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1. ÎNDATORIRILE STUDENŢILOR-ASPECTE GENERALE 
Art.  1 La începerea programului, studenţii trebuie să se prezinte în stare normală, odihniţi, corect îmbrăcaţi, pentru a-şi îndeplini 

în mod corespunzător sarcinile ce le revin. 
Art. 2 Studenţii sunt obligaţi să participe la instructajele ce se fac de către conducătorii proceselor de învăţământ şi să-şi 

însuşească normele de securitate şi sănătate în munca şi legislaţia din domeniul apărării împotriva incendiilor, corespunzătoare activităţii 
pe care o desfăşoară. 

Art. 3 În scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, studenţii sunt obligaţi să-şi însuşească, să 
respecte şi să aplice întocmai normele, reglementările şi instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă şi apărare împotriva incendiilor, 
specifice rolului îndeplinit şi operaţiunilor executate la locul de activitate. 

Art. 4 După prelucrarea şi insusirea legislaţiei şi instrucţiunilor proprii de SSM şi Situaţii de Urgenţă, studentii vor completa si 
semna în Fişa de instruire colectivă.  

Neînsuşirea, nerespectarea şi neaplicarea legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi apărare împotriva 
incendiilor constituie abateri deosebit de grave care se vor sancţiona cu toată exigenţa. 

Studenţii mai au următoarele îndatoriri: 
- Art. 5 Să nu introducă şi să nu consume băuturi  alcoolice în incinta UPT sau la locurile de activitate; nerespectarea acestei 

prevederi constituie pericol iminent de accidentare şi se sancţionează conform legii; 
- Art.  6 Înainte de începerea activităţii să verifice, împreună cu cadrul didactic, dacă mobilierul, instalaţiile, maşinile, utilajele, 

sculele pe care le vor folosi sunt în stare bună, corespunzător specificaţiilor (nu le vor folosi pe acelea care nu prezintă siguranţă în 
timpul activităţii); 

- Art.  7 Să menţină în permanenţa curăţenia în încăperile în care îşi desfăşoară activitatea, să se îngrijească de buna funcţionare a 
instalaţiilor, maşinilor, utilajelor, sculelor pe care le folosesc; 

- Art.  8 Să aducă la cunoştinţa conducătorului activităţii didactice eventualele defectele ale instalaţiilor, maşinilor, utilajelor, 
sculelor etc. pentru a fi luate măsurile necesare pentru înlăturarea lor; 

- Art. 9 Să folosească corect în timpul lucrului echipamentul de protecţie şi echipamentul de lucru prevăzut, specific  zonei 
respective şi activităţii pe care o desfăşoară; 

- Art. 10 Să respecte întocmai tehnologia şi instrucţiunile de lucru de la locul de desfăşurare a activităţilor didactice; 
- Art.  11  Să se oprească din activitate când constată un pericol de producere a unui accident de muncă şi să informeze cadrul 

didactic; 
Art.  12 Să evite fuga, urcarea sau coborârea scărilor prin sărirea mai multor trepte deodată şi peste eventualele obstacole. 

Circulaţia pe scări se va efectua respectându-se următoarele reguli: 
- se va circula numai pe partea dreapta; 
- se va merge încet, unul după altul în şir simplu; 
- nu se vor verifica documente; 
- nu se va merge distrat, sărind cate doua, trei trepte deodată; 
  -  vor  fi  îndepărtate  de  pe  trepte  toate  obiectele  care  ar  putea  provoca  alunecarea; 
- se va sprijini de mâna curentă; 
- nu se va citi sau scrie în timp ce se urcă sau coboară pe scări; 

Art. 13 Să nu escaladeze balustradele scărilor sau ferestrele încăperilor; 
Art. 14 Să evite jocul şi glumele în timpul programulu didactic; 
Art. 15 Poziţia pe scaun să fie corespunzătoare; 
Art. 16 Înainte de folosirea unui scaun, trebuie controlată starea lui, după care se potriveşte într-o poziţie stabilă, evitându-se 

aşezarea pe marginea lui. 
Art. 17 Înainte de îndepărtarea unui scaun de birou, trebuie să se asigure că nu există pericol de a se răsturna sau a lovi altă 

persoană. 
Art. 18 Este interzisă mişcarea de legănare pe două din picioarele scaunului sau de răsturnare pe spate. 



Art. 19 Este interzisă urcarea pe scaunul cu melc (rotativ) pentru a lua un obiect aflat la înălţime. Pentru această activitate se 
recomandă un taburet solid, un podium sau o scară corespunzătoare. 

Art. 20 Să nu iniţieze acţiuni de reparare, revizuire, modificare a instalaţiilor electrice, aparatelor electrice sau electronice, 
inclusiv a calculatoarelor şi imprimantelor, dispozitivelor de iluminat, prizelor, etc; 

Art. 21 Să urmărească modul cum sunt respectate normele de protecţie a muncii de către colegi, iar în caz de abateri să atragă 
atenţia celui în cauză şi să îl sesizeze pe conducatorul procesului didactic; 

Art. 22  Să îl înştiinţeze imediat pe conducatorul procesului didactic şi acesta pe conducatorul unităţii despre eventualele 
accidente de muncă produse. 

