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ANEXA 3 

 

 

 

INSTRUCȚIUNI   PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ/PSI    

 

 

 

Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă (extras din Lg nr. 319/2006) 

Fiecare lucrător trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, 

astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, 

cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 

(1) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prezentate, lucrătorii au următoarele obligații: 

a) să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport 

și alte mijloace de producție; 

b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau 

să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 

c) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a 

dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și 

clădirilor, și să utilizeze corect aceste dispozitive; 

d) să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care 

au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și 

orice deficiență a sistemelor de protecție; 

e) să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de 

propria persoană; 

f) să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face 

posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii 

sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor; 

g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a 

permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri 

pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate; 

h) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și 

măsurile de aplicare a acestora; 

i) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.  
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(2) Obligațiile prevăzute la alin. (1 ) se aplică, după caz, și celorlalți participanți la procesul de muncă, 

potrivit activităților pe care aceștia le desfășoară. 

 

MASURI DE PREVENIRE A RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE 

PROFESIONALA 

- Este obligatorie utilizarea echipamentelor individuale de protectie (halate de protectie, măști, mănuși, 

viziere); 

- Este interzis fumatul în incinta locatiilor vizitate. 

- Este obligatorie insusirea si respectarea etapelor descrise in instructiunile si procedurile de lucru. 

- Se interzice începerea lucrului până nu se va asigura delimitarea corespunzatoare a zonelor in care se 

va desfașura activitatea în centre; 

- Este interzisă stationarea in zone periculoase: pe caile de acces (pacienti, mărfuri); 

- Este interzisă admiterea la lucru a lucratorilor care în prealabil au consumat bauturi alcoolice; este 

interzisă deținerea și consumul de astfel de băuturi în timpul lucrului/vizitelor; 

 

 

Riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice locurilor de muncă 

 În general, la locurile de muncă din instituție, salariații pot fi supuși următoarelor riscuri și 

îmbolnăviri profesionale: 

1. electrocutarea datorită folosirii necorespunzătoare a echipamentelor tehnice acționate electric și 

nerespectării instrucțiunilor de exploatare a echipamentelor de calcul; 

2. îmbolnăviri datorită expunerii la agenți biologici și agenți chimici; 

3. loviri datorita amenajării incorecte a locurilor de muncă, în ceea ce privește repartizarea 

echipamentelor tehnice, mobilierului etc.; dimensionarea și stabilirea incorectă a căilor de acces pentru 

libera trecere sau evacuare în caz de pericol; 

4. riscul de claustrofobie sau accidentare datorită folosirii lifturilor defecte sau blocate; 

5. accidentări datorita nerespectării regulilor și a semnelor de circulație în interiorul instituției și 

spațiilor ce aparțin instituției, cât și în afara acesteia, atât în calitate de pieton, cât și de conducător auto; 

6. risc de apariție a stresului datorită încordării psihice permanente, valoarea mare a lucrărilor de 

executat și importanța acestora, întocmirii unor lucrări urgente, apărute pe parcurs peste sarcina de 

muncă planificată, lipsei informațiilor, lucrului defectuos cu personalul din subordine sau cu care se 

colaborează; 
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7. afectarea vederii datorită nivelului de iluminare scăzut; 

8. afectarea sistemului auditiv al salariaților datorită zgomotului peste limitele admise; 

9. vătămarea corporală și afecțiuni ale corpului datorită manipulării, transportului prin purtare și cu 

mijloace nemecanizate și depozitării defectuoase a materialelor; 

10. riscul vătămării corporale datorită folosirii necorespunzătoare a utilajelor mecanice: polizoare, 

bormașini, strunguri, aparate de sudură; 

11.  riscul unor explozii datorită manevrării incorecte a tuburilor de oxigen și acetilenă; 

12.  riscul intoxicării cu monoxid de carbon datorită exploatării necorespunzătoare a centralelor termice; 

13.  riscul vătămărilor corporale în cazul lucrărilor de înlocuire a geamurilor; 

14.  riscul vătămărilor corporale în cazul alunecării picioarelor scărilor portabile. 

