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1. SCOP 

Art.1. Prezenta instrucțiune cuprinde prevederi specifice de securitate și sănătate în muncă 

pentru laboratoarele Universității, în care se desfășoară activități practice și de cercetare, cu 

expunere la substanțe chimice, toxice, periculoase și gaze naturale, pentru prevenirea 

accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale. 

Art.2. Scopul prezentei instrucțiuni este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare și 

îmbolnăvire profesională existente în cadrul acestor activități, pentru fiecare componentă a 

sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente 

de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru. 

2. DOMENIUL DE APLICARE 

Art.1. Prezenta instrucțiune se aplică studenților, rezidenților, masteranzilor, doctoranzilor, 

personalui didactic, cercetători, personalului auxiliar-didactic, personalului administrativ, care 

își desfășoară activitatea în laboratoarele din cadrul Universității de Medicină și Farmacie 

“Grigore T. Popa” din Iași, fiind expuși la riscuri legate de lucrul cu substanțe chimice, toxice, 

periculoase, inflamabile, precum și riscuri la utilizarea gazelor naturale. 

Art.2. Toţi utilizatorii (studenţi, rezidenți, masteranzi, doctoranzi, personal didactic, 

cercetători, personal auxiliar-didactic, personal administrativ) trebuie să citească şi să înţeleagă 

informaţiile din acest document, referitoare la siguranţa şi securitatea în laborator, precum şi 

procedurile de urgenţă, înainte de prima intrare în laborator.  

Art.3. Răspunderea pentru nerespectarea acestei instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în 

muncă, revine fiecărei persoane în parte. 

Art.4. Prezenta instrucțiune se va revizui periodic ori de câte ori va fi necesar, ca urmare a 

schimbărilor de natură legislativă, tehnică, etc., survenite la nivel național, la nivelul 

Universității sau la nivelul proceselor de muncă. 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

SR EN ISO 9000:2015   Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și 

vocabular. 

SR EN ISO 9001:2015  Sisteme de management al calității. Cerințe. 

SR EN ISO 9004:2018 Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru 

îmbunătățirea performanțelor. 

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a Securităţii şi Sănătăţii în muncă. 

Hotărârea Guvernului nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319 din 14 iulie 2006 

a securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată cu H.G. nr. 955/2010. 

Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice şi 

mecanice. 

Instrucțiune Proprie IP-45 privind acordarea primului ajutor în caz de accident. 

Procedură Operațională PO-04 Managementul deșeurilor chimice. 
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

4.1 DEFINIŢII 
angajator – Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași 

conducător loc de muncă – coordonator activitate didactică, director departament, şef 

serviciu, etc.; 

utilizatori – studenți, rezidenți, masteranzi, doctoranzi, personal didactic, cercetători, personal 

auxiliar-didactic, personal administrativ, care își desfășoară activitatea în laboratoarele din 

cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași 

prevenire – ansamblul de dispoziţii sau măsuri luate ori prevăzute în toate etapele procesului 

de muncă, în scopul evitării sau diminuării riscurilor profesionale; 

eveniment – accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în timpul 

procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoană dată 

dispărută sau accidentul de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate 

persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau 

legată de profesiune; 

accident de muncă – vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută 

profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de 

serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, 

invaliditate ori deces; 

boală profesională – afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau 

profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, 

precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de 

muncă; 

echipament de muncă – orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită în muncă; 

echipament individual de protecţie – orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un 

utilizator pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în 

pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu 

proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv; 

loc de muncă – locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile Universității, 

inclusiv orice alt loc din aria Universității la care utilizatorii au acces în cadrul desfăşurării 

activităţii; 

pericol grav şi iminent de accidentare – situaţia concretă, reală şi actuală căreia îi lipseşte 

doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice moment; 

securitate şi sănătate în muncă – ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop 

asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, 

integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de 

muncă; 

incident periculos – evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul 

tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui 

echipament de muncă sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat 
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utilizatorii, dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost posibil să 

producă pagube materiale; 

4.2 ABREVIERI  
IP-SSM  – Instrucţiune proprie de Securitate şi Sănătate în Muncă 

S.I.P.P. – Serviciul Intern de Prevenire și Protecţie 

AÎI – Apărare Împotriva Incendiilor 
UMF Iași    – Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași 
ISCIR             –  Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și    
                         Instalațiilor de Ridicat  

5. DESCRIEREA PROCEDURII 

5.1 GENERALITĂȚI 

Art.1.(1) Instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă, a studenților, rezidenților, 

masteranzilor, doctoranzilor și a personalului care efectuează lucrări de laborator, trebuie să 

cuprindă noțiuni teoretice și practice.  

(2) În cazul studenților, rezidenților, masteranzilor și doctoranzilor, instruirea se face de către 

cadrul didactic care conduce lucrarea de laborator în prima ședință a fiecărui ciclu de lucrări. 

(3) Instruirea personalului Universității se face de către conducătorul locului de muncă, în 

conformitate cu planul de instruire. 

(4) În cazul studenților, rezidenților, masteranzilor și doctoranzilor, după instruirea și 

verificarea cunoștințelor, se va consemna într-un proces verbal numele și prenumele celor 

instruiți și ale cadrului didactic care a efectuat instructajul, semnat de toți participanții la 

instruire. (Anexa 1- Proces verbal de instruire colectivă). 

Art.2.(1) Accesul studenților, rezidenților, masteranzilor și doctoranzilor în laboratoarele 

Universității este permis numai cu consimţământul cadrului didactic sau al personalului 

auxiliar didactic ce deserveşte laboratorul. 

(2) Studenţii, rezidenții, masteranzii și doctoranzii vor avea dreptul să lucreze în laborator 

numai după ce li s-a făcut instructajul de securitate și sănătate în muncă şi au fost verificaţi 

asupra cunoştinţelor însuşite. 

Art.3. Toţi utilizatorii aflaţi în spaţiile Universităţii trebuie sa cunoască și să aplice normele de 

securitate și sănătate în muncă potrivit legislației în vigoare, cât și regulile spațiului didactic în 

care își desfîșoară activitatea. 

Art.4. Persoanele neinstruite, obosite, bolnave sau sub influența băuturilor alcoolice sau a altor 

substanțe psihoactive, NU SUNT ADMISE să își desfășoare activitatea în incinta universității, 

implicit în spațiile în care se lucrează cu substanțe chimice, toxice, periculoase și gaze naturale. 

Art.5. Blocarea căilor de acces și evacuare sau diminuarea gabaritului lor, prin depozitarea de 

materiale, mobilier, aparatură sau orice alte obiecte care reduc lățimea, înălțimea lor sau libera 

circulație chiar și temporar, este interzisă. 

Art.6.(1) Pentru asigurarea condițiilor de acces, intervenție și salvare în caz de urgență, spațiile 

locurilor de muncă trebuie prevăzute cu planuri de evacuare a persoanelor în caz de urgență 

(cutremur, incendii, etc.). 
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(2) Utilizatorii se vor informa cu privire la planurile de evacuare și măsurile stabilite în situații 

de urgență. 

Art.7. În caz de necesitate, părăsirea locului de muncă se va face conform planurilor de 

evacuare și a măsurilor stabilite și pe cât posibil fără panică, cunoscut fiind faptul că panica 

conduce la o creștere exponențială a consecințelor unor evenimente deosebite.  

Art.8.(1) Deplasarea prin încăperi se face atent cu fața înainte, iar deschiderea ușilor se va face 

lent pentru a nu accidenta alte persoane aflate în imediata apropiere a ușii.  

(2) Ușile și ferestrele trebuie manevrate atent. Se interzice a se sprijini sau a se împinge de 

partea de sticlă a ușilor. 