Art. 23 Circulatia pe drumurile publice 

1.. Studenţii trebuie sa respecte regulile de circulatie pe drumurile publice, corespunzator categoriei de participant la trafic 
(conducatori de autovehicule, biciclisti, pietoni, pagsageri etc), conform legislatiei in vigoare. 

2. Deplasarea de la domiciliu la serviciu si invers trebuie facuta pe traseul obisnuit, de preferinta cel mai scurt. Acest traseu este cel 
declarat in Fisa de instruire individuala in domeniul securitatii si sanatatii in munca. 
Art. 24. Utilizarea liftului 

1.  Este interzisa utilizarea liftului peste capacitatea maxima (numar de personae sau sarcina) inscrisa pe placuta din cabina. 
2. Comanda liftului, din exterior, se face numai de la butoanele amplasate pe palier, langa usa liftului, iar din interior de la 

butoanele amplasate in cabina liftului. 
3. Este interzisa urcarea in lift in fuga sau dupa ce usile liftului au inceput sa se inchida. 
4. Este interzis fumatul in lift. 
5. In cazul opririi liftului intre etaje este interzisa orice incercare de a deschide usile liftului sau de a parasi cabina. In aceasta situatie, 

se apasa butonul de alarma din interiorul cabinei, permitand comunicarea cu agentul de paza al cladirii sau se apeleaza telefonic 
firma care asigura serviciul de intretinere al liftului, numarul de telefon fiind afisat in cabina liftului. 

6. Parasirea cabinei liftului este permisa numai cand cabina este oprita corect, aliniata la nivelul palierului. 
7. Este interzisa utilizarea liftului in caz de incendiu in orice punct al cladirii, chiar daca zona liftului nu este afectata sau in caz de 

cutremur. Evacuarea lucratorilor in aceste situatii se face numai pe scari. 
Art. 25 Prevenirea riscurilor de cadere de la inaltime 

 La iesirea pe terase este interzisa sprijinirea corpului de balustrade sau aplecarea peste balustrade. 
  Art. 26. Prevenirea riscurilor de cadere de la acelasi nivel 

1.       Spatiile de lucru trebuie mentinute in stare de ordine si curatenie. Zonele de circulatie trebuie mentinute libere.  
2.  Cablurile trebuie agezate pe sol sau pardoseala astfel incat sa nu prezinte risc de impiedicare (sa nu formeze bucle sau ridicaturi) 

si, pe cat posibil, in afara zonelor de circulatie.  
3. Covoarele, mocheta si gresia trebuie sa fie fixe pe sol sau pardosea si si nu aiba margini indoite sau ridicate.  
4. In cazul deversarii accidentale de lichide pe podea, aceasta trebuie curatata imediat.  
5. Este interzisa balansarea pe scaun.  
6. Trebuie evitata deplasarea in fuga in interiorul universităţii.  
7. Nu se vor transporta sarcini care prin volumul lor impiedica observarea zonei de pasire. Daca aceste sarcini nu pot fi divizate 

pentru transport succesiv, vor fi transportate de minimum doi lucratori, astfel incat fiecare lucrator sa poata observa zona sa de 
pasire.  
Art. 27 Prevenirea riscurilor de taiere/intepare 

1.          Foarfecele, cutterele, creioanele, pixurile vor fi tinute numai in sertare, in pozitie orizontala sau in suporturile de birou cu varfurile in 
jos. 

2.        Utilizarea cutterului se va face numai cu lama in pozitie blocata. 
3. Pe timpul lucrului va fi scos din teaca de protecţie (mâner), doar un segment de lamelã (maxim douã lamele) din lungimea lamei      

    tãietoare. 
4.     Modul de lucru cu cutter-ul este prin mişcãri permanent controlate şi scurte, evitându-se mişcãrile ample, lungi, largi şi forţarea      

    lamei (care se poate rupe şi poate sãri violent, apãrând pericolul de accidentare atât a operatorului cât şi a persoanelor din jur). 
5. Se va lucra cu cutter-ul evitându-se mişcãrile de apropiere a lamei tãietoare de trupul propriu sau al altei persoane. 
6. Este interzis a se tãia materialul cu sensul de tãiere al lamei orientat spre cel ce utilizeazã cutter-ul sau cãtre o persoanã din imediata 

apropiere. 
7. Se va lucra cu lama în sensul normal de tãiere şi se interzice tãierea cu apãsare perpen-dicular pe lamã (adicã într-o parte- stãnga / 

dreapta), fapt ce poate duce la îndoirea lamei şi ruperea ei, existând pericolul ca partea desprinsã (ruptã) violent din lamã sã fie 
proiec-tatã la distanţã, cu posibilitatea accidentãrii persoanelor din apropiere. 



8. Este strict interzisã utilizarea cutter-ului, în mod necontrolat (şi neatent), cu lama ieşitã în afara tecii de protecţie, pentru alte scopuri / 
activitãţi, ce pot provoca accidente, prin tãiere sau împungere (înţepare). 

