de organele medicale în drept; 

13.invaliditate evidenta - pierdere a capacitatii de munca datorata unor vatamari evidente, cum ar fi un brat 

smuls din umar, produse în urma unui eveniment, pâna la emiterea deciziei de încadrare într-un grad de 

invaliditate de catre organele medicale în drept; 

14.intoxicatie acuta profesionala - stare patologica aparuta brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe 

existente la locul de munca; 

15.îndatoriri de serviciu - sarcini profesionale stabilite în: contractul individual de munca, regulamentul intern 

sau regulamentul de organizare si functionare, fisa postului, deciziile scrise, dispozitiile scrise ori verbale ale 

conducatorului direct sau ale sefilor ierarhici ai acestuia; 

16.comunicare - procedura prin care angajatorul comunica producerea unui eveniment, de îndata, autoritatilor 

prevazute la art. 27 alin. (1) din lege; 

17.evidenta - mijloacele si modalitatile de pastrare a informatiilor referitoare la evenimentele produse; 

18.cercetare a bolilor profesionale - procedura efectuata în mod sistematic, cu scopul de a stabili caracterul de 

profesionalitate a bolii semnalate; 

19.semnalare a bolilor profesionale - procedura prin care se indica pentru prima oara faptul ca o boala ar putea 

fi profesionala; 

20.raportare a bolilor profesionale - procedura prin care se transmit informatii referitoare la bolile profesionale 

declarate potrivit legii la Centrul national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale 

si la Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul 

Sanatatii Bucuresti. 

CAPITOLUL V: Instruirea lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca 

SECTIUNEA 1: Dispozitii generale 
Art. 74 Prezentul capitol stabileste procedura instruirii lucratorilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii 

în munca, în conformitate cu art. 20 din lege. 

Art. 75 Instruirea în domeniul securitatii si sanatatii în munca are ca scop însusirea cunostintelor si formarea 

deprinderilor de securitate si sanatate în munca. 

Art. 76 (1)Instruirea lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca la nivelul întreprinderii si/sau al 

unitatii se efectueaza în timpul programului de lucru. 
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(2)Perioada în care se desfasoara instruirea prevazuta la alin. (1) este considerata timp de munca. 

Art. 77 Instruirea lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca cuprinde 3 faze: 

a)instruirea introductiv-generala; 

b)instruirea la locul de munca; 

c)instruirea periodica. 

Art. 78 La instruirea personalului în domeniul securitatii si sanatatii în munca vor fi folosite mijloace, metode 

si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, 

proiectii, instruire asistata de calculator. 

Art. 79 Fiecare angajator are obligatia sa asigure baza materiala corespunzatoare unei instruiri adecvate. 

Art. 80 Angajatorul trebuie să dispună de programe de instruire - testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii 

pentru: 

a)conducătorii locurilor de muncă; 

b)lucrători, pe meserii şi activităţi 

Art. 81(1) Rezultatul instruirii lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca se consemneaza în mod 

obligatoriu în fisa de instruire individuala, conform modelului prezentat în anexa nr. 11, cu indicarea 

materialului predat, a duratei si datei instruirii. 

(2)Completarea fisei de instruire individuala se va face cu pix cu pasta sau cu stilou, imediat dupa verificarea 

instruirii. 

(3)Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza de catre lucratorul instruit si de catre 

persoanele care au efectuat si au verificat instruirea. 

(4)Fişa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă şi va fi însoţită de o copie 

a ultimei fişe de aptitudini completate de către medicul de medicina muncii. 

(5)Fişa de instruire individuală se păstrează în întreprindere/unitate, de la angajare până la data încetării 

raporturilor de muncă 

Art 82(1) Pentru persoanele aflate în întreprindere şi/sau unitate cu permisiunea angajatorului, cu excepţia altor 

participanţi la procesul de muncă, aşa cum sunt definiţi potrivit art. 5 lit. c) din lege, angajatorul stabileşte, prin 

regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare, durata instruirii şi reguli privind 

instruirea şi însoţirea acestora în întreprindere şi/sau unitate. 

2)Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior care desfăşoară activităţi pe bază de contract de 

prestări de servicii, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrătorilor respectivi privind 

activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii respective, riscurile pentru securitatea şi sănătatea lor, precum 

şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, în general 

3)Instruirea prevazuta la alin. (1) si (2) se consemneaza în fisa de instruire colectiva, conform modelului 

prezentat în anexa nr. 12. 

(4)Fisa de instruire colectiva se întocmeste în doua exemplare, din care un exemplar se va pastra de catre 

angajator/lucrator desemnat/serviciu intern de prevenire si protectie care a efectuat instruirea si un exemplar se 

pastreaza de catre angajatorul lucratorilor instruiti sau, în cazul vizitatorilor, de catre conducatorul grupului. 

(5)Reprezentanţii autorităţilor competente cu atribuţii de control vor fi însoţiţi de către un reprezentant 

desemnat de către angajator, fără a se întocmi fişa de instruire. 

SECTIUNEA 2: Instruirea introductiv-generala 
Art. 83 Instruirea introductiv-generala se face: 

a)la angajarea lucratorilor definiti conform art. 5 lit. a) din lege; 

b)lucratorilor detasati de la o întreprindere si/sau unitate la alta; 

c)lucratorilor delegati de la o întreprindere si/sau unitate la alta; 

d)lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporar. 

Art. 84 Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activitatile specifice întreprinderii si/sau 

unitatii respective, riscurile pentru securitate si sanatate în munca, precum si masurile si activitatile de 

prevenire si protectie la nivelul întreprinderii si/sau unitatii, în general. 

Art. 85 Instruirea introductiv-generala se face de catre: 

a)angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii în munca; sau 

b)lucratorul desemnat; sau 

c)un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie; sau 

d)serviciul extern de prevenire si protectie. 

Art. 86 Instruirea introductiv-generala se face individual sau în grupuri de cel mult 20 de persoane. 



Dianex Serv SRL – 0244 529 596                                                                                                 Page 67 
                                                                                                www.dianex.ro 

Art. 87 (1)Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activitati si de riscurile pentru securitate 

si sanatate în munca, precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul întreprinderii si/sau 

al unitatii, în general. 

(2)Angajatorul stabileste prin instructiuni proprii durata instruirii introductiv-generale; aceasta nu va fi mai 

mica de 8 ore. 

(3)Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) persoanele prevazute la art. 82, carora li se vor prezenta succint 

activitatile, riscurile si masurile de prevenire si protectie din întreprindere si/sau unitate. 

Art. 88 (1)în cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, în principal, urmatoarele probleme: 

a)legislatia de securitate si sanatate în munca; 

b)consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate în munca; 

c)riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala specifice unitatii; 

d)masuri la nivelul întreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si 

evacuarea lucratorilor. 

(2)Continutul instruirii introductiv-generale trebuie sa fie în conformitate cu tematica aprobata de catre 

angajator. 

Art. 89(1)Instruirea introductiv-generala se va finaliza cu verificarea însusirii cunostintelor pe baza de teste. 

(2)Rezultatul verificarii va fi consemnat în fisa de instruire. 

(3)Lucratorii prevazuti la art. 83 lit. a) si d) nu vor putea fi angajati daca nu si-au însusit cunostintele prezentate 

în instruirea introductiv-generala. 

 

SECTIUNEA 3: Instruirea la locul de munca 
Art. 90(1)Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea 

riscurilor pentru securitate si sanatate în munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la 

nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate. 

(2)Instruirea la locul de munca se face tuturor lucratorilor prevazuti la art. 83, inclusiv la schimbarea locului de 

munca în cadrul întreprinderii si/sau al unitatii. 

Art. 91(1)Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca, în grupe de 

maximum 20 de persoane. 

Art. 92(1)Durata instruirii la locul de munca depinde de riscurile pentru securitate si sanatate în munca, 

precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru 

si/sau fiecarei functii exercitate. 

(2)Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore si se stabileste prin instructiuni proprii de catre 

conducatorul locului de munca respectiv, împreuna cu: 

a)angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii în munca; sau 

b)lucratorul desemnat; sau 

c)un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie; sau 

d)serviciul extern de prevenire si protectie. 

Art 93(1)Instruirea la locul de muncă se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care şi-a 

asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern/serviciul 

extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator, tematici care vor fi păstrate la persoana care 

efectuează instruirea. 

 (2)Instruirea la locul de muncă va cuprinde cel puţin următoarele: 

a)informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă şi/sau 

postului de lucru; 

b)prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de lucru; 

c)măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea 

incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, precum şi în cazul pericolului grav şi iminent; 

d)prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale locului de 

muncă şi/sau postului de lucru; 

e)demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşura şi exerciţii practice 

privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de 

prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii. 
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Art. 94 Începerea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face numai dupa 

verificarea cunostintelor de cate seful ierarhic superior celui care a facut instruirea si se consemneaza în fisa de 

instruire individuala. 

 

SECTIUNEA 4: Instruirea periodica 
Art.95 Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor prevazuti la art. 83 si are drept scop reîmprospatarea si 

actualizarea cunostintelor în domeniul securitatii si sanatatii în munca. 

Art. 96(1)Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul locului de munca 

(2)Durata instruirii periodice, intervalul dintre două instruiri şi periodicitatea verificării instruirii vor fi stabilite 

prin instrucţiuni proprii, în funcţie de condiţiile locului de muncă şi/sau postului de lucru. 

(21)Intervalul dintre două instruiri periodice nu va fi mai mare de 6 luni. 

(3)Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre doua instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni. 

(4)Verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si prin sondaj 

de catre angajator/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciile externe de prevenire 

si protectie, care vor semna fisele de instruire ale lucratorilor, confirmând astfel ca instruirea a fost facuta 

corespunzator. 

(5)Instruirea periodica se va completa în mod obligatoriu si cu demonstratii practice. 

Art. 97 Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor întocmite de catre angajatorul care si-a asumat 

atributiile din domeniul securitatii si sanatatii în munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de de prevenire si 

protectie/serviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de catre angajator, care vor fi pastrate la persoana 

care efectueaza instruirea. 

Art. 98 Instruirea periodica se face suplimentar celei programate în urmatoarele cazuri: 

a)când un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare; 

b)când au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate în munca privind activitati specifice ale 

locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau 

aparitiei de noi riscuri în unitate; 

c)la reluarea activitatii dupa accident de munca; 

d)la executarea unor lucrari speciale; 

e)la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent; 

f)la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru; 

g)la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru. 

Art. 99 Durata instruirii periodice prevazute la art. 98 nu va fi mai mica de 8 ore si se stabileste în instructiuni 

proprii de catre conducatorul locului de munca respectiv, împreuna cu: 

a)angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii în munca; sau 

b)lucratorul desemnat; sau 

c)un lucrator al serviciului intern de protectie si prevenire; sau 

d)serviciul extern de protectie si prevenire. 

Art. 100 Instruirea periodica prevazuta la art. 98 se va efectua pe baza tematicilor întocmite de catre 

angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii în munca/lucratorul 

desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de catre 

angajator, care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea. 

 

LEGEA Nr. 319/2006 

securităţii şi sănătăţii în muncă 

 

CAPITOLUL IV 

Obligaţiile lucrătorilor 

Art. 22 

Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu 

instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau 

îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau 

omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 

Art. 23 
(1) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 22, lucrătorii au următoarele obligaţii: 
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a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte 

mijloace de producţie; 

b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl 

pună la locul destinat pentru păstrare; 

c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a 

dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi 

clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au 

motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice 

deficienţă a sistemelor de protecţie; 

e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria 

persoană; 

f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă 

realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru 

protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite 

angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate 

şi sănătate, în domeniul său de activitate; 

h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 

măsurile de aplicare a acestora; 

i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 

(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, şi celorlalţi participanţi la procesul de muncă, potrivit 

activităţilor pe care aceştia le desfăşoară. 

 

HOTĂRÂRE Nr. 971/2006 

privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau  

de sănătate la locul de muncă 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

Art. 1 

Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de 

muncă. 

Art. 2 
Prezenta hotărâre nu se aplică semnalizării prevăzute de reglementările referitoare la introducerea pe piaţă a 

substanţelor şi preparatelor periculoase, a produselor şi/sau a echipamentelor, cu excepţia cazului în care aceste 

reglementări fac referire în mod expres la acest lucru. 

Art. 3 
Prezenta hotărâre nu se aplică semnalizării utilizate în reglementarea traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim 

şi aerian. 

Art. 4 

Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu la care 

se face referire la art. 1, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice ale prezentei hotărâri. 

Art. 5 

Pentru aplicarea prezentei hotărâri expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: 

a)semnalizare de securitate şi/sau de sănătate – semnalizarea care se referă la un obiect, o activitate sau o 

situaţie determinată şi furnizează informaţii ori cerinţe referitoare la securitatea şi/sau sănătatea la locul de 

muncă, printr-un panou, o culoare, un semnal luminos ori acustic, o comunicare verbală sau un gest-semnal, 

după caz; 

b)semnal de interzicere – semnalul prin care se interzice un comportament care ar putea atrage sau cauza un 

pericol; 

c)semnal de avertizare – semnalul prin care se avertizează asupra unui risc sau unui pericol; 
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d)semnal de obligativitate – semnalul prin care se indică adoptarea unui comportament specific; 

e)semnal de salvare sau de prim ajutor – semnalul prin care se dau indicaţii privind ieşirile de urgenţă ori 

mijloacele de prim ajutor sau de salvare; 

f)semnal de indicare – semnalul prin care se furnizează alte indicaţii decât cele prevăzute la lit. b)–e); 

g)panou – semnalul care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori şi a unui simbol sau a unei 

pictograme, furnizează o indicaţie specifică, a cărui vizibilitate este asigurată prin iluminare de intensitate 

suficientă; 

h)panou suplimentar – panoul utilizat împreună cu un panou descris la lit. g), care furnizează informaţii 

suplimentare; 

i)culoare de securitate – culoarea căreia îi este atribuită o semnificaţie specifică; 

j)simbol sau pictogramă – imaginea care descrie o situaţie sau indică un comportament specific şi care este 

utilizată pe un panou ori pe o suprafaţă luminoasă; 

k)semnal luminos – semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau translucide, 

iluminate din interior ori din spate, astfel încât să se creeze o suprafaţă luminoasă; 

l)semnal acustic – semnalul sonor codificat, emis şi difuzat de un dispozitiv realizat în acest scop, fără folosirea 

vocii umane sau artificiale; 

m)comunicare verbală – mesajul verbal predeterminat, comunicat prin voce umană sau artificială; 

n)gest-semnal – mişcarea şi/sau poziţia braţelor şi/sau a mâinilor într-o formă codificată, având ca scop 

ghidarea persoanelor care efectuează manevre ce constituie un risc sau un pericol pentru lucrători. 

CAPITOLUL II 

Obligaţiile angajatorilor 

SECŢIUNEA 1 

Obligaţii generale 

Art. 6 

(1) Atunci când riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protecţie colectivă ori 

prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii, angajatorul trebuie să prevadă semnalizarea de 

securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, şi să verifice 

existenţa acesteia. 

(2) Pentru alegerea semnalizării adecvate, angajatorul trebuie să ia în considerare orice evaluare a riscurilor 

realizată în conformitate cu art. 7 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 319/2006. 

Art. 7 

Semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă trebuie să satisfacă cerinţele minime prevăzute 

în anexele nr. 1–9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 8 

În interiorul întreprinderilor şi/sau unităţilor trebuie prevăzută, dacă este cazul, semnalizarea corespunzătoare 

traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim şi aerian, fără a aduce atingere cerinţelor minime prevăzute în anexa 

nr. 5. 

SECŢIUNEA a 2-a 

Informarea şi instruirea lucrătorilor 

Art. 9 

Lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora trebuie să fie informaţi referitor la toate măsurile care trebuie luate 

privind semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate utilizată la locul de muncă, fără a aduce atingere art. 16 şi 

17 din Legea nr. 319/2006. 

Art. 10 

(1) Lucrătorilor trebuie să li se asigure o instruire corespunzătoare în ceea ce priveşte semnalizarea de 

securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, în special sub forma unor instrucţiuni precise, fără a aduce 

atingere art. 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006. 

(2) Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă semnificaţia semnalizării, mai ales a celei care conţine 

cuvinte, precum şi comportamentul general şi specific ce trebuie adoptat. 

 

SECŢIUNEA a 3-a 

Consultarea şi participarea lucrătorilor 

Art. 11 
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Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora în ceea ce priveşte aspectele 

reglementate de prezenta hotărâre trebuie să se realizeze în conformitate cu art. 18 din Legea nr. 319/2006. 

 

ANEXA Nr. 1 

CERINŢE MINIME GENERALE 

privind semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă 

1. Observaţii preliminare 

1.1. În cazul în care este necesară semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate, în conformitate cu obligaţiile 

generale prevăzute la art. 6 din hotărâre, aceasta trebuie să fie în conformitate cu cerinţele specifice prevăzute 

în anexele nr. 2–9 la hotărâre. 

1.2. Prezenta anexă introduce cerinţe specifice privind semnalizările de securitate şi/sau de sănătate, descrie 

diferitele utilizări şi stabileşte regulile generale privind interşanjabilitatea şi complementaritatea acestora. 

1.3. Semnalizările de securitate şi/sau de sănătate trebuie să fie utilizate numai pentru a transmite mesajul sau 

informaţiile prevăzute în prezenta hotărâre. 

2. Modalităţi de semnalizare 

2.1. Semnalizare permanentă 

2.1.1. Semnalizarea referitoare la o interdicţie, un avertisment sau o obligaţie, precum şi semnalizarea privind 

localizarea şi identificarea mijloacelor de salvare ori prim ajutor trebuie să se realizeze prin utilizarea 

panourilor permanente. 

Trebuie să se folosească panouri şi/sau o culoare de securitate pentru semnalizarea permanentă destinată 

localizării şi identificării materialelor şi echipamentelor de prevenire şi stingere a incendiilor. 

2.1.2. Semnalizarea de pe recipiente şi de pe conducte trebuie să se facă conform prevederilor anexei nr. 3. 

2.1.3. Locurile în care există risc de coliziune cu obstacole şi de cădere a persoanelor trebuie să fie semnalizate 

permanent cu o culoare de securitate şi/sau cu panouri. 

2.1.4. Căile de circulaţie trebuie să fie marcate permanent cu o culoare de securitate. 2.2. Semnalizarea 

ocazională 

2.2.1. Când împrejurările o impun, trebuie să se folosească semnale luminoase, semnale acustice şi/sau 

comunicare verbală, ţinându-se seama de interşanjabilitatea şi combinaţiile prevăzute la pct. 3, pentru 

semnalizarea pericolelor, mobilizarea persoanelor pentru o acţiune specifică, precum şi pentru evacuarea de 

urgenţă a persoanelor. 

2.2.2. Orientarea persoanelor care efectuează manevre ce presupun un risc sau un pericol trebuie să se 

realizeze, în funcţie de împrejurări, printr-un gest-semnal şi/sau prin comunicare verbală. 

3. Interşanjabilitatea şi combinarea semnalizărilor 

3.1. Dacă eficienţa este aceeaşi, se poate alege între următoarele: 

a) o culoare de securitate sau un panou, pentru a marca locurile cu obstacole ori denivelări; 

b) semnale luminoase, semnale acustice sau comunicare verbală; 

c) gesturi-semnal sau comunicare verbală. 

3.2. Pot fi utilizate împreună următoarele modalităţi de semnalizare: 

a) semnal luminos şi semnal acustic; 

b) semnal luminos şi comunicare verbală; 

c) gest-semnal şi comunicare verbală. 

4. Instrucţiunile din tabelul de mai jos se aplică tuturor mijloacelor de semnalizare care conţin o culoare de 

securitate: 

Culoare Semnificaţie sau scop Indicaţii şi precizări 

Roşu Semnal de interdicţie Atitudini periculoase 

  Pericol-alarmă Stop, oprire, dispozitiv de oprire de urgenţă 

Evacuare 

  Materiale şi echipamente Identificare şi localizare 
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de prevenire şi stingere a 

incendiilor 

Galben sau galben-oranj Semnal de avertizare Atenţie, precauţie 

Verificare 

Albastru Semnal de obligaţie Comportament sau acţiune specifică 

Obligaţia purtării echipamentului individual de 

protecţie 

Verde Semnal de salvare sau de 

prim ajutor 

Uşi, ieşiri, căi de acces, echipamente, posturi, încăperi 

  Situaţie de securitate Revenire la normal 

5. Eficienţa semnalizării nu trebuie să fie afectată de: 

5.1. prezenţa unei alte semnalizări sau a unei alte surse de emisie de acelaşi tip care afectează vizibilitatea ori 

audibilitatea, ceea ce implică, mai ales, următoarele: 

a) evitarea amplasării unui număr excesiv de panouri la o distanţă prea mică unul faţă de celălalt; 

b) a nu se utiliza concomitent două semnale luminoase care pot fi confundate; 

c) a nu se utiliza un semnal luminos în apropierea altei surse luminoase asemănătoare; 

d) a nu se folosi două semnale sonore concomitent; 

e) a nu se utiliza un semnal sonor dacă zgomotul din mediu este prea puternic; 

5.2. designul deficitar, numărul insuficient, amplasamentul greşit, starea necorespunzătoare ori funcţionarea 

necorespunzătoare a mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare. 

6. Mijloacele şi dispozitivele de semnalizare trebuie, după caz, să fie curăţate, întreţinute, verificate, reparate 

periodic şi, dacă este necesar, înlocuite astfel încât să se asigure menţinerea calităţilor lor intrinseci şi/sau 

funcţionale. 

7. Numărul şi amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuie instalate se stabilesc în 

funcţie de importanţa riscurilor, a pericolelor ori de zona care trebuie acoperită. 

8. Semnalizările care necesită o sursă de energie pentru funcţionare trebuie să fie prevăzute cu alimentare de 

rezervă, pentru cazul întreruperii alimentării cu energie, cu excepţia situaţiei în care riscul dispare odată cu 

întreruperea acesteia. 

9. Un semnal luminos şi/sau sonor trebuie să indice, prin declanşarea sa, începutul acţiunii respective; durata 

semnalului trebuie să fie atât cât o impune acţiunea. 

Semnalul luminos sau acustic trebuie să fie reconectat imediat după fiecare utilizare. 

10. Semnalele luminoase şi acustice trebuie să facă obiectul unei verificări a bunei lor funcţionări şi a eficienţei 

lor reale, înainte de punerea în funcţiune şi, ulterior, prin verificări periodice. 

11. Trebuie să fie luate măsuri adecvate suplimentare sau de înlocuire în cazul în care auzul sau vederea 

lucrătorilor în cauză este limitată, inclusiv datorită purtării echipamentelor individuale de protecţie. 

12. Zonele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanţelor ori a preparatelor periculoase în 

cantităţi mari trebuie să fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător, ales dintre cele enumerate 

la pct. 3.2 din anexa nr. 2 sau trebuie identificate în conformitate cu pct. 1 din anexa nr. 3, exceptând cazul în 

care etichetele diferitelor ambalaje sau recipiente sunt suficiente în acest scop. 

 

ANEXA Nr. 2 

CERINŢE MINIME GENERALE 

privind panourile de semnalizare 

1. Caracteristici intrinseci 

1.1. Forma şi culorile panourilor sunt definite la pct. 3, în funcţie de obiectul lor specific, respectiv panouri de 

interzicere, avertizare, obligativitate, salvare sau de prim ajutor, precum şi panouri privind materiale şi 

echipamente de stingere a incendiilor. 

1.2. Pictogramele trebuie să fie cât mai simple posibil şi trebuie evitate detaliile inutile. 
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1.3. Pictogramele utilizate pot fi uşor diferite sau mai detaliate decât cele prezentate la pct. 3, cu condiţia ca 

semnificaţia lor să rămână neschimbată şi nicio diferenţă sau adaptare să nu provoace confuzie asupra 

semnificaţiei. 

1.4. Panourile trebuie confecţionate dintr-un material cât mai rezistent la şocuri, intemperii şi agresiuni cauzate 

de mediul ambiant. 

1.5. Dimensiunile şi caracteristicile colorimetrice şi fotometrice ale panourilor trebuie să asigure o bună 

vizibilitate şi înţelegere a mesajului acestora. 

2. Condiţii de utilizare 

2.1. Panourile trebuie instalate, în principiu, la o înălţime corespunzătoare, orientate în funcţie de unghiul de 

vedere, ţinându-se seama de eventualele obstacole, fie la intrarea într-o zonă în cazul unui risc general, fie în 

imediata apropiere a unui risc determinat sau a obiectului ce trebuie semnalat, şi într-un loc bine iluminat, uşor 

accesibil şi vizibil. 

În cazul în care condiţiile de iluminare naturală sunt precare, trebuie utilizate culori fosforescente, materiale 

reflectorizante sau iluminare artificială, fără a aduce atingere prevederilor legislaţiei naţionale care transpun 

Directiva 89/654/CEE. 

2.2. Panoul trebuie înlăturat când situaţia care îl justifică nu mai există. 

3. Panouri utilizate*) 

3.1. Panouri de interdicţie 

Caracteristici intrinseci: 

a) formă rotundă; 

b) pictogramă neagră pe fond alb, margine şi bandă diagonală roşii (partea roşie trebuie să ocupe cel puţin 35% 

din suprafaţa panoului). 

 

3.2 Panouri de avertizare 

Caracteristici intrinseci: 

a) formă triunghiulară 

b) pictogramă neagră pe fond galben, margine neagră (partea galbenă trebuie să acopere cel puţin 50% din 

suprafaţa panoului). 

 
 

3.2.1. Panoul „Materiale inflamabile“ se utilizează şi în lipsa unui panou specific pentru temperaturi înalte. 

3.2.2. Fondul panoului „Materiale nocive sau iritante“ poate fi în mod excepţional de culoare portocalie, dacă 

această culoare se justifică în raport cu un panou similar existent privind circulaţia rutieră. 

3.3 Panouri de obligativitate 

Caracteristici intrinseci: 

a) formă rotundă; 

b) pictogramă albă pe fond albastru (partea albastră trebuie să ocupe cel puţin 50% din suprafaţa panoului). 
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3.4. Panouri de salvare şi acordarea primului ajutor Caracteristici intrinseci: 

a) formă dreptunghiulară sau pătrată 

b) pictogramă albă pe fond verde (partea verde trebuie să acopere cel puţin 50% din suprafaţa panoului). 

 
3.5 Panouri privind materialele sau echipamentele necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor 

Caracteristici intrinseci: 

a) formă dreptunghiulară sau pătrată; 

b) pictogramă albă pe fond roşu (partea roşie trebuie să acopere cel puţin 50% din suprafaţa panoului). 

 

 
 

ANEXA Nr. 3 

CERINŢE MINIME 

privind semnalizarea pe recipiente şi conducte 

1. Recipientele pentru substanţe sau preparate periculoase utilizate la locul de muncă, definite conform 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi 

preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, recipientele utilizate pentru depozitarea acestora, precum şi conductele care sunt la 

vedere şi conţin ori transportă astfel de substanţe sau preparate periculoase trebuie să fie prevăzute cu etichete 

(pictograme sau simboluri pe fond colorat), prevăzute de respectiva ordonanţa de urgenţă. 

1.1. Prevederile pct. 1 nu se aplică recipientelor folosite la locul de muncă pentru o perioadă scurtă de timp şi 

recipientelor al căror conţinut se schimbă frecvent, cu condiţia să se ia măsuri alternative adecvate care 

garantează acelaşi nivel de protecţie, în special pentru informarea şi/sau instruirea lucrătorilor. 1.2. Etichetele 

prevăzute la pct. 1 pot fi: 

a) înlocuite cu panourile de avertizare prevăzute în anexa nr. 2, preluându-se aceeaşi pictogramă sau acelaşi 

simbol; 

b) completate cu informaţii suplimentare, ca de exemplu numele şi/sau formula substanţei sau ale preparatului 

periculos şi detalii privind riscul; 

c) completate sau înlocuite cu panouri pentru transportul substanţelor sau preparatelor periculoase, în cazul 

transportului recipientelor la locul de muncă. 

2. Semnalizarea trebuie să fie amplasată în următoarele condiţii: 

a) pe partea/părţile vizibilă/vizibile; 

b) sub formă rigidă, autocolantă sau pictată. 

3. Caracteristicile intrinseci prevăzute la pct. 1.4 din anexa nr. 2 şi condiţiile de utilizare prevăzute la pct. 2 din 

anexa nr. 2 privind panourile de semnalizare de aplică, dacă este cazul, etichetării prevăzute la pct. 1 din 

prezenta anexă. 
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4. Fără a aduce atingere prevederilor pct. 1, 2 şi 3, etichetele utilizate pe conducte trebuie amplasate vizibil, în 

vecinătatea locurilor care prezintă cele mai mari pericole, cum ar fi vanele şi punctele de racordare, şi la 

distanţe aproximativ egale. 

5. Suprafeţele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanţelor sau a preparatelor periculoase în 

cantităţi mari trebuie să fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător. Aceste panouri trebuie să 

fie dintre cele enumerate la pct. 3.2 din anexa nr. 2 sau marcate în conformitate cu pct. 1 din prezenta anexă. 

Face excepţie cazul în care ambalajele sau recipientele sunt etichetate corespunzător, ţinându-se seama de 

prevederile pct. 1.5 din anexa nr. 2 referitoare la dimensiuni. 

Depozitarea mai multor substanţe sau preparate periculoase poate fi indicată prin panoul de avertizare „pericol 

general“. 

Panourile sau etichetele menţionate anterior trebuie să fie plasate, după caz, în apropierea suprafeţei de 

depozitare sau pe uşa de acces la depozitul respectiv. 

 

ANEXA Nr. 4 

CERINŢE MINIME 

privind identificarea şi localizarea echipamentelor destinate prevenirii şi stingerii incendiilor 

1. Observaţie preliminară 

Prezenta anexă se aplică echipamentului destinat exclusiv prevenirii şi stingerii incendiilor. 

2. Echipamentele folosite la prevenirea şi stingerea incendiilor trebuie identificate prin utilizarea unei anumite 

culori pentru echipament şi prin amplasarea unui panou de localizare şi/sau prin utilizarea unei culori specifice 

pentru locul unde se află echipamentele respective ori punctele de acces la acestea. 

3. Aceste echipamente se identifică prin culoarea roşie. 

Suprafaţa roşie trebuie să fie suficient de mare pentru a permite identificarea rapidă a echipamentului. 

