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Norme de securitate a muncii 

Securitatea muncii 

Ca disciplină ştiinţifică, protecţia muncii, face parte din ansamblul ştiinţelor muncii, 
având ca obiect studierea legităţilor fenomenelor de accidentare şi îmbolnăvire 
profesională, precum şi a mijloacelor şi măsurilor de prevenire a acestora. 
 Ca instituţie de drept,  protecţia muncii, reprezintă "un ansamblu de norme legale 
şi imperative", având ca obiect reglementarea relaţiilor sociale ce se formează în 
legătură cu organizarea, conducerea şi realizarea procesului de muncă, în scopul 
prevenirii accidentelor şi bolilor profesionale. 
 Ca activitate metodologico-aplicativă, protecţia muncii este parte integrantă a 
conceperii, organizării şi desfăşurării proceselor de producţie şi cuprinde ansamblul de 
acţiuni şi măsuri prin care se realizează efectiv securitatea muncii. 
Deci, scopul final al activităţii de protecţia muncii este asigurarea vieţii şi integrităţii 
anatomo-funcţionale a omului în procesul muncii. 

Norme de protecţie a muncii 

 
    Normele generale de protecţie a muncii cuprind reguli şi măsuri aplicate în 
întreaga economie naţională. Protecţia muncii se transpune practic în aplicarea unor 
criterii ergonomice pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi pentru reducerea 
efortului fizic. 
    Normele de protecţie a muncii se aplică salariaţilor, membrilor cooperatori, 
persoanelor angajate cu convenţii civile (cu excepţia celor care au drept obiect activităţi 
casnice) precum şi ucenicilor, elevilor şi studenţilor în perioada efectuării practicii 
profesionale. 
    În accepţia cea mai generală, protecţia muncii este un ansamblu de acţiuni având 
ca obiect drept cunoaşterea şi înlăturarea tuturor elementelor care pot apărea în 
procesul de muncă, susceptibile de a provoca accidente şi îmbolnăviri profesionale. 
    Pentru a-şi atinge scopul securitatea omului în procesul de muncă, respectiv 
asigurarea integrităţii anatomo-funcţionale şi sănătăţii lucrătorilor în procesul productiv - 
protecţia muncii implică existenţa şi funcţionarea unui sistem multidisciplinar 
fundamentat, de concepte teoretice, acte legislative, măsuri şi mijloace tehnice, social – 
economice, organizatorice, de igienă şi medicina muncii. 
    Pentru evitarea oricăror accidente se impune respectarea cu stricteţe a normelor 
de protecţie a muncii, stipulate în anumite legi instrucţiuni sau normative. 
   Nerespectarea normelor de protecţie a muncii se sancţionează în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. Cunoaşterea tuturor cauzelor care pot produce accidentarea este 
obligatorie pentru a le putea evita, prin luarea de măsuri de protecţie corespunzătoare. 

 Cauzele posibile de pericol datorate locului de muncă sunt următoarele: 
- Existenţa unui grad de umiditate ridicat; 
- Lipsa unor covoare de cauciuc sau material de plastic pe care operatorul să-şi 

sprijine picioarele; 
- Existenţa unei instalaţii de alimentare de la reţea într-un grad ridicat de 

degradare; 
- Lipsa unor prize legate la pământ. 
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Cauzele datorate sculelor sau dispozitivelor folosite sunt următoarele: 
 

- Folosirea unor ciocane de lipit supraîncălzite sau cu o izolaţie electrică 
deteriorată; 

- Lipsa suporturilor pentru ciocanele de lipit; 
- Folosirea unor scule şi dispozitive improvizate, neadecvate operaţiilor care 

trebuiesc efectuate; 
- Folosirea unor aparate de măsurare fără izolarea carcasei exterioare faţă de 

tensiunea de reţea; 
- Lipsa izolaţiei la conductoarele de alimentare de la reţea cât şi a cordoanelor 

de legătură cu montajele supuse operaţiei de depanare; 
- Existenţa unor componente electrice sau electronice foarte fierbinţi, capabile 

să producă arsuri. 
 

   Dintre măsurile generale care trebuie luate pentru fiecare om se amintesc 
următoarele:  

- Efectuarea instructajului de protecţia muncii, precum şi constatarea acestuia 
într-o fişă de instructaj individual; 

- Interzicerea desfăşurării activităţii într-un loc de muncă organizat dacă nu are 
instructajul consemnat în fişe; 

 
    Măsurile de protecţie ce trebuie respectate cu ocazia desfăşurării operaţiei de 
depanare sunt următoarele: 

- Verificarea conectării şi deconectării cablului de alimentare; 
- Verificarea conexiunilor instrumentelor de măsurare; 
- Conectarea la una sau mai multe prize de pământ a carcaselor exterioare a 

aparatelor de măsurare şi a învelişului metalic al ciocanului de lipit; 
- La efectuarea oricăror operaţii se recomandă ca operatorul să aibă mâinile 

uscate, sau să poarte mănuşi de cauciuc. 

