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INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN
MUNCĂ PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE
EFECTUARE A CURĂŢENIEI CU PERSONAL PROPRIU
IP – SSM 29
1. SCOP
Prezentele instrucţiuni stabilesc cerinţele minime de securitate si sănătate in munca
referitoare la prevenirea accidentelor de muncă pentru activităţile de efectuare a curăţeniei cu
personal propriu.
2. DOMENIU
Se aplică de către întreg personalul UTI care desfăşoară activităţi de efectuare a curăţeniei cu
personal propriu.
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;
 Hotărârea Guvernului nr. 1028 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, care
transpune Directiva 1990/270/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în
muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, publicată în Jurnalul
Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 156/1990;
 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.1051/2006 - cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a
maselor
 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,
actualizată.
4. DEFINITII ŞI PRESCURTĂRI
4.1. DEFINIŢII
a) Executant - omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă;
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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;
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
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 :
5.4.1. Participă la elaborarea / modificarea IP-SSM.
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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 IPSM.
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 curăţeniei cu personal propriu, vor fi
încadraţi şi repartizaţi la posturile de lucru numai după efectuarea examenelor medicale
obligatorii. Examenul medical se va realizeze periodic.
Art.2. 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.
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.4. Lucrătorii vor fi instruiţi în utilizarea echipamentelor de lucru înainte de începerea
activităţii şi ori de câte ori se modifică organizarea sau dotarea locurilor de muncă.
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.
Art.6. Lucrătorii au următoarele obligaţii:
a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele
de transport şi alte mijloace de producţie;
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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 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. Lucratorii si participantii la procesul de munca care prezinta leziuni corporale nu vor
fi admisi la lucru decat cu aviz medical.
Art.12. Personalul va utiliza echipamentul individual de protecţie adecvat corespunzator
activitatilor desfasurate.
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Art.13. 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.14. Lucratorii si participantii la procesul de munca trebuie sa-si desfasoare activitatea in
spatiul destinat si sa limiteze pe cat posibil deplasarile nejustificate in cadrul punctului de
lucru.
Art.15. Accesul, cu excepţia persoanelor abilitate, în locurile şi/sau încăperile cu nivel ridicat
de periculozitate şi/sau încăperi cu destinatie speciala sau acces limitat este interzis.
Art.16. În cazul în care în incinta punctului de lucru au loc lucrări de amenajare sau reparatii
a spaţiilor aferente, se interzice deplasarea in interiorul zonei de lucru.
Art.17. Cu exceptia cazurilor fortuite, deplasarea in cadrul punctului de lucru se va face intrun ritm normal, in special in zona scarilor si a usilor.
Art.18. Orice deplasare dintr-o incapere in alta se va efectua atent, cu fata inainte.
Deschiderea usii se va executa lent pentru a nu accidenta vreo persoana aflata in incaperea
alaturata sau in imediata apropiere a ei.
Art.19. 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.20. Usile cu geamuri trebuiesc manevrate foarte atent. Este interzis a se sprijini sau a se
impinge de partea de sticla a usilor.
Art.21.

Circulatia pe scari se va efectua respectandu-se urmatoarele reguli:
 se va circula numai pe partea drapta;
 se va merge incet, unul dupa altul, in sir simplu;
 se va sprijini de mana curenta, nu se va citi in timp ce se urca pe scari, nu se va
aprinde tigara, nu se vor numara banii, nu se va merge distrat, sarind cate doua
trei trepte deodata, etc;
 vor fi indepartate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea
(creioane, cotoare si coji de fructe, etc.)

Art.22. Totdeauna trebuie sa se priveasca in directia de mers, iar atunci cand se transporta
pachete in brate, acestea nu trebuie sa impiedice vizibilitatea.
Art.23. Cand trebuie luat un obiect aflat la inaltime, obligatoriu sa va folosi o scara sigura;
este interzis sa se improvizeze podete formate din scaune cu sertate, cutii, sertare asezate
unele peste altele deoarece, nefiind stabile se pot rasturna si pot avea loc accidente.
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Art.24. Se vor utiliza scari duble, folosite cu limitator de distanta (lant, franghie) care să nu
permită desfacerea lor accidentală în timpul lucrului.
Art.25.