4. Panourile prevăzute la pct. 3.5 din anexa nr. 2 trebuie utilizate pentru a marca localizarea acestor 

echipamente. 

ANEXA Nr. 5 

CERINŢE MINIME 

privind semnalizarea obstacolelor şi a locurilor periculoase şi pentru marcarea căilor de 

circulaţie 

1. Semnalizarea obstacolelor şi a locurilor periculoase 

1.1. Marcarea locurilor cu risc de lovire de un obstacol şi de cădere a obiectelor şi persoanelor se face în 

interiorul zonelor construite ale întreprinderii, în care lucrătorii au acces în cursul activităţii lor, prin culoarea 

galbenă alternativ cu culoarea neagră sau culoarea roşie alternativ cu culoarea albă. 

1.2. Dimensiunile marcajului trebuie să ţină seama de dimensiunile obstacolului sau ale locului periculos 

semnalat. 

1.3. Benzile galben-negre sau roşu-albe trebuie să fie înclinate la circa 45° şi să aibă dimensiunile aproximativ 

egale. 

1.4. Exemplu: 

 
2. Marcarea căilor de circulaţie 

2.1. Căile de circulaţie a vehiculelor trebuie marcate clar prin benzi continue, având o culoare perfect vizibilă, 

de preferinţă albă sau galbenă, ţinându-se seama de culoarea solului, în cazul în care destinaţia şi echipamentul 

încăperilor impun acest lucru pentru protecţia lucrătorilor. 

2.2. Benzile trebuie amplasate astfel încât să se ţină seama de distanţele de securitate necesare între vehiculele 

care pot circula în zonă şi orice obiect aflat în apropiere, precum şi între pietoni şi vehicule. 

2.3. Căile permanente de circulaţie situate în exterior, în zonele construite, trebuie marcate la fel. Fac excepţie 

cele care sunt prevăzute cu trotuare sau bariere corespunzătoare. 

 

ANEXA Nr. 6 

CERINŢE MINIME 

privind semnalele luminoase 

1. Caracteristici intrinseci 
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1.1. Lumina emisă de un semnal trebuie să producă un contrast luminos adecvat mediului, în funcţie de 

condiţiile de utilizare prevăzute, fără să antreneze fenomenul de orbire, prin intensitate prea puternică, sau 

vizibilitate redusă, ca urmare a iluminării insuficiente. 

1.2. Suprafaţa luminoasă care emite un semnal poate avea o culoare uniformă sau poate conţine o pictogramă 

pe un fond determinat. 

1.3. Culoarea uniformă trebuie să corespundă tabelului de culori şi semnificaţiei acestora care figurează la pct. 

4 din anexa nr. 1. 

1.4. Atunci când semnalul conţine o pictogramă, aceasta trebuie să fie în conformitate cu cerinţele 

corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 2. 

2. Reguli specifice de utilizare 

2.1. Dacă un dispozitiv poate emite atât un semnal continuu, cât şi unul intermitent, semnalul intermitent va fi 

utilizat pentru a indica, în raport cu semnalul continuu, un nivel mai ridicat de pericol sau o urgenţă mai mare 

de intervenţie ori de acţiune solicitată sau impusă. 

Durata fiecărui impuls luminos şi frecvenţa impulsurilor unui semnal luminos intermitent trebuie stabilite astfel 

încât: 

a) să asigure o bună percepţie a mesajului; 

b) să evite orice confuzie, atât între diferitele semnale luminoase, cât şi cu un semnal luminos continuu. 

2.2. Dacă un semnal luminos intermitent este utilizat în locul unui semnal acustic sau în completarea acestuia, 

codul semnalului luminos trebuie să fie identic. 

2.3. Un dispozitiv care emite un semnal luminos utilizabil în caz de pericol grav trebuie să fie supravegheat în 

mod special sau să fie prevăzut cu un bec de rezervă. 

 

ANEXA Nr. 7 

CERINŢE MINIME 

privind semnalele acustice 

1. Caracteristici intrinseci 

1.1. Un semnal acustic trebuie: 

a) să aibă un nivel sonor considerabil mai înalt faţă de zgomotul ambiant, astfel încât să poată fi auzit, fără să 

fie excesiv sau supărător; 

b) să poată fi recunoscut uşor, în special după durata impulsurilor, distanţa dintre impulsuri sau grupuri de 

impulsuri, şi să poată fi diferenţiat uşor de orice alt semnal acustic şi de zgomotele ambientale. 

1.2. Dacă un dispozitiv poate emite un semnal acustic atât cu frecvenţă variabilă, cât şi cu frecvenţă constantă, 

frecvenţa variabilă va fi utilizată pentru a indica, în raport cu frecvenţa constantă, un nivel mai ridicat de 

pericol, o urgenţă crescută de intervenţie sau o acţiune impusă/solicitată. 

2. Codul care trebuie utilizat 

Sunetul semnalului de evacuare trebuie să fie continuu. 

 

ANEXA Nr. 8 

CERINŢE MINIME 

privind comunicarea verbală 

1. Caracteristici intrinseci 

1.1. Comunicarea verbală se stabileşte între un vorbitor sau un emiţător şi unul ori mai mulţi auditori, sub 

forma unui limbaj format din texte scurte, grupuri de cuvinte şi/sau cuvinte izolate, eventual codificate. 

1.2. Mesajele verbale trebuie să fie cât mai scurte, simple şi clare. 

1.3. Calităţile de comunicare ale vorbitorului şi facultăţile auditive ale auditorilor trebuie să asigure o 

comunicare verbală sigură. 

1.4. Comunicarea verbală poate fi directă, utilizând vocea umană, sau indirectă, prin voce umană ori artificială, 

difuzată prin oricare mijloc corespunzător. 

2. Reguli specifice de utilizare 
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2.1. Persoanele implicate trebuie să cunoască bine limbajul utilizat, pentru a putea pronunţa şi înţelege corect 

mesajul verbal şi pentru a adopta, în consecinţă, comportamentul corespunzător în domeniul securităţii şi/sau al 

sănătăţii. 

2.2. Dacă comunicarea verbală este utilizată în locul sau complementar unui gest-semnal, trebuie folosite 

cuvinte-cod, ca de exemplu: 

a)start – pentru a indica începerea comenzii; 

b)stop – pentru a întrerupe sau a termina o mişcare; 

c)opreşte – pentru a opri operaţiunea; 

d)ridică – pentru a ridica o greutate; 

e)coboară – pentru a coborî o greutate; 

f)înainte 

g)înapoi sensul mişcărilor respective trebuie 

h)dreapta coordonate, când este cazul, cu gesturile 

i)stânga de semnalizare corespunzătoare; 

j)pericol – pentru a solicita oprirea de urgenţă; 

k)repede – pentru a accelera o mişcare, din motive de securitate. 

ANEXA Nr. 9 

CERINŢE MINIME 

privind gesturile-semnal 

1. Caracteristici 

1.1. Gesturile-semnal trebuie să fie precise, simple, ample, uşor de executat şi de înţeles şi bine diferenţiate de 

alte gesturi-semnal. 

1.2. Utilizarea în acelaşi timp a ambelor braţe trebuie să se facă în mod simetric şi pentru executarea unui 

singur gest-semnal. 

1.3. Gesturile utilizate pot varia uşor sau pot fi mai detaliate în raport cu reprezentările prevăzute la pct. 3, cu 

condiţia să respecte caracteristicile prezentate la pct. 1.1 şi 1.2. cu condiţia ca semnificaţia şi înţelegerea lor să 

fie cel puţin echivalente. 

2. Reguli de utilizare specifice 

2.1. Persoana care emite semnale, denumită agent de semnalizare, transmite instrucţiunile de manevră, 

utilizând gesturi-semnal, către persoana care recepţionează semnale, denumită operator. 

2.2. Agentul de semnalizare trebuie să poată urmări vizual desfăşurarea manevrelor, fără a se afla în pericol din 

cauza acestora. 

2.3. Responsabilităţile agentului de semnalizare sunt exclusiv direcţionarea manevrelor şi asigurarea securităţii 

lucrătorilor aflaţi în apropiere. 

2.4. În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 2.2, trebuie să se prevadă încă unul sau 

mai mulţi agenţi de semnalizare. 

2.5. Atunci când nu poate executa ordinele primite cu garanţiile de securitate necesare, operatorul trebuie să 

întrerupă manevrele în curs pentru a cere noi instrucţiuni. 

2.6. Accesorii pentru semnalizarea prin gesturi 

2.6.1. Agentul de semnalizare trebuie să poată fi uşor recunoscut de către operator. 

2.6.2. Agentul de semnalizare trebuie să poarte unul sau mai multe elemente de recunoaştere adecvate, de 

exemplu: vestă, cască, manşoane, banderole, palete. 

2.6.3. Elementele de recunoaştere trebuie să fie viu colorate, de preferinţă toate de aceeaşi culoare, utilizată 

exclusiv de agentul de semnalizare. 

3. Gesturi codificate utilizabile 

Observaţii preliminare: 

Ansamblul gesturilor codificate, indicate mai jos, nu aduce atingere folosirii altor coduri care vizează aceleaşi 

manevre, aplicabile la nivel naţional în anumite sectoare de activitate. 

A) Gesturi*) generale: 

Semnificaţie Descriere Ilustrare 

START Braţele întinse orizontal, cu palmele îndreptate în faţă 
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Atenţie 

Începerea executării comenzii 

STOP 

Braţul drept orientat în sus, cu palma îndreptată în 

faţă 

 

Întrerupere 

Încheierea mişcării 

SFÂRŞITUL operaţiunii Mâinile împreunate la nivelul pieptului 

 

 

B) Mişcări verticale: 

Semnificaţie Descriere Ilustrare 

RIDICARE 

Braţul drept îndreptat în sus, cu palma orientată în 

faţă şi descriind lent un cerc 

 

COBORÂRE 

Braţul drept îndreptat în jos, cu palma spre interior şi 

descriind lent un cerc 

 

DISTANŢĂ VERTICALĂ Se indică distanţa necesară cu ajutorul mâinilor 
 

 

C) Mişcări orizontale: 

 

Semnificaţie Descriere Ilustrare 

ÎNAINTE 

Braţele îndoite, cu palmele în sus; antebraţele se 

îndreaptă lent spre partea superioară a corpului 

 

ÎNAPOI 

Braţele îndoite, cu palmele în jos; antebraţele se 

îndreaptă lent spre partea inferioară a corpului 

 

La DREAPTA în raport cu 

agentul de semnalizare Braţul drept întins, aproximativ orizontal, cu palma 

îndreptată în jos se execută lent mişcări ale braţului 

către dreapta 
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La STÂNGA în raport cu 

agentul de semnalizare Braţul stâng întins, aproximativ orizontal, cu palma 

îndreptată în jos se execută lent mişcări ale braţului 

către stânga 

 

DISTANŢĂ ORIZONTALĂ 

Se indică cu mâinile distanţa necesară. 

 

 

D) Pericol: 

Semnificaţie Descriere Ilustrare 

PERICOL: 

Oprire sau oprire de urgenţă 
Ambele braţe orientate în sus, cu palmele îndreptate 

în faţă 

 

MIŞCĂRI RAPIDE Gesturile codificate care comandă mişcările trebuie 

executate cu rapiditate 
  

MIŞCĂRI LENTE Gesturile codificate care comandă mişcările trebuie 

executate foarte lent  

 

HOTĂRÂRE Nr. 1.048/2006 

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor 

individuale de protecţie la locul de muncă 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

Art. 1 

Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime referitoare la echipamentul individual de protecţie utilizat de 

lucrători la locul de muncă. 

Art. 2 

Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate domeniului menţionat la 

art. 1, fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive şi/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre. 

Art. 3 

(1) În sensul prezentei hotărâri, prin echipament individual de protecţie se înţelege orice echipament destinat să 

fie purtat sau ţinut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună 

în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice element suplimentar sau accesoriu 

proiectat în acest scop. 

(2) Sunt excluse din definiţia cuprinsă la alin. (1): 

a) îmbrăcămintea de lucru şi uniformele obişnuite care nu sunt proiectate în mod special pentru a proteja 

securitatea şi sănătatea lucrătorului; 

b) echipamentul folosit de serviciile de urgenţă şi salvare; 

c) echipamentul individual de protecţie purtat sau folosit de armată, poliţie ori de alte instituţii de ordine 

publică; 

d) echipamentul individual de protecţie pentru mijloace de transport rutier; 

e) echipamentul sportiv; 

f) echipamentul de autoapărare sau de descurajare; 

g) dispozitivele purtabile pentru detectarea şi semnalizarea riscurilor şi factorilor nocivi. 

Art. 4 
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Echipamentul individual de protecţie trebuie utilizat atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient 

prin mijloacele tehnice de protecţie colectivă ori prin măsurile, metodele sau procedurile de organizare a 

muncii. 

CAPITOLUL II 

Obligaţiile angajatorilor 

SECŢIUNEA 1 

Prevederi generale 

Art. 5 

(1) Echipamentul individual de protecţie trebuie să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 115/2004 

privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor 

pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările ulterioare. 

(2) Orice echipament individual de protecţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) să fie corespunzător pentru riscurile implicate, fără să conducă el însuşi la un risc mărit; 

b) să corespundă condiţiilor existente la locul de muncă; 

c) să ia în considerare cerinţele ergonomice şi starea sănătăţii lucrătorului; 

d) să se potrivească în mod corect persoanei care îl poartă, după toate ajustările necesare. 

Art. 6 

În cazul în care prezenţa unor riscuri multiple impune purtarea simultană a mai multor echipamente individuale 

de protecţie, aceste echipamente trebuie să fie compatibile şi să îşi păstreze eficacitatea în raport cu 

riscul/riscurile respectiv/respective. 

Art. 7 

Condiţiile de utilizare a echipamentului individual de protecţie, în special durata purtării, sunt determinate în 

funcţie de gravitatea riscului, frecvenţa expunerii la risc, caracteristicile postului de lucru al fiecărui lucrător şi 

de performanţa echipamentului individual de protecţie. 

Art. 8 

(1) Echipamentul individual de protecţie este, în principiu, destinat purtării de către o singură persoană. 

(2) Dacă împrejurările impun purtarea echipamentului individual de protecţie de către mai multe persoane, se 

iau măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că această utilizare nu creează diferiţilor utilizatori nicio 

problemă de sănătate sau de igienă. 

Art. 9 

În cadrul întreprinderii şi/sau unităţii trebuie să se furnizeze şi să fie disponibile informaţii adecvate privind 

fiecare echipament individual de protecţie impus în conformitate cu art. 5 şi 6. 

Art. 10 

(1) Echipamentul individual de protecţie se distribuie gratuit de angajator, care asigură buna sa funcţionare şi o 

stare de igienă satisfăcătoare prin intermediul întreţinerii, reparării şi înlocuirilor necesare. 

(2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei poate stabili dispoziţii pe baza cărora să se impună ca 

lucrătorul să contribuie la costul unui anumit echipament individual de protecţie, în situaţiile în care utilizarea 

echipamentului nu este exclusiv pentru locul de muncă. 

Art. 11 

Angajatorul informează mai întâi lucrătorul despre riscurile împotriva cărora îl protejează purtarea 

echipamentului individual de protecţie. 

Art. 12 

Angajatorul asigură instruirea lucrătorului şi, dacă este cazul, organizează antrenamente pentru modul de 

purtare a echipamentului individual de protecţie. 

Art. 13 

(1) Echipamentul individual de protecţie poate fi utilizat numai în scopurile specificate şi în conformitate cu 

fişa de instrucţiuni, cu excepţia împrejurărilor specifice şi excepţionale. 

(2) Instrucţiunile trebuie să fie pe înţelesul lucrătorilor. 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Evaluarea echipamentului individual de protecţie 

Art. 14 
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(1) Înainte de a alege echipamentul individual de protecţie, angajatorul trebuie să evalueze dacă echipamentul 

individual de protecţie pe care intenţionează să îl folosească îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 5 şi 6. 

(2) Această evaluare cuprinde: 

a) analiza şi evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace; 

b) definirea caracteristicilor pe care trebuie să le posede echipamentul individual de protecţie pentru a fi eficace 

împotriva riscurilor prevăzute la lit. a), luându-se în considerare orice riscuri pe care le poate crea echipamentul 

în sine; 

c) compararea caracteristicilor echipamentului individual de protecţie disponibil cu caracteristicile prevăzute la 

lit. b). 

Art. 15 

Evaluarea prevăzută la art. 14 este revizuită în funcţie de modificările aduse oricărui element al echipamentului 

individual de protecţie. 

SECŢIUNEA a 3-a 

Reguli de utilizare 

Art. 16 

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 4–15, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei stabileşte 

reguli generale pentru utilizarea echipamentului individual de protecţie şi/sau reguli care reglementează 

cazurile şi situaţiile în care angajatorul trebuie să furnizeze echipamentul individual de protecţie, luând în 

considerare reglementările tehnice române care transpun legislaţia comunitară privind libera circulaţie a acestui 

echipament. 

(2) Aceste reguli indică, în special, împrejurările sau situaţiile de risc în care este necesară utilizarea 

echipamentului individual de protecţie, fără a aduce atingere priorităţii care trebuie să se acorde mijloacelor de 

protecţie colectivă. 

(3) Anexele nr. 1–3 au un caracter orientativ, conţin informaţii utile pentru stabilirea acestor reguli şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 17 

Atunci când Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei adaptează regulile prevăzute la art. 16, acesta ia 

în considerare orice modificări semnificative ale riscului, mijloacelor de protecţie colectivă şi echipamentelor 

individuale de protecţie, determinate de evoluţiile tehnologice. 

Art. 18 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei consultă organizaţiile angajatorilor şi lucrătorilor cu privire 

la regulile prevăzute la art. 16 şi 17. 

 

SECŢIUNEA a 4-a 

Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor 

Art. 19 

Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, lucrătorii 

şi/sau reprezentanţii acestora sunt informaţi cu privire la toate măsurile ce trebuie luate în domeniul securităţii 

şi sănătăţii lucrătorilor, atunci când aceştia utilizează echipamente individuale de protecţie la locul de muncă. 

Art. 20 

Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora cu privire la problemele la care se face 

referire în prezenta hotărâre, inclusiv în anexele la aceasta, se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 18 

din Legea nr. 319/2006. 

CAPITOLUL III 

Dispoziţii finale 

Art. 21 

Adaptările de natură strict tehnică ale anexelor nr. 1–3 se efectuează de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale 

şi Familiei, în funcţie de: 

a) adoptarea reglementărilor de armonizare tehnică şi de standardizare cu privire la echipamentele individuale 

de protecţie; şi/sau 
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b) progresele tehnice, evoluţia reglementărilor sau specificaţiilor internaţionale ori a cunoştinţelor din domeniul 

echipamentelor individuale de protecţie. 

Art. 22 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei raportează Comisiei Europene la fiecare 5 ani cu privire la 

aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali. 

 

ANEXA Nr. 2 

LISTA 

orientativă şi neexhaustivă a echipamentelor individuale de protecţie 

Protecţia capului: 
– căşti de protecţie pentru utilizare în industrie (mine, şantiere de lucrări publice, alte ramuri industriale); 

– acoperământ uşor pentru protecţia scalpului (caschete, bonete, plase de păr, cu sau fără cozoroc); 

– acoperământ pentru cap (bonete, caschete, pălării etc. din material textil, material textil tratat etc.). 

Protecţia împotriva zgomotului: 
– antifoane interne şi alte dispozitive similare; 

– căşti antifonice (care acoperă tot capul); 

– antifoane externe care pot fi montate pe căşti de protecţie industriale; 

– antifoane externe cu receptor de joasă frecvenţă încorporat; 

– antifoane cu comunicare audio. 

Protecţia ochilor şi a feţei: 
– ochelari cu braţe; 

– ochelari-mască; 

– ochelari-mască împotriva radiaţiilor X, ochelari-mască împotriva radiaţiilor laser, ochelari-mască împotriva 

radiaţiilor ultraviolete, infraroşii, vizibile; 

– ecrane faciale (viziere); 

– măşti şi căşti pentru sudura cu arc (măşti de mână, măşti cu fixare pe cap sau măşti care pot fi montate pe 

căşti de protecţie). 

Protecţia respiratorie: 
– aparate filtrante împotriva pulberilor, gazelor şi pulberilor radioactive; 

– aparate de protecţie respiratorie izolante cu aducţie de aer; 

– aparate de protecţie respiratorie cu mască de sudură detaşabilă; 

– aparate şi dispozitive pentru scufundare; 

– costume pentru scufundare. 

Protecţia mâinii şi braţului: 
– mănuşi care asigură protecţie: 

• împotriva agresiunilor mecanice (înţepături, tăieturi, vibraţii etc.); 

• împotriva substanţelor chimice; 

• pentru electricieni şi împotriva căldurii; 

– mănuşi cu un deget; 

– degetare; 

– mânecuţe; 

– manşetă de protecţie a încheieturii mâinii pentru munci grele; 

– mitene (mănuşi fără degete); 

– mănuşi de protecţie. 

Protecţia picioarelor şi a gambelor: 
– pantofi, bocanci, cizme semiînalte şi cizme de securitate; 

– încălţăminte la care se pot scoate rapid şireturile sau cârligele; 

– încălţăminte cu bombeu suplimentar de protecţie; 

– încălţăminte şi supraîncălţări cu tălpi rezistente de căldură; 

– încălţăminte, cizme şi supraîncălţări rezistente la căldură; 

– încălţăminte, cizme şi supraîncălţări termoizolante; 

– încălţăminte, cizme şi supraîncălţări împotriva vibraţiilor; 

– încălţăminte, cizme şi supraîncălţări antistatice; 
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– încălţăminte, cizme şi supraîncălţări electroizolante; 

– cizme pentru lucrătorii cu ferăstraie cu lanţ; 

– saboţi; 

– genunchiere; 

– glezniere detaşabile; 

– ghetre; 

– tălpi detaşabile (rezistente la căldură, perforare sau transpiraţie); 

– crampoane detaşabile pentru gheaţă, zăpadă sau podele alunecoase. 

Protecţia pielii: 
– creme de protecţie/unguente. 

Protecţia trunchiului şi a abdomenului: 
– veste, jachete şi şorţuri de protecţie împotriva agresiunilor mecanice (înţepare, tăiere, stropi de metal topit 

etc.); 

– veste, jachete şi şorţuri de protecţie împotriva substanţelor chimice; 

– veste cu sistem de încălzire; 

– veste de salvare; 

– şorţuri de protecţie împotriva radiaţiilor X; 

– centuri lomboabdominale. 

Protecţia întregului corp 

Echipament proiectat pentru a preveni căderile: 
– echipament de prevenire a căderilor (echipament complet cu toate accesoriile necesare); 

– echipament de frânare cu absorbire a energiei cinetice (echipament complet cu toate accesoriile necesare); 

– dispozitive de susţinere a corpului (centuri de securitate). 

Îmbrăcăminte de protecţie: 
– îmbrăcăminte pentru lucru „de securitate“ (două piese şi combinezoane); 

– îmbrăcăminte de protecţie împotriva agresiunilor mecanice (înţepare, tăiere etc.); 

– îmbrăcăminte de protecţie împotriva substanţelor chimice; 

– îmbrăcăminte de protecţie împotriva proiecţiilor de metal topit şi a radiaţiilor infraroşii; 

– îmbrăcăminte de protecţie rezistentă la căldură; 

– îmbrăcăminte termoizolantă; 

– îmbrăcăminte de protecţie împotriva contaminării radioactive; 

– îmbrăcăminte de protecţie împotriva pulberilor; 

– îmbrăcăminte de protecţie împotriva gazelor; 

– îmbrăcăminte şi accesorii (banderole, mănuşi etc.) de semnalizare fluorescente, reflectorizante; 

– pături de protecţie. 

ANEXA Nr. 3 

LISTA 

orientativă şi neexhaustivă a activităţilor şi sectoarelor de activitate care pot necesita utilizarea 

de echipament individual de protecţie 

1.Protecţia capului (protecţia craniului) 

Căşti de protecţie: 
– lucrări de construcţii, în special activitate pe, sub sau în apropierea schelelor şi locurilor de muncă la 

înălţime, la operaţii de montare şi demontare a cofrajelor, de asamblare şi instalare, activitate desfăşurată pe 

schele şi de demolări; 

– lucrări de poduri metalice, construcţii metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri hidraulice de metal, furnale, 

oţelării şi laminoare, containere mari, conducte mari, cazane şi centrale electrice; 

– lucrări în fose, şanţuri, puţuri şi galerii; 

– terasamente şi lucrări în piatră; 

– lucrări în subteran, cariere, excavări la suprafaţă, halde; 

– lucrări cu unelte de împuşcat bolţuri; 

– lucrări cu explozivi; 

– lucrări în vecinătatea lifturilor, dispozitivelor de ridicare, macaralelor şi a transportoarelor; 

– lucrări la furnale, instalaţii de concasare fină, oţelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matriţare la 

cald şi turnare; 
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– lucrări la cuptoare industriale, containere, maşini, silozuri, buncăre şi conducte; 

– lucrări de construcţii navale; 

– lucrări de manevră feroviare; 

– lucrări în abatoare. 

2.Protecţia picioarelor 

Încălţăminte de securitate cu talpă antiperforaţie: 
– lucrări de construcţii, civile şi rutiere; 

– lucrări pe schele; 

– lucrări de demolare; 

– lucrări de construcţii în beton şi plăci prefabricate, care presupun montarea şi demontarea cofrajelor; 

– lucrări pe şantiere şi în spaţii de depozitare; 

– lucrări pe acoperişuri. 

Încălţăminte de securitate fără talpă antiperforaţie: 
– lucrări pe poduri metalice, construcţii metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri hidraulice de metal, furnale, 

oţelării şi laminoare, containere mari, conducte mari, cazane şi centrale electrice; 

– construcţia de cuptoare, instalaţii de încălzire şi ventilare şi lucrări de asamblare de metale; 

– lucrări de transformare şi întreţinere; 

– lucrări cu furnale, instalaţii de concasare fină, oţelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matriţare la 

cald, presări la cald şi trefilare; 

– lucrări în cariere şi în exploatări de suprafaţă şi halde; 

– extracţia şi prelucrarea pietrei; 

– producţia, tratarea şi prelucrarea produselor din sticlă plată şi a recipientelor din sticlă; 

– lucrări de manipulare a formelor în industria ceramicii; 

– căptuşirea cuptoarelor din industria ceramicii; 

– lucrări de turnare în industria produselor ceramice şi a materialelor de construcţii; 

– transport şi depozitare; 

– lucrări cu blocuri de carne congelată şi ambalaje metalice de conserve alimentare; 

– lucrări de construcţii navale; 

– lucrări de manevră feroviare. 

Încălţăminte de securitate cu toc sau talpă ortopedică şi inserţie antiperforaţie: 
– lucrări pe acoperişuri. 

Încălţăminte de securitate cu tălpi termoizolante: 
– lucrări cu şi pe materiale foarte fierbinţi sau foarte reci. 

Încălţăminte de securitate care se poate dezechipa uşor: 
– acolo unde există riscul penetrării de substanţe incandescente. 

3.Protecţia ochilor sau a feţei 

Ochelari de protecţie, viziere şi ecrane faciale: 
– lucrări de sudură, polizare şi debitare; 

– lucrări de găurire şi gravare; 

– lucrări de tăiere şi prelucrare a pietrei; 

– lucrări cu unelte de împuşcat bolţuri; 

– utilizarea de maşini a căror funcţionare se bazează pe îndepărtarea şpanului în cazul prelucrării de materiale 

care produc şpan; 

– matriţarea la cald; 

– îndepărtarea şi mărunţirea cioburilor; 

– pulverizarea de substanţe abrazive; 

– lucrări cu soluţii acide şi alcaline, dezinfectanţi şi produse de curăţare corozive; 

– utilizarea de dispozitive cu jet lichid; 

– lucrări cu şi în apropierea materialelor incandescente; 

– lucrări cu căldură radiantă; 

– lucrări cu laser. 

4.Protecţia respiratorie 

Semimăşti/Aparate de protecţie respiratorie: 
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– lucrări în containere, spaţii înguste şi cuptoare industriale alimentate cu gaz, în cazul în care poate exista 

riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă; 

– lucrări la gura de încărcare a furnalelor; 

– lucrări în apropierea convertizoarelor şi a conductelor de gaz ale furnalelor; 

– lucrări în apropierea oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja vapori de metale grele; 

– lucrări pe căptuşeala furnalelor şi a oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja pulberi; 

– vopsirea prin pulverizare fără ventilaţie corespunzătoare; 

– lucrări în puţuri, canale şi alte spaţii subterane ale sistemului de canalizare; 

– lucrări în instalaţii de răcire în care există riscul scurgerii agentului de refrigerare. 

5.Protecţia auzului 

Antifoane: 
– lucrări la prese de metale; 

– lucrări cu dispozitive pneumatice; 

– lucrări ale personalului de la sol în aeroporturi; 

– lucrări de treierat; 

– lucrări în industria lemnului şi textilă. 

6.Protecţia corpului, braţelor şi mâinilor 

Îmbrăcăminte de protecţie: 
– lucrări cu acizi şi soluţii caustice, dezinfectanţi şi substanţe de curăţare corozive; 

– lucrări cu sau în apropierea materialelor fierbinţi şi acolo unde se simt efectele căldurii; 

– lucrări cu produse din sticlă plată; 

– lucrări de sablare; 

– lucrări în camere frigorifice. 

Îmbrăcămite de protecţie greu inflamabilă: 
– lucrări de sudură în spaţii înguste. 

Şorţuri rezistente la perforaţie: 

– lucrări de dezosare şi tranşare; 

– lucrări cu cuţite de mână care implică îndreptarea cuţitului spre corp. 

Şorţuri din piele: 

– lucrări de sudură; 

– lucrări de forjare; 

– lucrări de turnare. 

Protecţia antebraţului: 

– lucrări de dezosare şi tranşare. 

Mănuşi: 

– lucrări de sudură; 

– manipularea de obiecte cu muchii ascuţite, dar nu la utilizarea maşinilor care prezintă riscul ca mănuşa să fie 

prinsă; 

– lucrări neprotejate cu acizi şi soluţii caustice. 

Mănuşi din împletitură metalică: 
– lucrări de dezosare şi tranşare; 

– utilizarea obişnuită a cuţitelor de mână în producţie şi abatoare; 

– schimbarea cuţitelor la maşinile de tăiat. 

7.Îmbrăcăminte de protecţie împotriva intemperiilor: 

– lucrări în aer liber pe ploaie şi vreme rece. 