15. Desfăsurarea activității fără asigurarea conditiilor de prevenire a incendiului – în unitățile 

monitorizate se va urmări existența PLANULUI DE EVACUARE A PERSOANELOR SI 

BUNURILOR și plasarea acestuia la loc vizibil, existența mijlocelor de stingere a incendiilor 

(stingătoare, hidranți interior de incendiu) 

16. Deplasarea/staționarea in zone periculoase: pe caile de acces auto, sub sarcina mijloacelor de ridicat, 

etc.  

17. Cădere de la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare, dezechilibrare 

18. Cădere de la inaltime prin pasire in gol, dezechilibrare, alunecare 

19. Executarea de manevre/operatii nepermise de legislatia care reglementează circulatia pe drumurile 

publice – neadaptarea vitezei la conditiile atmosferice, neacordare de prioritate, neatentie in deplasare 

etc. 

20. Omiterea utilizarii echipamentelor de protecție (măști, mănuși, halat protectie, viziera), si a celorlalte 

mijloace de protectie din dotare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructaj privind circulația pe drumurile publice 
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Fiecare salariat/expert independent care se deplasează cu autovehiculele pe drumurile publice are 

obligația să respecte legislația privind circulația pe drumurile publice, respectiv  
 

OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice 

 

CAPITOLUL V - Reguli de circulație 

Secțiunea 1 - Obligațiile participanților la trafic 

Art.35. (1) Participanții la trafic trebuie sa aibă un comportament care să nu afecteze fluența și siguranța 

circulației, să nu pună in pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor și să nu aducă prejudicii 

proprietății publice ori private. 

(2) Participanții la trafic sunt obligați ca, la cererea polițistului rutier, să înmâneze acestuia documentul 

de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare sau de înregistrare a 

vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum si alte documente prevăzute 

de lege. 

(3) În exercitarea atribuțiilor care ii revin, polițistul rutier are dreptul sa verifice vehiculul, precum si 

identitatea conducătorului sau a pasagerilor aflați in interiorul acestuia atunci când exista indicii despre 

săvârșirea unei fapte de natură contravențională sau penală. 

Art.36. (1) Conducatorii de autovehicule și tractoare agricole sau forestiere și persoanele care ocupă 

locuri prevăzute prin construcție cu centuri sau dispozitive de siguranță omologate trebuie să le poarte 

in timpul circulatiei pe drumurile publice, cu exceptia cazurilor prevăzute în regulament. 

(1.1) Conducatorii de autovehicule avand locuri prevazute prin constructie cu centuri de siguranta trebuie 

sa informeze pasagerii cu privire la obligatia legala de a le purta în timpul circulatiei pe drumurile 

publice. 

(3) Conducatorilor de vehicule le este interzisa folosirea telefoanelor mobile atunci când aceștia se află 

in timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip "mâini libere". 

Art.37. (1) Conducătorii de vehicule sunt obligati sa oprească imediat, pe acostament sau, in lipsa 

acestuia, cat mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, in sensul de deplasare, la 

apropierea si la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara care au in funcțiune mijloacele 

speciale de avertizare luminoasa de culoare rosie si sonore. 

(2) Conducătorii de vehicule sunt obligati să reducă viteza, sa circule cat mai aproape de marginea 

drumului in sensul de deplasare si sa acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie 

prioritara care au in functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare albastra si sonore. 

(3) În situațiile prevăzute la alin.(1) si (2), pietonilor le sunt interzise traversarea si circulatia pe carosabil 

pana la trecerea vehiculelor respective. 

Art.39. Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa comunice politiei rutiere, la 

cererea acesteia si in termenul solicitat, identitatea persoanei careia i-a incredintat vehiculul pentru a fi 

condus pe drumurile publice. 

