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INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE 

 ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 
 

DISPOZITII GENERALE 

Art. 1.  Deplasarea lucrătorilor (cadre didactice etc.) de la domiciliu la sediul 

universităţii/facultăţii/departamentului, locul de muncă/post de lucru şi invers 

(indiferent de mijlocul de transport utilizat) se va efectua cu respectarea traseului 

normal de deplasare si a regulilor de circulaţie pe drumuri publice şi căile de 

circulaţie din campusul universitar.  

Art. 2.  Prezentarea fiecărui lucrător (cadrul didactic, etc.) la programul de 

lucru, se va face în stare de odihnă, fiind interzis intrarea în unitate în stare de 

oboseală şi introducerea de băuturi alcoolice sau droguri.   

Art. 3. Deplasarea (pietonală sau cu mijloace auto) în incinta 

universităţii/facultăţii, de la un loc de muncă/post de lucru la altul, se va face pe 

căile de circulaţie asigurate in acest sens, cu respectarea regulilor de circulatie 

interne si a semnificatiei marcajelor şi indicatoarelor existente. 

Art. 4.   Circulaţia în clădirile universităţii/facultăţii, pe culoare şi pe scări, 

se va efectua ţinând seama de următoarele reguli: se va circula numai pe partea 

dreaptă în sensul de mers; se va merge la pas şi nu se va alerga; se va utiliza mâna 

curentă de la scară; se va da atenţie şi se va menţine calea de circulaţie liberă, fără 

obstacole etc.   



Art. 5.   La fiecare loc de muncă/post de lucru din cadrul facultăţii, grupuri 

sanitare, căi de circulaţie etc. se va menţine ordinea şi curăţenia, atât în timpul cât 

şi la terminarea programului de lucru.  

Art. 6.   În timpul activităţii de lucru fiecare lucrător trebuie să respecte 

programul de lucru stabilit şi adus la cunoştinţă de către conducător.   

Art. 7.   Este interzis părăsirea locului de muncă fără acordul şefului locului 

de muncă (departament/serviciu).  

Art. 8. În timpul programului de lucru, în incinta facultăţii, este interzis 

fumatul, foc deschis etc. în locuri cu pericol de incendiu, explozie etc.   

Art.9.  În cadrul pauzelor de masă, fiecare lucrător va respecta cerinţelor 

privind igiena personală, respectiv spălatul pe mâini cu apă şi săpun etc.  

Art. 10. Servirea mesei se efectuează numai în locuri amenajate în acest 

scop.  

Art. 11.  În timpul activităţii de lucru, la locul de muncă/post de lucru este 

interzis consumul de băuturi alcoolice, droguri etc.  

Art. 12.  În cadrul programului de lucru fiecare lucrător trebuie să aibă un 

comportament corespunzător de muncă, în ceea ce priveşte relaţiile şi atitudinea cu 

colegii de la locul de muncă/post de lucru şi cu şefii ierarhici superiori. 

  

 
ACTIVITATEA DE LUCRU CU ECHIPAMENTE CU ECRAN DE 

VIZUALIZARE. 
Art. 13 La postul de lucru (sala de curs, seminar, laborator, etc.) unde se 

utilizează computerul/calculatorul, utilizatorul (cadru didactic, etc.) va respecta 

toate măsurile de securitate şi sănătate derivate din cerinţele desfăşurării activităţii 

respective;  

Art. 14 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;  

Art. 15 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.  

Art. 16 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.  



Art. 17 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. 

Înălţimea tastaturii trebuie să asigure în timpul utilizării un unghi între braţ şi 

antebraţ de minimum 90 grade.  

Art. 18. 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 (şef 

disciplină, department, decan), în vederea remedierii. 

Art. 19. Se interzice efectuarea oricărei intervenţii în timpul funcţionării 

computerului/echipamentului de calcul.  

Art. 20. Se interzice fumatul în încăperile cu volum mare de documente şi 

cu materiale ce se pot aprinde uşor.  

Art. 21. În cazul unui început de incendiu în încăperea 

computerului/calculatorului, se va acţiona cu stingătorul cu praf şi dioxid de 

carbon.  