8.Îmbrăcăminte reflectorizantă: 

– lucrări în locuri în care lucrătorii trebuie să poată fi observaţi la timp. 

9.Centuri de securitate: 

– lucrări pe schele; 

– asamblarea de piese prefabricate; 

– lucrări pe stâlpi. 

10.Frânghii de securitate: 

– lucrări în cabine de macarale amplasate la mare înălţime; 

– lucrări în cabine de stivuitoare şi elevatoare amplasate la mare înălţime în depozite; 
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– lucrări în partea superioară a turnurilor de sondă; 

– lucrări în puţuri şi canalizări. 

11.Protecţia pielii: 

– prelucrarea materialelor de acoperire; 

– lucrări de tăbăcărie. 

 

HOTĂRÂRE nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi          sănătate pentru 

locul de muncă 

  

Art. 1 

Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă, aşa cum este 

definit la art. 4. 

 

Art. 2 

Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: 

a)mijloacelor de transport utilizate în afara întreprinderii şi/sau unităţii sau locurilor de muncă din interiorul 

mijloacelor de transport; 

b)şantierelor temporare sau mobile; 

c)industriilor extractive; 

d)vaselor de pescuit; 

e)câmpurilor, pădurilor şi altor terenuri care aparţin unei întreprinderi agricole sau forestiere, dar sunt situate în 

afara ariei clădirilor întreprinderii. 

Art. 3 

Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate domeniului prevăzula art. 

1, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice din prezenta hotărâre. 

 

Art. 4 

În sensul prezentei hotărâri, prin loc de muncă se înţelege locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în 

clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau a unităţii la care 

lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii. 

 

Art. 5 

Se consideră că un lucrător lucrează în condiţii de izolare atunci când nu are contact vizual şi comunicare 

verbală directă cu alţi lucrători, în cele mai multe cazuri pentru o perioadă de timp mai mare de o oră, şi când 

nu este posibil să i se acorde ajutor imediat în caz de accident sau când se află într-o situaţie critică. 

 

Art. 6 

Locurile de muncă utilizate pentru prima dată după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri trebuie să 

îndeplinească cerinţele minime de securitate şi sănătate prevăzute în anexa nr. 1. 

 

lArt. 7 

Locurile de muncă aflate deja în folosinţă înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri trebuie să 

îndeplinească cerinţele minime de securitate şi sănătate prevăzute în anexa nr. 2. 

 

Art. 8 

În scopul asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, angajatorul trebuie să ia toate măsurile ca: 

a)să fie păstrate în permanenţă libere căile de acces ce conduc spre ieşirile de urgenţă şi ieşirile propriu-zise; 

b)să fie realizată întreţinerea tehnică a locului de muncă şi a echipamentelor şi dispozitivelor, în special a celor 

menţionate în anexele nr. 1 şi 2, iar orice neconformităţi constatate şi susceptibile de a afecta securitatea şi 

sănătatea lucrătorilor să fie corectate cât mai curând posibil; 

c)să fie curăţate cu regularitate, pentru a se asigura un nivel de igienă corespunzător locului de muncă, 

echipamentele şi dispozitivele, în special cele menţionate la pct. 6 din anexa nr. 1 şi la pct. 6 din anexa nr. 2; 

d)să fie cu regularitate întreţinute şi verificate echipamentele şi dispozitivele de securitate destinate prevenirii 

sau eliminării pericolelor, în special cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. 
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Art. 9 

Atunci când locurile de muncă suferă modificări, extinderi şi/sau transformări după data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri, angajatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că aceste modificări, 

extinderi şi/sau transformări sunt în concordanţă cu cerinţele minime corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 1. 

Art. 10 

Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006, referitoare la informarea lucrătorilor, 

lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora trebuie să fie informaţi cu privire la toate măsurile ce trebuie luate în 

domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă. 

 

lArt. 11 

Personalul care lucrează în condiţii de izolare trebuie să fie informat cu privire la: 

a)manevrarea echipamentului de muncă, starea acestuia (fiabilitate şi accesibilitate); 

b)riscurile de accidentare şi modul de acţiune în caz de apariţie a acestora; 

c)comportamentul adecvat în cazul producerii unei avarii sau al apariţiei unei situaţii critice; 

d)utilizarea echipamentului individual de protecţie;e)primul ajutor; 

f)utilizarea sistemului de supraveghere şi de legătură cu exteriorul. 

 

Art. 12 

Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora cu privire la problemele la care se face 

referire în prezenta hotărâre trebuie să se desfăşoare în conformitate cu prevederile art. 18 şi 19 din Legea nr. 

319/2006. 

 

Art. 13 

Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea contravenţională, civilă sau penală, potrivit Legii 

nr. 319/2006 

Art. 14 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei 

Muncii şi de către inspectorii de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice. 

 

Art. 15 

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ANEXA Nr. 1: CERINŢE MINIME de securitate şi sănătate pentru locurile de muncă utilizate pentru 

prima dată conform art. 6 din hotărâre 
 

1.Observaţie preliminară 

Obligaţiile menţionate în prezenta anexă se aplică ori de câte ori caracteristicile locului de muncă, activitatea, 

împrejurările sau un risc impun acest lucru. 

2.Stabilitate şi rezistenţă 

Clădirile care adăpostesc locuri de muncă trebuie să aibă o structură şi o rezistenţă corespunzătoare naturii 

utilizării lor. 

3.Instalaţii electrice 

Instalaţiile electrice trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât să nu prezinte un pericol de incendiu sau 

explozie. 

Lucrătorii trebuie să fie protejaţi împotriva riscului de accidentare prin atingere directă şi/sau atingere indirectă. 

Proiectarea, construcţia şi alegerea materialului şi dispozitivelor de protecţie trebuie să ţină seama de tensiunea 

nominală, influenţa condiţiilor externe şi de competenţa lucrătorilor care au acces la părţile componente ale 

instalaţiei. 

4.Căi şi ieşiri de urgenţă 

4.1.Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie să rămână în permanenţă libere şi să conducă în mod cât mai direct 

posibil în aer liber sau în spaţii sigure. 

4.2.În caz de pericol, trebuie să fie posibilă evacuarea rapidă şi în condiţii cât mai sigure a lucrătorilor de la 

toate posturile de lucru. 
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4.3.Numărul, amplasarea şi dimensiunile căilor şi ieşirilor de urgenţă depind de utilizare, de echipament şi de 

dimensiunile locurilor de muncă, precum şi de numărul maxim de persoane care pot fi prezente. 

4.4.Uşile de ieşire în caz de urgenţă trebuie să se deschidă spre exterior. 

Uşile de ieşire de urgenţă nu trebuie să fie încuiate sau fixate astfel încât să nu poată fi deschise imediat şi cu 

uşurinţă de către orice persoană care ar avea nevoie să le utilizeze în caz de urgenţă. Uşile glisante sau turnante 

nu sunt permise în cazul în care acestea au destinaţia de ieşiri de urgenţă. 

4.5.Căile şi ieşirile de urgenţă speciale trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 

nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă. 

Această semnalizare trebuie să fie suficient de rezistentă şi să fie plasată în locurile corespunzătoare. 

4.6.Uşile de ieşire de urgenţă nu trebuie să fie încuiate. 

Căile şi ieşirile de urgenţă, precum şi căile de circulaţie şi uşile de acces spre acestea trebuie să fie eliberate de 

orice obstacole, astfel încât să poată fi utilizate în orice moment fără dificultate. 

4.7.Căile şi ieşirile de urgenţă care necesită iluminare trebuie prevăzute cu iluminat de siguranţă/urgenţă de 

intensitate suficientă, în cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrică. 

5.Detectarea şi prevenirea incendiilor 

5.1.În funcţie de dimensiunile şi destinaţia clădirilor, de echipamentele pe care acestea le conţin, de 

proprietăţile fizice şi chimice ale substanţelor prezente şi de numărul maxim potenţial de persoane prezente, 

locurile de muncă trebuie prevăzute cu dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor şi, dacă este 

cazul, cu detectoare de incendii şi sisteme de alarmă. 

5.2.Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie să fie uşor accesibile şi simplu de 

manevrat.Acestea trebuie să fie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

971/2006.Aceste semnalizări trebuie să fie suficient de rezistente şi amplasate în locuri corespunzătoare. 

6.Ventilaţia locurilor de muncă în spaţii închise 

6.1.La locurile de muncă în spaţii închise trebuie luate măsuri pentru a asigura suficient aer proaspăt, avându-se 

în vedere metodele de lucru utilizate şi cerinţele fizice impuse lucrătorilor. 

În cazul utilizării unui sistem de ventilare forţată, acesta trebuie să fie menţinut în stare de funcţionare. 

Orice avarie trebuie semnalizată de un sistem de control, dacă acest lucru este necesar pentru sănătatea 

lucrătorilor. 

6.2.Dacă se utilizează instalaţii de ventilare mecanică sau de aer condiţionat, acestea trebuie să funcţioneze 

astfel încât să nu creeze disconfort prin expunerea lucrătorilor la curenţi de aer. 

Orice depunere sau impuritate ce poate crea un risc imediat pentru sănătatea lucrătorilor prin poluarea 

atmosferei trebuie eliminată fără întârziere. 

7.Temperatura în încăperi 

7.1.În timpul programului de lucru, temperatura din încăperile ce cuprind posturi de lucru trebuie să fie 

adecvată organismului uman, ţinându-se seama de metodele de lucru utilizate şi de cerinţele fizice impuse 

lucrătorilor. 

7.2.Temperatura în camerele de odihnă, în încăperile pentru personalul de serviciu permanent, în grupurile 

sanitare, în cantine şi în încăperile pentru acordarea primului ajutor trebuie să corespundă destinaţiei specifice a 

acestor încăperi. 

7.3.Ferestrele, luminatoarele şi glasvandurile trebuie să permită evitarea luminii solare excesive la locurile de 

muncă, în funcţie de natura muncii şi de locul de muncă. 

8.Iluminatul natural şi artificial 

8.1.În măsura în care este posibil, locurile de muncă trebuie să aibă iluminat natural suficient şi să fie prevăzut 

un iluminat artificial adecvat pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor. 

8.2.Instalaţiile de iluminat din încăperile cu posturi de lucru şi de pe căile de acces şi de circulaţie trebuie 

amplasate în aşa fel încât să nu existe riscul de accidentare a lucrătorilor ca rezultat al tipului de iluminat 

montat. 

8.3.Locurile de muncă în care lucrătorii sunt în mod deosebit expuşi riscurilor în caz de întrerupere a 

iluminatului artificial trebuie să fie prevăzute cu iluminat de siguranţă/urgenţă de o intensitate suficientă. 

9.Pardoseli, pereţi, plafoane şi acoperişuri ale încăperilor 

9.1.Pardoselile locurilor de muncă trebuie să fie lipsite de proeminenţe, de găuri sau de planuri înclinate 

periculoase şi trebuie să fie fixe, stabile şi nealunecoase. 

Încăperile care cuprind posturi de lucru trebuie să fie izolate termic în mod corespunzător, ţinându-se seama de 

tipul de întreprindere şi de activitatea fizică a lucrătorilor. 
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9.2.Suprafeţele pardoselilor, pereţilor şi plafoanelor din încăperi trebuie să fie curăţate şi renovate pentru a se 

obţine condiţii de igienă corespunzătoare. 

9.3.Pereţii transparenţi sau translucizi, în special pereţii despărţitori realizaţi integral din sticlă, din încăperi sau 

din vecinătatea posturilor de lucru şi a căilor de circulaţie trebuie să fie semnalizaţi clar şi construiţi din 

materiale securizate sau să fie separaţi de aceste posturi de lucru şi căi de circulaţie, pentru a preveni intrarea în 

contact a lucrătorilor cu pereţii şi rănirea cauzată de spargerea lor în bucăţi. 

9.4.Accesul pe acoperişurile construite din materiale cu rezistenţă insuficientă trebuie permis numai dacă există 

echipamente care să asigure executarea lucrării în condiţii de securitate. 

10.Ferestre şi luminatoare 

10.1.Lucrătorii trebuie să aibă posibilitatea să deschidă, să închidă, să regleze sau să fixeze ferestrele, 

luminatoarele şi ventilatoarele în condiţii de securitate. Când sunt deschise, acestea trebuie poziţionate şi fixate 

astfel încât să nu constituie un pericol pentru lucrători. 

10.2.Ferestrele şi luminatoarele trebuie să fie concepute în raport cu echipamentul sau trebuie prevăzute cu 

dispozitive care să permită curăţarea lor fără riscuri pentru lucrătorii care execută această muncă sau pentru 

lucrătorii prezenţi în clădire sau în jurul acesteia. 

11.Uşi şi porţi 

11.1.Poziţia, numărul şi dimensiunile uşilor şi porţilor, precum şi materialele care se folosesc la construcţia 

acestora sunt determinate de natura şi utilizarea încăperilor sau incintelor. 

11.2.Uşile transparente trebuie să fie marcate corespunzător, la înălţimea vederii. 

11.3.Uşile şi porţile batante trebuie să fie transparente sau să aibă un panou transparent. 

11.4.Dacă suprafeţele transparente sau translucide ale uşilor şi porţilor nu sunt construite dintr-un material 

securizat şi dacă există pericolul ca lucrătorii să fie răniţi în cazul spargerii unei uşi sau porţi, suprafeţele 

trebuie să fie protejate împotriva spargerii. 

11.5.Uşile glisante trebuie să fie prevăzute cu un sistem de siguranţă care să împiedice ieşirea de pe şine şi 

căderea lor. 

11.6.Uşile şi porţile care se deschid în sus trebuie să fie prevăzute cu un sistem de siguranţă care să împiedice 

căderea lor. 

11.7.Uşile şi porţile situate de-a lungul căilor de salvare trebuie să fie marcate corespunzător. 

Trebuie să fie posibilă deschiderea lor din interior în orice moment, fără ajutor special. 

Trebuie să fie posibilă deschiderea uşilor atunci când locurile de muncă sunt ocupate. 

11.8.În vecinătatea imediată a oricăror porţi destinate în principal circulaţiei vehiculelor trebuie să existe uşi 

pentru pietoni, cu excepţia cazului în care utilizarea de către pietoni a acestor porţi nu prezintă un pericol; astfel 

de uşi trebuie să fie marcate clar şi degajate în permanenţă. 

11.9.Uşile şi porţile mecanice trebuie să funcţioneze fără să prezinte un risc de accidentare pentru lucrători. 

Acestea trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de oprire de urgenţă accesibile şi uşor de identificat şi, dacă nu 

se deschid automat în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, să poată fi deschise manual. 

12.Căile de circulaţie - zone periculoase 

12.1.Căile de circulaţie, inclusiv treptele, scările fixe, cheiurile şi rampele de încărcare trebuie să fie amplasate 

şi dimensionate astfel încât să asigure un acces uşor, sigur şi adecvat pentru pietoni şi vehicule fără a pune în 

pericol lucrătorii aflaţi în vecinătatea acestor căi de circulaţie. 

12.2.Căile utilizate pentru circulaţia pietonală şi/sau pentru transportul intern trebuie să fie dimensionate în 

concordanţă cu numărul potenţial de utilizatori şi tipul de activitate. 

Dacă pe căile de circulaţie sunt utilizate mijloace de transport, trebuie să fie asigurate distanţele minime de 

securitate pentru pietoni. 

12.3.Căile de circulaţie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel încât să existe o distanţă suficientă faţă de 

uşi, porţi, treceri pentru pietoni, culoare şi scări. 

12.4.Atunci când echipamentele din încăperi şi utilizarea acestora impun protecţia lucrătorilor, căile de 

circulaţie trebuie să fie marcate clar. 

12.5.Dacă locurile de muncă includ zone periculoase în care, dată fiind natura activităţii, există riscul căderii 

lucrătorului sau a unor obiecte, aceste locuri trebuie să fie prevăzute cu dispozitive care să evite pătrunderea 

lucrătorilor neautorizaţi în aceste zone. 

Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii care sunt autorizaţi să pătrundă în zonele 

periculoase. 

Zonele periculoase trebuie marcate clar. 
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13.Măsuri specifice pentru scări rulante şi transportoare 

Scările rulante şi transportoarele trebuie să funcţioneze în condiţii de securitate. 

Acestea trebuie prevăzute cu dispozitive de securitate necesare şi dotate cu dispozitive de oprire de urgenţă 

accesibile şi uşor de identificat. 

14.Cheiuri şi rampe de încărcare 

14.1.Cheiurile şi rampele de încărcare trebuie să corespundă dimensiunilor încărcăturilor care se transportă. 

14.2.Cheiurile de încărcare trebuie să aibă cel puţin un punct de ieşire. 

Dacă este posibil din punct de vedere tehnic, docurile care depăşesc o anumită lungime trebuie să aibă câte un 

punct de ieşire la fiecare capăt. 

14.3.Rampele de încărcare trebuie să fie sigure pentru a preveni căderile lucrătorilor. 

15.Dimensiunile încăperilor şi volumul de aer în încăperi - libertatea de mişcare la postul de lucru 

15.1.Încăperile de lucru trebuie să aibă o suprafaţă, o înălţime şi un volum de aer suficiente, care să permită 

lucrătorilor să îşi îndeplinească sarcinile de muncă fără riscuri pentru securitatea, sănătatea sau confortul 

acestora. 

15.2.Dimensiunile zonei neocupate a postului de lucru trebuie să fie calculate astfel încât să permită 

lucrătorilor să aibă suficientă libertate de mişcare pentru a-şi îndeplini sarcinile de muncă. 

Dacă acest lucru nu este posibil din motive specifice postului de lucru, lucrătorul trebuie să aibă suficientă 

libertate de mişcare în apropierea postului său de lucru. 

16.Încăperi pentru odihnă 

16.1.Dacă securitatea sau sănătatea lucrătorilor, în special datorită tipului activităţii sau prezenţei unui număr 

mare de angajaţi, impun acest lucru, lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziţie încăperi pentru odihnă uşor 

accesibile. 

Această prevedere nu se aplică dacă lucrătorii sunt angajaţi în birouri sau în încăperi de lucru similare care 

oferă posibilităţi echivalente de relaxare în timpul pauzelor. 

16.2.Încăperile pentru odihnă trebuie să fie suficient de mari şi prevăzute cu un număr de mese şi scaune cu 

spătar corespunzător numărului de lucrători. 

16.3.În încăperile pentru odihnă trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru protecţia nefumătorilor împotriva 

disconfortului cauzat de fumul de tutun. 

16.4.Dacă orele de lucru sunt cu regularitate şi frecvent întrerupte şi nu există o încăpere pentru odihnă, trebuie 

să fie asigurate alte încăperi în care lucrătorii să poată sta în timpul unor astfel de întreruperi, ori de câte ori 

este necesar pentru securitatea sau sănătatea lor. 

Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru protecţia nefumătorilor împotriva disconfortului cauzat de fumul 

de tutun. 

17.Femei gravide şi mame care alăptează 

Femeile gravide şi mamele care alăptează trebuie să aibă posibilitatea de a se odihni în poziţie culcat în condiţii 

corespunzătoare. 

18.Instalaţii sanitare 

18.1.Vestiare şi dulapuri pentru îmbrăcăminte 

18.1.1. Lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziţie vestiare corespunzătoare dacă aceştia trebuie să poarte 

îmbrăcăminte de lucru specială şi dacă, din motive de sănătate sau de decenţă, nu li se poate cere să se schimbe 

într-un alt spaţiu. 

Vestiarele trebuie să fie uşor accesibile, să aibă o capacitate suficientă şi să fie prevăzute cu scaune. 

18.1.2. Vestiarele trebuie să aibă dimensiuni suficiente şi să aibă dotări care să permită fiecărui lucrător să îşi 

încuie îmbrăcămintea în timpul programului de lucru. 

Dacă este cazul (de exemplu, existenţa substanţelor periculoase, umiditate, murdărie), dulapurile pentru 

îmbrăcămintea de lucru trebuie să fie separate de cele pentru vestimentaţia şi efectele personale. 

18.1.3. Trebuie să existe vestiare separate sau o utilizare separată a vestiarelor pentru bărbaţi şi femei. 

18.1.4. Dacă vestiarele nu sunt necesare în sensul primului paragraf al pct. 18.1.1, trebuie prevăzut pentru 

fiecare lucrător un loc în care să îşi ţină îmbrăcămintea personală sub cheie. 

18.2.Duşuri şi chiuvete 

18.2.1. Trebuie prevăzute pentru lucrători duşuri corespunzătoare şi în număr suficient, dacă acest lucru este 

impus de natura activităţii sau din motive de sănătate. 

Trebuie prevăzute săli de duşuri separate sau o utilizare separată a sălilor de duşuri pentru bărbaţi şi pentru 

femei. 
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18.2.2. Sălile de duşuri trebuie să fie suficient de încăpătoare încât să permită fiecărui lucrător să îşi facă 

toaleta fără să fie deranjat şi în condiţii de igienă corespunzătoare. 

Duşurile trebuie prevăzute cu apă curentă rece şi calda. 

18.2.3. Atunci când duşurile nu sunt necesare în sensul primului paragraf al pct. 18.2.1, trebuie să fie prevăzute 

chiuvete cu apă curentă (şi cu apă caldă, dacă este necesar) adecvate şi în număr suficient şi care să fie 

amplasate în apropierea posturilor de lucru şi a vestiarelor. 

Din motive de decenţă, trebuie să existe chiuvete separate sau să fie asigurată utilizarea separată a acestora 

pentru bărbaţi şi pentru femei. 

18.2.4. Dacă încăperile cu duşuri sau chiuvete sunt separate de vestiare, trebuie să existe o cale uşoară de 

comunicare între ele. 

18.3.Cabine de WC-uri şi chiuvete în apropierea posturilor de lucru, a încăperilor de odihnă, a vestiarelor şi a 

sălilor de duşuri sau chiuvete, lucrătorii trebuie să dispună de locuri speciale, dotate cu un număr suficient de 

WC-uri şi de chiuvete. 

Trebuie prevăzute cabine de WC-uri separate pentru bărbaţi şi pentru femei sau utilizarea separată a acestora. 

19.Încăperi pentru acordarea primului ajutor 

19.1.În funcţie de dimensiunile spaţiilor de lucru, de tipul de activitate desfăşurată şi de frecvenţa accidentelor, 

trebuie să fie asigurate una sau mai multe încăperi pentru acordarea primului ajutor. 

19.2.Încăperile pentru acordarea primului ajutor trebuie echipate cu instalaţii şi dispozitive indispensabile 

pentru primul ajutor şi trebuie să permită accesul cu brancarde. 

Acestea trebuie să fie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 971/2006. 

19.3.De asemenea, echipamentul de prim ajutor trebuie să fie disponibil în toate locurile unde condiţiile de 

lucru o cer.Acest echipament trebuie să fie marcat corespunzător şi să fie uşor accesibil. 

20.Lucrători cu dizabilităţi 

La organizarea locurilor de muncă trebuie să se ţină seama de lucrătorii cu dizabilităţi, dacă este necesar. 

Această prevedere se aplică în special în ceea ce priveşte uşile, căile de comunicaţie, scările, duşurile, 

chiuvetele, WC-urile şi posturile de lucru utilizate sau ocupate direct de persoanele cu dizabilităţi. 

21.Locuri de muncă în aer liber (dispoziţii speciale) 

21.1.Posturile de lucru, căile de circulaţie şi alte zone sau instalaţii în aer liber, utilizate sau ocupate de lucrători 

în cursul activităţii lor, trebuie să fie organizate astfel încât pietonii sau vehiculele să circule în condiţii de 

securitate.Prevederile pct. 12, 13 şi 14 se aplică, de asemenea, căilor de circulaţie principale aflate în perimetrul 

întreprinderii (căi de circulaţie care conduc la posturi de lucru fixe), căilor de circulaţie utilizate pentru 

întreţinerea curentă şi supravegherea instalaţiilor întreprinderii şi spaţiilor de încărcare. Prevederile pct. 12 se 

aplică, de asemenea, locurilor de muncă în aer liber. 

21.2.Locurile de muncă în aer liber trebuie să fie iluminate corespunzător cu un sistem de iluminat artificial, 

dacă lumina naturală nu este suficientă. 

21.3.Când lucrătorii sunt angajaţi la posturi de lucru în aer liber, astfel de posturi de lucru trebuie să fie 

amenajate pe cât posibil astfel încât aceştia: 

a)să fie protejaţi împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile şi, dacă este necesar, împotriva căderii 

obiectelor; 

b)să nu fie expuşi unui nivel de zgomot dăunător, nici unor influenţe exterioare vătămătoare, cum ar fi gaze, 

vapori sau praf; 

c)să îşi poată părăsi posturile de lucru rapid în eventualitatea vreunui pericol sau să poată primi rapid asistenţă; 

d)să nu poată aluneca sau cădea. 

22.Locuri de muncă în condiţii de izolare (dispoziţii speciale) 

22.1.Angajatorul va numi prin decizie o persoană cu atribuţii concrete care să supravegheze lucrătorii care 

lucrează în condiţii de izolare. 

22.2.Pentru a se putea interveni în timp util în caz de accident sau avarie la locurile de muncă în condiţii de 

izolare, acestea vor fi dotate cu mijloace tehnice care permit legătura cu persoana care asigură supravegherea: 

a)constant automat (centrale de supraveghere, dispozitive de alarmare prin unde radio); 

b)periodic automat (radio-telefon, telefon); 

c)periodic prin intermediul unei persoane (apeluri telefonice, radio-telefon, cameră de luat vederi şi monitor). 

23.Principii ergonomice 

23.1.Dimensiunea locului de muncă se realizează în funcţie de particularităţile anatomice, fiziologice, 

psihologice ale organismului uman, precum şi de dimensiunile şi caracteristicile echipamentului de muncă, ale 
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mobilierului de lucru, de mişcările şi deplasările lucrătorului în timpul activităţii, de distanţele de securitate, de 

dispozitivele ajutătoare pentru manipularea maselor, ca şi de necesitatea asigurării confortului psihofizic. 

23.2.Eliminarea poziţiilor forţate, nenaturale, ale corpului lucrătorului şi asigurarea posibilităţilor de modificare 

a poziţiei în timpul lucrului se realizează prin amenajarea locului de muncă, prin optimizarea fluxului 

tehnologic şi prin utilizarea echipamentelor de muncă care respectă prevederile reglementărilor în vigoare. 

23.3.Locurile de muncă la care se lucrează în poziţie aşezat se dotează cu scaune concepute corespunzător 

caracteristicilor antropometrice şi funcţionale ale organismului uman, precum şi activităţii care se desfăşoară, 

corelându-se înălţimea scaunului cu cea a planului de lucru. 

23.4.La locurile de muncă unde se lucrează în poziţie ortostatică trebuie asigurate, de regulă, mijloace pentru 

aşezarea lucrătorului cel puţin pentru perioade scurte de timp (de exemplu, scaune, bănci). 

23.5.Echipamentele de muncă, mesele şi bancurile de lucru trebuie să asigure spaţiu suficient pentru sprijinirea 

comodă şi stabilă a membrelor inferioare în timpul activităţii, cu posibilitatea mişcării acestora. 

23.6.Înălţimea planului de lucru pentru poziţia aşezat sau ortostatică se stabileşte în funcţie de distanţa optimă 

de vedere, de precizia lucrării, de caracteristicile antropometrice ale lucrătorului şi de mărimea efortului 

membrelor superioare. 

23.7.Pentru evitarea mişcărilor de răsucire şi aplecare ale corpului, precum şi a mişcărilor foarte ample ale 

braţelor, trebuie luate măsuri de organizare corespunzătoare a fluxului tehnologic, de manipulare corectă a 

materiilor prime şi a produselor la echipamentele de muncă la care lucrătorul intervine direct. 

ANEXA Nr. 2: CERINŢE MINIME de securitate şi sănătate pentru locurile de muncă aflate deja în 

folosinţă, după cum se menţionează în art. 7 din hotărâre 

1.Observaţie preliminară 

Obligaţiile menţionate în prezenta anexă se aplică ori de câte ori caracteristicile locului de muncă, activitatea, 

împrejurările sau un risc impun acest lucru. 

2.Stabilitate şi rezistenţă 

Clădirile care adăpostesc locuri de muncă trebuie să aibă o structură şi o rezistenţă corespunzătoare naturii 

utilizării lor. 

3.Instalaţii electrice 

Instalaţiile electrice trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât să nu prezinte pericol de incendiu sau 

explozie; lucrătorii trebuie să fie protejaţi în mod adecvat împotriva riscului de accidentare prin atingere directă 

şi/sau atingere indirectă. 

Instalaţiile electrice şi dispozitivele de protecţie trebuie să corespundă tensiunii nominale, condiţiilor exterioare 

şi competenţei persoanelor care au acces la părţi ale instalaţiei. 

4.Căi şi ieşiri de urgenţă 

4.1.Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie să rămână în permanenţă libere şi să conducă în mod cât mai direct 

posibil în aer liber sau în spaţii sigure. 

4.2.În caz de pericol, trebuie să fie posibila evacuarea rapidă şi în condiţii cât mai sigure a lucrătorilor de la 

toate posturile de lucru. 

4.3.Trebuie să existe un număr corespunzător de căi de salvare şi ieşiri de urgenţă. 

4.4.Uşile de ieşire în caz de urgenţă trebuie să se deschidă spre exterior. 

Uşile glisante sau turnante nu sunt permise în cazul în care acestea au destinaţia de ieşiri de urgenţă. 

Uşile de ieşire de urgenţă nu trebuie să fie încuiate sau fixate astfel încât să nu poată fi deschise imediat şi cu 

uşurinţă de către orice lucrător care ar avea nevoie să le utilizeze în caz de urgenţă. 

4.5.Căile şi ieşirile de urgenţă speciale trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 

nr. 971/2006.Această semnalizare trebuie să fie suficient de rezistentă şi să fie amplasată în locurile 

corespunzătoare. 

4.6.Uşile de ieşire de urgenţă nu trebuie să fie încuiate. 

Căile şi ieşirile de urgenţă, precum şi căile de circulaţie şi uşile de acces spre acestea trebuie să fie eliberate de 

orice obstacole, astfel încât să poată fi utilizate în orice moment fără dificultate. 

4.7.Căile şi ieşirile de urgenţă care necesită iluminare trebuie prevăzute cu iluminat de siguranţă/urgenţă de 

intensitate suficientă în cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrică. 

