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USAMVB TIMIŞOARA 

FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ   

Avizat, 

        Decan, Prof. Dr. Ing. Adrian RIVIŞ 

         

 

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU  

ACTIVITĂŢILE DIDACTICE DE PREGĂTIRE A STUDENŢILOR  DIN 

FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ -- IPSSM - Cod  01/2020 

 

 Art.1. Prevederi comune. 

 Pe durata studiilor universitare în cadrul facultăţii, studentul va respecta: 

 » Prevederile contractului de studii universitare încheiat pentru fiecare an universitar; 

 » Instrucţiunile primite din partea cadrelor didactice, în derularea activităţilor didactice 

universitare şi extrauniversitare; 

 » Măsurile de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire a riscurilor de accidentare, 

asigurate de universitate/facultate pentru desfăşurarea activităţilor didactice în cadrul atelierelor 

de practică (practica mobilă, excursii de studiu etc.), laboratoarelor (demonstraţii şi exerciţii 

practice), disciplinelor de specialitate (lucrări practice – demonstraţii şi exerciţii practice etc.) 

etc. astfel încât să nu expună la pericol de accidentare atât propria persoană, cât şi alte persoane 

care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de instruire. 

 

Art.2. Repartizarea studenţilor la activităţi didactice ce includ şi aplicaţii practice 

(atelierul de practică – practica mobilă; laborator, disciplina de specialitate, etc.). 

» Se face în funcţie de pregătirea, starea de sănătate, aptitudinile fizice şi psihice ale 

studenţilor, corespunzător particularităţilor şi condiţiilor proceselor de muncă;    

» Lucrările specifice cu maşini, utilaje, instalaţii se fac numai de persoane calificate, care 

cunosc funcţionarea şi au fost instruite pe linie de protecţia muncii/securitate şi sănătate în 

muncă;  studentul va lucra numai sub coordonarea diractă a persoanei calificate şi a 

conducătorului atelierului de practică. 

 

Art.3. Informarea şi instruirea studenţilor. 

» Informarea şi instruirea de securitate şi sănătate în muncă a studenţilor are ca scop 

prevenirea riscurilor de accidentare în cadrul activităţilor didactice universitare şi cuprinde 

măsurile de securitate şi sănătate ce trebuie asigurate de universitate şi respectate de către 

studenţi. 

 

Art.4. Activităţi didactice în cadrul atelierelor de practică, laboratoarelor etc. 

 Măsuri generale de securitate şi sănătate în muncă: 

- utilizarea corectă a echipamentelor de muncă (maşini, instalaţii, dispozitive, aparatură, 

instrumente de lucru – unelte manuale, mecanice etc.) în cadrul laboratoarelor, atelierelor de 

practică etc.; respectarea interdicţiei privind intervenţia la acestea în funcţiune; 

- depozitarea, manipularea şi utilizarea corespunzătoare a substanţelor chimice, reactivi 

etc. utilizate în laboratoarele specifice;  
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- utilizarea corectă a echipamentului individual de protecţie din dotarea laboratoarelor, 

atelierelor de practică etc.; 

- utilizarea corectă a recipienţilor sub presiune (autoclave, butelii aragaz etc.) în cadrul 

laboratoarelor specifice;  

- evitarea riscurilor de accidentare în perimetrul de lucru din câmp (cultura mare, 

viticultură, pomicultură, legumicultură, floricultură, arboricultură), pădure, plantaţii, parchete şi 

depozite, pe timp nefavorabil şi cu descărcări electrice din atmosferă: 
 a) în câmp nu se rămâne decât dacă este absolută nevoie; 

 b) nu se va alerga pe câmp deschis spre cel mai apropiat adăpost după ce a început furtuna; se va alege 

poziţia ghemuit cu mainile între geninchi lipiţi şi degetele îndreptate în jos; 

 c) nu se aleg arbori şi pomi izolaţi în câmp, căpiţe de paie, stoguri de fân sau coame de deal pentru 

adăpostire; 

 d) nu se aleg stâlpi de înaltă tensiune, mai ales cei pe care sunt montate transformatoare, garduri metalice 

