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INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
PENTRU ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE LUCRĂTORI
ANGAJAŢI PE FUNCŢIA DE PORTAR, PAZNIC,
ŞEF FORMAŢIE PAZĂ
IP – SSM 28
1. SCOP
Prezentele instrucţiuni stabilesc cerinţele minime de securitate si sănătate in munca referitoare la
prevenirea accidentelor de muncă pentru activităţi desfăşurate de lucrători angajaţi pe funcţia de
portar, paznic, şef formaţie pază.
2. DOMENIU
Se aplică de către întreg personalul UTI care desfăşoară activităţi desfăşurate de lucrători
angajaţi pe funcţia de portar, paznic, şef formaţie pază.
3. DOCUMENTE DE REFERINTA
 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,
modoficată şi completată prin Hotararea de Guvern nr. 955 din 8 septembrie 2010;
 H.G. nr.971/2006 - cerinte minime de semnalizare la locurile de munca
 H.G. nr.1146/2006 - cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca
 H. G. Nr. 1091/2006 – cerinţe minime de securitate şi sǎnǎtate pentru locul de muncǎ,
 Hotărârea Guvernului nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.
4. DEFINITII ŞI PRESCURTĂRI
4.1. DEFINIŢII
a) Executant - omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă;
b) Sarcină de muncă - totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de
producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă;
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c) Mijloace de producţie - totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate,
dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se
utilizează în procesul muncii;
d) Mediu de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice în care unul
sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă;
e) Echipament de muncă - orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită la locul de
muncă;
f) Risc - probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii, într-o
situaţie periculoasă;
4.2. PRESCURTĂRI
IP – SSM - Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate a muncii
S.I.P.P. - Serviciul Intern de Prevenire Protecţie
EIP
- Echipament individual de protecţie
ET
- Echipament tehnic
HG
- Hotarare de Guvern
U.T.I
- Universitatea Tehnică “Gh.Asachi” Iaşi
S.S.M - Securitate şi Sănătate în Muncă
5. RESPONSABILITĂŢI
5.1. Rectorul/Prorectorul:
5.1.1. Dispune întocmirea / modificarea IP-SSM, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
5.1.2. Numeşte prin decizie lucrătorii care participă la elaborarea / modificarea IP-SSM.
5.1.3. Verifică şi aprobă IP-SSM elaborată / modificată.
5.1.4. Propune modificări pe drafturile IP-SSM.
5.2. Directorul General Administrativ
5.2.1. Asigură cadrul organizatoric pentru informarea lucrătorilor şi desfăşurarea procesului de
muncă respectând prevederile prezentei instrucţiuni proprii de securitate a muncii.
5.3. Serviciului intern de prevenire şi protecţie:
5.3.1. Participă la elaborarea / modificarea IP-SSM.
5.3.2. Supune verificării, avizării şi aprobării IP-SSM.
5.3.3. Difuzează prezenta IP-SSM.
5.3.4. Verifică aplicarea pe teren a prevederilor prezentei instrucţiuni.
5.4. Şeful compartimentului :
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5.4.1. Participă la elaborarea / modificarea IP-SSM.
5.4.2. Urmăreşte implementarea acestei IP-SSM în activitatea personalului din subordine.
5.4.3. Urmăreşte, controlează şi aprobă programele de lucrări.
5.4.4. Verifică însuşirea şi aplicarea prevederilor prezentei instrucţiuni.
5.5. Lucrătorii din cadrul U.T.I. sunt obligaţi:
5.5.1. Să cunoască, să-şi însuşească şi să respecte prezenta IP-SSM.
5.5.2. Să desfăşoarea activitatea cu respectarea strictă a prevederilor prevăzute în prezenta IPSSM.
5.5.3. Să participe la orice acţiune coordonată de prevenire a riscurilor de accidentare şi
îmbolnăvire profesională la locul de muncă.
5.5.4. Să utilizeze echipamente de muncă ce îndeplinesc condiţiile de securitate şi sănătate.
5.5.5. Sa utilizeze echipamente individuale de protecţie conform riscurilor la care sunt expusi.
5.5.6. Să respecte prevederile planului de securitate şi sănătate.
6. DESCRIEREA INSTRUCŢIUNII
Art. 1. (1) Angajatorul are obligaţia de a face o analiză a posturilor de lucru, pentru a evalua
condiţiile de securitate şi sănătate oferite lucrătorilor, în special în ceea ce priveşte eventualele
riscuri pentru vedere, probleme fizice şi solicitare mentală.
(2) Lucrătorii care urmează să desfăşoare activităţi desfăşurate de lucrători angajaţi pe funcţia de
portar, paznic, şef formaţie pază, vor fi încadraţi şi repartizaţi la posturile de lucru numai după
efectuarea examenelor medicale obligatorii. Examenul medical se va realizeze periodic.
Art.2. (1) Angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru a diminua riscurile constatate pe
baza analizei posturilor de lucru, ţinând seama de efectele suplimentare şi/sau combinate ale
riscurilor identificate.
(2) Lucrătorii vor fi instruiţi în utilizarea echipamentelor de lucru şi intervenţie înainte de
începerea activităţii şi ori de câte ori se modifică organizarea sau dotarea locurilor de muncă.
Art.3. Angajatorul trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru ca posturile de lucru să