   
 

   Prevenirea şi stingerea incendiilor şi exploziilor este o problemă strâns legată de 
protecţia muncii, deoarece atât incendiile cât şi exploziile constituie cauza unor accidente 
grave de muncă. 
 

  Cauzele generale ale incendiilor se grupează în trei categorii: 
 

- Cauze interne legate de procesul tehnologic; 
- Întreţinerea necorespunzătoare a instalaţiilor şi greşeli ale personalului; 
- Cauze exterioare. 
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Unitatea ___________________________________ 

Serviciul (compartimentul) _____________________ 

 

FIŞĂ COLECTIVĂ DE INSTRUCTAJ 

privind protecţia muncii  

întocmită azi __________________________ 

Subsemnatul 
_______________________________________________________ 

având funcţia de 
__________________________________________________________ 

în cadrul serviciului (compartimentului) 
_________________________________________ 

asistat de dl. (d-na) 
________________________________________________________ 

având funcţia de _________________________________ am procedat la instruirea 
unui număr de _______ persoane de la ______________________________________ 

conform  tabelului  nominal  de pe verso, în  probleme de  protecţia muncii şi  PSI, pentru 

vizita (prezenţa) în unitatea noastră în ziua / zilele ______________________________ 

 În cadrul instructajului general s-au prelucrat următoarele materiale: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________ 

care  cuprind  norme de protecţia muncii, norme de siguranţa circulaţiei interne  şi  
norme de PSI, ce trebuie respectate pe parcursul vizitării unităţii. 

 Prezenta fişă de instructaj se va păstra la serviciul (compartimentul)             
________________________________________ . 

 Verificat,       Semnătura celui care 

________________       a efectuat instructajul 

         _________________ 
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TABEL NOMINAL 

cu persoanele participante la instruire 

 
 Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi 
consemnate în fişa colectivă de instructaj pentru protecţia muncii şi ne obligăm să le 
respectăm întocmai. 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
Act identitate / 
grupa sanguină 

Semnătura 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fişa se completează în 2 exemplare, dintre care unul se dă conducătorului grupului de vizitatori. 
 

      Conducătorul grupului de vizitatori: 

     Numele şi prenumele ______________________ 

     Semnătura ______________________________ 
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Procesul de muncă reprezintă succesiunea în timp şi în spaţiu a activităţilor 
executantului şi mijloacelor de producţie în sistemul de muncă. 
Sistemul de muncă reprezintă totalitatea acţiunilor pe care trebuie să le efectueze 
executantul prin intermediul mijloacelor de producţie, pentru realizarea scopului 
sistemului de muncă şi a condiţiilor impuse de realizare a acestora. 
Executantul este omul implicat nemijlocit în realizarea sarcinii de muncă. 
Mijloacele de producţie reprezintă totalitatea mijloacelor de muncă (unelte, mijloace de 
transport şi comunicaţie, recipiente şi depozite pentru păstrarea produselor etc.) şi a 
obiectelor muncii (materiile prime) pe care oamenii le folosesc în procesul de producţie. 
Mediul de muncă reprezintă totalitatea condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice 
în care executantul îşi desfăşoară activitatea. 

 

 FACTORII DE RISC DE ACCIDENTĂRI ŞI ÎMBOLNĂVIRI PROFESIONALE 
 Sunt factori (însuşiri, stări, pocese, fenomene, comportamente) proprii elementelor 
sistemului de muncă, ce pot provoca în anumite condiţii, accidente de muncă sau boli 
profesionale. 
 La modul cel mai general se clasifică astfel: 

 Factori de risc proprii executantului se regăsesc implicaţi în geneza tuturor 
celorlalţi factori de risc, deoarece omul este elaboratorul şi, totodată, cel care verifică 
şi poate intervenii asupra celorlalte elemente ale sistemului de muncă. 

 Factorii de risc proprii sarcinii de muncă care se manifestă prin două forme:  
- conţinut sau structură necorespunzătoare a sarcinii de muncă în raport cu 

scopul sistemului de muncă ce are la bază o insuficientă cunoaştere a 
tehnologiilor şi metodelor de muncă; 

- sub/supradimensionarea cerinţelor impuse executantului care provine din 
neluarea în considerare a posibilităţilor fizice şi psihice ale omului. 

 Factorii de risc proprii mijloacelor de producţie care pot fi: fizici (risc mecanic, risc 
termic, risc electric), chimici (acizi, substanţe toxice, substanţe inflamabile, substanţe 
explozive) şi biologici (microorganisme). 