Art. 22. Se interzice consumul alimentelor pe masa suport a 

computerului/calculator sau deasupra tastaturii.  

Art. 23. În timpul lucrului la videoterminale/computer/calculator se va evita 

purtarea ochelarilor coloraţi.  

Art. 24. 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.   

Art. 25. 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.  
 

REPARTIZAREA LUCRĂTORILOR PE LOCURI DE MUNCĂ 

Art. 26 Se face în funcţie de pregătirea, starea de sănătate, aptitudinile fizice 

şi psihice, corespunzător particularităţilor şi condiţiilor proceselor de muncă;  

Art. .27 La activităţi ce presupun lucrul cu substanţe chimice periculoase 

(corozive, toxice, iritante, etc) este interzis repartizarea lucrătorilor sub 18 ani, a 



femeilor gravide sau care alăptează, a celor care prezintă leziuni ale pielii sau 

alergii faţă de unele substanţe, etc.;  

Art. 28 Lucrările specifice cu maşini, instalaţii, aparate se fac numai de 

lucrători calificaţi, care cunosc funcţionarea şi au fost instruite pe linie de protecţia 

muncii/securitate şi sănătate în muncă; 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;  

 
ACTIVITĂŢI DIDACTICE ÎN CADRUL LABORATOARELOR, ATELIERELOR DE 

PRACTICĂ (practica mobilă, excursii de studiu). 

Art. 29. La activităţile didactice/cercetare desfasurate în cadrul laboratoarelor, 

disciplinelor de specialitate,  stagiului de practica, excursii de studiu, etc., 

corespunzător atribuţiilor şi responsabilităţilor din fişa postului, fiecare lucrator 

(cadru didactic, etc) este obligat:  

- sa utilizeze corect echipamentele de muncă (maşini, instalaţii, dispozitive, 

aparatură, instrumente de lucru – unelte manuale, mecanice etc.) din 

dotarea locului de munca/post de lucru;   

- sa respecte, pentru utilizarea in siguranta a echipamentelor de muncă (maşină, 

instalaţie, dispozitiv sau aparat) din dotare,  instrucţiunile de lucru afisate la postul 

de lucru (laborator, atelier,etc.), instructiuni care trebuie sa precizeze: acţiunile ce 

trebuie întreprinse de operatori/cadru didactic/studenţi şi interdicţiile pe care 

aceştia trebuie să le respecte la utilizarea lor;  

- uneltele manuale specifice: cazmale, sape, lopeţi, târnăcoape, topoare, 

foarfece, cosoare, ferăstraie, etc., să le utilizeze/manevreze cu atenţie, în stare 

tehnică bună si fără defecte; cozile şi mânerele din  lemn ale uneltelor manuale 

trebuie să fie netede şi montate rigid în locaşurile de prindere; în timpul lucrului se 

va păstra o distanţă corespunzătoare între lucrători/studenţi; în timpul transportului, 

elementele tăietoare ale uneltelor vor fi protejate cu apărători;  

- sa mentina in stare tehnică buna si sa nu scoata din functiune sau sa inlature 

mijloace de protectie (protectori şi dispozitive de protecţie) de la echipamente de 

muncă utilizate la locul de munca/post de lucru;  

- sa manipuleze/utilizeze in siguranta substanţele chimice periculoase utilizate 

în laboratoare, etc;  
- sa  manipuleze/utilizeze in siguranta agentii biologici, in functie de importanta ricului de 

infectie pe care il prezinta, corespunzator celor 4 (patru) grupe de risc, conform cu prevederile 

HG 1092/2006;  

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

laboratoare, etc;  

- evitarea riscurilor de accidentare în perimetru de lucru din câmp (cultura mare, etc.), 

ferma zootehnică etc., 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 mâinile între genunchi lipiţi şi 

degetele îndreptate în jos; 

c) nu se aleg copaci izolaţi în camp, 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;    

- utilizarea corectă a truselor medicale de prim ajutor, în caz de accident, în cadrul 

laboratoarelor etc.; 

 
PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ELECTROCUTĂRII 

Art. 30.  Echipamentele de muncă electrice trebuie să aibă asigurată protecţia 

împotriva pericolului de electrocutare; obligativitatea în acest sens revenind 

conducătorului instituţiei (universitate-facultate) si sefului locului de munca 

(departament/serviciu). 