Sectiunea a 2-a - Reguli pentru circulatia vehiculelor 

1. Pozitii in timpul mersului si circulatia pe benzi 

Art.41. (1) Vehiculele si animalele, atunci când circulă pe drumurile publice pe care le este permis 

accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, in sensul de circulație, cat mai aproape 

de marginea părții carosabile, cu respectarea semnificației semnalizării rutiere si a regulilor de circulatie. 
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(2) Numerotarea benzilor de circulatie pe fiecare sens se efectuează in ordine crescatoare de la marginea 

din partea dreapta a drumului catre axa acestuia. In cazul autostrăzilor, banda de urgenta nu intra in 

numerotarea benzilor de circulatie. 

(3) Daca un drum este prevazut cu o pista pentru biciclete, bicicletele și trotinetele electrice vor fi 

conduse numai pe pista respectiva. In lipsa acestei piste, circulatia trotinetelor electrice este permisa 

numai pe sectoarele de drum unde viteza maxima admisa pentru circulatia vehiculelor este de 50 km/h. 

Art.42. Când circulația se desfasoara pe doua sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de catre 

conducatorii de vehicule in functie de intensitatea traficului si viteza de deplasare, avand obligatia sa 

revina pe prima banda ori de cate ori acest lucru este posibil, daca aceasta nu este destinata vehiculelor 

lente sau transportului public de persoane. 

Art.43. (1) Daca un drum este prevăzut cu o bandă destinată vehiculelor lente sau transportului public 

de persoane, semnalizata ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectiva. 

(2) Conducatorul de vehicul care circula pe banda situata langa marginea partii carosabile trebuie sa 

acorde prioritate de trecere vehiculelor care efectueaza transport public de persoane numai atunci cand 

conducătorii acestora semnalizează intentia de a reintra in trafic din statiile prevazute cu alveole si s-au 

asigurat ca prin manevra lor nu pun in pericol siguranta celorlalti participanti la trafic. 

2. Mijloacele de avertizare folosite de conducatorii de vehicule 

Art.44.(1) In circulatia pe drumurile publice conducatorii de vehicule pot folosi, in conditiile prevazute 

de regulament, mijloacele de avertizare sonora si luminoasa aflate in dotare si omologate. 

(2) in circulatia pe autostrazi, pe drumurile expres si pe cele nationale europene (E) conducatorii de 

autovehicule si tractoare agricole sau forestiere sunt obligati sa foloseasca si in timpul zilei luminile de 

intalnire sau luminile pentru circulatia diurna. 

(3) Conducatorii motocicletelor si mopedelor sunt obligati sa foloseasca luminile de intalnire pe toata 

durata deplasarii acestora pe drumurile publice. 

(4) In circulatia pe drumurile publice se interzice detinerea la vedere, montarea si folosirea mijloacelor 

speciale de avertizare sonora si luminoasa pe si in alte autovehicule decat cele prevazute la art.32 alin.(2), 

precum si detinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturba buna functionare 

a dispozitivelor de supraveghere a traficului. 

(5) Conducatorii de autovehicule pot fi avertizati de politia rutiera in legatura cu prezenta in trafic a 

dispozitivelor de masurare a vitezei, prin mass-media sau panouri de avertizare. Conducatorii de 

autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de masurare a vitezei. 

3. Depasirea 

Art.45. (1) Depasirea este manevra prin care un vehicul trece inaintea altui vehicul ori pe langa un 

obstacol, aflat pe acelasi sens de circulatie, prin schimbarea directiei de mers si iesirea de pe banda de 

circulatie sau din sirul de vehicule in care s-a aflat initial. 

(2) Conducătorul vehiculului care se angajează in depasire trebuie sa se asigure ca vehiculul care circula 

in fata sau in spatele lui nu a initiat o asemenea manevra. 