 Factorii de risc poprii mediului de muncă sub formă de depăşiri ale nivelului sau 
intensităţii funcţionale a parametrilor de mediu specifici, precum şi de apariţii ale unor 
condiţii de muncă inadecvate. 

 CLASIFICAREA ACCIDENTELOR DE MUNCA 
 
Conform legislaţiei în vigoare, în ţara noastră se înţelege prin accident de muncă 
vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care se 
produc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care 
provoacă incapacitate temporară de cel puţin o zi, invadilitate sau deces. 

 După numărul persoanelor afectate, accidentele pot fi: 
-individuale, când este afectată o singură prsoană; 
-colective, când sunt afectate cel puţin trei persoane. 

 După urmările (efectele) asupra victimei, accidentele pot fi: 
-care produc incapacitatea temporară de muncă; 
-care produc invadilitate; 
-care produc deces. 

 După natura cauzelor directe care provoacă vătămarea există accidente mecanice, 
electrice, chimice, termice, prin radiaţii sau complexe (datorate unor cauze directe 
combinate). 

 După natura leziunilor provocate asupra organismului, accidentele de muncă se 
împart în contuzii, plăgi, înţepături, tăieturi, striviri, arsuri, entorse, fracturi, amputări, 
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leziuni ale organelor interne, intoxicaţii acute, asfixii, electrocutări, insolaţii, leziuni 
multiple. 

 După locul leziunii, pot fi accidente la cap, la trunchi, la membrele superioare, la 
membrele inferioare, cu localizări multiple. 

 După momentul în care se resimpt efectele, există accidente cu efect imediat şi 
accidente cu efect ulterior. 

 

 CLASIFICAREA BOLILOR PROFESIONALE 
 

Conform definiţiei date de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, bolile profesionale 
constituie afecţiuni ai căror agenţi specifici sunt prezenţi la locul de muncă, asociaţi cu 
anumite operaţii industriale sau cu exercitarea unor profesii. 
 La noi în ţară, prin boală profesională se înţelege afecţiunea ce se produce ca 
urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de factori nocivi fizici, chimici sau 
biologici, caracteristicile locului de muncă, precum şi suprasolicitarea diferitelor organe 
sau sisteme ale organismului în procesul de muncă. 

Bolile profesionale declarabile prevăzute de legislaţia din România sunt date în 
tabelul următor: 

Nr. 
crt
. 

Denumirea bolii 
Noxele profesionale care provoacă 

boala 

1. Intocicaţii (acute, subacute sau cronice) 
şi consecinţele lor. 

Substanţe cu acţiune toxică cunoscută. 

2. Pneumoconioze (fibroze pulmonare 
cauzate de pulberi minerale) cum sunt: 
silicoza, azbestoza, aluminoza, precum 
şi forme mixte simple sau asociate cu 
tuberculoza. 

Pulberi de bioxid de siliciu, silicaţi, 
azbest, cărbune şi altele în atmosfera 
locurilor de muncă. 

3. Înbolnăviri respiratorii cauzate de pulberi 
organice (bisinoză, bronşită cronică). 

Pulberi vegetale textile (bumbac, in 
cânepă şi altele). 

4.  Îmbolnăviri respiratorii cronice cauzate 
de substanţe cronice iritante. 

Substanţe toxice iritante (bioxid de sulf, 
oxizi de azot etc.) în atmosfera locurilor 
de muncă. 

5. Cancer pulmonar al mucoasei sinusurilor 
paranazale. 

Inhalarea gazelor şi pulberilor 
radioactive, inhalarea vaporilor şi 
pulberilor de compuşi cancerigeni ai 
cromului şi nichelului. 

6. Nevroze de coordonare. Mişcări numeroase şi frecvent repetate. 
Încordarea sistematică a muşchilor şi 
ligamentelor sau presiune pe tendoane. 

7. Boală de vibraţii (angionevroze şi 
modificări osteoarticulare). 

Vibraţii şi trepidaţii legate de munca cu 
instrumente care vibrează puternic. 

8. Dermite acute şi cronice, ulceraţii, 
melanodermii şi leucodermii. 

Contact prelungit cu substanţe chimice 
iritante (lacuri, solvenţi, uleiuri minerale, 
hidrocarburi clorate etc.) 

9. Hipoacuzie şi surditate de percepţie. Acţiunea prelungită a zgomotului intens. 

10. Cataractă. Acţiunea îndelungată şi intensivă a 
energiei radiante (radiaţii infraroşii, unde 
electromagnetice de înaltă frecvenţă 
etc.). 