9. Imediat dupã tãierea materialului (utilizare), lama cutter-ului va fi introdusã în mod obligatoriu, în teaca de protecţie. 
10. Se interzice lãsarea (abandonarea) cutter-ului, astfel încât sã existe posibilitatea ca acesta sã poatã fi gãsit şi utilizat de cãtre persoane 

neavizate (neinstruite, clienţi, minori nesupravegheaţi, etc.). 
11. Atunci cand se fofoloseste un cutit de mana  sau o lama pentru taierea hartiei, trebuie tinute degetele cat mai departe de taisul lamei. 
12. La folosirea lamelor de ras  pentru lucrari de birou, acestea trebuie introduse in dispozitive de protectie. 
13. La producerea unei taieturi sau raniri se va folosi trusa de prim ajutor  sau se va cere intervenie de specialitate. 
 

2. INSTRUCTIUNI PENTRU PROTECTIA MUNCII  IN LABORATOARE 
Art. 28 

1. Studentii intrati în laborator vor ramâne tot timpul la masa lor de lucru.  
2. Studentii nu vor face legaturi la tabloul electric fara controlul conducatorului lucrarii.  
3. Studentii nu vor atinge tabloul electric dupa ce a fost pus sub tensiune.  
4. Orice modificare în montaj se va face numai dupa ce a fost întrerupta alimentarea electrica a montajului.  
5. În timpul efectuarii lucrarilor studentii vor sta pe covor de cauciuc sau un alt material de protectie.  
6. Nu conectati montajele decât dupa ce au fost verificate.  
7. Este interzisa schimbarea legaturilor în montajele aflate sub tensiune. Pentru înlaturarea greselilor deconectati de la sursa de 

alimentare.  
8. Nu puneti mâna pe partile metalice ale montajelor când acestea sunt sub tensiune, deoarece pot exista strapungeri ale 

instalatiei.  
9. Montajele se conecteaza la reteaua de alimentare numai prin întrerupatoare cutit duble pentru a se separa montajul complet de 

retea.  
10. Nu folosinti în montaje conductori cu izolatie deteriorata si legaturi de proasta calitate.  
11. Nu schimbati tensiunile surselor de alimentare cu montajul în functiune.  

2.1 Instrucţiuni suplimentare SSM. Dispoziţii generale.  
Art. 29 

1. În prima ședinţa de lucrări de laborator, conducătorul lucrării va face instructajul SSM, cu studentii. Instructajul va fi consemnat în 
fişele de instruire colectivă semnate de conducătorul lucrărilor si de către toţi studenţii care efectuează lucrări practice în 
laborator.  

2. Se interzice efectuarea lucrarilor de laborator cu aparate si instrumente sau alte accesorii ale acestora, defecte sau degradate. În 
acest sens se va organiza revizia periodica a tuturor instalatiilor, iar de la caz la caz se vor repara cele defecte.  

3. Studentii nu vor pune sub tensiune instalatia înainte de a fi verificata de cadrele didactice.  
4. Pentru evitarea distrugerii de instrumente si aparate diverse, studentii au obligatia de a tine cont de urmatoarele:  

o Cunoasterea caracteristicilor electrice ale aparatelor folosite în montaj, de exemplu: felul masurarii, domeniul, etc.  
o Conditiile în care functioneaza instalatia sau aparatul, de exemplu în sarcina, în gol, regim continuu, regim intermitent 

etc.  
o Problma surselor de alimentare, de exemplu: de curent continuu, alternativ; marimea lor precum si protectia circuitelor 

de electroalimentare.  
5. În cazul când se constata o functionare anormala, care indica prezenta unui deranjament, se va întrerupe imediat sursa de 

alimentare. Punerea în functiune se va face numai dupa identificarea si înlaturarea deranjamanetului.  
6. În caz de accidente prin electrocutare, se vor aplica masurile de prim ajutor prevazute în actele privind protectia muncii, în 

vigoare.  
7. Se interzice cu desavârsire orice alt fel de activitate a studentilor cu instalatia sau aparatele din laborator în lipsa cadrelor 

didactice sau a unei persoane special calificata pentru supravegherea lucrarii.  
2.2. Instructiuni suplimentare de SSM. Reguli privind amenajarea locului de munca.  
Art.  30 

1. Pe linie de protecţia muncii se recomanda ca în dreptul meselor de lucru sa fie prevăzut un covor de cauciuc sau alt material 
izolant, iar mesele de lucru sa fie acoperite cu cauciuc, material PVC sau carton.  

2. Pentru asigurarea condiţiilor de igiena a muncii se va păstra curăţenia la locul de munca, iar la începutul si sfârșitul orei de 
laborator se va aerisi bine laboratorul.  

3. Pentru a putea urmări ușor sau verifica schemele de montaj electrice, se recomanda ca toate elementele din montaj sa fie așezate 
într-o ordine corespunzătoare spre a avea acces la nevoie, de exemplu:  

o Acces la manipularea întrerupătoarelor.  
o Acces la manipularea autotransformatoarelor.  
o Acces la manipularea si citirea instrumentelor electrice si electronice.  
o Se va evita pe cât posibil încrucișarea dezordonata a firelor de legătura.  
o Nu se recomanda legături improvizate.  