şi nici construcţii aflate în locuri expuse; 

 e) se alege, dacă există posibilitatea, pădurea deasă, şanţuri, văi sau poalele unui deal; 

 f) în interiorul clădirilor, nu se părăseşte încăperea; toată lumea se îndepărtează de sobe, coşuri; 

 g) dacă există posibilitatea alegerii între clădiri, adăpostirea se va face: 

  - în case cu paratrăsnet; 

  - în clădiri mari cu armături metalice; 

- asigurarea şi utilizarea truselor medicale de prim ajutor în cadrul laboratoarelor etc.; 

- respectarea regulilor de circulaţie în timpul deplasării de la domiciliu la locul de muncă 

(sală de curs, laborator, atelier de practică etc.) şi invers.  

- deplasarea (pietonală sau cu mijloace auto) în incinta şi în afara 

universităţii/campusului universitar, care trebuie să se facă pe căile de circulaţie stabilite, cu 

asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere; 

- circulaţia pe culoare şi pe scări, în clădirile universităţii/facultăţii, cu respectarea 

următoarele reguli: 

 - se va circula numai pe partea dreaptă în sensul de mers; 

 - se va utiliza mâna curentă de la balustrada scării; 

 - se va da atenţie şi se va menţine calea de circulaţie liberă, fără obstacole etc.  

-  menţinerea ordinii şi curăţeniei la orice loc de muncă (sală de curs, laborator, atelier de 

practică etc.);  

- interzicerea introducerii şi/sau consumului de băuturi alcoolice, droguri etc., a prezenţei 

în stare de oboseală şi/sau sub influenţa băuturilor alcoolice în timpul desfăşurării activităţilor 

didactice;  

- adoptarea de către fiecare student a unui comportament normal ( de evitare a riscurilor 

de orice fel) în timpul desfăşurării activităţii didactice şi celor conexe (cazare la cămin, servirea 

mesei etc.), în ceea ce priveşte relaţiile cu colegii, cadrele didactice şi personalul de întreţinere 

din universitate;   

Studenţii au obligaţia de a respecta toate aceste măsuri de securitate şi sănătate asigurate 

de universitate/facultate, prelucrate în cadrul instruirii SSM, consemnate în fişa colectivă de 

instruire SSM şi laute la cunoştinţă prin semnătură de către fiecare student.  

 

Art.5.  Dotarea cu echipament individual de protecţie – EIP. 

» Dotarea studenţilor cu EIP pentru activităţile didactice universitare se face conform 

listei interne de dotare cu echipamnet individual de protecţie, întocmită în baza preverilor HG 

1048/2006 şi Normelor metodologice aprobate cu HG nr. 1425/2006. 
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Studentul este obligat să folosească corect sortimentul de EIP stabilit corespunzător 

riscurilor de accidentare, pe toată perioada de lucru în cadrul laboratorului, atelierului de practică 

etc. 

Art.6. Utilizarea echipamentelor de muncă în laboratoare, ateliere de practică etc. 

» Măsurile specifice de securitate şi sănătate privind utilizarea echipamentelor de muncă:  

 - pentru fiecare tip de echipament de muncă (maşină, instalaţie, dispozitiv) se vor afişa 

instrucţiuni de lucru, care vor preciza: acţiunile ce trebuie întreprinse de operatori/studenţi şi 

interdicţiile pe care aceştia trebuie să le respecte la utilizarea lor;  

 - instalaţiile de ridicat şi cele sub presiune să fie conforme cu cerinţele ISCIR-SSM, iar 

personalul de deservire să posede autorizarea necesară; 

 - existenţa şi starea tehnică a mijloacelor de protecţie;  