Art.9. Circulația pe scările interioare sau exterioare a clădirilor se va face cu atenție sporită la 

trepte, folosind balustradele laterale, respectându-se următoarele reguli:  
a) utilizatorii NU se va grăbi, NU va alerga pe scări! Se va merge încet, treaptă cu treaptă, 

cu privirea înainte, numai pe partea dreaptă atât la urcare cât și la coborâre și se va sprijini 

de mâna curentă (balustrada laterală) a scării;  

 

b) se interzice urcarea sau coborârea scărilor în alergare sau sărind câte două trepte; 

c) NU se vor citi documente/cataloage de produse sau reviste, NU se vor folosi dispozitive 

(smartphone, tabletă etc) pentru a vizualiza clipuri video/filme; 

d) NU se vor iniția convorbiri telefonice/SMS, apeluri video și nici NU se vor face 

fotografii tip selfie; 

e) se va păși cu toată suprafața tălpi încălțămintei, se recomandă ca încălțămintea să aibă o 

talpă joasă și aderentă;  
 

 
 

f) dacă încălțămintea este prevăzută cu șireturi, acestea vor fi legate astfel încât să nu 

existe riscul de a călca pe ele; 
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Art.10. La observarea marcajului de semnalizare “Atenție, podea umedă” utilizatorii se vor 

deplasa cu atenție sporită astfel încât să evite riscul de alunecare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Art.11. La utilizarea ascensoarelor clădirilor se vor respecta următoarele reguli: 

a) intrarea sau ieșirea în/din cabină se face întotdeauna cu fața; 

b) este interzisă intrarea sau ieșirea în/din cabină, în alergare; 

c) este interzisă împiedicarea funcționării normale a ușii ascensorului sau deschiderea 

forțată a ușii acestuia; 

d) este interzisă sprijinirea sau împingerea ușilor sau partea de sticlă a cabinei ascensorului; 

e) nu se va depăși sarcina maximă de transport a ascensorului; 

f) la oprirea cabinei între stații se va acționa butonul etajului necesar; în cazul în care 

 cabina nu se deplasează, se va acționa butonul "alarmă" și se va aștepta sosirea echipei 

 de intervenție. 

Art.12. Utilizatorii au obligația să își însușească măsurile de prim-ajutor și să acorde primul-

ajutor în caz de accidentare a unui alt utilizator sau a altui participant la procesul de muncă și 

să pună în aplicare măsurile stabilite pentru astfel de situații.  

Art.13. În caz de răniri sau tăieri ușoare se vor utiliza materialele de prim ajutor necesare, din 

trusele de prim ajutor. În cazul situațiilor mai grave, se vor anunța salvatorii, superiorul direct 

și se va apela serviciul unic de urgențe 112. 

Art.14. În cazul în care în incinta sediului au loc lucrări de amenajare sau reparații a spațiilor  

aferente, se interzice deplasarea utilizatorilor  în interiorul zonei de lucru, delimitată sau 

semnalizată corespunzător. 

Art.15. Se va acorda o atenție la covorașele/mochetele uzate sau deteriorate sau care au 

colțurile ridicate astfel încât să se evite riscul de împiedicare. La constatarea unor astfel de 

situații se va anunța de îndată administratorul de clădire/cadul didactic coordonator/Serviciul 

Atelier de Întreținere. 

Art.16. La deplasarea pe drumurile publice se vor respecta regulile de circulație din Codul 

Rutier precum și prevederile din instruțiunea proprie de SSM (IP-SSM-02 - Circulația pe 

drumurile publice cu mijloace de transport și pietonal). 

Art.17. Prin personal autorizat al UMF Iași, se vor verifica periodic şi ori de câte ori este 

nevoie, prin măsurători, starea izolaţiilor, a cablurilor şi a racordurilor electrice, precum şi 

prizele de legare la pământ sau la nul a echipamentelor, instalaţiilor şi aparatelor acţionate 

electric sau care pot fi puse accidental sub tensiune. 

Art.18. Sunt interzise: 

− aplecarea peste pervazul ferestrei, aruncarea obiectelor pe fereastră;  
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− conflictele cu colegii sau alte persoane şi orice mod de a-i lovi voluntar/ involuntar;   

− introducerea în spațiul universitar (și utilizarea) de obiecte contondente sau care pot 

provoca incendii/ accidente: chibrituri, brichete, cuţite, lame, substanţe toxice, etc.; 

− urcarea pe pervazul ferestrelor, pe mesele de lucru, pe scaune, pe uși, pe porţi, garduri, 

clădiri etc.;    

− conectarea aparatelor sau echipamentelor electrice utilizate la prize defecte sau fără 

legătură la pământ; 

− intervenția la tablourile electrice, prize, fişe, cordoane de alimentare sau orice alte 

instalaţii auxiliare specifice.  

Art.19. În cazul întreruperii accidentale a iluminatului artificial şi a aparatelor electrice care 

pot provoca accidente din această cauză, vor fi scoase imediat de sub tensiunea electrică. 

Art.20. În timpul cursurilor/programului de lucru, temperatura trebuie să fie adecvată 

organismului uman, ţinându-se seama de metodele de lucru folosite şi de solicitările fizice la 

care sunt supuşi utilizatorii. 

Art.21. Posturile de lucru, încăperile şi căile de circulaţie trebuie să dispună, în măsura în care 

este posibil, de suficientă lumină naturală, sau de un iluminat care să asigure desfășurarea 

funcțiilor vizuale și securitatea persoanelor corespunzator sarcinii de muncă. 

Art.22.(1) Atunci când lumina zilei nu este suficientă, locurile de muncă trebuie să fie 

prevăzute cu lumină artificială corespunzătoare şi suficientă; 

(2) Instalaţiile de iluminat ale încăperilor/posturilor de lucru şi ale căilor de circulaţie trebuie 

amplasate astfel încât să nu prezinte risc de accidentare pentru utilizatori. 

Art.23. În toate spațiile în care se desfășoară activități cu substanțe chimice, toxice, 

periculoase,  se va menține în permanență curațenia. 

Art.24. În încăperile în care se utilizează gaze naturale, trebuie să se respecte următoarele 

instrucțiuni: 

− înainte de aprinderea focului la arzător, robinetul de gaz trebuie să fie închis; 

− pentru aprinderea becului de gaz se apropie chibritul de arzătorul de gaz; 

− se deschide apoi ușor robinetul, până în momentul când gazele se aprind. Flacăra poate fi 

reglată cu ajutorul robinetului, deschizându-l mai mult sau mai puțin, după necesitate; 

− este strict interzis să se deschidă mai întai robinetul și apoi să se apropie chibritul de arzător 

pentru aprindere; 

− în cazul oricărei defecțiuni sau manifestări de funcționare anormală la aparatele 

consumatoare de gaz, se va opri utilizarea acelor aparate și va fi anunțat departamentul de 

întreținere al UMF Iași; 

− dacă se găsește un robinet de gaz deschis, fără ca focul să ardă, se va închide acel robinet și 

încăperea se va aerisi imediat, deschizându-se ferestrele și ușile, timp de minim 15 minute; 

− reaprinderea gazului se va face numai după eliminarea în totalitate a gazului din încăpere. 

Art.25. Este interzis cu desăvârșire: 

− să se aprindă gazele cu hârtie sau orice alte materiale, ale căror reziduuri pot să 

obstrucționeze secțiunea de scurgere a gazelor la capătul arzătorului, sau trecând de la un  
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bec la altul sau de la o masă la alta. 

− să se identifice scăpările de gaze din instalații, cu flacară deschisă; starea robinetelor se 

verifică prin pensulare cu o soluție de săpun; 

− să se improvizeze, să se facă adăugiri, înlocuiri sau racorduri de noi arzătoare sau aparate 

consumatoare la instalația de gaze, fără aprobarea distribuitorului autorizat de gaz; 

− să se aștepte reluarea aprovizionării cu gaze, cu robinetul deschis în caz de întrerupere a 

furnizării acestora, datorită defectelor sau condițiilor de exploatare; la reluarea consumului 

se vor supraveghea atent și continuu focurile, timp de maxim 1/2 oră. 

Art.26.(1) Becurile de gaze se ţin aprinse numai în intervalele de timp în care se fac operaţii 

de încălzire.  

(2) La terminarea lucrărilor, se vor închide robinetele de siguranță la toate arzătoarele și 

aparatele consumatoare de gaz metan. 

5.2 CERINȚE MINIME DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE  ÎN MUNCĂ PRIVIND 

PROTECȚIA INDIVIDUALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ 

Art.1.(1) În laboratoarele în care se lucrează cu substanțe chimice, toxice, periculoase, 

inflamabile, precum și la utilizarea gazelor naturale, utilizatorii sunt obligaţi să utilizeze 

echipament de protecţie adecvat riscurilor la care sunt expuși.  

(2) Purtarea halatului este obligatorie pentru orice persoană care lucrează în laborator.                

Halatul va fi confecţionat din pânză albă de bumbac şi nu din material sintetic. Halatul trebuie 

să fie încheiat în faţă, pentru a putea fi îndepărtat cât mai repede, la nevoie. 

(3) Încălțămintea utilizată în laborator trebuie sa fie închisă și să acopere piciorul.  