îndeplinească cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă privind activităţile curăţenie.
Art.5. Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea
sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol
de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi
afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
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Art.6. Lucrătorii au următoarele obligaţii:
a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de
transport şi alte mijloace de producţie;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl
înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor,
instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă
despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea
lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoană;
f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar,
pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi
inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi,
pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi
fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
Art.7. Lucratorii si participantii la procesul de munca au obligatia de a anunta conducatorul locului
de munca in timp util in cazul in care, din motive obiective, nu este apt pentru lucru si nu-si
poate desfasura activitatea in conditii normale, din diverse motive, cum ar fi:
 stare avansata de oboseala,
 este sub influenta bauturilor alcoolice,
 urmeaza un tratament medical si este sub influenta unor medicamente cu regim
special de administrare etc.
Art.8. Nu se permite admiterea sau mentinerea la lucru a unei persoane de catre conducatorul
locului de munca, daca constata ca aceasta este intr-o stare de oboseala care nu-i permite
desfasurarea in conditii de eficienta si securitate a muncii a sarcinilor de serviciu sau este sub
influenta bauturilor alcoolice.
Art.9. Nu se permite admiterea sau mentinerea la lucru a unei persoane de catre conducatorul
locului de munca, daca constata ca aceasta se afla sub influenta unei substante sau medicament
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care poate afecta capacitatea de reactie psihico – fizica, de apreciere a unui potential risc,
capacitatea de munca etc.
Art.10. Se interzice prezentarea la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice, cat si consumul
acestora in timpul programului de lucru.
Art.11. Personalul va utiliza echipamentul individual de protecţie adecvat corespunzator
activitatilor desfasurate.
Art.12. Regula generala, pentru toti lucratorii si participantii la procesul de munca, este aceea de
a nu presta activitati pentru care nu sunt instruiti sau care necesita instruire speciala.
Art.13. Orice deplasare in incinta punctului de lucru se va face cu atentie evitandu-se
impiedicarea de diferite obstacole precum si deplasarea pe suprafete nesigure care pot prezenta
riscuri de accidentare, cum ar fi: suprafete alunecoase, denivelari, gropi, capacele hidrantilor de
incendiu, a canalelor de colectare a apelor uzate, a vanelor conductelor de apa, de gaze,
instalatiilor electrice si telefonice.
Art.14. (1) Pe postul de paznic, portar nu pot fi angajate şi menţinute persoane care nu au
aptitudinile fizice şi psihice necesare pentru îndeplinirea sarcinii specifice de muncă.
(2) Conducerea unităţii va lua măsuri pentru a asigura examinarea lor medicală şi
evaluarea psihologică periodic.
(3) Examinarea şi evaluarea periodică se realizează în conformitate cu legislaţia sanitară
şi în scopul certificării stării de sănătate şi a aptitudinilor fizice şi psihice în baza cărora persoana
respectivă poate să continue să îşi desfăşoare activitatea.
Art.15. Lucrătorul executa operatiunea de paza fara a avea in dotarea arma de foc, avand ca
mijloace de productie: birou, cabina de paza, telefon fix, poarta acces si telefon mobil.
Art.16. Se interzice lucrătorului să provoace sau să se lase antrenat în dispute cu persoanele
străine care solicită accesul sau se află în incinta.
Art.17. Pentru evitarea efectelor menţinerii aceleiaşi poziţii mult timp, lucrătorul va alterna
poziţia „în picioare" cu poziţia „aşezat".
Art.18. Pe timpul serviciului de paza, lucrătorul va utiliza mijloacele de protectie prevazute,
adecvate specificului, din dotare, ca mijloace individuale de protectie.
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Art.19. Pe timpul serviciului, in situatiile cand este atacat, va utiliza mijloacele de interventie (de
aparare) din dotare numai in legitima aparare.
Art.20. Lucrătorul nu trebuie să foloseasca improvizatii de natura electrica sau de alta natura care
sa-i puna in pericol viata sa sau a altora.
Art.21. Lucrătorul nu trebuie să efectueze alte activitati in afara sarcinilor de paza prin utilizarea
masinilor (autovehicule, stivuitoare, motostivuitoare, etc.) sau a mijloacelor de munca folosite in
procesul de productie (aparate, masini, utilaje etc.).
Art.22. Luarea in primire a serviciului se va efectua pe baza de semnatura si va consemna si
anunta conducerea unităţii despre neregulile constatate pe linie de protectia muncii care ii pot
pune in pericol integritatea corporala pe timpul serviciului de paza.
Art.23. Lucrătorul nu trebuie sa execute lucrari pentru care nu are calificarea (autorizarea)
necesara.
Art.24.