 - remedierea defecţiunilor se va face de lucrători calificaţi şi desemnaţi în acest scop, 

numai după oprirea funcţionării echipamentului de muncă şi  blocarea contra pornirii 

accidentale;  

 - uneltele manuale specifice: cazmale, sape, lopeţi, târnăcoape, foarfece, ferăstraie, 

bisturie şi dispozitive de lucru trebuie să fie în stare tehnică bună, fără defecte şi manevrate cu 

atenţie; 

- cozile şi mânerele din lemn ale uneltelor manuale trebuie să fie netede şi montate rigid 

în locaşul lor; 

 - în timpul lucrului cu uneltele manuale se va păstra o distanţă corespunzătoare între 

studenţi;  

 - în timpul transportului, elementele tăietoare ale uneltelor manuale vor fi protejate cu 

apărători.  

 Studenţii au obligaţia să respecte aceste măsuri specifice de securitate şi sănătate 

asigurate la locul de desfăşurare a activităţii didactice – laborator, atelier de practică etc. şi aduse 

la cunoştinţă de cadrul didactic. 

 

 Art.7. Protecţia împotriva electrocutării 

 Măsuri de protecţie împotriva electrocutării: 

 »Echipamentele de muncă electrice trebuie să aibă asigurată protecţia împotriva 

pericolului de electrocutare; obligativitatea în acest sens revine conducătorului 

instituţiei/angajatorului. 

 »Studenţii au obligaţia de a verifica numai vizual imposibilitatea atingerii pieselor care 

se află normal sub tensiune (borne, siguranţe etc.) şi de a anunţa cadrul didactic în caz de 

nereguli.  

 »Deplasarea echipamentelor de muncă electrice mobile, de la un loc de muncă la altul, se 

va face numai după întreruperea alimentării cu energie electrică.  

 »Intervenţiile şi remedierile la echipamentele de muncă electrice se vor face numai de 

către electricieni calificaţi, autorizaţi din punct de vedere al SSM, instruiţi în acest scop şi care 

respectă măsurile SSM.  

Studenţii au obligaţia să respecte aceste măsuri de securitate şi sănătate asigurate la locul 

de desfăşurare a activităţii didactice – laborator, atelier de practică etc. şi aduse la cunoştinţă de 

cadrul didactic.  

  

Art.8. Protecţia împotriva incendiilor şi exploziilor   
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 Măsuri de protecţie împotriva incendiilor şi exploziilor: 

 » dotarea maşinilor, mijloacelor de transport etc. cu echipamente specifice stingerii 

incendiilor (PSI), cunoaşterea şi utilizarea acestoraîn caz de necesitat, obligativitatea în acest 

sens revenind conducătorului instituţiei/angajatorului;  

» interzicerea fumatului şi/sau accesului cu foc deschis în locurile de desfăşurare a 

procesului de lucru unde există pericol de incendiu sau explozie. 

Studenţii au obligaţia să respecte aceste măsuri de securitate şi sănătate asigurate la locul 

de desfăşurare a activităţii didactice – laborator, atelier de practică etc. şi aduse la cunoştinţă de 

cadrul didactic. 

 

Art.9. Activitatea de laborator (microbiologie, control calitatea produselor vegetale 

etc.).  

 În activitatea de laborator se vor respecta măsurile de securitate şi sănătate privind  protecţia la 

expunerea cu agenţi biologici, agenţi chimici, privind electrosecuritatea, privind igiena şi 

curăţenia la postul de lucru, privind dezinfecţia suprafeţelor, echipamentului individual de 

protecţie, regiunile corpului care au venit în contact cu material infecţios, decontaminarea.  

 Se interzice păstrarea şi consumul de alimente în încăperile în care se lucrează cu materiale 

contaminate.  

 Se vor amenaja încăperi separate pentru păstrarea alimentelor. Înainte de a mânca, mâinile vor 

fi spălate şi dezinfectate.  

 Persoanele care prezintă leziuni ale tegumentelor vor fi excluse de la activităţi cu agenţi 

patogeni.  