(4) În laboratoarele UMF Iași, pentru evitarea aprinderii părului și/sau a altor accidente, 

persoanele cu păr lung, îl vor purta strâns la spate şi eventual acoperit cu bonetă. 

Art.2.(1) În timpul lucrărilor practice, când se lucrează cu substanțe chimice, se va evita 

atingerea feței (a ochiilor, a gurii, a nasului, etc.) sau a altor zone neprotejate ale corpului.  

(2) În cazul în care pielea vine în contact cu diverse substanțe, se recomandă ca zona respectivă 

să fie spalată de urgență cu multă apă. 

(3) Este interzis accesul cu mâncare și băuturi în laboratoarele fizico-chimice, pentru a se evita 

diverse accidente de contaminare. 

Art.3. Orice experiment se efectuează sub îndrumarea directă a cadrului didactic care conduce 

lucrarea de laborator, după indicații stricte ale acestuia (indicații orale sau scrise). 

Art.4.(1) Partea practică a lucrării se va desfășura la nivelul zonei de lucru și nu la nivelul 

feței, stând în picioare. 

(2) Executarea unor operaţii periculoase (pericol de explozie sau stropire cu lichide corozive 

sau fierbinţi) se vor executa la nişă. 

(3) Pe masa de lucru trebuie să se afle doar reactivii şi aparatura strict necesară efectuării 

lucrării respective și se va păstra ordine perfectă. 

(4) Este interzis a se păstra pe mesele de lucru sticlărie de laborator, reactivi  sau alte materiale 

de laborator care nu vor fi utilizate la lucrarea practică respectivă. 

(5) Mesele de lucru trebuie să ramână curate după terminarea lucrării de laborator/ a lucrării de 

cercetare. 
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Art.5. Spălarea mâinilor cu apă şi săpun este obligatorie după manipularea substanțelor 

chimice/ toxice, la terminarea unei lucrări sau ori de câte ori este necesar. 

5.3 CERINȚE MINIME DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ LA     

EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE LABORATOR 

Art.1.(1) La începerea lucrări de laborator, cadrul didactic/cadrul auxiliar-didactic care intra 

primul în laborator trebuie să se convingă că atmosfera nu este încărcată cu gaze inflamabile 

sau toxice.   

(2) În încăperile în care se constată scurgeri de gaze în laborator, trebuie să se respecte 

urmatoarele instrucțiuni: 

− se întrerupe lucrul şi se evacuează imediat personele prezente;  

− se decuplează alimentarea cu energie electrică de la tabloul central, lăsându-se numai 

coloana de forţă pentru ventilatoare şi se sting toate becurile cu gaz metan; 

− se pun în funcţiune toate ventilatoarele și se deschid toate ferestrele; 

− se controlează robinetele de gaz, pentru a fi închise, şi se verifică dacă există perforaţii sau 

fisuri în conducte sau în traseele flexibile din cauciuc; 

− se opreşte scurgerea gazului prin remedierea defecţiunii; 

− se aeriseşte camera până la dispariţia completă a mirosului de gaz. 

(3) Se va suraveghea, în mod deosebit, etanșeitatea robinetelor la instalația de gaze, 

verificându-se cel puțin o dată la 3 zile. 

(4) Toți participanții la lucrările de laborator/ lucrări de cercetare trebuie să cunoască unde este 

situat ventilul central al retelei de gaze. Pentru aceasta se vor afişa, la loc vizibil, indicaţii cu 

poziţia ventilului iar ventilul va fi etichetat. 

Art.2. Nu se va lăsa niciodată un experiment în desfășurare nesupravegheat. 

Art.3. Este obligatorie afişarea în laboratoarele UMF Iași, la loc vizibil, a listei de materiale şi 

reactivi periculoşi existenţi în dotare, precum şi a modului de manipulare a acestora. 

Art.4. Scoaterea substanţelor toxice şi, în general, a oricărei substanţe chimice din laborator, 

precum şi efectuarea de experimente neautorizate sunt strict interzise.  

Art.5. Lucrările cu substanţe nocive şi acizi concentraţi sau cele de încălzire a substanţelor 

toxice, în vas deschis, trebuie executate numai sub nişă. Înainte de începerea lucrului sub nişă 

se va verifica obligatoriu dacă este pusă în funcţiune instalaţia de ventilare şi dacă supapele de 

evacuare din plafonul nişei sunt deschise. 

Art.6.(1) Nu se va lucra cu gaze sau vapori toxici până când nu se asigură şi se verifică 

etanşeitatea instalaţiei, chiar dacă se operează sau nu sub nişe. 

(2)Nişele trebuie menţinute permanent curate şi în bună stare de funcţionare.  

Art.7. Dacă se folosesc substanţe sau echipamente periculoase se interzice lucrul de unul 

singur şi nesupravegheat, deoarece în cazul unei urgenţe trebuie să existe o persoană care să 

ceară ajutor şi să oprească echipamentele. 
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Art.8. În timpul în care se desfăşoară reacţiile în nişe, fereastra-ghilotină va fi închisă, lăsându-

se un spațiu de circa 3 cm pentru realizarea aspiraţiei. Aceste ferestere trebuie să stea închise şi 

când nu se lucrează. 

Art.9. Chiuvetele din laboratoare vor fi folosite pentru depozitarea provizorie a vaselor 

murdare, pentru spălări accidentale, pentru deversarea unor lichide nevătămătoare şi 

nepericuloase, care vor fi diluate în prealabil cu apă. 

Art.10. Este interzis ca în laboratoare sau alte săli de lucru în care se utilizează substanțe 

chimice, toxice, periculoase și gaze naturale, să se usuce diverse obiecte pe conductele de abur, 

gaz, pe calorifer, etc., în timp ce funcţionează becurile de gaz. 

Art.11.(1) Se interzice blocarea căilor de acces, a culoarelor prin amplasarea pe ele a 

aparatelor, meselor sau prin depozitarea de materiale sau obiecte. 

(2) Căile de acces ale laboratoarelor vor fi menţinute curate, îndepărtându-se imediat 

materialele şi scurgerile căzute pe pardoseală. 

Art.12. Este interzis să se lucreze cu instalaţii improvizate sau insuficient calculate în ceea ce 

priveşte rezistenţa şi securitatea pe care trebuie să le ofere fazele de lucru, pentru care sunt 

indicate. 

Art.13. Dacă se întrevede apariţia unui pericol în una din fazele experimentului ce se 

efectuează, utilizatorul este obligat să întrerupă lucrarea şi să anunţe cadrul didactic care 

conduce lucrarea de laborator. 

Art.14. Trusa de prim ajutor trebuie să fie întotdeauna verificată și completă. Completarea 

truselor se va solicita printr-un referat scris, întocmit de către coordonatorul de activitate didactică. 

Art.15.(1) După terminarea lucrărilor, masa de laborator va fi complet eliberată, aşezându-se la 

locurile lor toate aparatele, vasele şi substanţele chimice.  

(2) Înainte de plecarea din laborator, se vor închide toate robinetele de gaz, apă și se vor deconecta 

aparatele electrice. 

5.4 CERINȚE MINIME DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PRIVIND 

MANIPULAREA VASELOR DE LABORATOR 

Art.1.(1) Experimentele din cadrul lucrării de laborator/ lucrării de cercetare  vor fi efectuate 

numai în recipiente curate.  

(2) Înainte de începerea experimentelor trebuie verificată calitatea sticlăriei ce urmează a se 

folosi în lucrările de laborator. 

(3) Vasele de sticlă care prezintă zgârieturi, crăpături sau bule de aer în structura lor nu vor fi 

utilizate. 

(4) Vasele de laborator se vor folosi strict în lucrările de laborator și nu în alte scopuri (pentru 

băut, pentru mâncare etc). 

Art.2. Se vor utiliza numai vasele și ustensilele indicate de cadrul didactic care conduce 

lucrarea de laborator sau scrise în instrucțiunile de lucru. 
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Art.3.(1) Încălzirea vaselor de laborator, a eprubetelor, se face cu atenție folosind baia de apă, 

sita, cleștele pentru eprubete. 

(2) La încălzirea vaselor se va manifesta o grijă deosebită pentru a asigura: 

− încălzirea cu precauție a vaselor de sticlă cu pereți subțiri, agitându-le continuu; 

− încălzirea uniformă, pe toată suprafața unui lichid dintr-o eprubetă (nu se va încălzi 

eprubeta doar în partea inferioară), iar poziția ei va fi înclinată într-o parte (nu spre sine 

sau spre un alt coleg); 

− încălzirea pe sită a baloanelor și paharelor mici cu lichid și nu direct, în flacără; 

− agitarea în timpul încălzirii a vaselor ce conțin substanțe solide în suspensie; 

− se va verifica întotdeauna ca vasele de sticlă supuse încălzirii să aibă asigurat un orificiu de 

ieșire a vaporilor degajați în timpul încălzirii; 

− protejarea  contra  spargerii și împrăștierii cioburilor de sticlă în cazul vaselor în care se 

poate dezvolta o presiune. 