5.Detectarea şi prevenirea incendiilor 

5.1.În funcţie de dimensiunile şi destinaţia clădirilor, de echipamentele pe care acestea le conţin, de 

proprietăţile fizice şi chimice ale substanţelor prezente şi de numărul maxim potenţial de persoane prezente, 
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locurile de muncă trebuie prevăzute cu dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor şi, dacă este 

necesar, cu detectoare de incendii şi sisteme de alarmă. 

5.2.Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie să fie uşor accesibile şi uşor de manevrat. 

Acestea trebuie să fie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 971/2006. 

Aceste semnalizări trebuie să fie suficient de rezistente şi amplasate în locuri corespunzătoare. 

6.Ventilaţia locurilor de muncă în spaţii închise Trebuie luate măsuri pentru a asigura suficient aer proaspăt 

la locurile de muncă în spaţii închise, avându-se în vedere metodele de lucru utilizate şi cerinţele fizice impuse 

lucrătorilor. 

În cazul utilizării unui sistem de ventilare forţată, acesta trebuie să fie menţinut în stare de funcţionare. 

Orice avarie trebuie semnalizată de un sistem de control, dacă acest lucru este necesar pentru sănătatea 

lucrătorilor. 

7.Temperatura în încăperi 

7.1.În timpul programului de lucru, temperatura din încăperile ce conţin posturi de lucru trebuie să fie adecvată 

organismului uman, ţinându-se seama de metodele de lucru utilizate şi de cerinţele fizice impuse lucrătorilor. 

7.2.Temperatura în camerele de odihnă, încăperile pentru personalul de serviciu permanent, în încăperile 

sanitare, în cantine şi în încăperile pentru acordarea primului ajutor trebuie să corespundă destinaţiei specifice a 

acestor încăperi. 

8.Iluminatul natural şi artificial 

8.1.În măsura în care este posibil, locurile de muncă trebuie să aibă iluminat natural suficient şi să fie prevăzut 

un iluminat artificial adecvat pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor. 

8.2.Locurile de muncă în care lucrătorii sunt în mod deosebit expuşi riscurilor în caz de defecţiune la 

iluminatul artificial trebuie să fie prevăzute cu iluminat de siguranţă/urgenţă de intensitate suficientă. 

9.Uşi şi porţi 

9.1.Uşile transparente trebuie să fie marcate corespunzător, la înălţimea vederii. 

9.2.Uşile şi porţile batante trebuie să fie transparente sau să aibă un panou transparent. 

10.Zone periculoase 

Dacă locurile de muncă includ zone periculoase în care, dată fiind natura activităţii, există riscul căderii 

lucrătorului sau a unor obiecte, aceste zone trebuie să fie prevăzute, în măsura în care este posibil, cu 

dispozitive care să evite pătrunderea lucrătorilor neautorizaţi în aceste zone.Trebuie luate măsuri 

corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii care sunt autorizaţi să pătrundă în zonele periculoase. 

Zonele periculoase trebuie marcate clar. 

11.Încăperi şi zone pentru odihnă 

11.1.Dacă securitatea sau sănătatea lucrătorilor, în special datorită tipului activităţii sau prezenţei unui numai 

mai mare de angajaţi decât cel prevăzut, impun acest lucru, lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziţie 

încăperi pentru odihnă uşor accesibile sau zone pentru odihni corespunzătoare. 

Această prevedere nu se aplică dacă lucrătorii sun angajaţi în birouri sau în încăperi de lucru similare car oferă 

posibilităţi echivalente de relaxare în timpul pauzelor. 

11.2.Încăperile şi zonele pentru odihnă trebui prevăzute cu mese şi scaune cu spătar. 

11.3.În încăperile şi zonele pentru odihnă trebuie luai măsuri corespunzătoare pentru protecţia nefumătorilor 

împotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun. 

12.Femei gravide şi mame care alăptează 

Femeile gravide şi mamele care alăptează trebuie 5 aibă posibilitatea de a se odihni în poziţie culcat în condiţii 

corespunzătoare. 

13.Instalaţii sanitare 

13.1.Vestiare şi dulapuri pentru îmbrăcăminte 

13.1.1. Lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziţie vestiare corespunzătoare dacă aceştia trebuie să poarte 

îmbrăcăminte de lucru specială şi dacă, din motive sănătate sau de decenţă, nu li se poate cere să schimbe într-

un alt spaţiu.Vestiarele trebuie să fie uşor accesibile şi să aibă capacitate suficientă. 

13.1.2. Vestiarele trebuie să aibă dotări care să permită fiecărui lucrător să îşi încuie îmbrăcămintea personală 

în timpul programului de lucru.Dacă este cazul (de exemplu, existenţa substanţelor periculoase, umiditate, 

murdărie), vestiarele pentru îmbrăcămintea de lucru trebuie să fie separate de vestiarele pentru vestimentaţia şi 

efectele personale. 

13.1.3. Trebuie să existe vestiare separate sau o utilizare separată a vestiarelor pentru bărbaţi şi pentru femei. 

13.2.Duşuri, cabine de WC-uri şi chiuvete 
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13.2.1. Locurile de muncă trebuie dotate astfel încât lucrătorii să aibă în apropierea lor: 

- duşuri, dacă natura activităţii lor impune acest lucru; 

- locuri speciale prevăzute cu un număr corespunzător de cabine de WC-uri şi chiuvete. 

13.2.2. Duşurile şi chiuvetele trebuie prevăzute cu apă curentă rece (şi apă caldă, dacă este necesar). 

13.2.3. Trebuie prevăzute duşuri separate sau trebuie asigurată utilizarea separată a duşurilor pentru bărbaţi şi 

pentru femei.Trebuie prevăzute cabine de WC-uri separate sau trebuie asigurată utilizarea separată a cabinelor 

de WC-uri pentru bărbaţi şi pentru femei. 

14.Echipamente de prim ajutor 

Locurile de muncă trebuie dotate cu echipamente de prim ajutor. 

Echipamentele trebuie să fie marcate corespunzător şi să fie uşor accesibile. 

15.Lucrători cu dizabilităţi 

La organizarea locurilor de muncă trebuie să se ţină seama de lucrătorii cu dizabilităţi, dacă este necesar. 

Această prevedere se aplică în special în ceea ce priveşte uşile, căile de comunicaţie, scările, duşurile, 

chiuvetele, WC-urile şi posturile de lucru utilizate sau ocupate direct de lucrătorii cu dizabilităţi. 

16.Circulaţia pietonilor şi vehiculelor 

Locurile de muncă în spaţii închise sau în aer liber trebuie organizate astfel încât pietonii şi vehiculele să poată 

circula în condiţii de securitate. 

17.Locuri de muncă în aer liber (dispoziţii speciale) 

Când lucrătorii sunt angajaţi la posturi de lucru în aer liber, astfel de posturi de lucru trebuie să fie amenajate 

pe cât posibil astfel încât aceştia: 

a)să fie protejaţi împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile şi, dacă este necesar, împotriva căderii 

obiectelor; 

b)să nu fie expuşi unui nivel de zgomot dăunător, nici unor influenţe exterioare vătămătoare, cum ar fi gaze, 

vapori sau praf; 

c)să îşi poată părăsi posturile de lucru rapid în eventualitatea unui pericol sau să poată primi rapid asistenţă; 

d)să nu poată aluneca sau cădea. 

18.Locuri de muncă în condiţii de izolare (dispoziţii speciale) 

18.1.Angajatorul va numi prin decizie o persoană cu atribuţii concrete care să supravegheze lucrătorii care 

lucrează în condiţii de izolare. 

18.2.Pentru a se putea interveni în timp util în caz de accident sau avarie la locurile de muncă în condiţii de 

izolare, acestea vor fi dotate cu mijloace tehnice care permit legătura cu persoana care asigură supravegherea: 

a)constant automat (centrale de supraveghere, dispozitive de alarmare prin unde radio); 

b)periodic automat (radio-telefon, telefon); 

c)periodic prin intermediul unei persoane (apeluri telefonice, radio-telefon, cameră de luat vederi şi monitor). 

19.Principii ergonomice 

19.1.Dimensionarea locului de muncă se realizează în funcţie de particularităţile anatomice, fiziologice, 

psihologice ale organismului uman, precum şi de dimensiunile şi caracteristicile echipamentului de muncă, ale 

mobilierului de lucru, de mişcările şi deplasările lucrătorului în timpul activităţii, de distanţele de securitate, de 

dispozitivele ajutătoare pentru manipularea maselor, ca şi de necesitatea asigurării confortului psihofizic. 

19.2.Eliminarea poziţiilor forţate, nenaturale, ale corpului lucrătorului şi asigurarea posibilităţilor de modificare 

a poziţiei în timpul lucrului se realizează prin amenajarea locului de muncă, prin optimizarea fluxului 

tehnologic şi prin utilizarea echipamentelor de muncă care respectă prevederile reglementărilor în vigoare. 

19.3.Locurile de muncă la care se lucrează în poziţie aşezat se dotează cu scaune concepute corespunzător 

caracteristicilor antropometrice şi funcţionale ale organismului uman, precum şi activităţii care se desfăşoară, 

corelându-se înălţimea scaunului cu cea a planului de lucru. 

19.4.La locurile de muncă unde se lucrează în poziţie ortostatică trebuie asigurate, de regulă, mijloace pentru 

aşezarea lucrătorului cel puţin pentru perioade scurte de timp (de exemplu, scaune, bănci). 

19.5.Echipamentele de muncă, mesele şi bancurile de lucru trebuie să asigure spaţiu suficient pentru sprijinirea 

comodă şi stabilă a membrelor inferioare în timpul activităţii, cu posibilitatea mişcării acestora. 

19.6.înălţimea planului de lucru pentru poziţia aşezat sau ortostatică se stabileşte în funcţie de distanţa optimă 

de vedere, de precizia lucrării, de caracteristicile antropometrice ale lucrătorului şi de mărimea efortului 

membrelor superioare. 
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19.7.Pentru evitarea mişcărilor de răsucire şi aplecare ale corpului, precum şi a mişcărilor foarte ample ale 

braţelor, trebuie luate măsuri de organizare corespunzătoare a fluxului tehnologic, de manipulare corectă a 

materiilor prime şi a produselor la echipamentele de muncă la care lucrătorul intervine direct. 

 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

Art. 1 

(1) Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi la trafic, 

drepturile, obligaţiile şi răspunderile care revin persoanelor fizice şi juridice, precum şi atribuţiile unor 

autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţii sunt supuse dispoziţiilor prevăzute în prezenta 

ordonanţă de urgenţă. 

 (5) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor participanţilor la trafic, precum şi autorităţilor 

care au atribuţii în domeniul circulaţiei şi siguranţei pe drumurile publice şi în domeniul protecţiei mediului. 

 

CAPITOLUL II 

Vehiculele 

SECŢIUNEA 1 

Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora 

Art. 7 

Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa 

circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei. 

Art. 8 

Pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul şi tramvai trebuie sa fie dotat cu trusă medicală 

de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante şi un stingător de incendiu, omologate. 

Art. 9 

 (1) Pentru a fi înmatriculate, înregistrate sau admise în circulaţie, autovehiculele, remorcile şi tramvaiele 

trebuie să fie omologate în condiţiile legii. 

 (3) Documentul care atestă omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberată în condiţiile legii. 

(4) Pentru a fi menţinute în circulaţie, vehiculele înmatriculate se supun inspecţiei tehnice periodice. 

(5) Inspecţia tehnică periodică se efectuează în staţii autorizate, conform legislaţiei în vigoare. 

Art. 10 

(1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a 

celor al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat, precum şi a celor neasigurate 

pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie. 

(2) Constatarea defecţiunilor tehnice ale vehiculelor se face de către poliţia rutieră, iar verificarea stării tehnice 

a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliţia rutieră, împreună cu instituţiile 

abilitate de lege. 

Art. 12 

(1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu excepţia celor trase sau împinse cu mâna şi a 

bicicletelor, trebuie să fie înmatriculate ori înregistrate, după caz, şi să poarte plăcuţe cu numărul de 

înmatriculare sau de înregistrare, cu forme, dimensiuni şi conţinut prevăzute de standardele în vigoare. 

(2) Vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării pot circula pe drumurile publice numai în 

condiţiile prevăzute prin regulament. 

Art. 15 

(1) Odată cu realizarea operaţiunilor de înmatriculare a vehiculului, autoritatea competentă eliberează 

proprietarului sau deţinătorului mandatat un certificat de înmatriculare, conform categoriei sau subcategoriei 

din care face parte vehiculul respectiv, precum şi plăcuţe cu numărul de înmatriculare. 

 (5) Este interzisă punerea în circulaţie a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, care nu are montate plăcuţe 

cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă ori dacă acestea nu sunt 

conforme cu standardele în vigoare, precum şi în cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare 

este reţinut, iar dovada înlocuitoare a acestuia este eliberată fără drept de circulaţie sau termenul de valabilitate 

a expirat. 
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Art. 17 

(1) Radierea din evidenţă a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau 

înregistrarea doar în cazul scoaterii definitive din circulaţie a acestora, la cererea proprietarului, în următoarele 

cazuri: 

a) proprietarul doreşte retragerea definitivă din circulaţie a vehiculului şi face dovada depozitării acestuia într-

un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii; 

b) proprietarul face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea 

dezmembrării; 

c) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv; 

d) în cazul furtului vehiculului. 

(2) Radierea din evidenţă a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altei persoane, se face 

de către autoritatea care a efectuat înregistrarea, la cererea proprietarului, în condiţiile legii. 

(3) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenţă. 

(4) Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispoziţie a autorităţii administraţiei publice locale, fără stăpân sau 

abandonate se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea dispoziţiei respective. 

Art. 18 

În cazul pierderii, furtului, schimbării numelui ori deteriorării certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, 

proprietarul vehiculului respectiv este obligat să solicite autorităţii competente eliberarea unui nou certificat de 

înmatriculare sau de înregistrare, în condiţiile stabilite de autoritatea competentă, în termen de 30 de zile de la 

data declarării pierderii sau furtului, de la data schimbării numelui ori de la data constatării deteriorării, după 

caz. 

CAPITOLUL III 

Conducătorii de vehicule 

SECŢIUNEA 1 

Dispoziţii generale 

Art. 20 

(1) Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie, tractoare folosite exclusiv la exploatările 

agricole şi forestiere sau maşini autopropulsate, conducătorii acestora trebuie să posede permis de conducere 

corespunzător. (2) Permisele de conducere se eliberează pentru următoarele categorii de vehicule: AM, A1, A2, 

A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv. 

Art. 21 

(1) Conducătorii de autovehicule sau de tramvaie trebuie să aibă cunoştinţele şi îndemânarea necesare 

conducerii şi să fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic. 

(2) Conducătorii de autovehicule sau de tramvaie vor fi verificaţi periodic din punct de vedere medical şi al 

capacităţilor psihologice, în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare. 

Art. 22 

(1) Examinarea medicală se realizează în scopul certificării stării de sănătate şi a calităţilor fizice necesare unui 

conducător de autovehicul sau tramvai. 

 (6) Medicul de familie, atunci când constată că o persoană din evidenţa sa, care posedă permis de conducere, 

prezintă afecţiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii publice emis , va solicita unităţii de 

asistenţă medicală autorizate examenul de specialitate necesar. În cazul în care unitatea de asistenţă medicală 

autorizată a stabilit că persoana este inaptă medical pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica 

aceasta imediat poliţiei rutiere pe a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea. 

 (8) Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce 

autovehicule ori tramvaie se retrage de către poliţia rutieră şi poate fi redobândit numai după încetarea 

motivului pentru care s-a luat această măsură. 

(9) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de instituţiile 

medico-legale, la solicitarea şi pe cheltuiala părţilor interesate. 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Permisul de conducere 

Art. 23 
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(1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice îl are numai persoana care posedă 

permis de conducere valabil, corespunzător categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, 

sau dovada înlocuitoare a acestuia cu drept de circulaţie. 

(2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice, în condiţiile stabilite prin 

regulament, şi persoanele care urmează un curs de pregătire practică, în vederea obţinerii permisului de 

conducere, numai în prezenţa şi sub supravegherea directă a unui instructor auto atestat în acest sens, precum şi 

a examinatorului din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului 

pentru obţinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevăzute de lege. 

Art. 25 

(1) Pentru conducătorii de autovehicule sau tramvaie care au o vechime mai mică de un an de la obţinerea 

permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulaţie. 

(2) Autovehiculele conduse de persoanele prevăzute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, în condiţiile 

stabilite prin regulament. 

 

CAPITOLUL IV 

Semnalizarea rutieră 

Art. 29 

(1) Circulaţia pe drumurile publice se desfăşoară în conformitate cu regulile de circulaţie şi cu respectarea 

semnificaţiei semnalizării rutiere realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele şi indicaţiile poliţistului 

rutier care dirijează circulaţia, semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporară 

şi semnalele conducătorilor de vehicule. 

(2) Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte şi semnalele poliţiştilor de frontieră, ale îndrumătorilor de 

circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale, ale organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală aflaţi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, ale agenţilor căilor ferate, ale persoanelor 

desemnate pentru dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, 

ale membrilor patrulelor şcolare de circulaţie care acţionează în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ, 

precum şi ale nevăzătorilor, potrivit prevederilor din regulament. 

Art. 30 

(1) Mijloacele de semnalizare rutieră sunt: 

a) sistemele de semnalizare luminoasă sau sonoră; 

b) indicatoarele; 

c) marcajele; 

d) alte dispozitive speciale. 

(2) Mijloacele de semnalizare rutieră se constituie într-un sistem unitar, se realizează şi se instalează astfel încât 

să fie observate cu uşurinţă şi de la o distanţă adecvată, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, de cei 

cărora li se adresează şi trebuie să fie în deplină concordanţă între ele, precum şi într-o stare tehnică de 

funcţionare corespunzătoare. 

(3) Semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei în intersecţii au următoarele semnificaţii: 

a) semnalul de culoare verde permite trecerea; 

b) semnalul de culoare roşie interzice trecerea; 

c) semnalul de culoare galbenă împreună cu cel de culoare roşie interzic trecerea. 

(4) Mijloacele de semnalizare rutieră, precum şi alte dispozitive speciale de acest fel se asigură, se instalează şi 

se întreţin prin grija administratorului drumului public respectiv ori al căii ferate, după caz. Instalarea 

mijloacelor de semnalizare rutieră şi a dispozitivelor speciale se execută numai cu avizul prealabil al poliţiei 

rutiere. 

(5) Mijloacele de semnalizare şi presemnalizare a intersecţiilor dintre două drumuri de categorii diferite se 

asigură, se instalează şi se întreţin de către administratorul fiecărui drum, cu respectarea modului de 

reglementare a circulaţiei stabilit în nodul rutier respectiv. 

(6) Mijloacele de semnalizare rutieră pot fi însoţite şi de dispozitive speciale de avertizare. 

(7) Se interzic: 
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a) amplasarea, în zona drumului public, de construcţii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu 

indicatoarele sau cu instalaţiile ce servesc la semnalizarea rutieră ori realizarea de amenajări sau alte obstacole 

care sunt de natură să limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, să stânjenească participanţii la trafic sau să 

le distragă atenţia, punând în pericol siguranţa circulaţiei; 

b) lipirea de afişe, inscripţii sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutieră, 

inclusiv pe suporturile acestora. 

Art. 31 

Participanţii la trafic trebuie să respecte regulile de circulaţie, semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului 

rutier, precum şi semnificaţia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutieră, în următoarea ordine de 

prioritate: 

a) semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului rutier; 

b) semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore ale autovehiculelor, prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. 

a) şi b); 

c) semnalizarea temporară care modifică regimul normal de desfăşurare a circulaţiei; 

d) semnalele luminoase sau sonore; 

e) indicatoarele; 

f) marcajele; 

g) regulile de circulaţie. 

Art. 32 

(1) Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele de iluminare montate pe 

autovehicule şi au următoarele semnificaţii: 

a) lumina roşie obligă participanţii la trafic să oprească în direcţia de mers cât mai aproape de marginea 

drumului; 

b) lumina albastră obligă participanţii la trafic să acorde prioritate de trecere; 

c) lumina galbenă obligă participanţii la trafic să circule cu atenţie. 

(2) Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase: 

a) pentru lumina roşie – autovehiculele aparţinând poliţiei şi pompierilor; 

b) pentru lumina albastră – autovehiculele aparţinând poliţiei, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului 

Apărării Naţionale care însoţesc coloane militare, unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale 

Serviciului de Protecţie şi Pază, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, 

precum şi autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci când se deplasează în acţiuni 

de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă; 

c) pentru lumina galbenă – autovehiculele cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite ori care însoţesc 

asemenea vehicule, cele care transportă anumite mărfuri sau substanţe periculoase, cele destinate întreţinerii, 

reparării ori verificării unor lucrări efectuate în partea carosabilă sau executării unor lucrări de drumuri, 

curăţeniei străzilor, deszăpezirii sau tractării, transportului şi depanării autovehiculelor rămase în pană sau 

avariate, precum şi tractoarele care tractează utilajele agricole şi tehnologice cu dimensiuni de gabarit depăşite. 

(3) Autovehiculele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) trebuie să fie echipate şi cu mijloace speciale sonore de 

avertizare. 

CAPITOLUL V 

Reguli de circulaţie 

SECŢIUNEA 1 

Obligaţiile participanţilor la trafic 

Art. 35 
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(1) Participanţii la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluenţa şi siguranţa circulaţiei, să 

nu pună în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor şi să nu aducă prejudicii proprietăţii publice ori 

private. 

(2) Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de 

identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului 

condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege. 

(3) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, poliţistul rutier are dreptul să verifice vehiculul, precum şi identitatea 

conducătorului sau a pasagerilor aflaţi în interiorul acestuia atunci când există indicii despre săvârşirea unei 

fapte de natură contravenţională sau penală. 

(4) În exercitarea atribuţiilor de dirijare a circulaţiei rutiere, poliţiştii rutieri sunt obligaţi să poarte uniformă cu 

înscrisuri şi însemne distinctive. 

 (6) Conducătorii autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone sunt obligaţi să poarte 

echipament de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant atunci când execută intervenţii la vehiculul care se 

află pe partea carosabilă a drumului public. 

(7) Nevăzătorii sunt obligaţi să poarte în deplasarea pe drumurile publice baston de culoare albă. 

Art. 36 

(1) Conducătorii de autovehicule şi persoanele care ocupă locuri prevăzute prin construcţie cu centuri sau 

dispozitive de siguranţă omologate trebuie să le poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice, cu excepţia 

cazurilor prevăzute în regulament. 

(2) Pe timpul deplasării pe drumurile publice, conducătorii motocicletelor, mopedelor şi persoanele transportate 

pe acestea au obligaţia să poarte cască de protecţie omologată. 

(3) Conducătorilor de vehicule le este interzisă folosirea telefoanelor mobile atunci când aceştia se află în 

timpul mersului, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere». 

Art. 37 

(1) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să oprească imediat, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai 

aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare, la apropierea şi la trecerea 

autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare 

luminoasă de culoare roşie şi sonore. 

(2) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să reducă viteza, să circule cât mai aproape de marginea drumului în 

sensul de deplasare şi să acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară care au în 

funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare albastră şi sonore. 

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), pietonilor le sunt interzise traversarea şi circulaţia pe carosabil până 

la trecerea vehiculelor respective. 

Art. 38 

Conducătorii vehiculelor, cu excepţia celor trase sau împinse cu mâna, instructorii auto atestaţi să efectueze 

instruirea practică a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi examinatorul autorităţii 

competente, în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, 

sunt obligaţi să se supună testării aerului expirat şi/sau recoltării probelor biologice în vederea stabilirii 

alcoolemiei ori a consumului de produse sau substanţe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare 

acestora, la solicitarea poliţistului rutier. 

Art. 39 

Proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice poliţiei rutiere, la cererea 

acesteia şi în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe 

drumurile publice 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Reguli pentru circulaţia vehiculelor 

§1 

Poziţii în timpul mersului şi circulaţia pe benzi 

Art. 41 

(1) Vehiculele şi animalele, atunci când circulă pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie 

conduse pe partea din dreapta a drumului public, în sensul de circulaţie, cât mai aproape de marginea părţii 

carosabile, cu respectarea semnificaţiei semnalizării rutiere şi a regulilor de circulaţie. 
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(2) Numerotarea benzilor de circulaţie pe fiecare sens se efectuează în ordine crescătoare de la marginea din 

partea dreaptă a drumului către axa acestuia. În cazul autostrăzilor, banda de urgenţă nu intră în numerotarea 

benzilor de circulaţie. 

(3) Dacă un drum este prevăzut cu o pistă specială destinată circulaţiei bicicletelor, acestea vor fi conduse 

numai pe pista respectivă. 

Art. 42 

Când circulaţia se desfăşoară pe două sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de către conducătorii de 

vehicule în funcţie de intensitatea traficului şi viteza de deplasare, având obligaţia să revină pe prima bandă ori 

de câte ori acest lucru este posibil, dacă aceasta nu este destinată vehiculelor lente sau transportului public de 

persoane. 

Art. 43 

(1) Dacă un drum este prevăzut cu o bandă destinată vehiculelor lente sau transportului public de persoane, 

semnalizată ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectivă. 

(2) Conducătorul de vehicul care circulă pe banda situată lângă marginea părţii carosabile trebuie să acorde 

prioritate de trecere vehiculelor care efectuează transport public de persoane numai atunci când conducătorii 

acestora semnalizează intenţia de a reintra în trafic din staţiile prevăzute cu alveole şi s-au asigurat că prin 

manevra lor nu pun în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic. 

§2 

Mijloacele de avertizare folosite de conducătorii de vehicule 

Art. 44 

(1) În circulaţia pe drumurile publice conducătorii de vehicule pot folosi, în condiţiile prevăzute de regulament, 

mijloacele de avertizare sonoră şi luminoasă aflate în dotare şi omologate. 

(2) În circulaţia pe autostrăzi, pe drumurile expres şi pe cele naţionale europene (E) conducătorii de 

autovehicule sunt obligaţi să folosească şi în timpul zilei luminile de întâlnire. 

(3) Conducătorii motocicletelor şi mopedelor sunt obligaţi să folosească luminile de întâlnire pe toată durata 

deplasării acestora pe drumurile publice. 

(4) În circulaţia pe drumurile publice se interzice deţinerea la vedere, montarea şi folosirea mijloacelor speciale 

de avertizare sonoră şi luminoasă pe şi în alte autovehicule decât cele prevăzute la art. 32 alin. (2), precum şi 

deţinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturbă buna funcţionare a dispozitivelor 

de supraveghere a traficului. 

(5) Conducătorii de autovehicule pot fi avertizaţi de poliţia rutieră în legătură cu prezenţa în trafic a 

dispozitivelor de măsurare a vitezei, prin mass-media sau panouri de avertizare. Conducătorii de autovehicule 

pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de măsurare a vitezei. 

§3 

Depăşirea 

Art. 45 

(1) Depăşirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol, aflat pe 

acelaşi sens de circulaţie, prin schimbarea direcţiei de mers şi ieşirea de pe banda de circulaţie sau din şirul de 

vehicule în care s-a aflat iniţial. 

(2) Conducătorul vehiculului care se angajează în depăşire trebuie să se asigure că vehiculul care circulă în faţa 

sau în spatele lui nu a iniţiat o asemenea manevră. 

(3) Atunci când prin manevra de depăşire se trece peste axa care separă sensurile de circulaţie, conducătorii de 

vehicule trebuie să se asigure că din sens opus nu se apropie un vehicul şi că dispun de spaţiu suficient pentru a 

reintra pe banda iniţială, unde au obligaţia să revină după efectuarea manevrei de depăşire. 

(4) Nu constituie depăşire, în sensul alin. (1), situaţia în care un vehicul circulă mai repede pe una dintre benzi 

decât vehiculele care circulă pe altă bandă în acelaşi sens de circulaţie. 

(5) Depăşirea se efectuează numai pe partea stângă a vehiculului depăşit. Tramvaiul sau vehiculul al cărui 

conducător a semnalizat intenţia şi s-a încadrat corespunzător părăsirii sensului de mers spre stânga se 

depăşeşte prin partea dreaptă. 

(6) Tramvaiul aflat în mers poate fi depăşit şi pe partea stângă atunci când drumul este cu sens unic sau când 

între şina din dreapta şi marginea trotuarului nu există spaţiu suficient. 

Art. 46 

Obligaţiile conducătorilor vehiculelor care efectuează depăşirea şi ale conducătorilor vehiculelor care sunt 

depăşite, precum şi cazurile în care depăşirea este interzisă se stabilesc prin regulament. 
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§4 

Trecerea pe lângă vehiculele care circulă din sens opus 

Art. 47 

Conducătorii vehiculelor care circulă din sensuri opuse trebuie să păstreze între vehicule o distanţă laterală 

suficientă şi să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a benzii de circulaţie respective. 

§5 

Viteza şi distanţa dintre vehicule 

Art. 48 

Conducătorul de vehicul trebuie să respecte regimul legal de viteză şi să o adapteze în funcţie de condiţiile de 

drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiţii de siguranţă. 

Art. 49 

(1) Limita maximă de viteză în localităţi este de 50 km/h. 

(2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localităţilor, administratorul drumului poate stabili, pentru 

autovehiculele din categoriile A şi B, şi limite de viteză superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de 

viteză mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu avizul poliţiei rutiere. 

(3) Pe anumite sectoare de drum, ţinând seama de împrejurări şi de intensitatea circulaţiei, administratorul 

drumului, cu avizul poliţiei rutiere, poate stabili şi limite de viteză inferioare, dar nu mai puţin de 10 km/h 

pentru tramvaie şi de 30 km/h pentru toate autovehiculele. 

(4) Limitele maxime de viteză în afara localităţilor sunt: 

a) pe autostrăzi – 130 km/h; 

b) pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) – 100 km/h; 

c) pe celelalte categorii de drumuri – 90 km/h. 

Art. 50 

(1) Vitezele maxime admise în afara localităţilor pentru categoriile şi subcategoriile de autovehicule prevăzute 

la art. 15 alin. (2) sunt următoarele: 

a) 130 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 90 km/h pe 

celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A şi B; 

b) 110 km/h pe autostrăzi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 80 km/h pe 

celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, D şi subcategoria D1; 

c) 90 km/h pe autostrăzi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 70 km/h pentru 

celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1 şi C1; 

d) 45 km/h, pentru tractoare şi mopede. 