Art. 31.  Lucrătorii au obligaţia de a verifica numai vizual imposibilitatea 

atingerii pieselor care se află normal sub tensiune (borne, siguranţe etc) şi existenţa 

legăturii la centura de împământare.  

Art. 32.  Deplasarea echipamentelor de muncă electrice mobile se va face 

numai după întreruperea alimentării cu curent electric.  

Art. 33.  Intervenţiile şi remedierile la instalaţiile şi EM 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. 
 

PROTECŢIA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ŞI EXPLOZIILOR   

Art. 34.  Măsurile generale de protecţie împotriva incendiilor şi exploziilor, ce 

trebuie asigurate de conducator si respectate de fiecare lucrator la locul de munca, 

sunt: 

 - obligativitatea dotării locului de munca, utilajelor şi mijloacelor de 

transport cu echipamente specifice de PSI, cunoaşterea şi utilizarea corecta a 

acestora în caz de necesitate;  

 - interzicerea fumatului şi/sau accesului cu foc deschis în locuri de 

desfăşurare a procesului de invatamant unde există pericol de incendiu sau 

explozie. 



Art. 35. Conducătorul locului de muncă (departament, serviciu), conform cu 

atribuțiile din fișa postului, trebuie să asigure aplicarea măsurilor de prevenire a 

riscurilor profesionale şi de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă respectiv.  

Art. 36. Conducătorul locului de muncă trebuie să controleze cunoașterea și 

aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și 

protecție stabilit, precum şi a măsurilor de securitate și sănătate în muncă asigurate 

la locul de muncă.  

Art. 37. Conducătorul locului de muncă trebuie să asigure efectuarea 

instruirii la locul de muncă (prelucrare cunoştinţe privind: riscuri specifice, 

instrucțiuni proprii, prim-ajutor, etc.), a instruirii periodice (reîmprospătarea şi 

actualizarea cunoştinţelor ssm, etc), pe baza tematicilor aprobate de angajator, 

pentru toți lucrătorii din subordine.  

De asemenea, trebuie să verifice însușirea și aplicarea, de către toți 

lucrătorii, a cunoștințelor de securitate și sănătate în muncă  prelucrate la instruirile 

de la locul de muncă și periodice în domeniul securității și sănătății în muncă. 

Art. 38. Conducătorul locului de muncă trebuie să asigure aplicarea 

măsurilor privind acordarea primului ajutor în caz de accident, stingerea 

incendiilor și evacuarea lucrătorilor în caz de pericol grav și iminent. 

 

ABORDAREA, CONTENTIONAREA SI TRANSPORTUL TAURINELOR 

Art. 39.  Abordarea şi contenţionarea taurinelor se face prin apropierea 

îngrijitorului din spatele animalului, care se aşeza în dreptul spetei stângi, cu fata 

spre capul animalului, iar cu mana stângă apuca vârful cornului, acoperindu-1 cu 

degetul mare. Mana dreapta va cobori ușor printre coarne, apucând intre degetul 

mare şi arătător peretele despărțitor al narilor, strângând şi ridicând capul 

animalului. Antebrațul se sprijină pe fruntea şi nasul animalului. în cazul unui 

animal retiv, un alt îngrijitor va imobiliza şi cornul drept. 

Art. 40. Pentru evitarea rănirilor prin împungere se vor tăia şi pili vârful 

coarnelor. în toate fermele se va face ecornarea obligatorie a vițeilor de ambele 

sexe intre 7-10 zile de la fătare. 

Art. 41.  Orice intervenție la taurinele care împung se va face după aplicarea 

mucarniţei, iar la bubaline numai în travaliu. 