(3) Vasele de sticlă fierbinte se vor feri de șoc termic, respectiv nu se vor așeza pe un loc rece 

și nu se vor turna lichide reci în interior. 

(4) Se interzice aplecarea asupra vaselor în care sunt încălzite lichide, mai ales lichide caustice. 

Art.4. Măsurarea lichidelor cu pipeta, mai ales a celor caustice, se va face cu ajutorul parei de 

cauciuc și, eventual a unui vas de siguranță. 

Art.5. Introducerea substanțelor solide în vasele de sticlă, în timpul experimentelor, se va face 

cu grijă, lăsându-le să alunece de-a lungul pereților vasului. 

Art.6. Paharele și alte vase mici din sticlă, trebuie ținute cu toate palma și nu apucate sau ținute 

de margine. Recipientele sau vasele cu gât lung trebuie să se țină cu o mână de partea 

inferioară și cu o mână de partea superioară, pentru a asigura o manipulare cât mai sigură. 

Art.7. Baloanele cu fund rotund se vor așeza pe masa de lucru sprijinindu-se pe inele din 

material elastic, de dimensiuni potrivite. 

Art.8.(1) Nu se vor ține alăturate vase sau sticle al căror conţinut poate declanșa reacţii 

violente sau degajări de vapori toxici, inflamabili sau explozivi. 

(2)Transportul vaselor din sticlă se va face astfel încat să fie asigurate împotriva spargerilor. 

(3)Transportul pe distanțe mai lungi se va face numai în cutii sau coșuri amenajate 

corespunzător. 

Art.9. Pentru a evitara supraîncălzirea lichidelor se folosesc bucățele de porțelan poros care 

asigură o fierbere progresivă. Porțelanul poros se va introduce întotdeauna în lichidul rece și nu 

în cel fierbinte. 

Art.10. La lucrările sub vid se vor întrebuința numai baloane mici, cu fundul rotund, sau vase 

speciale pentru lucrări sub vid. 

Art.11. Recipientele mari de sticlă nu se vor așeza direct pe masă, ci pe o placă din material 

elastic. 
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Art.12. După terminarea lucrărilor, toate vasele trebuie să fie golite și spălate. Spălarea vaselor 

de sticlă se face imediat dupa terminarea operației, cu lichide potrivite, în care impuritățile 

respective sunt solubile. 

5.5 CERINȚE MINIME DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ  

PRIVIND MANIPULAREA SUBSTANȚELOR ȘI REACTIVILOR 

Art.1.(1) În cadrul lucrărilor de laborator se vor utiliza doar substanțele și reactivii indicați de 

cadrul didactic care conduce lucrarea de laborator sau care sunt scrise în instrucțiunile de lucru. 

(2) În cadrul lucrărilor de laborator se vor folosi numai substanțe și reactivi din flacoane 

etichetate corespunzător.  

Art.2. La primirea şi la folosirea substanţelor și reactivilor pentru experimente, trebuie citite cu 

atenție etichetele, pentru identificarea corectă a substanțelor și a măsurilor de precauție 

corespunzătoare acestora. 

Art.3. Înainte de a pune o substanţă sau un reactiv într-o sticlă sau vas, recipientul respectiv va 

fi etichetat.  

Art.4. Depozitarea, transportul şi manipularea substanţelor toxice, caustice, inflamabile şi 

explozive se vor face cu respectarea prevederilor legislative în vigoare. 

Art.5. Pentru a mirosi o substanţă, gazul sau vaporii trebuie îndreptaţi spre cel care efectuează 

lucrarea, prin mişcarea mâinii, cu foarte mari precauţiuni, neaplecând capul deasupra vasului şi 

fără a inspira profund. 

Art.6. Este interzis a se gusta sau a se atinge cu mâna substanțele și reactivii. 

Art.7. Substanțele luate în exces (reactivii luați în exces), nu se toarnă înapoi în flacoane. 

Art.8. Dacă au fost scăpate picături de reactivi, soluții, substanțe pe jos sau pe masa de lucru, 

acestea se vor șterge imediat conform indicațiilor cadrulului didactic care conduce lucrarea de 

laborator. 

Art.9.(1) Este obligatorie neutralizarea sau captarea substanțelor toxice care rezultă sau care 

rămân în exces (la capatul instalaţiei) din reacţie şi care se evacuează. 

(2) Deșeurile chimice nu se aruncă la canal, ci se colectează în vase speciale conform 

instrucțiunilor primite de la cadrul didactic, în conformitate cu legislația în vigoare.  

o Manipularea substanțelor și reactivilor solizi  

- se realizează cu spatula și penseta 

o Manipularea substanțelor și reactivilor lichizi  

- se realizează prin turnare sau pipetare;  

- la turnarea substanțelor și reactivilor lichizi, se acoperă eticheta recipientului cu palma 

și se toarnă pe partea opusă pentru a nu deteriora eticheta;  

- substanțele și reactivii lichizi se toarnă din vase mari în vase mici pentru o utilizare mai 

uşoară; 

o Manipularea substanțelor și reactivilor gazoși  

- se transfera prin tuburi de sticlă, furtune de cauciuc sau conducte metalice; 
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5.5.1 Manipularea substanțelor și reactivilor toxici  

Art.1. Substanțele și reactivii toxici se vor utiliza doar de persoanele instruite în acest sens și 

echipate cu echipament individual de protecție. 

Art.2. Toate recipientele care conțin substanțe și reactivi toxici trebuie să poarte, obligatoriu, 

semnul convențional de avertizare. 

Art.3.(1) Manipulările substanțelor și reactivilor toxici, se vor executa obligatoriu, numai sub 

nișă. În caz exceptional, dacă trebuie să se lucreze în aer liber, personalul trebuie să poarte 

mască de protecție cu cartuș filtrant specific. 

(2)Este interzisă manipularea vaselor deschise ce conțin substanțe și reactivi toxici; deschiderea 

acestora se va face numai sub nișă prevazută cu aspirație corespunzătoare. 

Art.4. Instalațiile în care se lucrează cu substanțe sau reactivi toxici sau în care se obțin 

produse toxice, se amplasează în întregime sub nișă. 

Art.5.(1) Recipientele sub presiune care conțin substanțe sau reactivi toxici gazoși trebuie 

amplasați în nișe ventilate corespunzator. 

(2)Pipetarea reactivilor toxici/ substanțelor toxice se va face cu ajutorul perelor din cauciuc sau 

cu pipete speciale, fiind interzisă pipetarea direct cu gura. 

(3)Operațiile de dizolvare în care pot lua naștere substanțe toxice (de exemplu dizolvarea 

metalelor în acizi) se vor efectua numai sub nișă. 

Art.6.(1) Buteliile cu gaze toxice sub presiune trebuie ferite de lovituri, trepidații, răsturnări 

sau manipulări bruște. 

(2)Circuitele pentru transportul gazelor toxice trebuie să fie perfect etanșe și confecționate din 

material rezistent la acțiunea agenților chimici. 

Art.7. Operațiile periculoase cu substanțe toxice (extracție, separare, purificare) se vor executa 

sub nișă sau în încăperi separate, prevăzute cu instalații de vențilare de avarie. 

5.5.2 Manipularea substanțelor și reactivilor caustici și corozivi 

Art.1.(1) Cantitățile mari de substanțe și reactivii caustici și corozivi se vor păstra numai în 

locuri special amenajate, în vase din metal sau sticlă.  

(2) În laborator se vor păstra numai cantitățile necesare pentru scopuri imediate, în flacoane 

depozitate în dulapuri metalice.  

Art.2.(1) La turnarea în vase a lichidelor care reacționează energic cu apă, vasele trebuie sa fie 

perfect uscate, iar turnarea se va face obligatoriu prin pâlnie. 

(2) La manipularea substanțelor și reactivilor caustici și corozivi, vasele din sticlă trebuie ținute 

cât mai departe de corp, chiar dacă se utilizează ochelari de protecție. 

(3) Pipetarea substanțelor și  reactivilor caustici și corozivi se va face prin folosirea pipetelor cu 

bula de siguranță, cu tub sau pară de cauciuc. 