(2) Viteza maximă admisă în afara localităţilor pentru autovehiculele care tractează remorci sau semiremorci 

este cu 10 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care face parte autovehiculul 

trăgător. 

(3) Viteza maximă admisă pentru autovehicule cu mase şi/sau gabarite depăşite ori care transportă produse 

periculoase este de 40 km/h în localităţi, iar în afara localităţilor de 70 km/h. 

(4) Viteza maximă admisă în afara localităţilor pentru autovehiculele ai căror conducători au mai puţin de un an 

practică de conducere sau pentru persoanele care efectuează pregătirea practică în vederea obţinerii permisului 

de conducere este cu 20 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care fac parte 

autovehiculele conduse. 

Art. 51 

Conducătorul unui vehicul care circulă în spatele altuia are obligaţia de a păstra o distanţă suficientă faţă de 

acesta, pentru evitarea coliziunii. 

Reguli referitoare la manevre 

Art. 54 

(1) Conducătorul de vehicul care execută o manevră de schimbare a direcţiei de mers, de ieşire dintr-un rând de 

vehicule staţionate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altă bandă de circulaţie sau de virare 

spre dreapta ori spre stânga sau care urmează să efectueze o întoarcere ori să meargă cu spatele este obligat să 
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semnalizeze din timp şi să se asigure că o poate face fără să perturbe circulaţia sau să pună în pericol siguranţa 

celorlalţi participanţi la trafic. 

(2) Semnalizarea schimbării direcţiei de mers trebuie să fie menţinută pe întreaga durată a manevrei. 

§7 

Intersecţii şi obligaţia de a ceda trecerea 

Art. 55 

Intersecţiile sunt: 

a) cu circulaţie nedirijată; 

b) cu circulaţie dirijată. În această categorie sunt incluse şi intersecţiile în care circulaţia se desfăşoară în sens 

giratoriu. 

Art. 56 

La apropierea de o intersecţie conducătorul de vehicul trebuie să circule cu o viteză care să îi permită oprirea, 

pentru a acorda prioritate de trecere participanţilor la trafic care au acest drept. 

Art. 57 

(1) La intersecţiile cu circulaţie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să cedeze trecerea vehiculelor 

care vin din partea dreaptă, în condiţiile stabilite prin regulament. 

(2) La intersecţiile cu circulaţie dirijată, conducătorul de vehicul este obligat să respecte semnificaţia 

indicatoarelor, culoarea semaforului sau indicaţiile ori semnalele poliţistului rutier. 

(3) Pătrunderea unui vehicul într-o intersecţie este interzisă dacă prin aceasta se produce blocarea intersecţiei. 

(4) În intersecţiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul acestora au 

prioritate faţă de cele care urmează să pătrundă în intersecţie. 

Art. 58 

În cazul vehiculelor care pătrund într-o intersecţie dintre un drum închis circulaţiei publice şi un drum public, 

au prioritate acele vehicule care circulă pe drumul public. 

Art. 59 

(1) În intersecţiile cu circulaţie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere 

vehiculelor care circulă pe şine. Acestea pierd prioritatea de trecere când efectuează virajul spre stânga sau 

când semnalizarea rutieră din acea zonă stabileşte o altă regulă de circulaţie. 

(2) În intersecţii, conducătorii vehiculelor care virează spre stânga sunt obligaţi să acorde prioritate de trecere 

vehiculelor cu care se intersectează şi care circulă din partea dreaptă. 

(3) În intersecţiile cu circulaţie dirijată prin indicatoare de prioritate, regula priorităţii de dreapta se respectă 

numai în cazul în care două vehicule urmează să se întâlnească, fiecare intrând în intersecţie de pe un drum 

semnalizat cu un indicator având aceeaşi semnificaţie de prioritate sau de pierdere a priorităţii. 

(4) Când un semafor cu trei culori are o lumină verde intermitentă suplimentară, montată la acelaşi nivel cu 

lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeţi verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, 

aprinderea acesteia semnifică permisiunea pentru vehicule de a-şi continua drumul în direcţia indicată de 

săgeată, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiţia acordării priorităţii de trecere vehiculelor şi 

pietonilor care au drept de circulaţie. 

§8 

Trecerea la nivel cu calea ferată 

Art. 60 

(1) Participanţii la trafic trebuie să dea dovadă de prudenţă sporită la apropierea şi traversarea liniilor de cale 

ferată curentă sau industrială, după caz. 

(2) La trecerea la nivel cu o cale ferată curentă, prevăzută cu bariere sau semibariere, conducătorii de vehicule 

sunt obligaţi să oprească în dreptul indicatorului ce obligă la oprire, dacă acestea sunt în curs de coborâre ori în 

poziţie orizontală şi/sau semnalele sonore şi luminoase care anunţă apropierea trenului sunt în funcţiune. 

(3) La trecerea la nivel cu o cale ferată industrială, semnalizată corespunzător, conducătorii de vehicule sunt 

obligaţi să se conformeze semnificaţiei semnalelor agentului de cale ferată. 

§10 

Oprirea, staţionarea şi parcarea 

Art. 63 
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(1) Se consideră oprire imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 

minute. Peste această durată, imobilizarea se consideră staţionare. 

(2) Nu se consideră oprire: 

a) imobilizarea vehiculului atât timp cât este necesară pentru îmbarcarea sau debarcarea unor persoane, dacă 

prin această manevră nu a fost perturbată circulaţia pe drumul public respectiv; 

b) imobilizarea autovehiculului având o masă totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, atât timp cât este 

necesar pentru operaţiunea de distribuire a mărfurilor alimentare la unităţile comerciale. 

(3) Pentru autovehiculele care transportă mărfuri, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. b), administratorul 

drumului public împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul poliţiei rutiere, vor stabili 

programe sau intervale orare pe timpul nopţii, în care oprirea sau staţionarea este permisă pentru distribuirea 

mărfurilor. 

(4) Se consideră parcare staţionarea vehiculelor în spaţii special amenajate sau stabilite şi semnalizate 

corespunzător. 

(5) Vehiculul oprit sau staţionat pe partea carosabilă trebuie aşezat lângă şi în paralel cu marginea acesteia, pe 

un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fără ataş, mopedele 

şi bicicletele pot fi oprite sau staţionate şi câte două, una lângă alta. 

Art. 64 

(1) Poliţia rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă. Ridicarea 

şi depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se realizează de către administraţiile publice locale sau de 

către administratorul drumului public, după caz. 

(2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului staţionat neregulamentar 

se suportă de către deţinătorul acestuia. 

(3) Ridicarea vehiculelor dispusă de poliţia rutieră în condiţiile prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit 

procedurii stabilite prin regulament. 

SECŢIUNEA a 5-a 

Obligaţii în caz de accident 

Art. 75 

Accidentul de circulaţie este evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: 

a) s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc; 

b) a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puţin unui vehicul sau 

alte pagube materiale; 

c) în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare; 

 

Art. 76 

(1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepţia celor cu tracţiune animală, care circulă pe drumurile 

publice, trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin 

accidente de circulaţie, conform legii. 

(2) Poliţia rutieră dispune măsura reţinerii certificatului de înmatriculare sau înregistrare şi retragerea 

plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate în trafic, eliberând 

dovadă fără drept de circulaţie. 

(3) Dacă deţinătorul vehiculului nu face dovada asigurării acestuia, după 30 de zile de la data aplicării măsurii 

prevăzute la alin. (2), poliţia rutieră dispune radierea din evidenţă a vehiculului. 

Art. 77 

(1) Conducătorul unui vehicul implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau 

vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane este obligat să ia măsuri de anunţare imediată a 

poliţiei, să nu modifice sau să şteargă urmele accidentului şi să nu părăsească locul faptei. 

(2) Orice persoană care este implicată sau are cunoştinţă de producerea unui accident de circulaţie în urma 

căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, 

precum şi în situaţia în care în eveniment este implicat un vehicul care transportă mărfuri periculoase este 
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obligată să anunţe de îndată poliţia şi să apeleze numărul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112, existent 

în reţelele de telefonie din România. 

(3) Este interzis oricărei persoane să schimbe poziţia vehiculului implicat într-un accident de circulaţie în urma 

căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, să 

modifice starea locului sau să şteargă urmele accidentului fără încuviinţarea poliţiei care cercetează accidentul. 

 

Art. 78 

(1) Conducătorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se află în procesul de instruire 

practică a unei persoane pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi examinatorului autorităţii 

competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere 

sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicaţi într-un accident de circulaţie, le este 

interzis consumul de alcool sau de substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare 

acestora după producerea evenimentului şi până la testarea concentraţiei alcoolului în aerul expirat sau 

recoltarea probelor biologice. 

(2) În situaţia în care nu sunt respectate dispoziţiile alin. (1), se consideră că rezultatele testului sau ale analizei 

probelor biologice recoltate reflectă starea conducătorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv 

în momentul producerii accidentului. 

Art. 79 

(1) Conducătorii de vehicule implicaţi într-un accident de circulaţie în urma căruia au rezultat numai avarierea 

vehiculelor şi/sau alte pagube materiale sunt obligaţi: 

a) să scoată imediat vehiculele în afara părţii carosabile ori, dacă starea vehiculelor nu permite acest lucru, să le 

deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-le prezenţa; 

b) să se prezinte la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 

de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare. 

(2) Se exceptează de la obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b): 

a) conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabilă de accident, în condiţiile legii; 

b) conducătorul de vehicul care deţine o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de circulaţie a avut 

ca rezultat numai avarierea propriului vehicul. 

CAPITOLUL VI 

Infracţiuni şi pedepse 

Art. 84[4] 

Nerespectarea dispoziţiilor privind circulaţia pe drumurile publice, care întruneşte elementele constitutive ale 

unei infracţiuni, atrage răspunderea penală şi se sancţionează potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. 

Art. 85[4] 

(1) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, neînmatriculat 

sau neînregistrat, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani. 

(2) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu număr fals de 

înmatriculare sau de înregistrare se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. 

(3) Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau de 

înregistrare se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuţe cu numărul 

de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept 

de circulaţie în România, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. 

Art. 86[4] 

(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă 

permis de conducere se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. 

(2) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană al cărei permis de 

conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv sau al cărei 

permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are 

dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 
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(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (2) se sancţionează şi persoana care încredinţează cu ştiinţă un autovehicul 

sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care se află în una dintre situaţiile 

prevăzute la alin. (1) sau (2) sau unei persoane care suferă de o boală psihică ori se află sub influenţa alcoolului 

sau a unor produse ori substanţe stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora. 

Art. 87[4] 

(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibaţie 

alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. 

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi persoana care conduce un autovehicul sau un tramvai 

şi care se află sub influenţa unor substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora. 

(3) Substanţele sau produsele stupefiante, precum şi medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc de 

către Ministerul Sănătăţii Publice, iar lista acestora se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(4) Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) efectuează transport public de 

persoane, transport de substanţe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unei 

persoane pentru obţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului 

pentru obţinerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani. 

(5) Refuzul, împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a 

instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorităţii competente, aflat în timpul 

desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de a se supune 

recoltării probelor biologice sau testării aerului expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei de 

produse sau substanţe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, se pedepseşte cu închisoare 

de la 2 la 7 ani. 

Art. 88[5] 

(1) Recoltarea probelor biologice se face în unităţile de asistenţă medicală autorizate sau în instituţii medico-

legale şi se efectuează numai în prezenţa unui reprezentant al poliţiei rutiere. 

(2) Stabilirea concentraţiei de alcool sau a prezenţei în organism de substanţe ori produse stupefiante sau a 

medicamentelor cu efecte similare acestora se face în instituţiile medico-legale autorizate, în conformitate cu 

normele metodologice elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice. 

(3) Stabilirea prezenţei alcoolului în aerul expirat sau testarea preliminară a prezenţei în organism a 

substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face de către poliţia 

rutieră, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate. 

(4) Stabilirea concentraţiei de alcool în aerul expirat se face de către poliţia rutieră, cu ajutorul unui mijloc 

tehnic omologat şi verificat metrologic. 

(5) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testată de poliţistul rutier cu un mijloc tehnic certificat şi 

depistată ca având o concentraţie de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, poate solicita acestuia să i se 

recolteze probe biologice de către unităţile sau instituţiile medicale prevăzute la alin. (1), în vederea stabilirii 

îmbibaţiei de alcool în sânge. 

(6) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testată cu un mijloc tehnic certificat ca având o 

concentraţie de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, este obligată să se supună recoltării probelor 

biologice sau testării cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic. 

(7) Conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, testaţi în trafic cu un mijloc tehnic certificat, care indică 

prezenţa, în produsele biologice, a unor substanţe sau produse stupefiante ori a medicamentelor cu efecte 

similare acestora, li se recoltează obligatoriu probe biologice. 

Art. 89[4] 

(1) Părăsirea locului accidentului de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto, aflat în 

procesul de instruire, sau de examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice 

ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia 

a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane ori dacă 

accidentul s-a produs ca urmare a unei infracţiuni, fără încuviinţarea poliţiei care efectuează cercetarea locului 

faptei, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. 

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau 

de a şterge urmele accidentului de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori 

a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, fără acordul echipei de cercetare la faţa locului. 

(3) Nu constituie infracţiune fapta conducătorului de vehicul care, în lipsa altor mijloace de transport, el însuşi 

transportă persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsură să acorde asistenţă medicală 

DOC%20DE%20MODIFICAT/in%20lucru/97-03/document-view.seam?documentId=n52wox3hov3gk4toovwf6mjzgvptembqgiwtcmrngezf6yjyg4
DOC%20DE%20MODIFICAT/in%20lucru/97-03/document-view.seam?documentId=n52wox3hov3gk4toovwf6mjzgvptembqgiwtcmrngezf6yjyg4
DOC%20DE%20MODIFICAT/in%20lucru/97-03/document-view.seam?documentId=n52wox3hov3gk4toovwf6mjzgvptembqgiwtcmrngezf6yjyha
DOC%20DE%20MODIFICAT/in%20lucru/97-03/document-view.seam?documentId=n52wox3hov3gk4toovwf6mjzgvptembqgiwtcmrngezf6yjyha
DOC%20DE%20MODIFICAT/in%20lucru/97-03/document-view.seam?documentId=n52wox3hov3gk4toovwf6mjzgvptembqgiwtcmrngezf6yjyhe
DOC%20DE%20MODIFICAT/in%20lucru/97-03/document-view.seam?documentId=n52wox3hov3gk4toovwf6mjzgvptembqgiwtcmrngezf6yjyhe


Dianex Serv SRL – 0244 529 596                                                                                                 Page 106 
                                                                                                www.dianex.ro 

necesară şi la care a declarat datele personale de identitate şi numărul de înmatriculare sau înregistrare a 

vehiculului condus, consemnate într-un registru special, dacă se înapoiază imediat la locul accidentului. 

(4) Nu constituie infracţiunea de părăsire a locului accidentului fapta conducătorului autovehiculului cu regim 

de circulaţie prioritară, dacă acesta anunţă de îndată poliţia şi după terminarea misiunii se prezintă la sediul 

unităţii de poliţie pe a cărei rază de competenţă s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de 

constatare. 

(5) Nu constituie infracţiune părăsirea locului accidentului, dacă victima părăseşte locul faptei, iar conducătorul 

de vehicul anunţă imediat evenimentul la cea mai apropiată unitate de poliţie. 

Art. 90[4] 

(1) Fapta conducătorului de vehicul sau a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, ori a examinatorului 

autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului 

de conducere, de a consuma alcool, produse ori substanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare 

acestora, după producerea unui accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii 

corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, până la recoltarea probelor biologice ori până la 

testarea cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic 

sau până la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezenţei acestora în aerul expirat, se pedepseşte cu 

închisoare de la unu la 5 ani. 

(2) Nu constituie infracţiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substanţelor 

stupefiante, după producerea accidentului de circulaţie şi până la sosirea poliţiei la faţa locului, dacă acestea 

sunt administrate de personal medical autorizat, în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sănătate sau 

de vătămarea corporală a conducătorului auto. 

Art. 92[4] 

(1) Fapta săvârşită cu intenţie de a sustrage, distruge, degrada ori de a aduce în stare de neîntrebuinţare 

indicatoarele, semafoarele, amenajările rutiere sau crearea de obstacole pe partea carosabilă se pedepseşte cu 

închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau 

modificarea poziţiilor acestora, fără autorizaţie eliberată de autorităţile competente, de natură să inducă în 

eroare participanţii la trafic. 

(3) Organizarea sau participarea, în calitate de conducător de vehicul sau de animale, la întreceri neautorizate 

pe drumurile publice se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(4) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (3) se sancţionează blocarea cu intenţie a drumului public, dacă se pune în 

pericol siguranţa circulaţiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulaţie a celorlalţi participanţi la trafic. 

(5) Lăsarea fără supraveghere pe partea carosabilă a drumurilor publice a unui vehicul care transportă produse 

sau substanţe periculoase se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani. 

Art. 93[4] 

(1) Îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea atribuţiilor de verificare tehnică ori inspecţie tehnică periodică a 

autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparaţii sau intervenţii 

tehnice de către persoanele care au asemenea atribuţii, dacă din cauza stării tehnice a vehiculului s-a produs un 

accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei 

persoane, se pedepseşte conform legii penale. 

(2) Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor având urme de avarii, fără documentele 

de constatare eliberate de poliţia rutieră sau, după caz, de societăţile din domeniul asigurărilor, se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

 

CAPITOLUL VII 

Răspunderea contravenţională 

Art. 95 

(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, altele decât cele care întrunesc elementele 

constitutive ale unei infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment ori cu amendă ca 

sancţiune principală şi, după caz, cu una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la art. 96 

alin. (2). 

(2) Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului, însoţită de recomandarea de a 

respecta dispoziţiile legale. 

(3) Abrogat. 
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(4) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la alin. (1) se stabilesc şi se aplică contravenienţilor, persoane fizice 

ori juridice. 

Art. 96[1] 

(1) Sancţiunile contravenţionale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea 

săvârşirii altor fapte interzise de lege şi se aplică prin acelaşi proces-verbal prin care se aplică şi sancţiunea 

principală a amenzii sau avertismentului. 

(2) Sancţiunile contravenţionale complementare sunt următoarele: 

a) aplicarea punctelor de penalizare; 

b) suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat; 

c) confiscarea bunurilor destinate săvârşirii contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă ori 

folosite în acest scop; 

d) imobilizarea vehiculului; 

e) radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului, în cazurile prevăzute la art. 17 alin. (4); 

f) abrogată. 

(3) Pentru încălcarea unor norme la regimul circulaţiei, pe lângă sancţiunea principală sau, după caz, una dintre 

sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la alin. (2) lit. c), d) şi f), în cazurile prevăzute la art. 

108 alin. (1) se aplică şi un număr de 2, 3, 4 sau 6 puncte de penalizare. 

(4) În cazul cumulului de 15 puncte de penalizare suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de 

către şeful poliţiei rutiere din judeţul sau municipiul Bucureşti care îl are în evidenţă pe titularul permisului de 

conducere. 

(5) Confiscarea se dispune de către poliţia rutieră prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, odată cu 

aplicarea sancţiunii amenzii. 

(6) Sunt supuse confiscării: 

a) mijloacele speciale de avertizare luminoase şi sonore deţinute, montate şi folosite pe alte autovehicule decât 

cele prevăzute la art. 32 alin. (2) şi (3); 

b) dispozitivele care perturbă funcţionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului; 

c) plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare care nu corespund standardelor în vigoare şi care 

sunt montate pe vehicule; 

d) vehiculele cu tracţiune animală, când circulă pe drumurile publice pe care le este interzis accesul ori pe alte 

trasee decât cele stabilite de autorităţile publice locale. 

(7) Imobilizarea unui vehicul constă în scoaterea acestuia în afara părţii carosabile, pe acostament sau cât mai 

aproape de marginea drumului, şi punerea lui în imposibilitate de mişcare prin folosirea unor dispozitive 

tehnice sau a altor mijloace de blocare. 

(8) Imobilizarea unui vehicul se dispune de către poliţistul rutier, ca urmare a săvârşirii de către conducătorul 

acestuia a uneia dintre faptele prevăzute la art. 117 alin. (1). 

Art. 97 

(1) În cazurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, poliţistul rutier dispune şi una dintre următoarele 

măsuri tehnico-administrative: 

a) reţinerea permisului de conducere şi/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau, după caz, a 

dovezii înlocuitoare a acestora; 

b) retragerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau înregistrare ori a plăcuţelor cu 

numărul de înmatriculare sau de înregistrare; 

c) anularea permisului de conducere; 

d) ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar. 

(2) Reţinerea permisului de conducere ori a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se face de către 

poliţistul rutier, de regulă odată cu constatarea faptei, eliberându-se titularului o dovadă înlocuitoare cu sau fără 

drept de circulaţie. 
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(3) Perioada în care titularul permisului de conducere nu are dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai 

se consideră suspendare, conform dispoziţiilor art. 96 alin. (2) lit. b). 

(4) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră dacă titularul acestuia a fost declarat 

inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o unitate de asistenţă medicală autorizată. 

(5) Anularea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră pe a cărei rază de competenţă s-a 

produs una dintre faptele prevăzute la art. 114. 

(6) Procedura aplicării măsurilor tehnico-administrative se stabileşte prin regulament. 

Art. 98 

(1) Amenzile contravenţionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor-amendă 

aplicate. 

(2) Un punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a 

Guvernului. 

(3) Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă li se stabilesc clase de sancţiuni cărora le 

corespunde un număr de puncte-amendă, în funcţie de gravitatea faptelor şi de pericolul social pe care acestea 

îl prezintă. 

(4) Clasele de sancţiuni sunt următoarele: 

a) clasa I – 2 sau 3 puncte-amendă; 

b) clasa a II-a – 4 sau 5 puncte-amendă; 

c) clasa a III-a – de la 6 la 8 puncte-amendă; 

d) clasa a IV-a – de la 9 la 20 puncte-amendă; 

e) clasa a V-a – de la 21 la 100 puncte-amendă. 

(5) Contravenţiile prevăzute la clasa a V-a de sancţiuni se aplică persoanelor juridice. 

  Intocmit,  

                                                                 Serviciu Extern Dianex  

                                                             __________                                           
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Documentul – 21 

SC ________________ SRL                                                                                                         

Sediul Social 

CUI_____________ 

J___/____/______ 

 

FISA DE INSTRUIRE COLECTIVĂ 

privind securitatea şi sănătatea în muncă 

 

întocmita azi __________________ 

 

 

    Subsemnatul, __________________, având funcţia de conducator loc munca in domeniul SSM , am 

procedat la  instruirea unui număr de _________ persoane de la  __________________ 

___________________________, conform tabelului nominal de pe verso, în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă, pentru vizita (prezenţa) în întreprindere/unitate în zilele  ________ 

____________________________________. 

     

În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale: 

 

 activităţile specifice unităţii SC ________________ SRL 

 riscurile pentru securitatea şi sănătatea specifice unităţii SC ________________ SRL 

 măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul unităţii SC ________________ SRL 

Prezenta fişă de instructaj a fost intocmita in 2 exemplare, cate una pentru fiecare societate, 

exemplarele se vor păstra la conducatorii locurilor de munca. 

 

 

 

              

 

       Verificat,                             Semnătura celui care a 

                                               efectuat instruirea 
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Documentul – 22 

 

 TABEL NOMINAL 
cu persoanele participante la instruire 

 

    Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi consemnate în fişa de 

instruire colectivă privind securitatea şi sănătatea în muncă şi ne obligăm să le respectăm întocmai. 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Act identitate Semnătura 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

 

   Numele şi prenumele persoanei                Semnătura persoanei care a primit un 

      care a primit un exemplar                        exemplar 

________________________________                           _______________________________ 
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Documentul – 23 

 

SC ________________ SRL                                                                                                         

Sediul Social                                                                                                                                    Aprobat, 

CUI_____________ 

J___/____/______ 

 

Masuri tehnice organizatorice luate pentru 

protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta  

 

Instalatiile si echipamentele de munca electrice trebuie sa fie proiectate, fabricate, montate, intretinute 

si exploatate astfel incat sa asigure protectia impotriva pericolelor generate de energia electrica, precum si 

protectia impotriva pericolelor datorate influentelor externe.  

 

Pentru asigurarea protectiei impotriva pericolelor generate de echipamentele electrice, se prevad masuri 

tehnice astfel incat:  

    a) persoanele sa fie protejate fata de pericolul de vatamare care poate fi generat la atingerea directa sau 

indirecta a partilor aflate sub tensiune;  

     b) sa nu se produca temperaturi, arcuri electrice sau radiatii care sa pericliteze viata ori sanatatea 

oamenilor;  

  c) constructia echipamentelor de munca sa fie adecvata mediului pentru a se evita producerea de 

incendii si explozii;  

     d) persoanele si bunurile sa fie protejate contra pericolelor generate in mod natural de echipamentul 

electric;  

     e) izolatia echipamentelor electrice sa fie corespunzatoare pentru conditiile prevazute.  

 

Pentru asigurarea protectiei impotriva pericolelor datorate influentei externe, echipamentele electrice 

trebuie:  

     a) sa satisfaca cerintele referitoare la solicitarile mecanice astfel incat sa nu fie periclitati lucratorii si 

persoanele care se afla in mediul de munca;  

     b) sa nu fie influentate de conditiile de mediu, astfel incat sa nu fie periclitati lucratorii si persoanele 

care se afla in mediul de munca;  

     c) sa nu pericliteze lucratorii si persoanele care se afla in mediul de munca, in conditii previzibile de 

suprasarcina.  

 

La instalatiile si echipamentele de munca electrice, pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere 

directa se aplica masuri tehnice, completate cu masuri organizatorice.  

Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa se realizeaza urmatoarele masuri tehnice:  

     a) acoperiri cu materiale electroizolante ale partilor active (izolarea de protectie) ale instalatiilor si 

echipamentelor electrice;  

     b) inchideri in carcase sau acoperiri cu invelisuri exterioare;  

     c) ingradiri;  

     d) protectia prin amplasare in locuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de securitate;  

     e) scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care urmeaza a se efectua 

lucrari si verificarea lipsei de tensiune;  

     f) utilizarea de dispozitive speciale pentru legari la pamant si in scurtcircuit;  

     g) folosirea mijloacelor de protectie electroizolante;  

     h) alimentarea la tensiune foarte joasa (redusa) de protectie;  

     i) egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamant a platformei de lucru.  

 

Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa fie realizate urmatoarele masuri 

organizatorice:  

     a) executarea interventiilor la instalatiile electrice (depanari, reparari, racordari etc.) trebuie sa se faca 

numai de catre personal calificat in meseria de electrician, autorizat si instruit pentru lucrul respectiv;  
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     b) executarea interventiilor in baza uneia din formele de lucru;  

     c) delimitarea materiala a locului de munca (ingradire);  

     d) esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice;  

     e) elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile electrice;  

     f) organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie impotriva 

atingerilor directe.  

La instalatiile, utilajele, echipamentele si aparatele care utilizeaza energie electrica interventiile sunt permise 

numai in baza urmatoarelor forme de lucru:  

     a) autorizatii de lucru scrise (AL);  

     b) instructiuni tehnice interne de protectie a muncii (ITI-PM);  

     c) atributii de serviciu (AS);  

     d) dispozitii verbale (DV);  

     e) procese-verbale (PV);  

     f) obligatii de serviciu (OS);  

     g) propria raspundere (PR).  

 

La instalatiile si echipamentele de munca electrice, pentru protectia impotriva electrocutarii prin 

atingere indirecta trebuie sa se realizeze si sa se aplice numai masuri si mijloace de protectie tehnice, fiind 

interzise inlocuirea masurilor si mijloacelor tehnice de protectie cu masuri de protectie organizatorice. Pentru 

evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie aplicata o masura de protectie principala, care sa asigure 

protectia in orice conditii, si o masura de protectie suplimentara, care sa asigure protectia in cazul deteriorarii 

protectiei principale. Cele doua masuri de protectie trebuie alese astfel incat sa nu se anuleze una pe cealalta.  

Pentru protectia impotriva atingerii indirecte se realizeaza urmatoarele masuri tehnice:  

     a) folosirea tensiunilor foarte joase de securitate TFJS;  

     b) legarea la pamant;  

     c) legarea la nul de protectie;  

     d) izolarea suplimentara de protectie, aplicata utilajului, in procesul de fabricare;  

     e) izolarea amplasamentului;  

     f) separarea de protectie;  

     g) egalizarea si/sau dirijarea potentialelor;  

     h) deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de defect periculoase;  

     i) folosirea mijloacelor de protectie electroizolante.  

 

Fac exceptie instalatiile electrice casnice, la care deconectarea automata la curenti de defect poate 

constitui mijloc principal de protectie, si stalpii liniilor electrice aeriene de joasa tensiune, la care dirijarea 

distributiei potentialelor constituie mijloc principal de protectie.  

La instalatiile si echipamentele electrice de inalta tensiune, sistemul de protectie impotriva electrocutarii prin 

atingere indirecta trebuie sa se realizeze prin legarea la pamant de protectie, care este masura obligatorie, 

cumulat cu alte masuri de protectie.  

 

Instalatiile si echipamentele electrice trebuie sa fie alese cu grad corespunzator de protectie in functie de zonele 

cu atmosfera potential exploziva.  

 

Zonarea trebuie sa se efectueze de catre proiectantul instalatiilor si echipamentelor electrice, la cererea 

beneficiarului.  

 

La instalatiile si echipamentele de munca electrice, valorile de calcul, precum si limitele admise ale 

curentilor prin corpul omului, ale impedantei electrice a corpului uman, ale tensiunilor de atingere si de pas si 

ale tensiunilor de lucru trebuie sa fie in conformitate cu regulile tehnice aplicabile.  

 

Retelele izolate fata de pamant trebuie sa fie prevazute cu protectie automata prin controlul rezistentei 

de izolatie, care sa semnalizeze si/sau sa deconecteze in cazul punerii la pamant. Retelele electrice din locurile 

de munca cu risc de incendiu si explozie, precum si cele din depozitele de explozivi sau carburanti trebuie 
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prevazute cu dispozitive care sa asigure protectia automata la curenti de defect (PACD).  

 

La instalatiile de inalta tensiune trebuie sa fie prevazute blocari mecanice sau electrice, astfel incat 

deschiderea carcaselor si a ingradirilor de protectie sa fie posibila numai dupa scoaterea de sub tensiune a 

echipamentului electric respectiv, iar manevrarea dispozitivului de blocare trebuie sa poata fi facuta numai cu o 

scula speciala.  