Art. 42.  Abordarea taurului legat la păşune se face prin prinderea lanțului de 

priponire dinspre extremitatea legata fa dala Apoi, lanțul se întinde lateral fata de 

taur, micșorându-se treptat distanta fata de aceasta pana când inelul nazal poate fi 

prins. 

Se va evita apropierea frontala de taur, urmărindu-se ocuparea unei poziții laterale 

fata de acesta . 



Art. 43.  În timpul transportului, taurii vor fi legaţi de inele prinse de partile, 

rezistente ale peretilor vehiculului. în cazul transportului în autocamioane sau 

remorci, peretii acestora vor fi inaltati cu minimum 15 cm peste inaltimea 

animalelor. Animalele vor fi legate de ambele laturi ale autovehiculului, legatura 

facandu-se numai la partile metalice care prezinta siguranta că nu se pot disloca. 

 

ANIMALE DE BLANA 

Art. 44.  Prinderea si contentia tineretului de vulpe pana la varsta de 2-3 luni 

se poate face cu manusi din piele groasa, tinandu-se animalul de ceafa si coada. 

Art. 45.  Pentru contentie, nutria inchisa in cuibar sau manata intr-un colt al 

custii, se prinde cu atentie de mijlocul cozii, se ridica in aer, apoi se aseaza cu 

labele pe un suport plan (capacul custii sau o masa), mentinandu-se riiin in aceasta 

pozitie. 

Art. 46.  Pentru transportul animalelor de blana intre ferme sau intre unitati 

se folosesc custi speciale, cu mai multe compartimente, captusite in interior cu 

plasa de sarma. Manerele acestor custi se vor amplasa lateral, de o de alta, de asa 

maniera incat animalele sa nu poata mainile personalului care le manipuleaza. 

Art. 47.  La transportul animalelor intre ferme custile se dispun de-a lungul 

peretilor mijlocului de transport, se fixeaza pentru asigurarea stabilitatii, lasandu-se 

i un culoar de deservire intre doua randuri de custi. 

 

PASARI 

Art. 48.  Incarcarea pasarilor in mijloacele de transport se va face cusca cu 

cusca, iar in situatia mijloacelor speciali2:ate nu se va depasi maximum 4-5 custi. 

Art. 49.  In cazul evacuarii pasarilor de la etaj se interzice a se cobori de pe 

balcon direct in mijlocul de transport. 

Art. 50.  Evacuarea pasarilor, din halele de crestere la sol, se va face in felul 

urmator: 

a) echipele vor avea un sef de formatie care sa cunoasca bine instalatiile din 

hala; 

b) persoanele care evacueaza pasarile vor purta masca contra prafului; 

c) tractoristul care transporta pasarile din hala va fi instruit special pentru 

aceasta operatie; 

d) este interzis transportul salariatilor in remorca sau pe tractor. 

Art. 51.  In sectiile de productie se impune respectarea celor mai stricte 

reguli de curatenie la locul de munca, prin inlaturarea in special a grasimilor pentru 

a se evita accidentele prin alunecari; in sectiile de productie este interzisa 

alergarea. 

 



ALBINE SI VIERMI DE MATASE 

Art. 52.  Personalul care umbla la stupi trebuie sa fie curat si sa nu prezinte 

mirosuri care irita albinele (miros de transpiratie, alcool etc). Controlul stupilor se 

face cu toata atentia, evitandu-se miscarile bruste, loviturile si zguduirile. 

Art. 53.  Transportul albinelor se va face de preferinta noaptea sau dimineata 

pe racoare, cu vehicule in buna stare de functionare, insotitorul avand la stupii se 

vor asigura contra rasturnarii legare sigura cu franghii, circulatia facandu-se pe so 

dinainte controlate din punct de vedere al practibilitatij indemana afumatorul, 

echipamentul individual de protectie si unelte pentru executarea unor eventuale 

reparatii. 

Art. 54.  In cazul transporturilor stupilor pe calea ferata vagoanele vor fi 

perfect inchise, asigurandu-se o buna aerisire prin site. Pe vagoane se va afisa o 

tablita indicatoare cu textul: ATENTIE ALBINE! Durata de transport se va limita 

la minimum posibil, acordandu-se atentie deosebita in timpul manevrarilor. 