(4) La manipularea substanțelor și reactivilor caustici și corozivi se va evita contactul acestora 

cu pielea. 
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Art.3.(1) La manipularea acizilor concentrati și a amoniacului trebuie să se ia următoarele 

măsuri: 

− vasele de sticlă mai mari se vor păstra în coșuri sau cutii de depozitare, în perfectă stare, 

cu umplutură elastică;  

− la translare se va utiliza obligatoriu o pâlnie; 

− acidul clorhidric concentrat și acidul azotic concentrat, precum și soluția concentrată de 

amoniac, se toarnă sub continuă ventilare a aerului; 

(2) La diluarea acidului sulfuric concentrat se toarnă acidul în apă și nu invers, iar operația se 

va executa cât mai lent. 

(3) La dizolvarea acidului sulfuric concentrat în apă, la amestecarea acizilor sufuric și azotic 

concentrati și, în general, la un amestec de substanțe, însoțit de o degajare de căldură, se vor 

utiliza vase rezistente la șocuri termice. 

Art.4. La lucrările cu sodiu și potasiu se va proceda astfel: 

− se vor tăia metalele pe hârtie de filtru uscată; 

− se va îndeparta încet stratul exterior și se vor înlatura cu atenție toate impuritățile care 

nu au luciu metallic; 

− se va feri substanța de apă, ținându-se cu penseta sau cu cleștele; 

− pentru experimentele în care se folosește apă, în nici un caz nu se vor lua bucăți mai 

mari de câțiva milimetri în diametru și nu se va înveli metalul în hârtie; 

− se vor strânge imediat resturile într-un balon (vas) cu petrol; 

− resturile mici se vor distruge, punându-se într-un vas cu alcool sanitar denaturat; 

− hârtia pe care s-a tăiat metalul se va aprinde pe o sită de fier sau pe o bucățică de tablă, 

sub curent de aer; 

− sodiul degradat rămas în sticlă după consumarea unui solvent anhidru va fi obligatoriu 

distrus, prin dizlvare în alcool; în nici un caz nu se vor executa anhidrizări cu sodiu 

metalic în vase în care există resturi de sodiu degradat de la o anhidrizare anterioară. 

Art.5. La turnarea bromului, se va scoate foarte atent picătura din gâtul flaconului pe marginea 

vasului. 

Art.6.  Acidul fluorhidric  trebuie păstrat într-un loc răcoros (sub 30C), manipulându-se 

numai sub nișă și/sau după paravane de protecție; se vor utiliza numai recipient (butelii) din 

material plastic, marcate conform standardelor în vigoare. 

Art.7. In cazul hidrogenului fosforat și arseniat, al acidului cianhidric și al cianurilor, se va 

lucra numai în spații izolate de celelalte locuri de muncă, sub nișă, asigurându-se o ventilație 

perfectă și eliminându-se posibilitatea de contact al substanței cu oricare parte a corpului. 

 5.5.3. Manipularea substanțelor și reactivilor inflamabili 

Substanțe și reactivi inflamabili – lichizi 

Art.1.(1) În laborator se vor păstra numai cantitățile strict necesare de lichide inflamabile 

pentru lucrările din ziua respectiva. Rezerva de lichide se va păstra într-o încapere special 

amenajată. 
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(2) Lichidele inflamabile se vor păstra, de regulă, în flacoane de un litru, așezate în lăzi sau 

ambalaje metalice. La deschiderea ambalajelor metalice se vor folosi unelte din cupru sau 

bronz. 

(3) Sticlele în care se păstrează lichide inflamabile nu trebuie umplute complet. Se va lasa un 

spațiu de dilatare de aproximativ 10% din volumul sticlei. 

Art.2.(1) Transportul recipientelor cu lichide inflamabile se va face cu mijloace adecvate. 

(2) Transvazarea lichidelor inflamabile se va face numai cu ajutorul sifonului, fiind interzisă cu 

desăvârșire folosirea aerului comprimat sau a oxigenului.                                                    

(3) Operația trebuie să se efectueze deasupra unei tăvi cu bordură. În cazul transvazării unor 

cantități mai mari, operația se va executa în spații în care nu exista nici o sursă de aprindere. 

Art.3.(1) Încălzirea lichidelor inflamabile se va face numai pe baia de aburi sau de ulei, 

utilizându-se un condensator de reflux.                                                                      

(2) Este interzisă încalzirea în vase deschise, la foc direct sau pe rezistențe electrice. 

(3) Alegerea condensatorilor de reflux se va face în funcție de temperatură de fierbere a 

componentului cel mai volatil din amestecul care se încălzește. 

(4) Băile de abur sau ulei utilizate se vor încălzi cu încălzitoare electrice etanșe, în construcție 

antiex, la o temperatură cu circa 50C mai mică decât punctul de inflamabilitate al uleiului 

respectiv. 

(5) Încălzirea lichidelor inflamabile se va face, de regulă, în vase metalice.  

(6) Distilarea lichidelor inflamabile cu interval mare de distilare se începe pe baia de abur și se 

termină pe baia de ulei.                                                                                              

Art.4. Evacuarea reziduurilor de distilare se va face numai după răcirea acestora (cu circa 50C 

sub punctul de aprindere al componentei cu temperatura de inflamabilitate cea mai joasă). 

Art.5. Manipularea lichidelor inflamabile se va face de regulă sub nișa prevazută cu ventilație 

mecanică. 

Art.6. Până la efectuarea experimentelor, flacoanele cu lichide inflamabile trebuie păstrate în 

apă cu gheață sau în frigidere speciale (la care să nu existe posibilitatea producerii scânteilor la 

acționarea termostatului). 

Art.7. Deschiderea flacoanelor sau a recipientelor cu capace metalice se va face numai cu 

ustensile care nu produc scântei. 

Art.8. Echipamentele în care se lucrează cu substanțe inflamabile trebuie să fie legate la 

pământ și prevăzute cu punți echipotențiale între părțile componente. 

Art.9. Dacă la manipularea lichidelor inflamabile s-a vărsat o cantitate mai mare de lichid, se 

vor lua următoarele măsuri: 

− se întrerupe imediat funcționarea tuturor lămpilor și a încălzitoarelor electrice; 

− se închid ușile și se deschid ferestrele; 

− lichidul vărsat se șterge cu o bucată de material textil, după care se toarnă prin stoarcere 

într-un balon cu dop; 

− se întrerupe aerisirea numai după ce se constată dispariția completă din încăpere a 

vaporilor lichidului vărsat. 
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Art.10.(1) In cazul aprinderii unei cantități mici de lichid inflamabil, în paralel cu operația de 

stingere se vor scoate din încapere vasele cu substanțe periculoase.  

(2) In cazul aparatelor electrice racordate la rețea, se va întrerupe alimentarea cu curent electric 

înainte de a proceda la stingerea începutului de incendiu. 

Substanțe și reactivi inflamabili – gazoși 

Art.11.(1) Buteliile cu gaze inflamabile trebuie să se păstreze, chiar și în timpul utilizării, în 

afara încăperilor laboratorului, în spații ventilate. 

(2) Buteliile trebuie ferite de loviri, răsturnări, trepidații. Transportul lor dintr-un loc în altul se 

va face numai cu mijloace specifice. 

Art.12. Traseele pe care circulă gaze inflamabile trebuie să fie perfect etanșe; etanșeitatea lor 

se va verifica periodic cu apă și săpun sau cu hârtie indicatoare. 

Art.13. Tuburile de cauciuc și instalațiile pentru transportul gazelor trebuie să corespundă 

presiunii de regim și naturii gazelor vehiculate. Aceste tuburi vor fi ferite de orice sursă de 

caldură sau contact cu substanțe corozive. 

Art.14. Lucrările de laborator care necesită utilizarea gazelor inflamabile se vor executa, 

obligatoriu, în încăperi special amenajate, în care nu este permisă folosirea flăcării deschise, iar 

instalația electrică este în întregime în construcție antiex. 

Art.15. Aprinderea gazelor inflamabile cu flacară directă se va începe numai după  verificarea 

prealabilă a inexistentei amestecurilor explozive. 

Art.16.(1) La aprinderea becurilor de gaze, deschiderea robinetului se va face treptat, încet și 

numai după ce s-a apropiat flacăra de gura becului de gaz. 

(2) Dupa utilizarea becului cu gaz, se vor închide ventilele de alimentare; este interzis să se lase 

becurile în funcțiune atunci când se părăsește, chiar și pentru scurt timp, locul de efectuare a 

experimentului. 