 

Pentru ca deservirea, intretinerea si repararea instalatiilor si echipamentelor de munca electrice sa se 

poata efectua fara pericol, trebuie sa se prevada, inca din faza de proiectare, executie si montaj, distante, spatii 

si/sau ingradiri de protectie in jurul acestora.  

 

La masinile si instalatiile de ridicat cu elemente mobile, cum sunt podurile rulante din incaperile sau 

spatiile de productie neelectrice, se admit parti active in constructie deschisa, fara carcase inchise, cu conditia 

protejarii impotriva atingerii sau apropierii de partile active, prin amplasarea acestora la inaltimi suficient de 

mari fata de caile de acces si de circulatie si/sau prin prevederea de ingradiri inchise pe caile de acces.  

 

Automacaralele care lucreaza in apropierea liniilor electrice aeriene trebuie sa fie echipate cu 

dispozitive de semnalizare a intrarii bratului in zona de influenta a acestora.  

 

Echipamentul de munca electric/instalatia de clasa I de protectie trebuie sa aiba asigurata protectia 

impotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune si sa fie prevazut/prevazuta cu legaturi de 

protectie pentru asigurarea protectiei in caz de defect.  

 

La instalatiile si echipamentele de munca electrice de clasa I de protectie posibilitatea executarii 

legaturilor de protectie trebuie sa se asigure astfel:  

     a) in cazul unui echipament electric/unei instalatii fix/fixe, acesta/aceasta trebuie sa fie 

prevazut/prevazuta cu doua borne de masa: una in cutia de borne, langa bornele de alimentare cu energie 

electrica, pentru racordarea conductorului de protectie din cablul de alimentare a echipamentului/instalatiei, si a 

doua borna pe carcasa echipamentului/instalatiei in exterior, pentru racordarea vizibila la centura de legare la 

pamant sau la alta instalatie de protectie;  

     b) in cazul unui echipament mobil sau portabil, acesta trebuie sa fie prevazut cu un cablu de alimentare 

flexibil, prevazut cu o fisa (stecher) cu contact de protectie, sau echipamentul sa fie prevazut cu posibilitatea 

racordarii unui cablu flexibil de alimentare cu conductor de protectie.  

Echipamentul de munca electric/instalatia de clasa II de protectie trebuie sa aiba asigurata protectia impotriva 

atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune si sa fie prevazut/prevazuta, din fabricatie, cu o izolatie 

suplimentara, dubla sau intarita.  

 

Echipamentul de munca electric/instalatia de clasa III de protectie trebuie sa aiba asigurata protectia 

impotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune si sa nu produca o tensiune mai mare decat 

tensiunea foarte joasa de alimentare.  

 

Instalatiile electrice in faza de experimentare trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute in 

reglementarile si regulile tehnice aplicabile pentru protectia impotriva electrocutarii sau a accidentelor tehnice.  

Instalatiile sau echipamentele de munca electrice trebuie sa fie verificate la receptie, inainte de punerea in 

functiune si apoi periodic in exploatare, precum si dupa fiecare reparatie sau modificare, fiind interzisa punerea 

sub tensiune a instalatiei, utilajului sau echipamentului care nu a corespuns la una dintre aceste verificari.  

Instalatiile si echipamentele de munca electrice pot sa fie receptionate si puse in functiune numai dupa ce s-a 

constatat ca s-au respectat reglementarile si regulile tehnice aplicabile.  

 

La instalatiile sau echipamentele de munca electrice este interzis sa se aduca modificari fata de proiect 

in timpul exploatarii, intretinerii si repunerii in functiune a acestora. In cazuri speciale, se admit modificari 

doar cu acordul proiectantului instalatiilor si echipamentelor de munca electrice respective.  

Mijloacele si echipamentele electrice de protectie trebuie sa fie verificate, in conformitate cu prevederile 

reglementarilor si regulilor tehnice aplicabile, inainte de utilizare, la punerea in functiune, dupa reparatii sau 
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modificari si apoi periodic (in exploatare).  

 

Utilizarea echipamentului de munca electric/instalatiei de clasa I de protectie trebuie sa se faca in 

urmatoarele conditii:  

  a) sa se execute si sa se verifice periodic legaturile de protectie necesare pentru asigurarea protectiei 

impotriva electrocutarii in cazul unui defect soldat cu aparitia unei tensiuni periculoase de atingere;  

     b) sa se asigure si sa se verifice periodic deconectarea automata a echipamentului electric/instalatiei 

sau sectorului defect si disparitia tensiunii periculoase de atingere;  

     c) sa se verifice periodic ca protectia impotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune sa 

nu fie inlaturata sau deteriorata.  

Utilizarea echipamentului de munca electric/instalatiei de clasa II de protectie trebuie sa se faca in urmatoarele 

conditii:  

     a) sa se verifice periodic ca izolatia suplimentara a echipamentului electric/instalatiei sa nu fie 

deteriorata sau eliminata;  

     b) sa se verifice periodic ca protectia impotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune sa 

nu fie inlaturata sau deteriorata.  

Utilizarea echipamentului de munca electric/instalatiei de clasa III de protectie trebuie sa se faca in urmatoarele 

conditii:  

     a) sa se alimenteze echipamentul electric sau instalatia la tensiunea foarte joasa pentru care au fost 

proiectate sa functioneze;  

     b) sursa de tensiune trebuie sa fie astfel construita incat sa nu permita aparitia in circuitul de tensiune 

foarte joasa a unei tensiuni mai mari. Daca se utilizeaza un transformator coborator, acesta trebuie sa fie un 

transformator de separare (de siguranta);  

     c) izolatia circuitului de foarte joasa tensiune trebuie sa fie de asa natura incat sa nu permita aparitia 

unei tensiuni mai mari din alte circuite, in circuitul de tensiune foarte joasa;  

     d) sa se verifice periodic ca protectia impotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune sa 

nu fie inlaturata sau deteriorata.  

 

In cazul instalatiilor sau echipamentelor de munca electrice la care se executa lucrari cu scoaterea de sub 

tensiune, trebuie sa fie scoase de sub tensiune urmatoarele elemente:  

     a) partile active aflate sub tensiune, la care urmeaza a se lucra;  

     b) partile active aflate sub tensiune la care nu se lucreaza, dar se gasesc la o distanta mai mica decat 

limita admisa la care se pot apropia persoanele sau obiectele de lucru (utilaje, unelte etc.), indicata in 

documentatia tehnica specifica;  

     c) partile active aflate sub tensiune ale instalatiilor situate la o distanta mai mare decat limita admisa, 

dar care, datorita lucrarilor care se executa in apropiere, trebuie scoase de sub tensiune.  

In cazul lucrarilor cu scoatere de sub tensiune este necesara legarea la pamant si in scurtcircuit a 

conductoarelor de faza, inclusiv pe conductorul de nul in cazul liniilor electrice aeriene, operatie care trebuie sa 

se execute imediat dupa verificarea lipsei de tensiune.  

 

In cazul instalatiilor sau echipamentelor de munca electrice la care se executa lucrari cu scoatere de sub 

tensiune sau fara scoatere de sub tensiune, trebuie sa se utilizeze mijloace de protectie electroizolante.  

La lucrul in instalatiile de joasa tensiune trebuie sa fie utilizate mijloace individuale de protectie 

electroizolante, care constituie singura masura tehnica de protectie, cumulate cu masurile organizatorice.  

La lucrul in instalatiile de inalta tensiune trebuie sa fie utilizate mijloace individuale de protectie 

electroizolante, cumulate cu alte mijloace de protectie.  

Lucrarile fara scoatere de sub tensiune a instalatiilor si a echipamentelor electrice trebuie sa fie executate de 

catre personal autorizat pentru lucrul sub tensiune.  

Instalatiile sau locurile unde exista sau se exploateaza echipamente electrice trebuie sa fie dotate, in functie de 

lucrarile si conditiile de exploatare, cu urmatoarele categorii de mijloace de protectie:  

    a) mijloace de protectie care au drept scop protejarea omului prin izolarea acestuia fata de elementele aflate 

sub tensiune sau fata de pamant, respectiv prajini electroizolante pentru actionarea separatoarelor, manipularea 

indicatoarelor mobile de tensiune, montarea scurtcircuitoarelor etc., scule cu manere electroizolante, covoare si 

platforme electroizolante, manusi si incaltaminte electroizolante etc.;  
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    b) detectoare mobile de tensiune, cu ajutorul carora se verifica prezenta sau lipsa tensiunii;  

    c) garnituri mobile de legare la pamant si in scurtcircuit;  

    d) panouri, paravane, imprejmuiri (ingradiri);  

    e) panouri de semnalizare.  

Instalatiile sau echipamentele de munca electrice trebuie sa fie exploatate, intretinute, reglate, reparate si puse 

sub tensiune numai de catre personal calificat in meseria de electrician autorizat din punctul de vedere al 

securitatii muncii.  

Autorizarea personalului pentru lucru la instalatiile tehnice electrice in activitatile de exploatare, 

intretinere si reparatii trebuie sa se realizeze, conform regulamentului pentru autorizarea electricienilor din 

punctul de vedere al securitatii muncii, pe baza de examen medical, psihologic si test de verificare a 

cunostintelor profesionale, de securitate si sanatate in munca si de acordare a primului ajutor. 

  

Intocmit, 

Serviciu Extern SSM 

__________ 
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Documentul – 24 

 

SC ________________ SRL                                                                                                         

Sediul Social                                                                                                                                               Aprobat, 

CUI_____________ 

J___/____/______ 

 

Instrucţiuni proprii privind acordarea primului-ajutor 

(în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (2) lit. e) din H.G. nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 

319/2006) 

 

Persoanele desemnate pentru acordarea primului ajutor la locul de munca  

Loc de munca Salariati 

Loc_____, Strada _____________ Nr._____,, 

Etaj _____, Judet _________, 

_________________ 

 

Noţiuni de anatomie a sistemului respirator 

 

Aparatul respirator este format din totalitatea organelor care contribuie la realizarea schimburilor de 

gaze dintre organism şi mediul extern. Acest aparat are rolul de a asigura preluarea oxigenului din aer şi 

eliminarea dioxidului de carbon din organism. În plus, la nivelul acestui aparat se percepe mirosul (partea 

superioară a cavităţii nazale) şi se realizează fonaţia-vorbirea (la nivelul laringelui, corzilor vocale).  

 

Aparatul respirator este alcătuit din:  

1. căile aeriene-respiratorii prin care aerul pătrunde şi iese din organism. Căile aeriene se împart în: 

 superioare (alcătuite din cavitatea nazală şi faringe) 

 

Cavitatea nazală este primul segment al căilor respiratorii şi este divizată de septul nazal în două 

cavităţi numite fose. Fosele nazale sunt căptuşite cu o mucoasă umedă, care are rolul de a încălzi aerul. Tot aici 

se găseşte mucusul, cu rol de a reţine impurităţile din aer. Deci, nasul are rolul unui adevărat filtru.  

Faringele este un organ comun pentru calea aeriană şi digestivă (alimentară).  

 

 inferioare (alcătuite din laringe, trahee şi bronhii) 

 

Laringele este organul vorbirii, este format din mai multe cartilaje mobile, cel mai mare fiind aşezat în 

faţă ca o proeminenţă având forma unei cărţi deschise, cunoscută şi sub denumirea de “mărul lui Adam”. În 

laringe se găsesc şi două perechi de cute (pliuri) numite corzi vocale, cele situate inferior având rol în 

producerea sunetelor.  

Traheea continuă laringele, este situată în faţa esofagului. Se ramifică la partea sa inferioară în două 

ramuri care se numesc bronhii principale.  

Bronhiile sunt ultimele segmente ale căilor aeriene inferioare şi fiecare din ele pătrund în câte un 

plămân.  

 

2. plămânii sunt organele la nivelul cărora are loc schimbul de gaze.  

 

Respiraţia 

  

Aerul pătrunde în plămâni pe căile respiratorii cu ajutorul contracţiei muşchilor cutiei toracice numiţi 

muşchi respiratori – acesta este actul respiraţiei. Apoi muşchii respiratori se relaxează şi se contractă muşchii 

expiratori, ca urmare, o parte din aerul din plămâni se elimină – acesta este procesul expiraţiei. Inspiraţia şi 

expiraţia se repetă în ritm de 14-18/minut în funcţie de nevoile organismului. Variază în funcţie de vârstă şi sex 

(este mai accelerată la copii şi la femei).  



Dianex Serv SRL – 0244 529 596                                                                                                 Page 117 
                                                                                                www.dianex.ro 

 

Valori normale ale frecvenţei respiratorii: nou-născuţi – 40/min., copii – 20-30/min., adulţi – 14-

18/min. Măsurarea frecvenţei respiraţiilor se face timp de un minut având mâna aşezată pe toracele pacientului, 

numărându-se expansiunile toracice fără ca pacientul să conştientizeze acest lucru.  

Noţiuni de anatomie a sistemului circulator 

 

Aparatul cardio-circulator este format dintr-un organ central – inima şi un sistem închis de vase, 

format din artere, capilare şi vene. 

 

Inima este un organ musculos, cavitar, de aproximativ 300 g cu un volum care a fost comparat cu 

volumul pumnului drept al unui adult. Este alcătuită din două jumătăţi complet separate, dreapta şi stânga, 

despărţite printr-un perete vertical. Fiecare jumătate este la rândul ei împărţită de un perete transversal în câte 

două cămăruţe, care comunică între ele. Cămăruţele din partea de sus se numesc atrii, iar cele din partea de jos 

se numesc ventriculi.  

 

Arterele sunt vase sangvine prin care circulă sângele de la inimă în întreg organismul. Calibrul arterelor 

scade de la inimă spre periferie.  

 

Venele sunt vase care aduc sângele la inimă. Calibrul lor creşte de la periferie spre inimă.  

 

Capilarele sunt vase cu calibru mic, prin care se face schimbul nutritiv între sânge şi celule. Sângele 

circulă într-un singur sens: artere → capilare → vene.  Arterele şi venele poartă diferite denumiri, după 

regiunea şi organul pe care-l irigă.  

 

În structura arborelui circulator există circulaţia mare şi circulaţia mică. Circulaţia mare transportă 

oxigen spre ţesuturi şi organe, aduce CO2 de la ţesuturi şi organe spre inimă, având traseul: inimă → artere → 

organe → vene → inimă.   

Circulaţia mică asigură transportul sângelui neoxigenat de la cord spre plămâni şi a celui încărcat cu 

oxigen înapoi la inimă.  

 

Circulaţia sângelui prin artere se face prin împingerea sângelui ca urmare a contracţiei ventriculelor. 

Sângele este împins cu intermitenţă prin contracţii, dar el curge în curent continuu, datorită elasticităţii pereţilor 

arteriali. Pereţii arterelor opun rezistenţă, ceea ce face ca sângele să fie sub o anumită presiune sau tensiune. 

Aceasta se numeşte presiune sau tensiune arterială (TA). Deci TA reprezintă presiunea exercitată de sânge 

asupra pereţilor arterelor (variază în funcţie de vîrstă, sex, ora din timpul zilei şi gradul de activitate). 

 

Valori normale: adult – 115-140/70-90 mmHg, mai mică la femei; în copilărie 91-110/60-65 

mmHg.  Valori peste cele normale poartă numele de hipertensiune. Valori sub cele normale poartă numele de 

hipotensiune.  

 

Măsurarea tensiunii arteriale:  

 poziţia pacientului – decubit dorsal, după un repaus de 10 minute; 

 la 1/3 inferioară a braţului se aşază manşonul tensiometrului;  

 stetoscopul se pune pe proiecţia arterei brahiale (marginea inferioară a braţului);  

 se umflă manşonul tensiometrului până pe la 180 / 200 mmHg, ca apoi sa se înceapă dezumflarea lentă;  

 valorile TA reprezintă prima şi ultima bătaie care se aud cu ajutorul stetoscopului în timpul dezumflării 

manşonului. 

 

Cu fiecare contracţie a ventriculelor se împinge în aortă un val de sânge, care izbeşte sângele existent 

în vas şi se propagă ca o undă, dând pulsul.  Pulsul se măsoară prin comprimarea unei artere pe un plan osos, 

cu 2-3 degete, cel mai frecvent la artera radială, se măsoară timp de 1 minut.  

  Valori normale: adult – 60-80/min., copii – 90-100/minut; nou-născut – 130-140/minut. Creşterea 

frecvenţei peste valorile normale se numeşte tahicardie, scăderea frecvenţei sub valorile normale poartă numele 

de bradicardie. 
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Secvenţele resuscitării cardio-respiratorii 
  

Se includ aici toate elementele de resuscitare (fără echipament) efectuată de o persoană sau de 

persoanele care acordă primul-ajutor unei victime aflate în stop cardio-respirator. Aceste elemente includ 

evaluarea primară, asigurarea libertăţii căilor aeriene, ventilaţia artificială cu aer expirat şi masajul 

cardiac extern.  

 

Scopul suportului vital de bază este menţinerea unei circulaţii şi a unei ventilaţii adecvate nepermiţând 

instalarea stării de moarte biologică până la sosirea personalului medical calificat. Cu alte cuvinte, resuscitarea 

cardio-pulmonară de bază este un ansamblu de manevre care încearcă să menţină perfuzia şi oxigenarea 

organelor vitale (creier, cord).  

Câteodată această operaţiune poate să necesite un timp îndelungat depinzând de cauza care a dus la 

instalarea stopului cardiac. Orice întârziere reduce şansa victimei de a-şi reveni. De aceea, trebuie acţionat 

rapid şi conform protocolului.  

 

Evaluarea primară 

 

 salvatorul evaluează situaţia generală asigurându-se de lipsa oricărui pericol; 

 acesta se asigură că nici victima şi nici el însuşi nu sunt în pericol. 

 

Riscurile majore pentru salvator pot fi: trafic intens, curentul electric, structuri instabile în care sau 

sub care se află victima, substanţe toxice, gaze, boli transmisibile care necesită o protecţie specială în timpul 

efectuării ventilaţiei artificiale;  

 

 se evaluează starea victimei: este conştientă sau inconştientă – victima este scuturată cu grijă de umăr şi 

întrebată cu voce tare: “Ce s-a întâmplat? Vă simţiţi bine?” sau este determinată să răspundă la comenzi ca de 

exemplu: “Deschideţi ochii”; 

 dacă răspunde sau se mişcă, deci victima este conştientă, se lasă în poziţia în care a fost găsită, (vă asiguraţi 

încă o dată că nu este în pericol) şi încercaţi să identificaţi motivul pentru care pacientul se află în poziţia 

respectivă; 

 se cheamă ajutor calificat anunţând situaţia la 112; 

 starea victimei se reevaluează periodic până la sosirea echipei calificate.  

 

Eliberarea căilor aeriene 

 

 eliberaţi căle respiratorii prin ridicarea bărbiei şi hiperextensia capului apăsând pe frunte; 

 puneţi una dintre mâini pe fruntea pacientului (astfel încât degetul mare şi cel arătător să rămână libere 

pentru a putea pensa nasul victimei când i se face respiraţie gură la gură). Ridicând bărbia, limba se ridică şi 

eliberează căile aeriene; 

 eliberaţi gâtul de eventualele haine strânse; 

 îndepărtaţi orice cauză de obstrucţie evidentă din gură: dantură ruptă, proteze dentare rupte, salivă, sânge 

etc. Nu pierdeţi timpul căutând obstrucţii ascunse.  

 

Verificarea respiraţiei 

 

Păstrând căile respiratorii libere ascultaţi, simţiţi şi observaţi dacă victima respiră adecvat. Aplecaţi-vă 

asupra victimei cu faţa către torace şi ascultaţi la nivelul cavităţii bucale a victimei zgomotele respiratorii, 

simţiţi dacă există schimb de aer apropiind obrazul de nasul şi gura victimei, observaţi mişcările pieptului.  

Pentru a decide prezenţa sau absenţa respiraţiei ascultaţi, simţiţi şi vedeţi timp de minimum 5 – 10 

secunde.   

Verificarea circulaţiei 
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Circulaţia este realizată de cord. Evaluarea acesteia se face prin verificarea pulsului.  

Pulsul se poate simţi cel mai bine pe artera carotidă care este situată în şantul format de unul dintre 

muşchii gâtului şi mărul lui Adam. Degetele arătător şi mijlociu localizează mărul lui Adam şi vor aluneca 

lateral pe gât până se simte bătaia în vârful acestora. Pulsul poate fi palpat pe ambele parţi ale gâtului, dar 

niciodată în acelaşi timp.  

Aceasta etapă poate fi executată simultan cu verificarea respiraţiei, de asemenea timp de 5 – 10 

secunde.Prim-ajutor de bază (protocoale de intervenţie) 

 

1. Victima nu respiră şi nu are puls 

 

 primul gest în această situaţie este anunţarea situaţiei la 112, solicitând ajutorul echipei medicale calificate 

şi cu dotare corespunzătoare; 

 se începe resuscitarea cardio-pulmonară; 

 dacă victima nu respiră, nu are puls şi sunteţi sigur că va sosi ajutor profesionist calificat, începeţi ventilaţia 

artificială şi compresiunile toracice. Acestea se execută succesiv.  

 

În cazul în care sunteţi singurul salvator, raportul ventilaţie – masaj cardiac trebuie să fie de 2:15, 

acest lucru repetându-se timp de un minut. În cazul în care sunteţi doi salvatori, acest raport trebuie să fie de 

1:5.  

Se execută 10 cicluri după care se face re-evaluarea pacientului. Fiecare ciclu se începe cu ventilaţia 

artificială şi se termină cu ventilaţie.   

 

Tehnica ventilaţiei artificiale  

 

Îngenuncheaţi lângă pacient. Cu capul victimei în hiperextensie se menţine gura uşor întredeschisă cu o 

mână, în timp ce cu cealaltă se susţine fruntea şi se pensează nasul.  

 

Inspiraţi profund aer, aşezaţi etanş gura pe gura victimei, şi insuflaţi aer timp de 2-3 secunde. În acelaşi 

timp se verifică dacă toracele se ridică atunci când noi insuflăm.  

 

Fiecare respiraţie trebuie să fie suficient de puternică astfel încât toracele să se ridice. Tineţi capul în 

hiperextensie cu bărbia ridicată îndepărtând gura de la gura victimei şi lăsaţi ca toracele pacientului să revină. 

Volumul de aer pe care îl insuflăm este mai important decât ritmul în care îl administrăm.  

 

Tehnica masajului cardiac extern  

 

Cu victima aşezată pe spate pe un plan dur se localizează punctul de compresie situat în partea 

inferioară a sternului. Degetul inelar merge de-a lungul rebordului costal până la apendicele xifoid (locul de 

întâlnire a coastelor). La acest nivel lângă acest deget se aşază alte două degete, respectiv degetul mijlociu şi 

cel arătător, după care aşezăm podul palmei celeilalte mâini, tangent la cele două degete plasate pe piept, acesta 

este locul în care trebuie făcute compresiunile toracice.  

 

Îngenuncheaţi lângă victimă, faceţi două ventilaţii, după care găsiţi punctul de reper cu degetul inelar, 

pornind din partea inferioară a rebordului costal către apendicele xifoid (locul de întâlnire a coastelor). 

Ajungând cu degetul inelar la apendicele xifoid, aşezaţi degetul mijlociu şi arătător lângă el, apoi aşezaţi podul 

palmei celeilalte mâini, acesta fiind locul în care trebuie făcute compresiunile.  

Aşezăm cealaltă mâna (cea cu care am reperat apendicele xifoid), peste mâna situată pe stern fără ca 

degetele să se sprijine pe torace.  

 

Cu coatele întinse, cu braţele perpendicular pe stern, linia umerilor să fie paralelă cu linia longitudinală 

a pacientului se fac compresiunile astfel încât să înfundăm sternul cu o adâncime de aproximativ 4–5 cm 

(numărând cu voce tare „şi 1 şi 2 şi 3 şi 4 şi 5’’). Frecvenţa compresiunilor externe trebuie să fie de 80-

100/min.  
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2. Victima nu respiră, dar are puls 

  

 prima etapă de acţiune constă în efectuarea unui număr de 10 ventilaţii artificiale; 

 se va anunţa 112, solicitând ajutor medical calificat; 

 vă reîntoarceţi, reevaluaţi starea pacientului şi acţionaţi în funcţie de ceea ce veţi constata. În cazul în care situaţia 

va fi nemodificată se va continua ventilaţia pacientului, verificând periodic pulsul pacientului.  

 

3. Victima respiră şi are puls 

 

 dacă victima respiră şi are puls, dar este inconştientă o veţi aşeza în poziţia laterală de siguranţă;  

 îngenunchind lângă victimă, veţi elibera căile aeriene prin hiperextensia capului şi ridicarea bărbiei; 

 aşezaţi braţul cel mai apropiat al victimei în unghi drept faţă de corp, iar antebraţul se îndoaie în sus; 

 veţi trece celălalt braţ al victimei peste torace aşezând dosul palmei pe obrazul victimei; 

 veţi ridica genunchiul (cel opus faţă de dvs., în calitate de salvator) victimei, trăgându-l în sus şi menţinând 

piciorul pe pământ; 

 cu o mână veţi prinde umărul opus faţă de dvs. şi cu cealaltă mână genunchiul pacientului; 

 îl veţi întoarce lateral spre dvs., vă asiguraţi că se sprijină pe genunchi şi pe cot, rearanjaţi capul în hiperextensie 

şi îi deschideţi gura; 

 anunţaţi la 112 solicitând ajutor medical calificat;  

 vă reîntoarceţi apoi la victimă, reevaluaţi situaţia şi supravegheaţi pacientul până la sosirea echipajului medical.  

Dezobstrucţia căilor aeriene superioare 

 

 pacient conştient  

 

Obstrucţia căilor aeriene înseamnă blocarea căilor aeriene superioare cu un bol alimentar sau un corp străin. 

Victima se va sufoca. Obstrucţia poate fi incompletă sau completă. Daca victima este conştientă va indica acest lucru 

prin prinderea gâtului cu o mână sau cu două mâini.  

 

În cazul obstrucţiei incomplete respiraţia este zgomotoasă, pacientul este aplecat în faţa şi încurajat să 

tuşească.  

Dacă aceasta nu dă rezultate va trebui să încercaţi o altă manevră, numită manevra Heimlich – se aplică atunci 

când obstrucţia devine completă. Apropiaţi-vă de victima din spate, cuprindeţi-l pe sub braţe, îndepartaţi picioarele, 

aşază-ţi o mână la mijlocul distanţei dintre ombilic şi apendicele xifoid. 

 

Aceste mişcări vor comprima diafragmul care la rândul lui va comprima plămânii şi presiunea creată în 

bronhii va arunca corpul străin în cavitatea bucală. Faceţi aceste mişcări până eliberaţi căile aeriene.  

 pacient inconştient 

 

Dacă victima devine inconştientă, întindeţi-o pe pământ şi aplicaţi aceeaşi manevră, încălecând picioarele 

victimei. Reperaţi locul, aşezând podul palmei la mijlocul distanţei dintre ombilic şi apendicele xifoid. Aşezaţi 

cealaltă mână peste aceasta (ca la masajul cardiac) şi faceţi compresiuni cu mişcări bruşte în adâncime şi în sus.  

  

Repetaţi aceste mişcări de 4-5 ori după care, întorcând capul victimei într-o parte, verificaţi cavitatea bucală a 

acesteia pentru a îndepărta bolul alimentar sau corpul străin. Dacă acesta nu este vizibil, încercaţi din nou să ventilaţi, 

observând dacă intră sau nu aerul. În caz de insucces, repetaţi manevra Heimlich până când căile aeriene vor fi libere. 

 

Aspiraţia căilor aeriene 

 

Din punct de vedere anatomic, căile aeriene sunt împărţite în căi respiratorii superioare şi inferioare, limita de 

separare fiind corzile vocale. Cauzele comune de obstrucţie a căilor repiratorii superioare includ: limba, ţesuturile 

moi, sângele, voma, corpii străini şi laringospasmul.  

La nivelul căilor aeriene inferioare, obstrucţia poate fi cauzată de secreţii, edem, brohospasm, sânge şi 

conţinut gastric aspirat.  

 

Eliberarea căilor respiratorii superioare se face utilizând un aspirator şi o sondă de aspiraţie dură de tip 

Yankauer în cazul în care cauza obstrucţiei este un lichid, iar în cazul în care cauza obstrucţiei este un corp străin dur, 
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cum ar fi un bol alimentar, atunci eliberarea căilor respiratorii se face cu ajutorul manevrei HeimlichVentilaţia pe 

mască 

 

În cazul resuscitării cardio-pulmonare, materialele de care putem dispune pentru asigurarea avansată a căilor 

respiratorii şi a ventilaţiei adecvate includ pipe Guedel sau cală oro-faringiană de diferite mărimi. 

 

Pipa Guedel poate fi folosită la orice pacient inconştient, rolul ei fiind menţinerea liberă a căilor aeriene 

superioare. Pipa de mărime corespunzătoare şsi corect introdusă va apăsa baza limbii împiedicând căderea acesteia în 

spate, spre faringele posterior.  

 

Alegerea mărimii corespunzătoare pentru pipă se face prin măsurarea distanţei de la comisura bucală la 

unghiul mandibulei.  

 

Introducerea pipei Guedel în cavitatea bucală se face ţinând pipa cu concavitatea în sus. Când vârful pipei 

atinge bolta palatină (cerul gurii) se roteşte 180 de grade şi se continuă înaintarea până ce capătul extern ajunge la 

nivelul arcadelor dentare. 

  

Măştile de ventilaţie gură la mască de diferite mărimi asigură protecţia salvatorului în timpul ventilaţiei. La 

folosirea măştii se asigură o mărime corespunzătoare feţei bolnavului. 

 

Cu capul aşezat în hiperextensie aplicăm partea îngustă a măştii pe baza nasului, plasăm ferm masca pe faţă şi 

o menţinem ferm cu degetele de o parte şi de alta a orificiului măştii cu ridicarea concomitentă a mandibulei cu 

celelalte degete.  

 

Noţiuni de anatomie a sistemului osteo-articular 

 

Corpul omenesc este împarţit în 4 segmente: cap, gât, trunchi şi membre. Capul reprezintă segmentul 

superior şi este format din craniu şi oasele feţei.  

 

Gâtul este segmentul care leagă capul de trunchi.  