2.3. Instructiuni suplimentare de SSM. Dispozitive si materiale de protectie.  
Art.  31 

1. Pentru a putea face posibila acordarea primului ajutor în caz de accidente prin electrocutare sau de alta natura, laboratorul va fi 
înzestrat cu o trusa sanitara. Instrucţiunile de prim ajutor, în caz de electrocutare se vor prelucra cu fiecare grupa de studenţi, spre 
luare la cunoștinţa si se vor afișa vizibil în laborator.  

2. Pentru a se putea interveni în caz de incendiu, se va întrerupe curentul electric si se va acţiona conform normelor P.S.I. afișate în 
fiecare laborator.  
2.4. Instrucţiuni suplimentare de SSM. Reguli pentru prevenirea accidentelor.  
Art.  32 

1. Se interzice categoric executarea, modificarea sau deconectarea schemelor de montaj electrice, sub tensiune.  
2. Intre bornele de alimentare si schema de montaj se va intercala un întrerupător de conectare în funcţiune sau o deconectarea 

rapida în caz de avarie sau accidente.  
3. Toate tablourile principale de electroalimentare vor fi prevăzute cu prize cu pământare.  
4. Toate legăturile electrice la reţeaua de curent alternativ (220 V) se vor face numai cu prelungitoare prevăzute cu prize SHUKO - 

prevăzute cu borne de nul.  
5. Schemele de montaj electric nu se vor pune sub tensiune decât după ce au fost verificate de cadrul didactic si numai în prezenta 

acestuia.  
6. In timpul lucrării se va respecta disciplina în munca si se va păstra liniștea, interzicându-se convorbiri străine de lucrare.  
7. La terminarea lucrării, se va întrerupe curentul electric verificând lipsa de tensiune, iar instrumentele de măsura cordoanele de 

legătura, se vor așeza la locul lor, asigurând ordinea în laborator.  
8.  Este interzisa utilizarea liftului peste capacitatea maxima (număr de persoane sau sarcina) înscrisa pe plăcuta din cabina. 
9. Comanda liftului, din exterior, se face numai de la butoanele amplasate pe palier, langa ușa liftului, iar din interior de la 

butoanele amplasate in cabina liftului. 
10. Este interzisa urcarea in lift in fuga sau după ce ușile liftului au început sa se inchida. 
11. Este interzis fumatul in lift. 
12. In cazul opririi liftului intre etaje este interzisa orice încercare de a deschide ușile liftului sau de a parași cabina. In aceasta situaţie, 

se apăsa butonul de alarma din interiorul cabinei, permiţând comunicarea cu agentul de paza al clădirii sau se apelează telefonic 
firma care asigura serviciul de întreţinere al liftului, numărul de telefon fiind afișat in cabina liftului. 

13. Parasirea cabinei liftului este permisa numai când cabina este oprita corect, aliniata la nivelul palierului. 
14. Este interzisa utilizarea liftului in caz de incendiu in orice punct al clădirii, chiar daca zona liftului nu este afectata sau in caz de 

cutremur. Evacuarea lucrătorilor in aceste situaţii se face numai pe scări. 
15. La ieșirea pe terasa de la sediul instituţiei este interzisa sprijinirea corpului de balustrade sau aplecarea peste balustrade. 

 
INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE LABORATOARELOR DE INFORMATICĂ 

Art. 33. Accesul şi desfăşurarea activităţii în laborator se face numai sub supravegherea cadrului didactic  . 
 
Art. 34. La punerea sub tensiune a calculatoarelor se vor respecta, în ordine, următoarele prevederi: 

- verificarea temperaturii şi umidităţii din laborator; 
- verificarea conectării tabloului de alimentare; 
- punerea sub tensiune a unităţii centrale, prin acţionarea butonului corespunzător de pe panoul unităţii centrale; 
- punerea sub tensiune a echipamentelor periferice prin acţionarea butoanelor corespunzătoare de pe panourile de 

comandă, în succesiunea indicată în documentaţia tehnică a calculatorului. 
Scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor se va realiza în succesiunea inversă celei prevăzute la punerea sub tensiune. 

Art. 35. Se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecţie ale echipamentelor de calcul. 
Art. 36. Se interzice efectuarea oricărei intervenţii în timpul funcţionării echipamentului de calcul. 