Art.17. În apropierea aparatelor care lucrează cu gaze combustibile este interzisă păstrarea 

sticlelor și a vaselor al căror conținut ar putea da naștere la vapori inflamabili sau explozivi. 

 

Substanțe și reactivi inflamabili – solizi  

Art.18.(1) Substanțele și reactivii inflamabili – solizi se vor păstra în laborator exclusiv în apă, 

numai în cantitățile strict necesare, fără a depăși 250 g, și numai pentru perioada de timp cât se 

lucrează cu ei. 

(2) Cantitățile de rezervă se vor păstra în încăperi separate, în vase pline cu apă. 

(3) Se va controla permanent dacă pătura de apă acoperă perfect substanța. 

Art.19. Manipularea substanțelor și reactivilor inflamabili – solizi se va face numai cu ajutorul 

cleștilor sau al penselor. 

Art.20. Tăierea bucăților de reactivi inflamabili – solizi se va face numai sub apă, la 

temperatura camerei, în vase cu pereți groși. 
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Art.21. În cazul aprinderii substanțelor și reactivilor inflamabili – solizi, se vor stinge 

turnându-se nisip. 

 5.5.4.Manipularea substanțelor și reactivilor explozivi 

Art.1. Manipularea reactivilor explozivi trebuie să se facă în stare umedă, în cantităti cât mai 

mici cu putință, evitându-se apropierea de surse de caldură, lovirea, frecarea sau agitarea lor. 

Art.2.Î n jurul aparatelor și echipamentelor în care se lucrează cu substanțe explozive, se vor 

așeza obligatoriu ecrane de protecție. 

Art.3. Solvenții care prin depozitarea îndelungată sau prin contact cu oxigenul pot da naștere la 

peroxizi, vor fi păstrați în sticle colorate, feriți de acțiunea luminii și a oxigenului atmosferic. 

Art.4. Vasele în care s-a lucrat cu reactivi explozivi se vor spăla abundent și cu toată atenția, în 

absența oricărei surse de foc, după care vor fi spălate cu apă acidulată cu acid clorhidric. 

5.6 CERINȚE MINIME DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PRIVIND  

MANIPULAREA APARATURII, ECHIPAMENTELOR ȘI DISPOZITIVELOR 

DE LABORATOR 

 

Art.1. Înainte de a asambla o instalație, un aparat etc. se vor verifica piesele componente. 

Art.2. Este interzisă lăsarea nesupravegheată a unei instalații sau a unui aparat în funcțiune, 

prin părăsirea laboratorului. 

Art.3. Se vor verifica periodic şi ori de câte ori este nevoie, prin măsurători, starea izolaţiilor, 

cablurilor şi racordurilor electrice, precum şi prizele de legare la pământ sau la nul a 

instalaţiilor şi aparatelor acţionate electric sau care pot fi puse accidental sub tensiune. 

Art.4. După încetarea funcţionării instalaţiei, toate părţile componente ale acesteia trebuie 

complet golite de conţinutul lor. În cazul când instalaţia conţine gaze toxice, acestea vor fi 

evacuate prin spălare cu apă.  

Art.5. Este interzisă deversarea conţinutului aparatelor direct în reţeaua de canalizare sau 

evacuare a gazelor prin trompa de la canal. Înainte de deversarea în sistemul normal de 

canalizare, substanţele vor fi obligatoriu neutralizate.  

Art.6. Spălarea aparaturii se va face imediat după terminarea lucrării de laborator, dar numai 

după ce s-a efectuat neutralizarea adecvată; spălarea se va executa numai cu solvenţi specifici 

pentru impurităţile respective.  

5.6.1.Aparatura acționată electric 

Art.1. Aparatele electrice de încălzit (cuptoare, etuve, băi electrice etc.) trebuie așezate pe 

mese protejate cu  tablă de oțel sau alte materiale izolatoare. 

Art.2. Se interzice: 
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− manipularea aparatelor electrice precum și a instalaților electrice (comutatoare) din 

laborator, cu mâna umedă. Scoaterea din priză a ştecherelor se face ținând cu mâna de 

carcasa prizei şi nu prin smulgerea ştecherului; 

− conectarea aparatelor electrice dacă lipsește fișa. Se interzice utilizarea conductorilor 

neizolați sau montați neregulamentar (improvizații electrice). Pentru conectarea aparatelor 

se vor utiliza numai circuite electrice standardizate; 

− conectarea mai multor aparate electrice la o singură priză; 

− folosirea aparatelor la care se observă scântei sau care prezintă scurtcircuite; 

− manipularea cu mâinile libere, neprotejate cu mănuși electrizolante, a aparatelor și a 

instalațiilor electrice aflate sub tensiune. 

Art.3. După terminarea lucrului, aparatele electrice se vor deconecta. 

5.6.2. Echipamente utilizate la presiune ridicată 

Art.1. La exploatarea (inclusiv întreţinerea şi repararea) echipamentelor sub presiune se vor 

respecta prescripţiile ISCIR în vigoare. 

Art.2.(1) Autoclavele nu se vor umple niciodată  mai mult de jumătate din volumul lor. 

(2) Înainte de a se deschide autoclavul se va verifica și se va elimina presiunea remanentă. 

Art.3.(1) Recipientele și buteliile pentru gaze comprimate se vor verifica înainte de utilizare în 

ceea ce privește starea fizică a suprafețelor exterioare (să nu prezinte fisuri, deformări) și a 

ventilelor. 

(2) Recipientele sub presiune nu se vor păstra în apropierea surselor de căldura permanente sau 

accidentale.  

Art.4. Grăbirea evaporării conținutului unei butelii se face prin acoperirea buteliei cu material 

textil înmuiat în apă caldă, sau prin așezarea ei într-un vas cu apă calda, de maximum 40oC. Se 

interzice încălzirea cu foc sau abur direct. 

Art.5. Deschiderea ventilului la butelii trebuie să se facă lent, fără mişcări bruşte. 

Art.6. Când se introduc gaze comprimate din butelie în vase de sticlă sau în butelii ce lucrează 

la presiuni mai mici, se va intercala, obligatoriu, un vas de siguranță si un reductor de presiune. 

Reductorul va avea un manometru la intrare și unul la ieșire și se va folosi întotdeauna pentru 

același gaz comprimat. 

Art.7. Înainte de utilizare se va identifica fiecare butelie intrată în laborator. 

Art.8. Recipientele și buteliile sub presiune care conțin oxigen lichefiat se vor monta în 

dulapuri metalice amenajate pentru protecția împotriva agenților fizici și chimici, a loviturilor, 

răsturnărilor, etc. Deschiderea ventilelor în acest caz se va face numai cu ustensile din cupru. 

Art.9. Vasele din sticlă care vor fi folosite la presiune ridicată vor fi prevăzute cu sisteme de 

protecție în caz de spargere, care să nu permită împrăștierea conținutului lor. 

Art.10. Tuburile din sticlă utilizate la presiuni înalte se vor manipula cu multă atenție și în 

condițiile folosirii paravanelor de protecție. 
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5.6.3. Echipamente utilizate la presiune redusă 

Art.1. Aparatura care lucrează în condiții de vid trebuie să fie ferită de vibrații, loviri, șocuri 

mecanice și termice. 

Art.2. Exicatoarele cu vacuum trebuie să fie umplute cu clorură de calciu (nu cu acid sulfuric). 

Înainte de folosire se va verifica rezistența lor, după ce au fost acoperite cu material textil, 

pentru a evita împrăștierea cioburilor în caz de spargere. 

Art.3. La distilările sub vid se vor lua următoarele măsuri de protecție: 

− încălzirea baloanelor de distilare se va face numai pe băi, fiind interzisă încălzirea la 

flacără directă; încălzirea se va începe numai după ce balonul, umplut până la jumătate, 

este cufundat în baie până când nivelul lichidului ce urmează să fie distilat ajunge sub 

nivelul lichidului din baie; 

− la sfârșitul procesului de distilare, se va răci încărcătura balonului înainte de a permite 

intrarea aerului în instalație; 

− în timpul distilării se va controla, în mod continuu, vidul din interiorul instalației printr-un 

vacuumetru intercalat între sursa de vid și instalația de distilare; 

− în cazul distilării unor substanțe care se pot solidifica pe refrigerent, se va urmări operația 

continuu, în mod obligatoriu și se va opri agentul de răcire imediat ce se observă depuneri; 

− dacă se distilează substanțe volatile sau ușor inflamabile, se va schimba periodic uleiul din 

baia pompei de vacuum; 

− la distilarea lichidelor corozive cu punct de fierbere ridicat, care necesită un vid înaintat, 

pentru a preveni aspirarea vaporilor se vor utiliza filtre adecvate sau pompe de vid cu 

mercur. 