Inainte de a se urca pe scara lucratorul va controla rezistenta si stabilitatea acesteia

Art.26. Folosirea scarilor simple la inaltimi cuprinse intre 2 si 5 m este admisa numai daca
acestea sunt asigurate de alte persoane de pe sol.
Art.27. In locurile cu circulaţie intensă sau pardoseli alunecoase, la baza scării trebuie să stea
un lucrător care va asigura stabilitatea scării. La sol se va asigura o zonă de protecţie,
avertizată vizibil, cu o suprafaţă stabilită în funcţie de înălţimea maximă de lucru, accesul
oricărei persoane străine în zonă fiind interzis.
Art.28. Picioarele scărilor trebuie bine fixate, pentru a evita alunecarea scărilor şi căderea
lucrătorului.
Art.29. Se interzice lucrul de pe primele două trepte superioare ale scărilor simple sau duble.
Lungimea scării trebuie să permită lucrul de pe o treaptă aflată la o distanţă minimă de 1m
faţă de capătul superior al scării.
Art.30. Se interzice utilizarea scărilor prelungite prin legare provizorie si a scărilor care au
trepte lipsă sau sunt reparate provizoriu.
Art.31. Lucrătorii si participantii la procesul de munca care folosesc scările trebuie să poarte
încălţăminte corespunzătoare pentru evitarea alunecării.
Art.32. Este interzis ca pe scara extensibilă să se urce mai mult de un lucrător pentru accesul
la şi de la locul de muncă.
Art.33. Este interzisă repararea scărilor extensibile de către utilizatori. Reparaţiile trebuie
executate numai de către unităţi specializate, de preferinţă de către producători.
Art.34. În cazul în care condiţiile de lucru permit fixarea scării sus, atunci se fixează cârlige
la capetele superioare ale ramelor longitudinale. Pentru ca scara să nu alunece, capetele
inferioare ale ramelor longitudinale trebuie dotate, de la caz la caz, cu saboţi metalici cu
capete ascuţite sau cu saboţi de cauciuc.
Art.35.

Este strict interzisa urcarea pe pervaz si aplecarea peste pervaz.

Art.36. In caz de necesitate, parasirea locului de munca se va face conform masurilor stabilite
si pe cat posibil fara panica, cunoscut fiind faptul ca panica conduce la o crestere
exponentiala a consecintelor unor evenimente deosebite.
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Art.37. Blocarea căilor de acces / evacuare cu materiale, mobilier, aparatură sau orice alte
obiecte, chiar si tempoarar este interzisă.
Art.38. Se interzice depozitarea materialelor in dreptul intrarilor din cladiri, incaperi, peste
capacele hidrantilor de incendiu, a vanelor conductelor de apa, de gaze, instalatiilor electrice
si telefonice.
Art.39.

Depozitarea materialelor de curatenie se va face in spatii special amenajate.

Art.40. In timpul efectuarii operatiilor de curatenie cu ajutorul unor lichide, nu se va produce
umezirea echipamentelor si instalatiilor electrice.
Art.41. Se interzice urcarea pe mese, birouri, scaune, in vederea efectuarii operatiilor de
curatenie. Pentru operatiile de curatenie la inaltime, personalul de curatenie va executa
aceste operatii de la sol cu ajutorul unor prelungitoare speciale destinate acestui scop.
Art.42. Maturarea si spalarea cailor de circulatie se va face in afara orelor de circulatie
intensa (pietonala si rutiera).
Art.43. Mochetele care acopera scarile vor fi bine fixate pe trepte pentru a se evita alunecarea
accidentala a persoanelor.
Art.44. Pardoselile din incaperi trebuie sa fie intretinute curate iar urmele de ulei si apa
trebuie inlaturate pentru a se evita alunecarile.
Art.45. Trebuie semnalate conducerii orice defectiuni in pardoseli (sparturi sau rupturi de
linoleum, covoare, etc.).
Art.46. Este interzisa folosirea carucioarelor, pubelelor, tomberoanelor, si containerelor
defecte, deteriorate pentru a nu se produce loviri sau raniri.
Art.47. Actionarea pubelelor, tomberoanelor, containerelor sau carucioarelor se va face
numai prin impingere.
Art.48. Uneltele manuale vor fi pastrate in locuri special amenajate si vor fi asezate in asa fel
incat sa nu poata produce accidente.
Art.49. Dupa terminarea lucrului si inainte de fiecare masa este obligatorie efectuarea igienei
individuale (spalat, curatat, dezinfectat).
Art.50. Lucratorii care efectueaza operatii de spalare si dezinfectare vor folosi echipamentul
individual de protectie adecvat.
Art.51. Este interzisa curatarea si dezinfectarea obiectelor sanitare fara utilizarea
echipamentului de protectie si lucru din dotare (manusi din cauciuc, halate etc.).
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Art.54. Inainte de luarea mesei, lucratorii isi vor schimba echipamentul si se vor spala pe
maini cu sapun.
Art.55. Substantele folosite la curatarea si dezinfectarea obiectelor sanitare se vor utiliza
conform reglementarilor organelor sanitare si instructiunilor emise de furnizori.
Art.56. Este interzisa spalarea cu lichide inflamabile a mochetelor, carpetelor, parchetului
etc., precum si uscarea lor in interiorul spatiilor ce nu sunt destinate acestui scop.
Art.57. Lucratorii care manipuleaza si utilizeaza in activitate substante insecticide va fi
instruit asupra modului de folosire si a pericolului ce il prezinta pentru organismul uman.
Art.58.