 
Art. 37. Funcţionarea  echipamentului de calcul va fi permanent supravegheată pentru a putea intervenii imediat ce se produce o 

defecţiune. 
Art. 38. Dacă în timpul funcţionării echipamentului de calcul se aud zgomote deosebite, acesta va fi oprit şi se va anunţa 

informaticianul şcolii pentru control şi remediere. 
Art. 39. Punerea în funcţiune a unui echipament după revizii sau reparaţii se va face numai după ce informaticianul şcolii 

confirmă  că echipamentul respectiv este în bună stare de funcţionare. 
Art. 40. Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fără legătură la pământ. 
Art. 41. Se interzice cadrelor  didactice   şi studentilor să intervină la tablourile electrice, prize, fişe, cordoane de alimentare sau 

orice alte instalaţii auxiliare specifice. 
Art. 42. În timpul funcţionării echipamentelor de calcul, uşile de acces în laborator nu se vor bloca sau încuia, pentru a permite 

evacuarea rapidă, în caz de pericol, a studentilor şi cadrului didactic  . 
Art. 43. În cazul unui început de incendiu în laborator se va acţiona cu stingător cu praf şi dioxid de carbon. 



Art. 44. Se interzice consumul alimentelor pe masa de suport a calculatorului sau deasupra tastaturii. 
Art. 45. Video-terminalele vor fi astfel amplasate încât direcţia de privire să fie paralelă cu sursele de lumină (naturală şi 

artificială). 
Pentru a păstra o poziţie de lucru confortabilă şi pentru a evita reflexiile şi efectul de orbire, utilizatorul trebuie să încline, să 

basculeze sau să rotească video-terminalul. 
Înălţimea optimă a centrului ecranului trebuie să corespundă unei direcţii de privire înclinate între 10° şi 20° sub planul orizontal 

care trece la nivelul ochilor. 
Înălţimea tastaturii trebuie să asigure în timpul utilizării un unghi între braţ şi antebraţ de minimum 90°. 
Art. 46. În poziţia aşezat, distanţa dintre planul de lucru şi suprafaţa de şedere trebuie să fie cuprinsă între 200 mm şi 260 mm. 
Ecranul, suportul de documentare şi tastatura trebuie amplasate la distanţe aproximativ egale faţă de ochii utilizatorului, 

respectiv 600mm ± 150 mm. 
Art. 47. Utilizatorul sistemului de calcul trebuie să cunoască necesitatea şi posibilităţile de reglare a echipamentelor şi 

mobilierului de lucru 
Art. 48. Amenajarea sistemelor de calcul în laborator trebuie realizată astfel încât să se asigure: 

- accesul uşor şi rapid al studentului la sistemul de calcul; 
- accesul uşor şi rapid al personalului de întreţinere la toate părţile echipamentelor, la poziţiile cablurilor şi prizele electrice, fără 

întreruperea activităţii în desfăşurare sau cu o întrerupere minimă; 
- un spaţiu de lucru care să răspundă nevoilor de spaţiu personal, de comunicare între indivizi şi intimitate. 

Art. 49.  Conductorii electrici si cablurile trebuie sa respecte următoarele condiţii : 
-  să nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol; 
- să aibă o lungime suficienta pentru a se adapta la nevoile reale şi previzibile ale utilizatorilor, inclusiv în cazul unei reamenajări a 

încăperii; 
- să asigure accesul uşor, iar întreţinerea să se efectueze fără întreruperea activităţii; 
- conductorii  electrici  nu  vor  traversa  căile  de  acces  fără  a  fi  protejaţi  împotriva  deteriorărilor mecanice.    

Art. 50. La utilizarea imprimantelor se va evita atingerea părţilor fierbinţi. 
Art. 51. Orice intervenţie în timpul funcţionării imprimantelor, permisă în documentaţia tehnică, se va realiza cu luarea măsurilor 

de evitare a antrenării părţilor corpului de către imprimantă. 
Art. 52.  La terminarea lucrului, echipamentele vor fi deconectate de la reţeaua de alimentare. 
Art. 53. La încheierea programului de lucru, se vor lua măsuri de deconectare a tablourilor de alimentare cu tensiune a 

echipamentelor din laborator. Se vor face verificări asupra lichidării oricăror surse de foc. Aceste obligaţii revin ultimului cadru didactic care are 
ore în laborator în ziua respectivă. 
 

INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE LABORATOARELOR DE ELECTRONICĂ, ELECTROTEHNICĂ, FIZICĂ 
 

Art. 54. Experienţele la care se utilizează curenţi sau tensiuni periculoase le executată numai cadru didacticul de specialitate. 
Art. 55. Înainte de începerea experienţelor  se iau următoarele măsuri de securitate şi sănătate în muncă: 

(1) Planul de desfăşurare a experienţelor va fi dinainte stabilit iar personalul va fi instruit în prealabil. 
(2) De pe locul unde se desfăşoară experienţele se vor îndepărta toate obiectele care nu sunt necesare. 
(3) Masa de lucru trebuie să fie suficient de mare pentru a permite plasarea în bune condiţii a întregului aparataj. 
(4) Pardoseala din jurul locului unde se desfăşoară experienţele trebuie să fie uscată sau acoperită cu un covor izolant. 
(5) Alimentarea de la reţea se va face de la un tablou cu siguranţe fuzibile calibrate sau întrerupătoare automate; în cazul când se 

foloseşte o priză, aceasta va fi în prealabil verificată şi asigurată prin siguranţe fuzibile. 
 