5.6.4. Dispozitive de încălzire 

Art.1. La aprinderea becurilor de gaz, deschiderea robinetului trebuie să se facă treptat; mai 

întâi se va aduce flacăra la gura becului, după care se va deschide gazul; dacă becul se aprinde 

în interior, se va întrerupe imediat alimentarea cu gaz. 

Art.2.(1) Înainte de utilizare, se va controla tubul de legătură cu care este racordat becul, care 

nu trebuie sa fie prea larg la capete. Tubul nu trebuie să ajungă în contact cu vase fierbinţi sau 

să fie în apropierea flăcării. 

(2) Nu se va lucra cu tuburi învechite sau defecte. 

Art.3. La întrebuințarea becurilor sau lămpilor în care combustibilul lichid vine sub presiune se 

vor respecta următoarele: 

− lampa va fi menţinută permanet curată; înainte de fiecare aprindere, gaura pentru trecerea 

vaporilor inflamabili va fi curățată și se va controla dacă există o cantitate suficientă de 

combustibil; 

− nu este permisă arderea întregii cantități de combustibil; permanent trebuie completat 

nivelul acestuia; 

− se va urmări ca presiunea în rezervor să nu depășească presiunea normală, iar rezervorul să 

nu fie prea încălzit (peste 35C); 

− alimentarea lămpii se va face numai după oprirea flăcării. 
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Art.4. La folosirea lămpilor cu spirt se vor lua următoarele măsuri: 

− se va urmări ca lampa să nu se răstoarne; 

− nu se vor utiliza lămpi defecte; 

− nu se va permite o încălzire prea mare a rezervorului; 

− nu se va aprinde lampa aplecându-se spre altă lampă care funcționează. 

5.7 RISCURILE DE ACCIDENTARE 

Art.1. Riscurile specifice de accidentare prin expunerea la substanțe chimice, toxice, 

periculoase și gaze naturale sunt: 

− intoxicații, 

− arsuri;  

− traumatisme; 

− electrocutări. 

Art.2.(1) Intoxicaţiile sunt provocate de pătrunderea anumitor substanţe toxice în organism, 

peste limita normală admisă, provocând leziuni şi alte dereglări metabolice. După modul în 

care se produc, intoxicațiile pot fi acute sau cronice.  

(2) Intoxicaţiile acute apar datorită pătrunderii unei substanţe toxice în organism într-o 

perioadă scurtă de timp, însă într-o cantitate mai mare decât limita admisă. 

(3) Intoxicaţiile cronice sunt determinate de pătrunderea unei substanţe toxice în organism într-

o perioadă lungă de timp, în cantităţi mici care se acumulează.  

(4) Substanţele toxice pătrund în organism prin următoarele căi: 

- prin aparatul respirator, sub formă de gaze, vapori, pulberi sau aerosoli; 

- prin tubul digestiv, odată cu apa şi alimentele;  

- prin difuziune prin piele şi mucoase, ajung în sânge, de unde se răspândesc în întregul     

             organism.   

Art.3.(1) Arsurile se clasifică după gravitate în arsuri de gradul I, II şi III, iar după cauza care 

le provoacă, în arsuri termice şi arsuri chimice.  

(2) Arsurile termice rezultă prin contactul direct cu substanţe fierbinți sau în urma aprinderii 

substanțelor inflamabile.  

(3) Arsurile chimice sunt provocate de contactul direct cu substanţe caustice (acizi, baze, brom 

etc.). 

Art.4. Traumatismele sunt leziuni provocate prin loviri, tăieturi, înţepături etc., datorită 

manipulării greşite a aparatelor, a sticlăriei etc., depozitării unor materiale în spațiul de 

circulație sau iluminării insuficiente în locurile întunecoase. 

Art.5. Electrocutarea se produce în cazul contactului organismului cu curentul electric cu 

tensiune obişnuită (120-220 V) sau cu tensiune înaltă, datorită montării defectuoase a 

aparatelor electrice, a lipsei împământării instalaţiei electrice, a prizelor defecte, a izolațiilor 

insuficiente etc. 

5.8 PRIMUL AJUTOR ÎN CAZ DE ACCIDENTE 

Art.1.(1) În cazul producerii unui accident în laboratoarele UMF Iași, personalul  instruit în 

acest sens, trebuie să acorde primul ajutor accidentatului. 



UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „GRIGORE T. POPA” DIN IAȘI 

 

INSTRUCŢIUNE PROPRIE DE 

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

PRIVIND EXPUNEREA LA SUBSTANŢE 

CHIMICE, TOXICE, PERICULOASE ŞI 

GAZE NATURALE 

COD: IP-09 

Editia: 2 

Revizia: 0 

Pagina: 23 din 26 

 

AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul 

scris al © Universitatii de Medicina si Farmacie „GRIGORE T. POPA” din IASI constituie o violare a 

drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare. 

 

(2) În momentul în care se intervine pentru salvarea victimelor unui accident, se va ține cont de 

următoarele principii: 

− înainte de a interveni, salvatorul își va asigura propria siguranță; 

− izolarea zonei, îndepărtarea curioșilor (se va evita creşterea numărului de victime); 

− degajarea accidentatului; 

− acordarea primul ajutor; 

− chemarea ambulanţei; 

− supravegherea victimei și dacă este nevoie, se va continua acordarea primului ajutor 

până la sosirea ambulanţei. 

(3) Acordarea primului ajutor nu exclude însă anunțarea medicului, singurul în măsură să 

decidă asupra îngrijirii medicale ce trebuie să se acorde unui accidentat. 

       5.8.1. Primul ajutor în caz de INTOXICATIE 

Art.1.(1) Se evaluează starea de conştienţă a celui intoxicat și apoi se anunţă de urgenţă 

medicul. 

(2) În cazul intoxicațiilor acute, primul ajutor constă în scoaterea accidentatului din mediul 

toxic şi transportarea într-o încăpere bine aerisită.  

(3) Accidentatul este aşezat în poziţie laterală de siguranță şi i se îndepărtează îmbrăcămintea şi 

lenjeria de corp dacă acestea sunt îmbibate cu substanţa care a provocat intoxicaţia.  

(4) Se apelează numărul unic de urgență, prin telefon la 112. 

(5) Dacă se cunoaşte substanţa care a provocat intoxicarea, se va proceda în modul arătat în 

continuare:  

− în cazul intoxicaţiilor cu brom, clor sau hidrogen sulfurat se scoate accidentatul la aer; 

− în cazul intoxicaţiilor cu brom sau clor, se inhalează amoniac sau vapori de apă; 

− în cazul intoxicaţiei cu hidrogen sulfurat, se inhalează apă de clor diluată; 

− în cazul ingerării de alcalii se foloseşte soluţie de acid acetic/citric diluat (3%); 

− în cazul ingerării de acizi se foloseşte apă de var; 

− la otrăvire cu săruri ale metalelor grele se administrează lapte sau albuş de ou; 

− la ingerare de iod se administrează amidon. 

       5.8.2. Primul ajutor în caz de ARSURI 

Art.1.(1) În cazul arsurilor termice, dacă suprafața afectată este de mici dimensiuni se aplică 

comprese reci sau se introduce zona afectată în apă, apoi se poate aplica un unguent sau alt 

produs contra arsurilor procurat din farmacie. 

(2) Pentru arsuri profunde sau de mari dimensiuni se acoperă lejer zona afectată cu material 

curat/steril și se solicită ajutor medical. 

(3) n cazul arsurilor chimice la ochi se spală cu multă apă şi se solicită ajutor medical. 

Art.2.(1) În cazul arsurilor provocate prin căldură:  

- se îndepărtează (acolo unde este posibil) resturile de îmbrăcăminte şi apoi, în funcție de 

gradul arsurii, se va proceda astfel: 

• la arsurile de gradul I – de suprafață (roşeaţă) inițial se răcorește zona afectată direct 

sub jetul de apă sau cu ajutorul compreselor (material steril sau curat), apoi se poate 

pune pe arsură un tampon de vată îmbibată cu alcool etilic 96% sau în lipsa 

acestuia, cu spirt medicinal. 
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• la arsurile de gradul II (vezicule) inițial se răcorește zona afectată direct sub jetul de 

apă sau cu ajutorul compreselor (material steril sau curat) până la dispariția 

senzației de usturime, apoi se tamponează locul respectiv cu vată îmbibată cu alcool 

sau cu o soluţie 3-5% de permanganat de potasiu sau cu o soluţie 5% de tanin 

(pielea nu trebuie să prezinte răni deschise), proaspăt preparată.  