 

Trunchiul cuprinde trei regiuni: toracele, abdomenul, bazinul. Toracele este regiunea superioară a 

trunchiului, delimitată înapoi de coloana vertebrală, înainte de stern, lateral de cele 12 perechi de coaste şi în jos de 

muşchiul diafragm. Cutia toracică conţine plămânii, inima, vasele mari, traheea, bronhiile şi esofagul.  

Abdomenul este regiunea de mijloc a trunchiului, conţine organele digestiei: ficat, stomac, intestin subţire şi 

gros, pancreasul, precum şi splina şi rinichii.  

Bazinul este regiunea inferioară a trunchiului, cuprinde vezica urinară, organele genitale interne. Portiunea 

inferioară a bazinului este pelvisul.  

 

Membrele sunt părţi ale corpului legate de trunchi şi se clasifică în:  

 

 membre superioare care cuprind patru segmente: umăr, braţ (partea dintre umăr şi cot), antebraţ (secţiunea dintre 

cot şi mână) şi mâna (partea terminală a membrului superior). Centura membrului superior formează scheletul 

umărului şi asigură legătura dintre oasele membrului liber şi toracele osos. Ea este constituită din două oase: clavicula 

şi scapula; 

 

 membre inferioare care cuprind: coapsa (porţiunea dintre sold şi genunchi), gamba (porţiunea dintre genunchi şi 

picior) şi piciorul (partea terminală a membrului inferior). Centura membrului inferior se compune din două oase 

coxale. Oasele coxale se unesc înainte între ele, înapoi cu sacrul şi coccigele, formând peretele osos al unei cavităţi 

importante numită pelvis.  

 

Aparatul locomotor îndeplineşte funcţiile de mişcare ale diverselor părţi ale corpului. Este alcătuit din 

sistemul osteo-articular specializat pentru funcţia de susţinere şi sistemul muscular pentru funcţia de mişcare.  

 

Oasele au rol în susţinerea muşchilor şi menţin poziţia verticală a corpului. Articulaţiile permit mişcările 

oaselor. Ele sunt mobile, semimobile şi fixe.  
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Muşchii efectuează mişcările. Ei sunt înseraţi pe oase şi produc mişcarea lor prin contracţii. Deosebim două 

categorii de muşchi: muşchii scheletici fixaţi pe oase sau muşchii striaţi, care dau contracţii şi care servesc pentru 

mişcările corpului. Muşchii viscerali sau muşchii netezi sunt muşchii organelor interne.  

Evaluarea primară a pacientului traumatizat 

 

În cazul pacienţilor traumatizaţi foarte important este să ştiţi exact ce trebuie şi ce nu trebuie să faceţi. 

Orice greşeală comisă poate agrava starea bolnavului punându-i viaţa în pericol.  

Obiectivul principal urmărit în cazul pacienţilor traumatizaţi constă în asigurarea tratamentului precoce şi 

corect pentru ca acest lucru poate îmbunătăţi semnificativ ulterior reabilitarea bolnavului. Deci principiul fundamental 

care trebuie să conducă comportamentul dvs. în timpul unei urgente este: a nu agrava starea victimei!  

 

Secvenţele urmărite în cazul acestor situaţii sunt similare cu cele întâlnite la pacienţii fără 

traumatisme.  

Evaluarea zonei şi siguranţa salvatorului rămân în atenţia dvs. Dacă este necesar, se încep imediat 

manevrele de resuscitare, excepţie fiind situaţia în care se constată existenţa unei hemoragii masive, situaţie când se 

realizează hemostaza, apoi se vor începe manevrele de resuscitare.  

 

În toate cazurile de traumă se are în vedere posibilitatea existenţei leziunii de coloană cervicală. Suspiciunea 

existenţei leziunii de coloană cervicală apare:  

 la orice pacient politraumatizat (pacienţii care au mai mult de două leziuni din care cel puţin una pune viaţa în 

pericol); 

 la orice pacient care a suferit un traumatism la nivelul capului; 

 la orice pacient care prezintă traumatism la nivelul toracelui în apropierea capului; 

 la orice pacient conştient care acuză dureri la nivelul gâtului; 

 la orice pacient care prezintă deformări la nivelul gâtului; 

 la orice pacient care prezintă un status mental alterat (aflaţi sub influenţa alcoolului).  

Infirmarea suspiciunii de leziune la nivelul coloanei cervicale se poate face numai pe baza examenului 

radiografic. Atenţie sporită trebuie acordată imobilizării coloanei vertebrale cervicale. Pentru acest lucru folosiţi 

gulere cervicale (rigide, moi, dintr-o bucată, din două bucăţi).  

 

Traumatismele osteo-articulare 
 

1. Fracturi şi imobilizarea lor  

 

Fracturile sunt leziuni ce apar în urma acţiunii unui traumatism puternic asupra osului, constând în 

întreruperea continuităţii acestuia. În funcţie de modul de acţiune a agentului vulnerant, de intensitatea lui fracturile 

pot fi de mai multe feluri:  

 fracturi închise – tegumentele în jurul focarului de fractură sunt intacte; 

 fracturi deschise – focarul de fractură comunică cu exteriorul printr-o plagă;  

 fracturi directe – în care agentul traumatizant acţionează chiar la locul de producere a fracturii;  

 fracturi indirecte – traiectul de fractură apare la distanţa de la locul de acţiune al agentului vulnerant.  

 

De asemenea, traiectul fracturii poate avea aspecte foarte variate, după mecanismul de producere: fracture 

spiroide, fracturi cu înfundare, deplasate. La fel, pot fi fracturi complete, interesând întreaga circumferinţă a osului 

sau incomplete (parţiale). La bătrâni sau la persoane cu diverse afecţiuni osoase pot apărea fracturi în urma unor 

traumatisme minore, sau chiar la efectuarea unui pas greşit.  

Pentru recunoaşterea unor fracturi sunt două grupe de semne:  

 

 semne de probabilitate – durere spontană sau într-un punct fix, exacerbată la palpare sau mobilizare; impotenţa 

funcţională a membrului afectat; deformarea şi scurtarea regiunii; echimoze tardive tumefacţie, edem, creşterea 

temperaturii locale; 

 semne de certitudine (semne sigure) – mobilitate anormală în focar; perceperea palpatorie de crepitaţii osoase; 

netransmiterea mişcărilor distal de focarul de fractură; întreruperea evidentă (la inspecţie sau palpare) a continuităţii 

osoase. 

Metoda cea mai sigură de diagnostic în cazul suspicionării unei fracturi este efectuarea radiografiei.   

 

Fracturile se pot însoţi de o serie de complicaţii:  
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 imediate: 

 transformarea unei fracturi închise într-o fractură deschisă;  

 lezarea vaselor sau a nervilor aflate în vecinătate;  

 infecţia focarului de fractură.  

 tardive (întârziate):  

 cicatrizarea anormală a plăgii osoase (în unele boli cronice); 

 pseudartroza (întârzierea consolidării fracturii); 

 calusul vicios.  

 

Imobilizarea provizorie a fracturilor se face în scopul împiedicării mişcărilor fragmentelor osoase fracturate, 

pentru evitarea complicaţiilor care pot fi provocate prin mişcarea unui fragment osos.  

Mijloacele de imobilizare sunt atelele speciale sau cele improvizate, de lungimi şi lăţimi variabile, în funcţie 

de regiunile la nivelul cărora se aplică. Pentru a avea siguranţa că fractura nu se deplasează nici longitudinal şi nici 

lateral, imobilizarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, articulaţiile situate deasupra şi dedesubtul focarului de 

fractură.  

Înainte de imobilizare se efectuează o tracţiune uşoară, nedureroasă a segmentului în ax. Acest lucru este 

valabil numai în cazul fracturilor închise. Fracturile deschise se imobilizează în poziţia găsită, după pansarea plăgii de 

la acel nivel, fără a tenta reducerea lor prin tracţiune.  

 

Tipuri de atele speciale:  

 atele Kramer (confecţionate din sârmă); 

 atele pneumatice (gonflabile); 

 atele vacuum; 

 atele improvizate din scândură, crengi de copac etc.  

 

A. Fracturile membrului superior 

 

Fracturile claviculei se produc mai frecvent prin traumatisme indirecte şi mai rar directe, sediul de predilecţie 

constituindu-l zona medie a claviculei. Poziţia în care trebuie să se efectueze imobilizarea provizorie este cu cotul de 

partea bolnavă împins către spate şi în sus.  

 

Fracturile humerusului (braţului) se produc mai frecvent prin traumatism direct. La imobilizarea fracturii, 

drept atelă putem folosi chiar toracele de care se fixează segmentul fracturat cu ajutorul unei eşarfe.  

 

Fracturile antebraţului se produc mai frecvent prin traumatism direct. Imobilizarea fracturii se poate face cu 

oricare tip de atelă specială sau folosind atele improvizate.  

 

Fracturile oaselor mâinii se imobilizează pe faţa palmară de la cot la degete.  

 

B. Fracturile membrului inferior 

 

Fracturile femurului se produc prin traumatism direct sau indirect. Pentru imobilizare se folosesc două atele 

inegale. Atela mai lungă se aplică pe faţa laterală externă a membrului inferior şi se întinde de deasupra oaselor 

bazinului până la călcâi. Atela mai scurtă se aplică pe partea internă şi se întinde de la regiunea inghinală până la 

călcâi.  

Când femurul este fracturat în apropierea genunchiului imobilizarea se poate realiza folosind o singură atelă 

trecută prin partea din spate a membrului din regiunea fesieră până la călcâi.  

 

Fracturile gambei sunt foarte frecvente, iar imobilizarea poate fi făcută cu orice tip de atelă.  

 

Fractura de rotulă se produce prin cădere în genunchi, se imobilizează în atele posterioare.  

 

Fracturile costale nu se imobilizează, excepţie făcând situaţia voletului costal. Voletul costal este minimum 

dubla fractură la două coaste învecinate. Imobilizarea se face prin înfundarea zonei respective împiedicând astfel 

mişcarile segmentelor la acest nivel.  
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2. Entorsa – formă minoră a traumatismelor articulare, în care nu se pierde contactul permanent între 

suprafeţele articulare şi constă din întinderea sau ruptura unuia sau mai multor ligamente ale unei articulaţii.  

 

3. Luxaţia – leziunea care constă din pierderea contactului normal dintre suprafeţele articulare ale oaselor 

care formează o articulaţie (deplasarea capetelor osoase ale unei articulaţii). După modul de producere, luxaţiile pot fi 

complete sau incomplete.  

Primul-ajutor constă din imobilizarea provizorie a membrului afectat. Accidentatul se transportă la spital.  

Traumatismele părţilor moi 

 

În funcţie de starea tegumentului, acestea pot fi închise (contuzii) sau deschise (plăgi).  

 

1. Contuzii – traumatisme ce rezultă din acţiunea unui agent vulnerant mecanic, care produce leziuni tisulare, 

păstrând însă integritatea tegumentelor. În funcţie de forţa de acţiune a agentului vulnerant, contuziile pot fi 

superficiale, profunde sau mixte: 

 

 echimoza este forma cea mai simplă de contuzie, ce apare datorită ruperii vaselor sangvine din ţesutul subcutanat 

(apare ca o zonă roşie albăstruie, care în câteva zile îşi modifică culoarea, devenind vânată, apoi galben-verzuie).  

 hematomul este o tumefiere dureroasă, de volum variabil, ce apare din cauza acumulării între ţesuturi sau organe, 

a unei cantităţi variabile de sânge, prin ruperea accidentală a unor vase sangvine mai mari.  

2. Plăgi – leziuni produse de agenţi mecanici, fizici, chimici. În cazul plăgilor, o mare importanţă prezintă 

intervalul dintre producerea lor şi momentul aplicării primului tratament. Astfel, se consideră o plagă recentă aceea 

căreia i se aplică tratament într-un interval de 6-8 ore de la producere (plagă neinfectată), peste acest interval 

majoritatea plăgilor fiind infectate.  

Subiectiv, plăgile sunt marcate prin durere, obiectiv, remarcăm alături de prezenţa plăgii şi hemoragie de 

intensitate variabilă, care o însoţeşte.  

Tratamentul plăgilor urmăreşte prevenirea complicaţiilor şi obţinerea unei vindecări cât mai rapide şi de bună 

calitate şi constă din toaleta locală şi pansarea lor. 

  

Hemoragii 

 

Hemoragia reprezintă scurgerea sângelui în afara sistemului vascular printr-una sau mai multe soluţii de 

continuitate. Hemoragia poate fi:  

 

 în funcţie de tipul vasului lezat: 

 arterială – în care sângele este de culoare roşu-deschis, bine oxigenat şi tâsneste ritmic, sincron cu 

bătăile inimii;  

 venoasă – sângele de culoare roşu-închis (mai puţin oxigen, mai mult CO2), se exteriorizează cu presiune 

constantă, relativ modestă;  

 capilară – este o hemoragie difuză, fără a se identifica un vas de calibru mai mare ca sursă principală a 

hemoragiei. 

 

 în funcţie de sediul sângerării:  

 externă – sângele se scurge în afară, printr-o soluţie de continuitate tegumentară (plagă); 

 internă – sângele se acumulează într-una din cavităţile normale ale organismului;  

 exteriorizată – caracterizată prin hemoragie internă într-un organ cavitar, urmată de eliminarea sângelui 

la exterior pe căi naturale: 

 epistaxis – hemoragia mucoasei nazale;  

 hematemeza – eliminarea pe gură, prin vărsătură, de sânge amestecat cu cheaguri şi eventual 

resturi alimentare; 

 melena – exteriorizarea sângelui acumulat în tubul digestiv, prin defecaţie. Scaunul este lucios, 

negru, moale, de aspectul şi culoarea păcurei; 

 hematuria – hemoragia la nivelul aparatului urinar, exteriorizat prin micţiune. 

  

 în funcţie de cantitatea de sânge pierdut:  

 

 mică – se pierde o cantitate de sânge până la 500 ml;  

 medie – se pierd 500-1 000 ml de sânge şi apar următoarele semne: agitaţie, ameţeli în ortostatism;  
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 mare – cantitatea de sânge pierdută 1 000-1 500 ml, iar semnele clinice sunt următoarele: paloare, 

tahicardie, transpiraţii reci, hipotensiune arterială, tahipnee;  

 cataclismică – pierderi de sânge de peste 1 500-2 000 ml, tensiune arterială nemasurabilă, pacient 

inconştient. 

Hemostaza – oprirea sângerării. Ea poate fi spontană în cazul unor hemoragii mici, prin intervenţia 

mijloacelor proprii organismului, dar de cele mai multe ori este necesară intervenţia altor persoane, care să realizeze 

hemostaza. Hemostaza poate fi provizorie sau definitivă.  

 

Hemostaza provizorie se poate realiza prin:  

 

 Compresiune digitală – compresiunea corect executată pe vasul rănit trebuie să se aplice deasupra rănii în cazul 

unei hemoragii arteriale şi sub plagă în cazul unei hemoragii venoase, ţinând cont de sensul circulaţiei.  

Când hemoragia nu poate fi stăpânită prin compresiune exercitată la distanţă, se poate folosi compresiune 

directă în care caz compresiunea vasului ce sângerează se face cu degetul introdus direct în plagă. Această metodă nu 

poate fi decât de scurtă durată, trebuind să recurgem la alta care s-o suplinească şi să o completeze.  

 Pansament compresiv – este una dintre cele mai eficiente metode folosite pentru a realiza o hemostază provizorie. 

În lipsa unui pansament steril se poate folosi pentru a pune pe plagă o batistă etc. 

 Garou – aplicarea garoului este ultima variantă la care apelăm. Garoul poate fi improvizat folosind o curea, 

cravată, fular, sfoara etc. Se foloseşte doar în cazuri extreme şi în situaţia în care hemoragia nu se putea controla prin 

alte metode (amputaţie de membru). Important este oprirea hemoragiei fără a comprima excesiv ţesuturile.    

Garoul, odată cu oprirea sângerării, produce oprirea circulaţiei sângelui în porţiunea de membru situat 

dedesubtul lui. Din aceasta cauză, menţinerea sa mai mult de 2 ore poate duce la complicaţii deosebit de grave. 

Totdeauna, la montarea unui garou, trebuie ataşat un bilet, care însoţeşte bolnavul, şi pe care se notează obligatoriu 

următoarele date: nume, prenume, ora exactă a aplicării garoului. Din 30 în 30 de minute se slăbeşte puţin garoul 

pentru a permite irigarea segmentului de membru subiacent.  

Ridicarea garoului se face doar în condiţii de spital şi de personal competent.  

 

Hemostaza definitivă se obţine prin obliterarea permanentă şi definitivă a vasului care sângerează. 

Pansamente 

 

Acestea se aplică diferenţiat după regiunea anatomică:  

 pentru cap, pansamentele se realizează cu ajutorul feşelor, tipică pentru acest segment fiind capelina care începe 

cu 2 ture circulare trecute pe frunte, deasupra sprâncenelor, pavilioanelor urechii după care se trece succesiv 

înainte şi înapoi (spre rădăcina nasului şi spre ceafă), de mai multe ori, până când acoperă tot capul.  Capetele 

feşelor se fixează apoi cu câteva ture circulare; 

 

 pentru nas, bărbie, ochi şi urechi se realizează aşa-numitul pansament „în praştie”, cu ajutorul unei fâşii de tifon 

de 30-50 cm, despicată la capete, cu o parte centrală nedespicată, care se aplică la nivelul plăgii, legând capetele 

tăiate încrucişate; 

 

 la nivelul toracelui şi abdomenului  

În cazul plăgilor penetrante (adânci) aflate la nivelul toracelui folosim comprese de dimensiuni mai mari decât 

plaga fixate cu benzi de leucoplast pe trei laturi. A patra latură se lasă liberp, nefixată, permiţând pansamentului să 

funcţioneze ca o supapă. În timpul inspirului, când toracele se destinde, pansamentul se va lipi de torace nepermiţând 

intrarea aerului. Dacă avem o plagă abdominală vom folosi pansament pe care îl vom fixa pe toate cele patru laturi.  

  

Otrăviri accidentale 

 

Prin otravă se înţelege orice substanţă care prin absorbţia sa în organism provoacă îmbolnăvire sau moarte. 

Antidotul este o substanţă care acţionează împotriva otrăvirii şi anulează efectele. 

 

În cazul otrăvirii trebuie avute in vedere: 

 identificarea substanţei otrăvitoare; 

 determinarea cantităţii absorbite; 

 determinarea căii de intrare în organism; 

 determinarea timpului scurs din momentul otrăvirii. 
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Otrăvurile ingerate pot da ameţeală, crampe abdominale, vărsături şi alte tulburări gastrointestinale. Acestea 

pot provoca decolorarea buzelor şi a gurii, arsuri sau un miros specific al respiraţiei. 

Procedură: otrăvurile înghiţite nu trebuie diluate. Dacă victima este conştientă puneţi-o să-şi clătească gura şi 

ştergeţi-i faţa pentru a elimina orice urmă a otrăvii. Nu provocaţi vărsături decât dacă medicul indică acest lucru. 

 

Otrăvurile inhalate acţionează în primul rând asupra sistemului respirator şi pot afecta de asemenea sistemul 

circulator şi pe cel nervos central. 

Procedură: victima trebuie transportată la aer curat departe de sursa de otrăvire. 

 

Otrăvurile absorbite prin piele pot produce iritaţii locale ale pielii şi au efect imediat sau întârziat asupra 

sistemului nervos central şi, în consecinţă, şi asupra respiraţiei şi circulaţiei. 

Procedură: acestea trebuie îndepărtate prin spălare cu apa caldă şi după aceea cu apă şi săpun. 

 

Otrăvurile injectate pot produce iritaţii ale pielii la locul înţepăturii şi au de obicei efecte mult mai rapide şi 

mai importante asupra sistemelor nervos central, respirator şi circulator. 

Procedură: otrăvurile injectate trebuie reţinute în zona de injectare. Menţineţi victima cu membrul afectat la nivelul 

inimii pentru a întârzia absorbţia. 

 

Actionaţi cât mai repede! Nu pierdeţi timpul în cazul în care otrava nu poate fi identificată imediat. 

Cereţi ajutor specializat! Dacă acest ajutor specializat nu este disponibil de urgenţă, primul-ajutor constă în 

eliminarea otrăvii sau reducerea efectelor. 

  

În funcţie de eventualitatea producerii unei otrăviri accidentale la utilizarea substanţelor toxice în procesele de 

muncă, instrucţiunile de lucru vor cuprinde şi măsurile preventive şi cele de prim-ajutor, referitoare la noxele 

specifice fiecărui loc de muncă.  

 

Primul-ajutor nu trebuie să întârzie transportarea victimei la serviciul medical. Nu aplicaţi respiraţia “gură 

la gură” în intoxicaţii cu gaze şi vapori. 

 

       

Intocmit, 

Serviciu Extern SSM 

__________ 
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Documentul – 25 

 

SC ________________ SRL                                                                                                         

Sediul Social Aprobat, 

CUI_____________ 

J___/____/______ 

 

Plan de Actiune Pericol Grav Si Iminent de Accident 
 

1. SCOP 
 

1.1. Planul descrie modul de actiune in caz de pericol grav si iminent. 

 

2. DOMENIU DE APLICARE 
 

2.1. Planul  se aplica pe intreg amplasamentul unitatii si are ca scop stabilirea de masuri de preintimpinare a 

accidentelor de munca  prin masuri de evacuare lucratorilor ,inlaturarea conditiilor si eliminarea conditiilor posibil 

generatoare de accidente. 

 

3. DEFINITII SI PRESCURTARI 
 

 Pericol grav şi iminent de accidentare = situaţia concretă, reală şi actuală căreia îi lipseşte doar 

prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice moment; 

 

 4.CONSIDERARII GENERALE 
 

4.1.Starea de pericol grav şi iminent de accidentare,  poate fi constatată de către orice lucrător din întreprindere şi/sau 

unitate precum şi de către inspectorii de muncă. 

4.2.Instruirea cu modul de actiune petru starea de pericol grav si iminent cade in responsabilitatea angajatorului prin 

personalul desemnat. 

4.3.Obligativitatea cunoasterii masurilor care trebuie executate in caz de pericol grav si iminent de accidentare revine 

tuturor angajatilor sociatatii. 

 

 5.RESPONSABILITATI 
 

◦ Administratorul. 

▪ Solicita intocmirea  planului de actiune in caz de situatii cu pericol grav si iminent. 

▪ Numeste prin instructiuni proprii persoanele responsabile cu indeplinirea masurilor prevazute in 

planul de actiune in caz de situatii cu pericol grav si iminent. 

 

◦ Conducatorul locului de munca 

▪ Afiseaza planul la loc vizibil. 

▪ Face propuneri de responsabilitati referitoare la prezentul plan de actiune. 

▪ Asigura actualizarea informatiilor privind modificarea planului de actiune. 

▪ Ia masuri de marcare a traseelor de evacuare ori de cate ori starea acestora impune acest lucru( 

stergere sau deteriorare) 

▪ Executa instruirea personalului privind executarea masurilor incluse in prezentul plan si verifica 

modul in care si-au insusit cunostintele. 

▪ Executa aplicatii practice cu continutul planului de actiune in caz de pericol grav si iminent. 

▪ Ia masuri de reparare a iluminatului de siguranta si a celui artificial de pe caile de evacuare. 

▪ Dispune verificarea functionarea instalatiei de alarmare la termenele prevazute si consemneaza 

constatarile  in Registrul de monitorizare a functionarii sistemelor si dispozitivelor de 

protectie,sisteme de alarmare si semnalizare de urgenta. 

▪ Ia masuri de  inlaturarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent. 

▪     Participa la programul de instruire-testare si la aplicatiile pe tema situatiilor de urgenta. 

▪     Conduce personalul din subordine in executarea planului. 

▪     Urmareste si coordoneaza deplasarea personalului pe traseele de evacuare. 
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▪ Raspunde de mentinerea cailor de evacuare in stare corespunzatoare luind masuri pentru evitarea 

depozitarii pe acestea a materialelor. 

▪ Verifica in permanenta existenta marcajelor  cailor de evacuare si solicita  responsabilului tehnic 

refacerea acestora in cazul deteriorarii. 

▪ Verifica in permanenta functionarea iluminatului de siguranta  pe traseele de evacuare si sesizeaza 

responsabilului tehnic orice defectiune constatata. 

▪ Verifica prezenta intregului personal la punctul de evacuare. 

▪ Face propuneri de imbunatatire a planului de actiune. 

▪ Verifica indeplinirea responsabilitatilor de catre persoanele din subordine. 

 

◦ Personalul executant 

▪ Participa la programul de instruire-testare si la aplicatiile pe tema situatiilor de urgenta. 

▪ Mentine in stare libera caile de acces si sesizeaza sefului de echipa orice abatere de la reglementarea 

cailor de acces si evacuare. 

▪ Are obligatia de a aduce la cunostiinta sefului de echipa sau lucratorului desemnat SSM orice situatie 

care ar putea fi considerata posibil generatoare de accidente de munca. 

▪ Respecta cu strictete operatiile care intra in responsabilitatea sa si sunt prevazute in prezentul plan. 

▪ Ia masurile imediate care se impun in cazul aparitiei unei stari de pericol grav si iminent de 

accidentare 

▪ Se ocupa permanent de imbunatatirea nivelului de cunostiinte in ceea ce priveste planul de 

interventie. 

1. Desemnarea lucratorilor: ____________pentru a aplica masurile de prim ajutor 

2. Desemnarea lucratorilor: ____________, ____________pentru a aplica masurile de stingere a incendiilor 

3. Se desemneaza lucratorii: ____________, ____________pentru a aplica masurile de evacuare in cazul 

unui eveniment  (pericol grav si iminent de accidentare, incendii, avarii, etc); 

 

 6. PLAN DE ACTIUNE 

 

 Starea de pericol grav şi iminent de accidentare poate fi considerata : 

1. functionarea defectuoasa a unui echipament de munca 

2. avarii ale retelelor de utilitati energie,gaze naturale in incinta unitatii. 

3. indeplinirea conditiilor pentru izbucnirea unui incendiu 

4. iminenta  sau declansarea unei calamitati naturale(cutremur,inundatie etc) 

 

La constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare se vor lua imediat următoarele măsuri de securitate: 

 

6.1.Oprirea echipamentului de muncă şi/sau activităţii; 
 

6.1.1.Echipamentele de munca se opresc atit daca functionarea defectuoasa a acestora prezinta pericol grav si 

iminent de accidentare dar si in cazul in care starea de pericol este determinata de alt factor extern. 

6.1.2.Oprirea echipamentului de lucru este executata de catre lucratorul de pe postul de lucru implicat 

6.1.3.Oprirea energiei electrice este executata de catre mecanic si se va face de la intrerupatorul de 

bransament  plasat pe corpul exterior al cladirii linga blocul de masura. 

6.1.4.Oprirea gazelor naturale este executata de catre mecanic si se va face de la robinetul de bransament 

plasat in exterior al cladirii linga poarta de intrare personal prin inchiderea completa a robinetului. 

6.2.Evacuarea personalului din zona periculoasă; 
 

6.2.1.Evacuarea personalului se face urmind traseele indicate pe planul de evacuare. 

6.2.2.Evacuarea se poate face numai pentru locurile de munca din zona periculoasa  prin anuntarea verbala 

sau evacuarea  intregului personal de la toate locurile de munca prin alarmarea prin  actionarea butonului de panica. 

6.2.3.Planul de evacuare este elaborat ,actualizat si prezentat lucratorilor de catre lucratorul desemnat SSM 

6.2.4.Evacuarea este coordonata de catre seful de echipa care urmareste ca intreg personalul din subordine sa 

ajunga la punctul de adunare in caz de evacuare care este plasat linga cabina paznicului de la intrare. 

6.3.Anunţarea serviciilor specializate; 
 

6.3.1.Este executata de conducatorul locului de munca sau in lipsa acestuia de catre orice lucrator prezent . 

6.3.2.Anuntarea se face la numarul de telefon: politie, salvare, pompieri  112  gaz 0244/928  
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6.4.Anunţarea conducătorilor ierarhici; 
6.4.1.Este executata de catre conducatorul locului de munca, sau in lipsa acestuia de catre orice lucrator prezent. 

 

6.5.Eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent 
 

6.5.1.In functie de natura  stării de pericol grav şi iminent eliminarea cauzelor care au provocat-o poate fi facuta de 

catre personalul propriu sau de catre personal specializat. 

6.5.2.Pentru avarii aparute la echipamente de munca inlaturarea starii de pericol grav si iminent se va face de catre 

personalul tehnic propriu calificat corespunzator. 

6.5.3.Pentru avarii aparute la retelele de gaze naturale se va solicita sprijinul societatii de distributie daca este 

cazul(avarii in instalatia distribuitorului) sau la o persoana autorizata pentru lucrari in instalatii de gaze naturale daca 

avaria are loc in instalatia consumatorului 

6.5.4.Pentru avarii aparute la reteaua de electricitate se va solicita sprijinul companiei de electricitate pentru avariile 

intervenite in instalatiile furnizorului iar pentru avariile din instalatiile consumatorului interventie va fi executata de 

personal specializat propriu. 

6.5.5.In cazul calamitatilor naturale(inundatii,cutremul etc) starea de pericol grav si iminent este considerata 

solutionata numai cind Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta da un anunt in acest sens 

6.5.6.La interventia in diversele cazuri considerate pericol grav si iminent se va tine cont de urmatoarele recomandari: 

 

Cum sã te protejezi si sã intervii în caz de incendiu 
 

- comportati-vã cu calm si respectati regurile si mãsurile indicate în asemenea situatie; 

- dacã pentru salvarea oamenilor, trebuie sã treceti prin încãperi incendiate, puneti pe cap o pãtura umedã; 

- deschide-ti cu prudentã usile, deoarece afluxul rapid de aer, provoacã cresterea rapidã a flacãrilor; 

- prin încãperile cu fum dens deplasati-vã târât sau aplecati; 

- strigati victimele (copiii de regulã se ascund sub paturi, în dulapuri,etc.), Gãsiti-le si salvati-le; 

- dacã vi se aprinde îmbrãcãmintea, nu fugiti; culcati-vã pe pãmânt si rostogoliti-vã; 

- asupra oamenilor cãrora li s-a aprins îmbrãcãmintea, aruncati un palton,o pãtura sau ceva care îi acoperã 

etans; 

- în cazul stingerii incendiului folositi stangãtoare, apã, nisip, pãmânt, învelitori, etc.; 

- dacã arde suprafata verticalã, apa se aruncã de sus în jos; 

- lichidele incendiare se sting prin acoperire cu nisip,pãmânt,cuverturi grele; 

- instalatiile electrice se sting numai dupã întreruperea prealabilã a surselor de energie; 

- iesiti din zona incendiarã în directia dinspre care bate vântul; 

- bombele incendiare de aviatie se sting prin acoperirea cu pãmânt sau prin scufundare în butoaie (galeti de 

apã); 

- picãturile de napalm, cazute pe îmbrãcãminte se sting prin acoperirea locului respectiv cu îmbrãcãminte 

subtire,lut sau nisip; 

- amestecurile pe bazã de fosfor sau sodiu se sting prin izolarea acestora de aerul înconjurator prin acoperire cu 

pãmânt,nisip, acoperiri etanse (palton,pãturi,etc.) 