(6) Părţile metalice ale aparatelor care ar putea intra accidental sub tensiune vor fi legate la pământ. 
(7) Racordurile dintre părţile componente ale montajului se vor face, în mod obligatoriu, prin cordoane în bună stare, perfect izolate 

şi corespunzătoare tensiunilor folosite în experienţa respectivă. 
(8) Uneltele de lucru (şurubelniţă, patent, etc.) vor fi prevăzute cu mânere izolante, rezistente la tensiunile care se află în instalaţie. 
(9) Realizarea montajului sau a oricărei modificări a montajului existent precum şi introducerea sau scoaterea instrumentelor de 

măsurat din circuit se va face cu întregul aparataj scos de sub tensiune. 
(10) Studentii vor fi instruiţi de către cadru didacticul instructor privind modul de utilizare a aparaturii de laborator şi respectării 

normelor de electrosecuritate specifice fiecărui aparat. 
(11) Înainte de conectarea instalaţiei la sursa de curent electric, se va face o ultimă verificare generală a aparatelor, legăturilor, 

izolaţiei etc. 
Art. 56. În timpul desfăşurării experienţelor  se iau următoarele măsuri de securitate şi sănătate în muncă: 

(1) În timpul experienţelor, pe masa de lucru nu se va găsi, în afara părţilor componente ale montajului, nici un obiect care ar putea, 
accidental, antrena legăturile montajului sau ar putea stabili contactul cu părţile aflate sub tensiune. 

(2) Cei care efectuează experienţele vor avea o îmbrăcăminte adecvată (strânsă pe corp, mâneci bine încheiate), de preferinţă halate 
de laborator. 



(3) În timpul funcţionării montajului, este interzisă atingerea parţilor neizolate (schimbarea legăturilor, atingerea becurilor, 
intercalarea aparatelor de măsură). 

(4) Este interzisă părăsirea sau lăsarea fără supraveghere a montajului aflat sub tensiune. 
(5) Se recomandă ca, la instalaţia aflată sub tensiune, toate manevrele să se facă cu o singură mână. 
(6) Pentru prevenirea accidentelor după terminarea experienţelor, montajul va fi scos obligatoriu de sub tensiune; orice intervenţie 

asupra instalaţiei electrice trebuie să fie făcută de un electrician autorizat iar lucrarea să aibă caracter definitiv. 
Art. 57. Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare  în laboratoare se iau următoarele măsuri de securitate şi sănătate 

în muncă: 
(1) Toate părţile metalice care pot intra accidental sub tensiune se vor lega la centura de pământ. 
(2) Elementele sub tensiune vor fi protejate de carcase, împiedicându-se astfel atingerea acestora. 
(3) Tablourile electrice de alimentare cu tensiune vor fi prevăzute cu siguranţe fuzibile calibrate sau întrerupătoare de protecţie 

automate şi se interzice folosirea sârmelor groase, a cuielor etc., în locul siguranţelor calibrate. 
(4) La alimentarea aparatelor electrice portative se vor folosi tensiunile reduse prevăzute în normele de electrosecuritate. 
(5) Instalaţiile electrice şi aparatele din laborator se vor revizuii periodic de către personal calificat. 
(6) Studentii nu au voie să efectueze manevre de conectare/deconectare a întrerupătoarelor automate, butoanelor şi comutatoarelor 

de pe tablourile electrice de alimentare cu tensiune. 
(7) Staţiile de amplificare, aparatele şi utilajele electrice vor fi instalate numai în încăperi uscate şi curate; alimentarea acestora, prin 

derivaţii provizorii, de la tabloul de distribuţie este interzisă. 
(8) Se interzice utilizarea maşinilor şi utilajelor la puteri nominale mai mari decât suportă reţeaua. 

Art. 58. În caz de electrocutare , măsurile de prim ajutor trebuie luate în funcţie de starea în care se găseşte accidentatul, astfel:  
(1) Scoaterea rapidă a accidentatului de sub tensiune prin întreruperea circuitului respectiv, cu respectarea tuturor prevederilor din 

normele în vigoare, deoarece, dacă accidentatul este atins de o persoană înainte de scoaterea lui de sub tensiune, aceasta poate 
fi electrocutată. 

(2) Cel care oferă ajutorul va folosi obiecte din materiale uscate, rău conducătoare de electricitate (ţesături, funii, prăjini, mănuşi, 
covoare şi galoşi de cauciuc etc.), iar la instalaţiile de înaltă tensiune este obligatorie folosirea mănuşilor şi a cizmelor din cauciuc 
electroizolant; îndepărtarea conductoarelor căzute la pământ se va face cu o prăjină uscată din lemn, iar ruperea lor se face prin 
lovirea, de la distanţă, cu corpuri rău conducătoare de electricitate. 