 În cazul unei contaminări accidentale, lucrătorul va respecta aplicarea măsurilor profilactice, 

conform reglementărilor MS.   

 

Art.10. Activitatea de lucru la echipamente cu ecran de vizualizare.   

 La postul de lucru unde se utilizează computerul/calculatorul, utilizatorul 

(student/cadru didactic) 

va respecta toate măsurile de securitate şi sănătate derivate din cerinţele desfăşurării activităţii 

respective;  

 Studentul/cadrul didactic utilizator va respecta toate recomandările medicului de 

medicina muncii.   Va folosi ochelari de corecţie obişnuiţi sau mijloace de corecţie speciale, 

aceasta în situaţia în care, la controlul medical oftalmologic, avizul medical “apt condiţionat” 

impune această măsuri de sănătate şi securitate în muncă;  

 Lucrătorul-utilizator trebuie să aibă în vedere confortul şi libertatea de mişcare 

asigurate la postul de lucru şi să respecte măsurile prin care  se diminuează maxim posibil 

riscurile de natură vizuală, mentală şi posturală.  

 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 ecranul oricare ar fi înălţimea 

ochilor deasupra planului de lucru.  

 Înălţimea optimă a centrului ecranului trebuie să corespundă unei direcţii de privire 

înclinate între 10 şi 20 grade sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor.  

 Distanţa optimă de la ochi la ecran, la suportul de documente şi la tastatură trebuie să 

se afle în limitele de la 50 cm la 80 cm. 
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Înălţimea tastaturii trebuie să asigure în timpul utilizării un unghi între braţ şi antebraţ de 

minimum 90 grade.  

 La postul de lucru „utilizare computer”, lucrătorul-utilizator va respecta măsurile de 

electrosecuritate asigurate, fiindu-i interzis să intervină la instalaţia sau echipamentul electric 

(prize, ştechere, cordoane de alimentare, tablouri electrice, instalaţii de climatizare etc) în 

situaţia în care observă vreo deficienţă/defecţiune. Orice deficienţă/defecţiune trebuie anunţată 

imediat şefului locului de muncă (cadrul didactic), în vederea remedierii. 

 Se interzice efectuarea oricărei intervenţii în timpul funcţionării 

computerului/echipamentului de calcul.  

 Se interzice fumatul în încăperile cu volum mare de documente şi cu materiale ce se pot 

aprinde uşor.  

 În cazul unui început de incendiu în încăperea computerului/calculatorului, se va acţiona 

cu stingătorul cu praf şi dioxid de carbon.  

 Se interzice consumul alimentelor pe masa suport a computerului/calculator sau deasupra 

tastaturii.  

 În timpul lucrului la videoterminale/computer/calculator se va evita purtarea ochelarilor 

coloraţi.  

 Utilizatorii computerelor/echipamentelor de calcul prevăzute cu ecran de vizualizare 

trebuie să respecte măsurile privind necesitatea şi posibilităţile de reglare a echipamentului şi 

mobilierului de lucru.  

 Se vor respecta, în principal, următoarele reglaje:  

- luminanţa ecranului, poziţia ecranului (înălţime, orientare, înclinare);  

- înălţimea şi înclinarea suportului pentru documente;  

- înălţimea mesei de lucru (dacă este reglabilă);  

- înălţimea suprafeţei de şedere, înclinarea şi înălţimea spătarului scaunului ergonomic.   

Suprafeţele ecranelor videoterminalelor se vor curăţa periodic de depunerile de praf sau 

amprente digitale, pentru a nu se reduce lizibilitatea şi pentru a menţine igiena.   

 Curăţarea se va face numai cu produsele prescrise de producătorul echipamentului. 
 

 

 

Disciplina “Protecţia Muncii” 

 

Responsabil S. S. M. USAMVBT: 
Ş.l. Dr. ing. Adalbert OKROS 

 