• la arsurile de gradul III (distrugerea ţesutului) se acoperă lejer rana cu un pansament 

steril neadeziv sau cu un material curat şi se anunţă medicul. NU se udă și nu se 

aplică nici un fel de unguent.     

(2) Arsuri chimice: Sunt foarte grave, deoarece substanţele chimice continuă să ardă atât 

timp cât rămân pe piele. După îndepărtarea îmbrăcămintei, se spală cu apă din abundenţă zona 

afectată, apoi se neutralizează arsurile astfel:  

• arsurile provocate de acizi se spală cu soluție 2% de bicarbonat de sodiu până 

când rana nu mai dă reacţie acidă cu hârtia de Congo; 

• arsurile provocate de baze tari se spală cu soluție 4% de acid boric sau 2% de 

acid acetic sau citric iar după neutralizare, se aplică cu grijă un unguent (care are rol 

în prevenirea infectării plăgii şi de asemenea de a facilita vindecarea), deasupra o 

compresă sterilă, vată şi apoi un pansament cu faşă de tifon, 

• arsurile provovate de baze slabe  se spală cu o soluţie de acid boric 2% sau acid 

acetic 1-2%. 

• arsurile cu brom sau acid bromhidric se tamponează local cu soluție 2% de 

tiosulfat de sodiu.  

• dacă o substanță corozivă a pătruns în ochi, se spală ochii cu apă multă, apoi se 

neutralizează: 

o cu soluție 3% de bicarbonat de sodiu, dacă arsura s-a produs cu acid  

o cu soluție 2% de acid boric, dacă arsura s-a produs cu o bază. 

o se anunță medicul 

(3) După îndepărtarea substanţelor chimice, se acordă primul ajutor ca pentru arsurile termice: 

se acoperă arsura cu un pansament curat şi se solicită ajutorul medicului specializat.  

Atenţie! NU utilizaţi agenţi chimici neutralizanţi (oţet, sifon sau alcool).  

 

       5.8.3. Primul ajutor în caz de TRAUMATISME 

Art.1.(1) În cazul în care victima prezintă o plagă, măsurile de prim-ajutor se iau diferențiat în 

funcţie de profunzimea plăgii. 

 (2)Măsurile de prim-ajutor pentru plaga superficială:  

− se curăță plaga cu apă și săpun; 

− se dezinfectează plaga cu substanțele din trusa de prim ajutor (nu se va folosi vată) și se 

acoperă plaga cu un pansament steril din trusă; 

− se va transporta accidentatul la un centru medical (spital). 

(3) Măsurile de prim-ajutor pentru plaga profundă 

− se solicită ajutor specializat, prin apel telefonic la 112; 

− se opreste hemoragia aplicând presiune sau folosind garoul, după caz,  
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ATENTIE!!! Se notează ora și minutul când a fost aplicat garoul, pentru slăbirea lui 

periodică. 

− se curăţă plaga și se dezinfectează plaga cu substanțele din trusa de prim ajutor/ apă sau 

apă oxigenată  (nu se va folosi vată) și se acoperă plaga cu un pansament steril din trusă 

pentru a se preveni infectarea; 

− se transportă accidentatul cu grijă la cel mai apropiat centru medical (spital). 

(4) Pentru traumatisme majore se stabilește starea de conştienţă a victimei, se anunță 112, se 

urmărește stabilizarea respirației și a ritmului cardiac, până la sosirea ambulanței, iar în cazuri 

grave nu se va mișca victima până la venirea personalului medical specializat. 

ATENTIE!!! NU se modifică poziția victimei dacă este suspiciune de fractură de coloană. 

       5.8.4. Primul ajutor în caz de ELECTROCUTARE 

ATENTIE!!! Cu ajutorul unui material izolator (cauciuc, lemn) se întrerupe alimentarea 

cu energie electrică a sursei care a produs accidentul și apoi se va atinge victima 

Art.1.(1) Prima măsura care se ia este DECONECTAREA INSTALAȚIEI DE LA SURSA DE 

CURENT ELECTRIC de preferință DE CĂTRE O PERSOANA AUTORIZATĂ. 

(2) Se solicită ajutor specializat, prin apel telefonic la 112. 

ÎN FIECARE LABORATOR TREBUIE SĂ EXISTE O TRUSĂ DE PRIM AJUTOR. 

5.9 COMUNICAREA EVENIMENTELOR 

Art.1.(1) Orice eveniment, aşa cum este definit în legea 319/2006, la art. 5 lit. f), va fi 

comunicat de îndată conducerii UMF Iași și SIPP, de către cadrul didactic coordonator sau de 

către conducătorul locului de muncă sau de orice altă persoană care are cunoştinţă despre 

producerea acestuia. 
(2) Conducerea UMF Iași are obligaţia să comunice evenimentele, de îndată, după cum 

urmează: 

− inspectoratelor teritoriale de muncă, toate evenimentele ; 

− asiguratorului, evenimentele urmate de incapacitate temporară de muncă, invaliditate 

sau deces, la confirmarea acestora; 

− organelor de urmărire penală, după caz. 

 

6. RESPONSABILITĂŢI 
6.1 Responsabilitățile Rectorului 

Asigura cadrul organizatoric privind sanatatea si securitatea muncii angajatilor universitatii in 

desfasurarea activitatilor cu substante chimice, toxice, periculoase si gaze naturale. 

6.2 Responsabilitățile Directorului General Administrativ 

Asigură cadrul organizatoric pentru desfăşurarea instruirilor de SSM 

6.3 Responsabilitățile Patrimoniu SIPP 
(1) Elaborează / modifică IP-SSM. 

(2) Comunică evenimentele către inspectoratele teritoriale de muncă 
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(3) Verifică implementarea prezentei IP-SSM. 

6.4 Responsabilitățile cadrului didactic 

(1) Asigura securitatea și sănătatea tuturor persoanelor implicate in activitati cu expunere la 

substante chimice, toxice, periculoase si gaze naturale 

(2) Își desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor legale de securitate și sănătate în 

muncă. 

(3) Urmăreşte implementare IP-SSM în activitatea din laboratoarele UMF Iași cu expunere la 

substanțe chimice, toxice, periculoase și gaze naturale. 

(4) Efectuează instruirea tuturor utilizatorilor privind expunerea la substanțe chimice, toxice şi 

periculoase, cât şi asupra modului de acțiune în cazul constatării stării de pericol grav și 

iminent, în ceea ce privește modul de oprire a echipamentului de lucru și/sau a activității, 

modul de evacuare a studenților, masteranzilor, rezidenților, doctoranzilor, personalul auxiliar-

didactic din respectiva zonă. 

(5) Verifică însuşirea şi aplicarea prevederilor prezentei instrucţiuni. 

(6) Acceptă în laboratorul de lucrări practice doar studenții, masteranzi, rezidenții, doctoranzii  

și personalul auxiliar-didactic echipat corespunzător. 

6.5 Responsabilitățile studentului/masterandului/ rezidentului/ doctorandului/ 

personalului auxiliar-didactic din laborator 

(1) Cunoaște, își însușește și respectă prezenta IP-SSM. 

(2) Își desfăşoara activitatea cu respectarea prevederilor legale de securitate și sănătate în 

muncă. 

(3) Participă la orice acţiune inițiată de cadrul didactic, cu privire la prevenirea riscurilor de 

accidentare şi îmbolnăvire profesională din laboratorul de lucrări practice/ de la locul de 

muncă. 

(4) Participă la instruirile în domeniul SSM și AÎI la nivelul stabilit de normele legislative în 

vigoare. 

(5) Respectă regulile de funcționare și organizare din încăperile în care își desfășoară 

activitatea (sală de curs, laborator lucrări practice, laborator informatică, sală de lectură, 

bibliotecă, sală de sport, etc.). 

(6) Utilizează echipamente individuale de protecţie conform riscurilor la care sunt expuși. 

(7) Aduce la cunoştinţa cadrului didactic eventualele evenimentele survenite. 

7. ANEXE  
7.1 Anexa 1- Proces verbal de instruire colectivă 

https://www.umfiasi.ro/ro/universitate/administrativ/Documents/Managementul%20calit%C4%83%C8%9Bii/Instructiuni%20Proprii%20SSM/Anexe/IC_10.2022%20-%20Fisa%20colectiva%20de%20instruire_PROCEDURA.pdf