Art. 55. -La culesul frunzelor de dud se vor folosi scari rezistent construite. 

Inainte de a se urca pe scara, muncitorul va controla stabilitatea. 

Art. 56.  La dezinfectarea cu formol a incaperilor si a utilajului folosit in 

cresterea viermilor de matase, salariatii vor purta echipament individual de 

protectie conform Normativului-cadru pentru a evita intoxicarile cu vapori de 

formol. 

Art. 57. La improspatarea hranei, se va folosi hartie perforata, evitandu-se 

astfel prinderea viermilor cu mana. 

Art. 58.  Incaperile in care se cresc viermi de matase trebuie sa fie bine 

aerisite. 

Art. 59. Se va asigura, in limita permisa de cerintele procesului tehnologic, 

o aerisire cat mai buna (eventual prin aspiratie, cu prize multiple la mese) si 

curatare permanenta a halelor, insa cu atentie pentru a nu raspandi praful in 

incaperi. 

Art. 60. - Se va asigura protectia individuala a lucrarilor prin echipament 

individual de protectie, conform Normativului-cadru si amplasarea unor podine de 

lemn, distantate de pardoseala, mai ales pentru perioada spalatului celulelor. De 

asemenea, se va asigura un numar suficient de dusuri si spalatoare pentru igiena 

corporala a lucratorilor in scopul indepartarii pulberii de pe partile descoperite ale 

corpului. 

 

PREVEDERI SPECIFICE ACTIVITĂŢILOR PISCICOLE 

Art.61.  La staţia de reproducere artificială, lucrătorii sunt obligaţi să respecte 

următoarele prescripţii: 

a) interzicerea spălării la sursa de alimentare a incubatoarelor sau bazinelor cu 

alevini; 



b) interzicerea deversării de substanţe poluante în sursa de alimentare; 

c) menţinerea curăţeniei în staţie prin spălari după fiecare mulgere; 

d) respectarea igienei personale. 

Art.62.  Căile de circulaţie de la viviere la bazine trebuie să fie degajate de 

orice obstacole, iar pe taluze se vor lua măsuri de evitare a alunecărilor. 

Art.63.  Lucrătorilor le este interzisă introducerea degetelor sub opercule 

sau în gura peştelui. 

Art.64.  Controlul saltelelor cu icre embrionate se va efectua de către doi 

lucrători, care vor folosi pentru sprijin ghiondere. 

Art.65.  În timpul inoculării extractului de hipofiză, lucrătorilor le este 

interzisă ţinerea în braţe a reproducătorului injectat. 

Art.66.  În vederea asigurării unei prize corespunzătoare şi evitarea scurgerii 

apei de pe corpul reproducătorului, lucrătorii vor înfăşura în tifon partea anterioră 

şi pedunculul caudal ale reproducătorilor prezentaţi pentru mulgere. 

Art.67.  Lucrătorii care deţin funcţia de paznic şi au în dotare armament sunt 

obligaţi să respecte prevederile cuprinse în "NSSM pentru silvicultură şi economia 

vânatului" (Anexa 2, poz. 14) şi în alte acte normative specifice. 

Art.68.  Zonele din bazinele piscicole cu adâncimi ale apei de peste 1,5 m 

trebuie obligatoriu marcate. 

Art.69.  Echipamentele tehnice pentru ridicat peştele se vor autoriza, 

exploata şi verifica numai în conformitate cu prescripţiile tehnice ISCIR. 

Art.70  Este interzisă staţionarea sau circulaţia lucrătorilor în zonele 

periculoase generate de funcţionarea echipamentului tehnic pentru ridicat peştele şi 

a benzilor transportoare. 

Art.71.  Zilnic, lucrătorii vor proceda la îndepărtarea deşeurilor, prin 

spălarea cu jet de apă a benzii pentru sortarea peştelui. 

Art.72.  Sortarea peştelui trebuie efectuată în locuri curate, cu posibilităţi de 

menţinere a curăţeniei şi cu adăpost pentru lucrători. 