Se interzice lucrătorului:
 să staţioneze pe drumul de acces/ieşire a autovehiculelor în/de pe teritoriul unităţii;
 să piloteze autovehiculul care părăseşte incinta unităţii stând în pe carosabil; pilotarea
se va face din lateral, de pe trotuar;
 să traverseze partea carosabilă prin faţa sau prin spatele autovehiculului care execută
manevre pentru a pătrunde pe teritoriul unităţii sau pentru a-l părăsi.

Art.25. In caz de accident, incendiu sau orice alt eveniment negativ va anunta factorii
responsabili de la telefonul situat in ____________ sau de la telefonul mobil ____________ la
112, in urmatoarea ordine (in functie de natura evenimentului):
 politie,
 pompieri,
 salvare,
 sef direct,
 administrator.
Art.26. In caz de incendiu va actiona cu stingatoarele din dotare amplasate la postul de incendiu
(sau in locurile cunoscute) cu hidrantii interiori sau exteriori de incendiu.
Art.27.

Comunicarea cu organele de control se realizeaza astfel:
 se legitimeaza (se prezinta) si la randul sau legitimeaza persoana care solicita;
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 anunta seful ierarhic despre prezenta organului de control si respecta indicatiile date de
catre acesta;
 insoteste organul de control si da numai informatiile strict profesionale;
Art.28.

In cazul cand exista patrunderi prin efractie actioneaza astfel:
 alarmeaza prin semnalele stabilite si cunoscute personalul de paza aflat la alte puncte sau
la societatile vecine (cu care se coopereaza pe baza de contract) si intervine pentru
retinerea sau inlaturarea persoanei patrunse in raza de actiune pentru paza;
 anunta organele de politie prin telefonul 112.

Art.29. Recunoaste si respecta traseul pentru serviciul de rond stabilt prin atributiile de serviciu
si nu are voie sa foloseasca alte trasee.
Art.30. Instructiunile proprii de securitate si sanatate a muncii se revad periodic si se modifica
ori de cite ori este necesar in concordanta cu modificarile de natura legislativa, tehnica, etc.,
survenite in procedura activitatii.
7. INREGISTRARI – NA
8. ANEXE – NA
SERVICIUL INTERN DE PREVENIE ŞI PROTECŢIE
Ing. Mihai STAN
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