(3)  În cazul când accidentatul este în stare de leşin, trebuie chemat neîntârziat un medic sau ,,Salvarea"; până la sosirea acestora, 
persoana accidentată se va aşeza într-o poziţie comodă, liniştită, îmbrăcămintea îi va fi desfăcută pentru facilitarea respiraţiei, 
accidentatului dându-i-se în acelaşi timp să miroasă o soluţie de amoniac; dacă accidentatul a încetat să mai respire sau respiră 
anormal, rar, convulsiv, i se va face imediat respiraţie artificială.  
Pentru reanimarea accidentatului, fiecare secundă este preţioasă.  Dacă scoaterea de sub tensiune şi începerea respiraţiei 
artificiale se fac imediat după electrocutare, readucerea la viaţă reuşeşte de cele mai multe ori. De aceea, primul ajutor trebuie 
acordat fără întârziere, chiar la locul accidentului.  
Art. 59. La încheierea programului de lucru, se vor lua măsuri de deconectare a alimentarii cu tensiune a echipamentelor din 
laborator. Se vor face verificări asupra lichidării oricăror surse de foc. Aceste obligaţii revin ultimului cadru didactic care are ore în 
laborator în ziua respectivă. 

 
 
 

 
INSTRUCTIUNI  PRIVIND  ACTIVITATEA STUDENTILOR PE LINIE PSI 

 
Art . 68 

- Studenţii şi cadrele didactice sunt obligaţi să cunoască şi să respecte regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor din 
unitatea respectivă (de învăţământ şi după caz, cămin). 

- În cazul în care sesizează nereguli privind apărarea împotriva incendiilor în unitate, vor anunţa imediat conducerea. 
- Să cunoască semnalul de incendiu şi modul de evacuare în condiţii de ordine în caz de incendiu sau calamităţi naturale. 
- Instalaţiile utilitare aferente construcţiilor (electrice, gaze, încălzire, ventilare, condiţionare, de apă, canalizare, paratrăsnet, 

curenţi slabi, etc.) se exploatează potrivit reglementărilor tehnice şi a măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, 
astfel încât acestea să nu constituie surse de izbucnire a incendiilor şi/sau de propagare a focului. 

- Fumatul este interzis în locurile, zonele, încăperile şi clădirile din cadrul Universitatii Politehnica Timisoara, precum şi 
următoarele spaţii: 

·-     amfiteatre, săli de festivităţi, săli de curs, biblioteci, săli aglomerate şi încăperi cu aglomerări de persoane, amenajări temporare 
pentru întruniri, săli de spectacole, întruniri, săli de lectură şi de conferinţe, depozite, arhive, magazii şi poduri, ateliere, 
laboratoare, etc. cu risc mare de incendiu, spaţii de cazare în comun din cămine pentru studenţi, încăperi cu echipament 
electronic de calcul, măsura, control şi automatizare, încăperi ale centralelor termice, locuri cu schele, cofraje şi eșafodaje 
realizate din materiale combustibile,  



-     Locurile şi zonele în care este interzis fumatul se marchează prin indicatoare - FUMATUL  INTERZIS  - realizate conform 
prevederilor standardelor în vigoare. 

-        Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor nu vor fi amplasate la o distanţă mai mică de 40,00 m faţă de locurile în care 
există pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc.), 10,00 m faţă de locurile în care există 
materiale solide combustibile (lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum etc.) şi 50,00 m faţă de culturile de cereale păioase în 
perioada coacerii şi recoltării, sau zone împădurite. 

-  În locurile în care este permis fumatul se asigură scrumiere care se amplasează astfel încât să nu facă posibilă aprinderea 
materialelor combustibile din apropiere (cum sunt cele de birotică şi altele). 

-      Prin instrucţiunile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor se vor stabili  locurile special amenajate  în care fumatul este 
permis. Aceste locuri vor fi delimitate, marcate prin indicatoare cu inscripţia “ LOC PENTRU FUMAT “  şi vor fi dotate, după caz, cu 
scrumiere, vase cu apă, nisip sau amenajate gropi în pământ pentru stingerea ţigărilor şi a beţelor de chibrit. 

Art. 69 
 - Se interzice: 
- depunerea în scrumiere, vase sau gropi a altor deşeuri de materiale combustibile (hârtie, carton, textile etc.); 
- golirea scrumierelor şi vaselor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile; 
- aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigară sau chibrituri aprinse. 
 
3.1. Căi de evacuare 

Art. 70 
- Pe toată durata timpului de exploatare a construcţiilor, căile de evacuare a utilizatorilor şi de acces a forţelor de intervenţie vor fi 

menţinute libere şi întreţinute corespunzător, astfel încât prin acestea, în caz de incendiu persoanele  să poată ajunge la nivelul terenului 
sau al carosabilului în timpul cel mai scurt şi  în condiţii de siguranţă, direct în exterior sau prin scări de evacuare. 

- Căile de acces, evacuare şi intervenţie se menţin în stare de utilizare pe toată durata zilei şi în orice anotimp la parametrii la care 
au fost proiectate şi realizate; cunoaşterea operativă a oricăror situaţii ce pot împiedica din motive obiective folosirea acestora în condiţii de 
siguranţă, reprezintă cerinţa fundamentală referitoare la aceste căi. 