Este interzisa folosirea substantelor insecticide necunoscute.

Art.59. Este interzisa amplasarea ghivecelor de flori pe pervazul ferestrelor, langa
balustradele scarilor sau pe caile de evacuare.
Art.60. Fiecare lucrator are obligaţia să verifice înainte de începerea activităţii, buna
funcţionare a echipamentelor pe care le utilizeaza, cu excluderea operatiunilor de demontare
sau acces in zone pentru care este necesar personal specializat.
Art.61. In timpul programului de lucru exploatarea echipamentelor se va face numai conform
instrucţiunilor de utilizare de catre personalul care le are in dotare.
Art.62. In cazul in care se constata anomalii in functionarea echipamentului din dotare sau
care pot impiedica buna functionare a acestuia, lucratorul este obligat sa intrerupa activitatea,
sa anunte persoana desemnata pentru astfel de situatii si seful ierarhic, fara ca prin aceasta sa
puna in pericol sanatatea si securitatea in munca a propriei persoane sau a celorlalte persoane
din incinta punctului de lucru.
Art.63. Punerea in functiune a unui echipament dupa revizii sau reparatii se va face numai
dupa ce personalul autorizat sa efectueze revizia sau reparatia confirma in scris ca
echipamentul respectiv este in stare buna de functionare.
Art.64. Cordoanele de alimentare trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
- sa nu prezinte risc de electrocutare prin atingere directa, la trecerea pe planul de lucru
sau pe pardoseala;
- sa aiba o lungime suficienta pentru a se adapta nevoilor reale si previzibile ale
utilizatorilor, fara a fi supus la eforturi de intindere nejustificate;
- sa asigure accesul usor pentru intretinere sau verificare.
Art.65. Se interzice lucratorilor:
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sa intervina la tablouri electrice, prize, stechere, cordoane de alimentare sau la orice alte
instalatii auxiliare specifice;
sa indeparteze dispozitivele de protectie;
interventia neautorizata asupra echipamentului;
continuarea lucrului, atunci cand constata o defectiune.

Art.66. Intervenţia altor persoane, decât a celor autorizate pentru întreţinerea şi repararea
echipamentelor tehnice, sau utilizarea echipamentelor tehnice care prezinta improvizatii
constituie abatere grava de la prezentele instructiuni proprii.
Art.67. Defectiunile ce apar in functionarea instalatiilor frigorifice vor fi remediate numai de
catre persoane de specialitate calificate.
Art.68. Este interzisa utilizarea aparatelor care prezinta pericol de incendiu (resouri, spirtiere,
lampi cu gaze etc.).
Art.69. La curatatul zapezii lucratorii vor lucra la o distanta de cel putin 5 m unul fata de
celalalt.
Art.70. La ridicarea capacelor de la caminele de canal in vederea aruncarii zapezi se va
proceda cu atentie, folosing carlige sau tarnacoape. Deschiderea capacelor cu mainile este
interzisa.
Art.71.

Se interzice lasarea caminelor de canal descoperite.

Art.72. In jurul canalelor deschise pentru descarcarea zapezii se va imprastia sare si nisip,
pentru a se preintampina alunecarea. Gurile de canal deschise vor fi imprejmuite si
semnalizate.
ASPIRATORUL DE PRAF
Art.73. Este interzisa folosirea aspiratorului cu defectiuni de functionare a motorului sau
cordonul de alimentare cu izolatia deteriorata.
Art.74. Utilizarea aspiratorului se va face dupa o verificare a functionarii motorului, starea
furtunului, a anexelor si a cordonului de alimentare cu energie electrica. Daca se constata
defectiuni in functionare, se va solicita interventia persoanelor cu calificare (electrician,
mecanic).
Art.75. Folosirea aspiratoarelor care efectueaza si alte operatii pentru care sunt prevazute o
serie de dispozitive, se va face cu respectarea prevederilor de exploatare, elaborate de catre
firma producatoare.
Art.76. Este interzisa utilizarea aspiratoarelor pentru pulverizarea substantelor insecticide sau
a substantelor explozive.
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Art.77. Prezentele instructiuni vor fi prelucrate cu tot personalul care executa activitati de
curatenie din cadrul societatii de catre conducatorii directi ai locurilor de munca si vor fi
consemnate in mod obligatoriu in fisele individuale de instructaj, sub semnatura.
Art.78. 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 PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
Ing. Mihai STAN
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