- aplicati pe pãrtile afectate pansament uscat si curat si prezentati-vã la punctele medicale. 

 

Cum sã te protejezi si sã intervii în caz de inundatii 
 

În cazul când inundatia va surprins acasã: 

Retineti! Acest tip de calamitate este precedat, de obicei, de intervale mari de prevenire (mai putin în cazul ruperii 

barajelor hidrotehnice, pentru localitãtile situate, imediat în aval) 

f) dacã aveti timp luati urmãtoarele mãsuri: 

j) aduceti în casã unele lucruri sau puneti-le culcate la pãmânt într-un loc sigur (mobilã de curte, unelte de 

gradinã sau alte obiecte care se pot muta si care pot fi suflate de vânt sau luate de apã) 

k) blocati ferestrele astfel încât sã nu fie sparte de vânturi puternice, de apã, de obiecte care plutesc sau de 

aluviuni; 

l) evacuati animalele si bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte cunoscute; 

m) încuiati usile si ferestrele dupã ce închideti apa,gazul si instalatiile electrice; 

n) nu stocati saci de nisip pe partea din afara peretilor; mai bine permiteti apei de inundatie sã 

curgã liber prin fundatie, sau dacã sunteti sigur cã veti fi inundati procedati singur la inundatia 

fundatiei; 

g) Dacã inundatia este iminentã procedati astfel: 
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21. mutati obiectele care se pot misca în partea cea mai de sus a casei; deconectati aparatele electrice si impreunã 

cu întreaga familie pãrãsiti locuinta si deplasati-vã spre locul de refugiu(etaje superioare, acoperisuri, înaltimi 

sau alte locuri dominante) care nu pot fi acoperite de nivelul cotelor maxime ale apelor; 

22. în cazul în care sunteti surprins în afara locuintei (pe strãzi, scoli, parcuri sãli de spectacole, 

23. autogãri,etc.) Este necesar sã respectati cu strictete comunicãrile primite si sã vã îndreptati spre locurile de 

refugiu cele mai apropiate. 

24. respectati ordinea de evacuare stabilitã:copii, bãtrâni,bolnavi si în primul rând, zonele cele 

25. mai periculoase; 

26. înainte de pãrãsirea locuintei Întrerupeti instalatiile de alimentare cu apã, gaze, energie electricã si închideti 

ferestrele; 

27. scoateti animalele din gospodãrie si dirijati-le cãtre locurile care oferã protectie; 

28. la pãrãsirea cladirii luati documentele personale si, o rezervã de alimente, apã, trusã sanitarã, un mijloc de 

iluminat, un aparat de radio, iar pe timp friguros si îmbrãcãminte mai groasã; 

29. dupã sosirea la locul de refugiu, comportati-vã cu calm, ocupati locurile stabilite, protejati si supravegheati 

copiii, respectati mãsurile stabilite. 

30. nu intrati în locuintã în cazul în care aceasta a fost avariatã sau a devenit insalubrã; 

31. nu atingeti firele electrice; 

32. nu consumati apa direct de la sursã, ci numai dupã ce a fost fiartã; 

33. consumati alimente numai dupã ce au fost curãtate, fierte si dupã caz, controlate de organele sanitare  

34. nu folositi instalatiile de alimentare cu apã, gaze, electricitate, decât dupã aprobarea organelor de specialitate; 

35. acordati ajutor victimelor surprinse de inundatii; 

36. excutati lucrãri de înlãturare a urmãrilor inundatiei, degajarea malului, curãtirea locuintei si 

37. mobilierului, dezinfectarea incãperilor, repararea avariilor  

38.  sprijiniti moral si material oamenii afectati de inundatii prin gãzduire, donare de bunuri 

39. materiale,alimente,medicamente 

 

Cum sã te protejezi si sã intervii în caz de inzãpeziri 
 

 informati-vã permanent asupra conditiilor atmosferice folosind radioul si televizorul; 

 fiti pregãtiti pentru a rezista acasã . Pregatiti rezerva de alimente, apã si combustibil si asigurati-vã mijloacele 

diferite pentru încãlzit si preparat hrana; 

 pregãtiti mijloacele de iluminat independente de reteaua electricã; 

 pãstrati la îndemânã unelte pentru degajarea zãpezii; 

 evitati absolut orice fel de cãlãtorie dacã nu este absolut necesarã; 

 dacã totusi este necesar sã plecati luati-vã îmbrãcãminte groasã, caciulã, mãnusi; 

 cãlãtoriti numai ziua si folositi soselele principale; 

 interesati-vã de starea drumurilor; 

 nu fiti cutezãtori si temerari; opriti, întorceti-vã sau cereti ajutor; 

 dacã plecati cu masina, asigurati-o cu lanturi pentru zãpadã, lopatã, rãzuitoare, cablul de remorcare, benzinã 

de rezervã si asigurati-vã cã stie cineva încotro plecati; 

 încercati sã scoateti autovehiculul de pe partea carosabilã pentru a evita blocajele si a facilita interventia 

mijloacelor de deszãpezire; 

 dacã mijlocul de transport se stricã, nu intrati în panicã si pãstrati-vã calmul, dati semnale de alarmã, aprindeti 

luminile, ridicati capota masinii si asteptati ajutorul; 

 nu pãrãsiti mijlocul de transport pentru a cere ajutor, deoarece vã puteti rãtãci; 

 evitati suprasolicitarea; 

 în localitãti nu parcati autovehiculele pe strãzi, încercati sã le scoateti de pe carosabil. 

 

Reguli de comportare în adãposturile de protectie civilã 
 

 adãpostirea- se realizeazã in scopul ocrotirii cetãtenilor impotriva atacurilor inamicului, efectelor dezastrelor 

si se asigurã prin lucrãri special construite ca adãposturi de protectie civilã, precum si in subsolul clãdirilor si 

in alte spatii care se amenajazã in acest scop. 

 când se gaseste in adãpost fiecare cetãtean este obligat: 

- sã execute cu strictete dispozitiile date de seful adãpostului sau ale personalului de serviciu pe 

- adãpost; 

- sã tina in pozitie de pregãtire masca contra gazelor si mijloacele de protectie; 

- sã urmãreasca modul de comportare a copiilor; 
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- sã transporte imediat in adãpost cele necesare unei sederi mai indelungate; 

- sã ajute seful adãpostului pentru mentinerea ordinii si disciplinei; 

- sã pãstreze linistea si sã nu producã panicã in cazul deteriorãrii adãpostului; 

- sã ia parte activã la activitãtile desfãsurate pentru inlãturarea avariilor, sã acorde primul ajutor 

- rãnitilor,intoxicatilor; 

- sã acorde prioritate copiilor,femelor, bãtrânilor,persoanelor ce nu se pot deplasa singure. 

Se interzice: 

9) a face zgomot si a umbla fãrã rost; 

10) a cupla sau decupla iluminatul electric, agregatele; 

11) a fuma, aprinde lumânãri, chibrituri, lãmpi cu petrol; 

12) a inchide sau a deschide usile metalice; 

13) a folosi fãrã aprobare unelte geniste existente in adãpost; 

14) a arunca reziduuri menajere sau gunoaie in alte locuri decât cele indicate. 

 

Cum sã te protejezi si sã intervii în caz de cutremur 
 

3. sã-ti insusesti regulile minimale pentru a-ti salva viata in caz de cutremur.. 

4. sã nu depozitezi in clãdirile cu destinatia de locuintã materiale combustibile, explozivi sau substante toxice. 

5. sã fixezi mobilierul si alte obiecte incât acestea sã nu se rãstoarne, sã alunece sau sã se prãbuseasca in timpul 

cutremurului, devenind astfel surse de pericol. 

6. sã ai la indemanã un aparat de radio portabil, o lanternã cu baterii de rezervã si o trusã de prim ajutor. 

7. sã cunoasteti locurile celor mai apropiate unitati medicale, sediul politiei, pompierilor si alte adrese utile. 

8. sã stii si sã stabilesti un loc in care se vor afla actele familiei, o listã cu adresele si telefoanele utile. 

9. pãstrati-vã calmul, nu intrati in panicã. 

10. inchideti sursele de foc. 

11. deschideti usile si departati-vã de ferestre sau balcoane. 

12. adãpostiti-vã sub o grindã, lângã un perete de rezistentã, toc de usã, sub birou sau o masã solidã. 

13. nu fugiti pe usã, nu sãriti pe geam, nu alergati pe scãri , nu utilizati liftul. 

14. dacã sunteti pe stradã, departati-vã de clãdiri, stâlpi sau alte obiecte aflate in echilibru precar, deplasati-vã cât 

mai departe de clãdiri, feriti-vã de cãderea tencuielilor, cosurilor, parapetelor, evitati aglomeratia, nu alergati. 

15. nu blocati strãzile, lãsati cale liberã pentru masinile salvãrii, pompierilor, echipelor de interventie. 

16. când sunteti in masinã (si aceasta in mers) scoateti masina in afara carosabilului, opriti imediat si rãmâneti in 

masinã. 

17. când masina este stationatã langã clãdire, este bine sã pãrãsiti masina imediat si sã vã indepartati de aceasta. 

18. ascultati numai anunturile posturilor de radio si televiziune si recomandarile organelor in drept. 

19. nu pãrãsi imediat locul in care te afli. 

20. la pãrãsirea locuintei luati actele de identitate, un mijloc de iluminat, un aparat de radio si obiecte personale. 

21. inchide instalatia de gaz si electricã. 

22. nu folosi foc deschis. 

23. dacã s-a declansat un incendiu incearcã sã-l stingi. 

24. anuntã serviciile speciale de interventie. 

25. acordã primul ajutor celor afectati. 

26. calmeazã persoanele intrate in panicã sau speriate, in special copiii. 

27. imbracã-te corespunzator anotimpului 

28. dupã seism pãrãseste cu calm clãdirea fãrã a lua lucruri inutile, verificã mai intâi scara si drumul de iesire. 

29. dã prioritate celor rãniti, copiilor, bãtrânilor si femeilor- 

30. nu atinge conductorii electrici sau alte instalatii electrice. 

31. combate zvonurile, stirile false, panica si dezordinea. 

32. evitã, pe cât posibil, circulatia pe strãzi 

33. ajutã echipele specializate de interventie, respectând dispozitiile acestora. 

34. este necesara expertizarea acesteia de catre un expert tehnic, atestat de m.l.p.a.t., adresandu-te consiliului 

local. 

35. este bine sa inchei o asigurare a cladirii in care locuiesti sau lucrezi si sa cunosti starea tehnica  a acesteia prin 

expertiza tehnica. 

36. uneori cutremurul poate fi urmat de replici care pot fi la fel de severe sau mai puternice decât socul initial. 

 

Cum sã te protejezi si sã intervii în cazul descoperirii munitiilor neexplodate 
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Retineti! neutralizarea si distrugerea munitiilor se executã de cãtre subunitãtile pirotehnice care au pregãtirea si 

dotarea cu aparaturã specialã pentru aceastã misiune periculoasã. 

 nu le atingeti; 

 nu le loviti sau miscati; 

 nu le introduceti în foc; 

 nu încercati sã demontati focoasele sau alte elemente componente; 

 nu lãsati copii sã se joace cu asemenea componente; 

 nu ridicati, nu transportati sau introduceti munitiile neexplodate în încãperi, locuinte sau 

grãmezi de fier vechi; 

 în zonele unde se presupune cã ar exista munitii neexplodate nu executati lucrãri de 

 îmbunãtãtiri funciare, sãpãturi manuale, nu aprindeti focul si interziceti circulatia vehiculelor, oamenilor si 

anumalelor; 

 când se executã lucrãri si se depisteazã , cu ocazia sãpãturilor, munitii neexplodate, se sisteazã imediat 

lucrãrile, se indepãrteazã întregul personal din zona periculoasã si se anuntã organele de interventie (politie, 

protectia civilã) ; 

 când luati la cunostintã despre existenta lor, anuntati imediat organul de politie cel mai 

 apropiat sau protectia civilã. 

         

 

Intocmit, 

Serviciu Extern SSM 

__________ 
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Documentul – 26 

SC ________________ SRL                                                                                                         

Sediul Social                                                                                                                                           Aprobat, 

CUI_____________ 

J___/____/______ 

 

Normativ de consum  

SC ________________ SRL pentru  materiale igienico-sanitare si E.I.P. 
 

 

 

Loc de munca - Loc_____, Strada _____________ Nr._____,, Etaj _____, Judet _________, 
 

 

 

 

Nr.crt Denumire Materiale Igienico -Sanitare UM Entitate U de timp Norma 

1 Sapun solid Bucati  persoana luna 1 

2 Hartie igienica Suluri persoana luna 5 

 

 

Nr.crt Denumire E.I.P. UM Entitate U de timp Norma 

1 Manusi termoizolante Bucati Loc munca an 1 

 TOTAL     

 

 

 

 

 

           

                            Intocmit,  

Serviciu Extern SSM 

      __________ 
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Documentul – 27 

 
SC ________________ SRL 

PROCES VERBAL 
FISA MAGAZIE 

acordare echipament individual de protecţie si materiale igienico-sanitare 
 

 
Numele şi prenumele celui 

care a primit echipamentul 

individual de protecţie 

 

       

 

Funcţia 
Data acordării 

 

 

 

Materiale igienico 

sanitare 

E.I.P. 

 

 
Am primit toate materialele noi si 

cele mentionate in fisa corespund 

realitatii: 

 

SEMNATURA SALARIAT 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
                                           Predat - Gestionar                                                                                                                                                  Verificat , 

 

Bibliografie 

Constituţia RomânieiLegea 319/2006 – Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă din România 

Normele Metodologice de Aplicare a Legii 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006 

HG  1048/2006  privind  cerinţele  minime  de  securitate  şi  sănătate  pentru  utilizarea  de  către  lucrători  a echipamentelor individuale de protecţie la locul 

de muncă 
HG 115/2004 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție şi a condițiilor pentru introducerea lor pe piata. 
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Documentul – 28 

SC ________________ SRL 
     

APROBAT, 

PLAN DE CHELTUIELI  

(estimativ)  

pentru anul _______ privind finantarea cheltuielilor pentru realizarea masurilor de securitate si sanatate in munca 

Nr 

Cap 
MASURI PENTRU PROTECTIA MUNCII 

CHELTUIELI TRIMESTRIALE (RON) VALOARE 

TOTALA 

LOCUL DE APLICARE 

A MASURILOR Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

0 1 2 3 4 5 6 7 

I. 

MASURI TEHNICE DE PROTECTIE A MUNCII din 

care:          1. Sisteme, aparate si dispozitive de 

imbunatatire a microclimatului                                                                                      

2. Sisteme de imbunatatire a iluminatului                                    

3. Masuri pentru imbunatatirea conditiilor de munca. 

        0   

        0   

        0   

II. 

MASURI ORGANIZATORICE DE PROTECTIE A 

MUNCII         1. Instruirea, formarea si perfectionarea 

personalului in domeniul protectiei muncii                                                          

2. Testarea medicala si psihologica a personalului.                    

3. Autorizarea personalului.                                                         

4. Materiale de instruire, testare si informare                                       

5. Publicatii in domeniul protectiei muncii                                     

6.  E.I.P. 

        0   

        0   

        0   

        0   

        0   

III. 

MASURI IGIENICO-SANITARE                                                        

1. Materiale igienico - sanitare                                                     

2. Aparatura si substante pentru dezinsectie si deratizare                                     

3. Posturile de prim ajutor la locurile de munca 

        0   

        0   

        0   
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Documentul – 29 

 

SC ________________ SRL                                                                                                                                                                   Aprobat, 

  

Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific 

 

Nr 

crt 

Zonele cu risc 

ridicat si 

specific 

Localizare 

Masurile de prevenire stabilite Frecventa de 

realizare a 

masuii 

Persoana care 

realizeaza 

masura De natura tehnica De natura organizatorica 
De natura 

sanitara 
De alta natura 

1. Zona din 

preajma 

prizelor si a 

tablourilor 

electrice 

 

 

      BIROURI 

1.Verificarea 

rezistenţei de 

dispersie a 

sistemului de 

împământare 

(verificare 

PRAM ); 

2.Intreţinerea, 

revizia şi 

repararea 

periodică a 

echipamentelor 

de muncă si 

cablurilor 

electrice; 

3.Conectarea 

fiecarui 

echipament la 

sistemul de 

impamantare; 

4.In cadrul instruirilor, la locul de 

muncă şi periodice, lucrătorii vor fi 

instruiţi  privind utilizarea corectă a 

echipamentelor şi instalaţiilor 

electrice. Inainte de inceperea 

lucrului cu uneltele actionate 

electric se va verifica starea izolatiei 

cablului de alimentare, a 

stecherului si a prizei, precum si 

legatura la conductorul de nul de 

protectie (prin intermediului 

contactului priza-stecher). 

Conductele flexibile de alimentare 

cu energie electrica a 

echipamentelor de munca nu 

trebuie sa intersecteze caile de 

circulatie. Este interzis ca in timpul 

lucrarilor sa se deterioreze cablurile 

electrice ale instalatiilor electrice 

(prin indreptarea arzartorului spre 

ele, prin distrugrea acestora sub 

actiunea echipamentelor de munca 

deservite). Se interzice inlaturarea, 

anihilarea, deconectarea, schimbarea 

sau mutarea arbitrara a dispozitivelor 

de securitate, protectorilor si a 

6.Dotarea cu 

trusa de prim 

ajutor -

achizitionarea 

unei truse de 

prim ajutor 

omologate; 

7.Se controleaza 

modul in care 

sunt respectate 

masurile 

stabilite  

1. Anual; 

2.Conform 

legislatiei, 

cartii tehnice a 

echipamentului 

sau cand se 

impune; 

3.Permanent; 

4.La angajare/ 

semestrial; 

5.La angajare/ 

semestrial; 

6.Imediat/ la 

expirarea 

termenului de 

valabilitate; 

7.Anual; 

1.Cond. loc. 

Munca; 

2.Cond. loc. 

Munca; 

3.Cond. loc. 

Munca; 

4.Cond. loc. 

Munca; 

5.Lucratorul/ 

Cond. loc. 

Munca; 

6.Cond. loc 

Munca; 

7.Cond. loc. 

Munca;  
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dispozitivelor de protectie ale ET;                                     

5.Instruirea lucratorilor cu privire la 

modul corect de acordare a primului 

ajutor in cazul accidentelor prin 

electrocutare; 

2. Caile de acces 

interne 

 

 

     BIROURI 

 

 

    SCARI   

INTERIOARE  

 

 

1.Mentinerea 

permanenta a 

curateniei pe 

scari-holuri si 

verificarea starii 

pardoselilor din 

incaperile de 

lucru, a 

pragurilor de la 

toate usile din 

cladiri sau a altor 

modificari de 

nivel efectuate la 

nivelul 

pardoselii. 

Stabilirea unui 

program de 

curatenie. 

2.Semnalizarea si 

marcarea 

suprafetelor 

alunecoase sau cu 

denivelari, a 

zonelor cu trepte, 

etc. 

3.În cadrul instruirilor  introductiv 

generale  şi periodice, lucrătorii vor 

fi instruiţi  privind deplasarea în 

interiorul unităţii cu atenţie, nu în 

fugă; Coborarea si urcarea pe scari 

se va face numai cu fata spre 

aceasta, lucratorul avand in 

permanenta mainile in contact cu 

balustrada longitudinala. 

Consemnarea in fisele individuale 

de instruire a instructajelor; 

4. Mentinere libera a cailor de acces 

din incintele societatii in 

permanenta;  Pasarelele, scarile si 

platformele de lucru trebuie 

prevazute cu balustrade solide, 

sigure si tinute in stare de curatenie. 

Accesul catre/la locurile de munca 

se va asigura fara obstacole sau 

goluri neacoperite. 

 

5. Dotarea  cu 

trusa de prim 

ajutor – 

achizitionarea 

unei truse de 

prim ajutor 

omologate; 

6.Achizitionarea 

de materiale de 

curatenie. 

7. Se 

controleaza 

modul in care 

sunt respectate 

masurile 

stabilite 

1.Permanent;  

2.Permanent   

3.La angajare/ 

semestrial; 

4.Permanent;  

5. Imediat/ la 

expirarea 

termenului de 

valabilitate; 

6.Cand este 

necesar; 

7.Anual;  

1Cond. 

loc.Munca; 

2.Lucrator 

desemnat; 

3.Cond 

Loc.Munca; 

4.Lucratorii; 

5.Lucrator 

desemnat; 

6.Administrator

; 7.Cond 

Loc.Munca;  

 

 

Intocmit, 

Serviciu Extern SSM 
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Documentul – 30 

 

SC  ________________  SRL 

TABEL NOMINAL 
cu persoanele participante la prelucrarea  

Evidentei zonelor cu risc ridicat si specific 
 

                                     Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi şi ne obligăm să le respectăm întocmai. 

 

Nr. 

crt. 
Nume si Prenume 

Serie 

Nr. CI/BI 

Semnatura 
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Documentul – 31 

 

 

DECLARATIE 

 

 

 

 Subsemnatul (a) ………………………………………, avand CNP ………...……….………., 

salariat (a) al (a) S.C.  ............................................................................................ S.R.L. in functia de 

…………………… ………………. ………………….. declar pe propria raspundere ca traseul normal de deplasare 

de la domiciliu la locul de munca si invers il parcurg astfel: 

                La  sosire____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_____________________. 

                  La plecare ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

______________________. 

  Durata normala de parcurgere a distantei de la domiciliu la locul de munca  este de aproximativ  ___  minute. 

Durata normala de parcurgere a distantei de la locul de munca la domiciliu  este de aproximativ  ___  minute. 

Ma oblig sa nu ma abat de la traseul precizat mai sus, si sa anunt conducatorul locului de munca  in cazul in 

care se produc modificari in traseul normal de deplasare, sa ma prezint din proprie initiativa la conducatorul direct al 

locului de munca pentru reactualizarea acestei declaratii. 

 

Data 01.06.2016       Semnatura ………………….. 

 

 

Pentru traseul efectuat cu mijloace de transport in comun se specifica: 
- denumirea statiei de plecare, denumirea statiei de sosire, numarul mijlocului de transport in comun utilizat; 

- daca se utilizeaza mai multe mijloace de transport in comun se specifica denumirea statiei de plecare, denumirea 

statiei unde se coboara pentru schimbarea mijlocului de transport, denumirea statiei de unde se urca in urmatorul 

mijloc de transport (daca nu este aceeasi statie), denumirea statiei de sosire, numarul mijloacelor de tranport folosite. 

 

Pentru traseul efectuat cu mijloace proprii de transport se specifica: 

tipul mijlocului de transport folosit (autoturism, motocicleta etc.), denumirea strazii de unde se pleaca (si localitatea 

daca face naveta), punctele importante parcurse pe traseu si numele strazii de sosire. 

 

Pentru  traseul efectuat per pedes se specifica: 
- denumirea strazii de unde se pleaca, punctele importante de pe traseu, denumirea strazii de sosire. 
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Documentul – 32 

 

 

Registrul de verificari- Grafic revizii 

              

Nr. 

Echipa

ment de 

munca 

Periooa

da de 

garanti

e 

revizia 

1 

revizia 

2 

revizia 

3 

revizia 

4 

revizia 

5 

revizia 

6 

revizia 

7 

revizia 

8 

revizia 

9 

revizia 

10 
revizia 11 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           
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Documentul – 33 

 

Registrul de evidenţă, verificări metrologice şi reparaţii a mijloacelor de măsurare  

 

Nr. 

crt. 

Denumire aparat/ 

domeniul de măsurare 

Seria 

nr…. Utilizator/ 

locul 

amplasarii 

Perioada de 

valabilitate 

a verificării 

metrologice 

Date cu privire la verificări 

metrologice 

Date cu privire la reparaţii 

Verificator/ 

Nr. buletin de verificare 

Scadent la 

verificare 

Executant/  

Lucrari efectuate 

Document 

receptie  
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Documentul – 34 

 

 

REGISTRUL UNIC DE EVIDENŢĂ A ACCIDENTAŢILOR ÎN MUNCĂ ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA  

SC ________________ SRL 

Nr. 

crt. 

NUME

LE Şl 

PRENU

MELE 

ACCID

EN-

TAŢILO

R 

DATE 

PERSONA

LE 

- vârstă; 

- stare 

civilă; 

-ocupaţie; 

- vechime 

în ocupaţie; 

- vechime 

la loc de 

muncă 

LOCUL 

DE 

MUNCă 

AL 

VICTIMI(

secţie, 

atelier etc) 

LOCU

L 

UNDE 

S-A 

PROD

US 

ACCI-

DENT

UL 

ACTIVIT

ATEA 

ECONOM

ICA ÎN 

CARE S-A 

ACCIDEN

TAT 

VICTIMA 

(Cod 

CAEN) 

ÎMPRE

JU-

RĂRIL

E 

CAUZE

LE 

ACCID

EN-

TĂRII 

EFECT

ELE 

ACCI-

DENTE

LOR 

ASUPR

A 

ORGAN

IS-

MULUI 

UMAN 

DATA / ORA 

ACCIDENTĂRII 

PRIN 

DATA TERMINĂRII ITM PRIN: 

Nr. zile 

ITM 

(calen-

daristic

e) 

OB

S 

INVALIDITATE 

RELU

ARE 

ACTI-

VITAT

E 

DEC

ES 

DATA 

COMUNI-

CĂRII LA 

INSPEC-

TORAT 

T:Transmis 

P:Primit 

(numele 

persoanei) 

IT

M 

DE

CES 

DATA 

COMUNIC

ĂRII LA 

INSPECTO

RAT 

T:Transmis 

P:Primit 

(numele 

persoanei) 

Nr.; 

DATA 

DECIZI

EI; 

GRAD 

INV. 

DATA 

COMUNIC

ĂRII LA 

INSPECTO

RAT 

T:Transmis 

P:Primit 

(numele 

persoanei) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Documentul – 35 

 

 

REGISTRUL UNIC DE EVIDENŢĂ A ACCIDENTELOR UŞOARE ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA  

SC ________________ SRL 

Nr. 

crt. 

NUMELE şi 

PRENUMELE 

ACCIDEN-

TAŢILOR 

DATE 

PERSONALE 

- vârstă; 

- stare civilă; 

- ocupaţie; 

- vechime în 

ocupaţie; 

- vechime la 

loc de muncă 

LOCUL 

DE 

MUNCĂ 

AL 

VICTIMEI 

(secţie, 

atelier etc.) 

LOCUL UNDE 

S-A PRODUS 

ACCIDENTUL 

ACTIVITATEA 

ECONOMICĂ 

ÎN CARE S-A 

ACCIDENTAT 

VICTIMA 

(Cod CAEN 

ÎMPRE-

JURAREA 

CAUZELE 

ACCI-

DENTĂRII 

EFECTELE 

ACCIDEN-

TĂRII 

ASUPRA 

ORGANIS-

MULUI 

UMAN 

DATA 

ORA 

ACCIDEN-

TĂRII 

FELUL 

ACCIDENTULUI 

OBS. 

CU 

INCAPA-

CITATE 

DE 

MUNCĂ 

(nr. zile, 

dar mai 

puţin de 

3) 

CU 

INCAPA-

CITATE DE 

MUNCĂ 

(mai puţin 

de o zi) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Conform H.G. nr. 1.425/2006 
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Documentul – 36 

 

REGISTRUL UNIC DE EVIDENŢĂ A INCIDENTELOR PERICULOASE ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA 

SC ________________ SRL 

Nr. crt. DESCRIEREA 

INCIDENTULUI 

LOCUL 

UNDE S-A 

PRODUS 

INCIDENTUL 

(secţie, atelier, 

etc.) 

ACTIVITATEA 

ECONOMICĂ 

ÎN CARE S-A 

PRODUS 

INCIDENTUL 

(Cod CAEN) 

ÎMPREJURAREA 

CAUZELE 

INCIDENTULUI 

DATA 

TRANSMITERII 

OPERATIVE LA 

INSPECTORAT 

T: Transmis P: 

Primit (numele 

persoanei) 

MĂSURI 

REALIZATE 

PENTRU 

PREVENIREA 

UNOR 

CAZURI 

SIMILARE 

0 1 2 3 4 5 6 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Conform H.G. nr. 1.425/2006 
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Documentul – 37 

 

 

REGISTRUL UNIC DE EVIDENŢĂ A ACCIDENTAŢILOR ÎN MUNCĂ CE AU CA URMARE INCAPACITATE DE MUNCĂ MAI MARE DE 3 ZILE DE LUCRU ÎN 

ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA SC ________________ SRL 

 

Nr. 

crt. 

NUMELE Şl 

PRENUMELE 

ACCIDEN-

TAŢILOR 

DATE 

PERSONALE 

- vârstă; 

- stare civilă; 

- ocupaţie; 

- vechime în 

ocupaţie; 

- vechime la 

loc de muncă 

LOCUL 

DE 

MUNCĂ 

AL 

VICTIMEI 

(secţie, 

atelier etc.) 

LOCUL 

UNDE S-

A 

PRODUS 

ACCI-

DENTUL 

ACTIVITATEA 

ECONOMICĂ 

ÎN CARE S-A 

ACCIDENTAT 

VICTIMA 

(COD CAEN) 

ÎMPRE-

JURARE 

CAUZELE 

ACCIDEN-

TĂRII 

EFECTELE 

ACCIDENTELOR 

ASUPRA 

ORGANIS-

MULUI UMAN 

DATA / 

ORA 

ACCIDEN-

TĂRII 

DATA TERMINĂRII 

INCAPACITĂŢII DE MUNCA 

PRIN 

DATA 

COMUNI-

CĂRII LA 

ITM 

T:Transmis 

P: Primit 

(numele 

persoanei) 

PERIOADA 

CALENDA-

RISTICĂ 

Nr. 

ZILE 

ITM 

(de 

lucru) 
RELUARE 

ACTIVITATE 

INVALIDIT 

ATE Nr; 

DATA 

DECIZIEI; 

GRAD 

INV. 

DECES 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 