11. Electrooftalmie. Acţiunea radiaţiilor ultraviolete. 
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12. Conjunctivite. Substanţe toxice iritante şi pulberi 
iritante în zonele de muncă. 

13. Boală de iradiaţie. Acţiunea radiaţiilor ionozante. 

14. Nistagmus. Încordarea îndelungată a aparatului 
vizual în condiţii defavorabile de 
iluminat. 

15. Şoc caloric, colaps caloric, crampe 
calorice. 

Expunerea la condiţii meteorologice 
defavorabile care provoacă 
supraîncălzirea organismului. 

16. Psihonevroze. Îngrijirea îndelungată a bolnavilor psihici 
în unităţi de psihiatrie. 

17. Sindrom cerebroastenic şi tulburări de 
termoreglare. 

Acţiunea prelungită a undelor 
electromagnetice de înaltă frecvenţă. 

 

MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ÎN ACTIVITĂŢI  

CU UNELTE MANUALE 

1. Uneltele de mână trebuie să fie confecţionate din materiale corespunzătoare 
operaţiilor ce se execută. 

2. În cazul activităţii în atmosferă cu pericol de explozie, se vor folosi unelte 
confecţionate din materiale care nu produc scântei prin lovire sau frecare. 

3. Uneltele manuale acţionate electric sau pneumatic trebuie să fie prevăzute cu 
dispozitive de fixare a sculei şi cu dispozitive care să împiedice funcţionarea lor 
necomandată. 

4. La uneltele dotate cu scule ce prezintă pericol de accidentare (pietre de polizor, pânze 
de fierăstrău, burghie etc.), acestea vor fi protejate împotriva atingerii accidentale cu 
mâna sau altă parte a corpului. 

5. Uneltele de mână rotative cu acţionare pneumatică vor fi dotate cu limitatoare de 
turaţie. 

6. Uneltele de percuţie din oţel (ciocanele, dălţile, dornurile, căpuitoarele) trebuie să fie 
executate din oţeluri corespunzătoare tratate termic, încât în timpul utilizării să nu se 
deformeze sau fisureze. 

7. Este strict interzisă folosirea uneltelor cu suprafeţe fisurate, deformate, ştirbite sau a 
uneltelor improvizate. 

8. Cozile şi mânerele uneltelor trebuie să fie bine fixate, netede şi de dimensiuni care să 
permită prinderea lor sigură şi comodă. Pentru fixarea cozilor şi mânerelor în scule se 
vor folosi pene metalice. 

9. Uneltele de mână prevăzute cu articulaţii (foarfeci, cleşti, chei etc.) nu trebuie să aibă 
joc în articulaţie. Ele vor fi aşezate astfel încât să aibă orientată spre exterior partea de 
prindere. 

10. Când se efectuează lucrări la înălţime uneltele manuale se păstrează în genţi 
rezistente şi bine fixate de corp, pentru a fi asigurate împotriva căderii. 
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11. În timpul transportului părţile tăioase ale uneltelor de mână trebuie protejate cu teci 
sau apărători adecvate. 

 

MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII LA UTILIZAREA INSTALAŢIILOR ŞI 

ECHIPAMENTELOR ELECTRICE 

 
1. Asigurarea inaccesibilităţii elementelor care fac parte din cicuitele electrice prin 
izolarea electrică a conductoarelor, folosirea carcaselor de protecţie legate la pământ, 
îngrădirea cu plase metalice sau cu tăblii perforate respectându-se distanţa impusă până 
la elementele sub tensiune, amplasarea conductoarelor electrice la o înălţime 
inaccesibilă pentru om. 

2. Folosirea tensiunilor reduse (de 12, 24 şi 36 V) pentru lămpile şi sculele electrice 
portative, evitarea răsucirii sau încolăciriii cablului de alimentare în timpul lucrului, 
evitarea trecerii cablului peste drumul de acces şi în locurole de depozitare a 
materialelor, interzicerea reparării sau remedierii defectelor în timpul funcţionării. 

3. Folosirea mijloacelor individuale de protecţie (principale – tije electroizolante, cleşti 
izolanţi, scule cu mânere izolante şi secundare – echipament de protecţie, covoraşe de 
cauciuc, platformr şi grătare izolante) şi a mijloacelor de avertizre (plăci avertizoare, 
indicatoare de securitate, îngrădiri provizorii). 

4. Deconectarea automată în cazul apariţiei unei tensiuni de atungere periculoase sau 
unor scurgeri de curent periculoase. 

5. Separarea de protecţie cu ajutorul unor transformatoare de separaţie. 

6. Izolarea suplimentară de protecţie. 

7. Protecţia prin legare la pământ. 

8.Protecţia prin legare la nul. 

9. Protecţia prin egalizarea potenţialelor
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