Art.73.  Peştele sortat pentru expediţie la consum se va depozita numai în 

buncăre special costruite sau în lăzi care se vor aşeza în stive. În acest ultim caz se 

vor respecta prevederile cuprinse în "NSSM pentru manipularea, transportul prin 

purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor" (Anexa 1 poz. 2). 

Art.74.  Zona de acces dintre masa de sortare şi buncăr trebuie menţinută în 

stare de curăţenie şi prevăzută cu mijloace antiderapante. 

Art.75.  Se interzice transportul peştelui cu hidrobioane dacă acestea nu sunt 

bine fixate pe platforma autocamionului sau a remorcii şi închise etanş. 

Art.76  Tuburile de oxigen pentru oxigenarea hidrobioanelor se vor fixa În 

spatele cabinei autocamionului numai în poziţie verticală. 



Art.77.  La manipularea tuburilor de oxigen, cât şi a instalaţiei de distribuire, 

lucrătorii sunt obligaţi să respecte "NSSM pentru fabricarea, stocarea, transportul 

şi utilizarea oxigenului şi azotului" (Anexa 1 poz. 8). 

 

 

ACTIVITATEA IN SECTORUL SANITAR-VETERINAR-probabil și 

laboratoare 

Art. 78. - Salariatii care lucreaza in unitatile in care se desfasoara o 

activitate de asistenta veterinara si cei care lucreaza in mediu infectios, vor fi 

instruiti asupra pericolelor posibile la care sunt expusi (infectii, intoxicatii, 

infestatii, imbolnaviri profesionale, raniri, loviri) si asupra masurilor pentru 

evitarea acestor pericole. Salariatii nu trebuie sa aiba leziuni la maini (raniri, 

zgarieturi); in caz de leziuni mainile trebuie protejate cu manusi de cauciuc. 

Art. 79. - In toate locurile de munca in care exista mediu infectios, se vor 

gasi in permanenta la indemana personalului locuri amenajate pentru spalatul 

mainilor, sapun, prosoape precum si vase cu solutii antiseptice. Spalarea si 

dezinfectarea mainilor este obligatorie la incetarea lucrului in sectorul sanitar-

veterinar. De asemenea, nu este permisa ducerea mainii la gura, ochi, nas, inainte 

de a fi spalate. 

Art. 80. - Manipularea materialelor infectante si infectate precum si a 

instrumentarului si aparatelor care trebuie spalate, se va face cu deosebita atentie 

de personal instruit special in acest scop. 

Art. 81. - Spalarea si curatarea instrumentelor si celorlalte materiale folosite 

la lucru cu materii infectat (agenti microbieni) se vor face numai dupa ce au fost 

sterilizate. 

Art. 82. - Personalul de specialitate care lucreaza la autopsia animalelor, va 

purta in mod obligatoriu echipamentul individual de protectie prevazut in 

Normativul cadru pentru acest scop si compus din: halat, masca de protectie tip 

medical, manusi de protectie, incaltaminte de protectie, boneta sau basma, camasa 

din panza si lenjerie de corp. 

La sfarsitul fiecarei zi de lucru in sala de autopsie, atat sala cat si 

instrumentul folosit vor fi supuse dezinfectiei. 

Art. 83. - Este interzis a se lasa in sala de autopsii sau pe mesele de lucru din 

laboratoare, birouri etc, probe de organe infectate, culturi microbiene sau alte 

produse patologice periculoase pentru sanatatea omului; acestea se vor pastra in 

dulapuri frigorifice destinate special acestui scop. In dulapurile frigorifice pentru 

produse patologice nu se vor pastra alimente sau apa de baut.  

Art. 84. - Unitatile care detin substante sau preparate cu substante toxice si 

stupefiante ce se folosesc in sectorul veterinar, vor pastra, manipula si tine evidenta 



miscarii lor in conformitate cu actele normative in vigoare privind regimul 

substantelor si produselor toxice si stupefiante. 

Art. 85. - Personalul tehnic este obligat sa cunoasca si sa aplice la locul de 

munca de care raspunde, normele de protectie a muncii corespunzatoare. 
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