- Traseele căilor de evacuare (trecerile prin uşi, coridoare, degajamente, holuri, vestibuluri, încăperi tempon, scări, atriumuri etc.) 
vor fi marcate cu indicatoare standardizate, astfel încât să asigure atât posibilitatea recunoşterii cu uşurinţă a traseului de urmat spre 
exterior, cât si circulaţia lesnicioasă, atât ziua cât şi noaptea, a persoanelor care le utilizeaza în caz de incendiu. 

- Când este cazul, vor fi marcate şi căile de circulaţie care duc pe terase, în refugii sau în alte locuri special amenajate pentru 
evacuare. 

- Se vor monta indicatoare corespunzatoare la rampele scărilor care duc la demisol sau subsol, ori la uşile de acces către alte spaţii 
şi încăperi din care evacuarea nu poate fi continuată. 

- Sistemele de autoînchidere sau închidere automată a uşilor de acces în casele de scări închise se vor menţine în bună stare de 
funcţionare. 

- Se interzice blocarea în poziţie deschisă a uşilor caselor de scări, de pe coridoare, a celor cu dispozitive de autoînchidere sau a 
altor uşi care, în caz de incendiu au rolul de a opri pătrunderea fumului, gazelor fierbinţi şi propagarea incendiilor pe verticală sau 
orizontală.  

- Deschiderea uşilor de pe traseul de evacuare a mai mult de 30 de persoane valide trebuie să se facă în sensul deplasării 
oamenilor spre exterior. 

- În casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor nu se admite amenajarea de încăperi ori locuri de lucru, 
depozitare etc. care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor, precum şi accesul personalului de intevenţie. 

- Uşile de evacuare precum şi celelalte dispozitive destinate evacuării persoanelor trebuie să fie prevăzute cu indicatoare si 
inscripţii corespunzătoare, menţinându-se descuiate pe toată durata programului de activitate. 

- Cheile uşilor de acces în clădiri şi cele ale încăperilor încuiate se păstrează în locuri sau de persoane desemnate, astfel încât 
aceste chei să poată fi identificate şi folosite în caz de necesitate (intervenţie, control, verificări etc.). 

- La încetarea programului de activitate toate cheile incăperilor se predau la poartă sau la locul de acces în clădire, unde se depun 
în ordine pe panoul prevăzut în acest scop. 

- Cheile vor fi prevăzute cu marcă de recunoaştere uşoară. 
- Panourile de geam securizat prevăzute pentru asigurarea evacuării în caz de incendiu (neutilizate în circulaţia funcţională 

curentă) vor avea plasate în apropiere  dispozitive de spargere a geamului. 
- Sunt interzise în exploatare: 
 înlocuiri ale finisajelor incombustibile de pe traseele căilor de evacuare cu unele din materiale combustibile ce se aprind 

uşor, propagă rapid flacăra sau emană mult fum ori gaze şi care nu sunt admise prin reglementările tehnice; 
 prevederea pe căile de evacuare a oglinzilor, pragurilor sau a altor elemente (covoare, mochete etc.) care pot crea dificultăţi 

în timpul evacuării (împiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculadă, panică etc.); 
 amenajarea unor locuri de  muncă sau activităţi pe căile de evacuare; 
 depozitarea de materiale sau obiecte pe coridoare, podestele sau rampele scărilor; 



 aşezarea pe căile orizontale de evacuare (coridoare) a dulapurilor, fişetelor, mobilierului etc., dacă se reduce lăţimea 
acestora sub dimensiunile minime de trecere necesare conform reglementărilor tehnice; 

 blocarea sau reducerea în orice fel a gabaritelor căilor de evacuare; 
 încuierea sau blocarea uşilor sau a altor dispozitive destinate evacuării persoanelor; 
 scoaterea din funcţiune a iluminatului de siguranţă pentru evacuare. 
- Căile de acces şi de evacuare din clădiri, limitele zonelor periculoase (incendiu, explozie, electrocutare, radiaţii etc.), locurile în 

care sunt amplasate utilajele şi instalaţiile pentru  stingerea incendiilor şi orice alte instalaţii care, în caz de incendiu presupun manevre 
obligatorii, vor fi marcate vizibil, cu indicatoare standardizate.  

- Accesul la hidranţi, mijloace speciale de stingere, stingătoare de incendiu, vane principale ale conductelor de apă, gaze, 
combustibil lichid sau lichide inflamabile, tablouri electrice de distribuţie etc., trebuie lăsat liber pentru ca în caz de pericol să se poată 
interveni nestânjenit. 

-  Pe coridoarele de evacuare în caz de incendiu, pe căile de acces şi scările de evacuare, este obligatorie marcarea prin inscripţii şi 
plăci  indicatoare a locurilor unde se găsesc dispozitive de alarmare, direcţia spre uşile de evacuare etc. 

- Sunt interzise blocarea căilor de acces, evacuare şi intervenţie cu materiale care să reducă lăţimea sau înălţimea liberă de 
circulaţie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi efectuarea unor modificări la acestea prin care să se 
înrăutăţească situaţia iniţială. 

Aceste norme nu sunt limitative, şeful de compartiment poate aduce îmbunătăţiri şi completări ulterioare. 
 
 

COMPARTIMENTUL PREVENIRE ŞI PROTECŢIA MUNCII  