(3) Atunci cand prin manevra de depasire se trece peste axa care separa sensurile de circulatie, 

conducatorii de vehicule trebuie sa se asigure ca din sens opus nu se apropie un vehicul si ca dispun de 

spatiu suficient pentru a reintra pe banda initiala, unde au obligatia sa revina dupa efectuarea manevrei 

de depasire. 
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(4) Nu constituie depasire, in sensul alin.(1), situatia in care un vehicul circula mai repede pe una dintre 

benzi decat vehiculele care circula pe alta banda in acelasi sens de circulatie. 

(5) Depasirea se efectueaza numai pe partea stanga a vehiculului depasit. Tramvaiul sau vehiculul al 

carui conducator a semnalizat intentia si s-a incadrat corespunzator parasirii sensului de mers spre stanga 

se depaseste prin partea dreapta. 

(6) Tramvaiul aflat in mers poate fi depasit si pe partea stanga atunci cand drumul este cu sens unic sau 

cand intre sina din dreapta si marginea trotuarului nu exista spatiu suficient. 

4. Trecerea pe lângă vehiculele care circulă din sens opus 

Art.47. Conducătorii vehiculelor care circula din sensuri opuse trebuie sa păstreze intre vehicule o 

distanta laterala suficienta si sa circule cat mai aproape de marginea din dreapta a benzii de circulatie 

respective. 

5. Viteza si distanta dintre vehicule 

Art.48. Conducatorul de vehicul trebuie sa respecte regimul legal de viteza si sa o adapteze in functie de 

conditiile de drum, astfel incât să poatăefectua orice manevră in conditii de siguranta. 

Art.49. (1) Limita maxima de viteza în localități este de 50 km/h. 

(2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localitatilor, administratorul drumului poate stabili, pentru 

autovehiculele din categoriile A si B, si limite de viteza superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele 

de viteza mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu avizul politiei rutiere. 

(3) Pe anumite sectoare de drum, tinand seama de imprejurari si de intensitatea circulatiei, 

administratorul drumului, cu avizul politiei rutiere, poate stabili si limite de viteza inferioare, dar nu mai 

putin de 10 km/h pentru tramvaie si de 30 km/h pentru toate autovehiculele. 

(4) Limitele maxime de viteza, in afara localitatilor, sunt: 

a) pe autostrazi - 130 km/h; 

b) pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) - 100km/h; 

c) pe celelalte categorii de drumuri - 90 km/h. 

Art.50. (1) Vitezele maxime admise in afara localitatilor pentru categoriile de autovehicule prevazute la 

art.15 alin.(2) sunt: 

a) 130 km/h pe autostrazi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 90 km/h 

pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A si B; 

b) 110 km/h pe autostrazi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 80 km/h 

pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, D si D1; 

c) 90 km/h pe autostrazi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 70 km/h 

pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A1, B1 si C1; 

d) 45 km/h, pentru tractoare si mopede. 

(2) Viteza maxima admisa in afara localitatilor pentru autovehiculele care tracteaza remorci sau 

semiremorci este cu 10 km/h mai mica decat viteza maxima admisa pentru categoria din care face parte 

autovehiculul tragator. 

(3) Viteza maxima admisa pentru autovehicule cu mase si/sau gabarite depasite ori care transporta 

produse periculoase este de 40 km/h in localitati, iar in afara localitatilor de 70 km/h. 

(4) Viteza maxima admisa in afara localitatilor pentru autovehiculele ai caror conducatori au mai putin 

de un an practica de conducere sau pentru persoanele care efectueaza pregatirea practica in vederea 
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obtinerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mica decat viteza maxima admisa pentru categoria 

din care fac parte autovehiculele conduse. 

Art.51. Conducatorul unui vehicul care circula in spatele altuia are obligatia de a pastra o distanta 

suficienta fata de acesta, pentru evitarea coliziunii. 

6. Reguli referitoare la manevre 

Art.54. (1) Conducatorul de vehicul care executa o manevra de schimbare a directiei de mers, de iesire 

dintr-un rand de vehicule stationate sau de intrare intr-un asemenea rand, de trecere pe o alta banda de 

circulatie sau de virare spre dreapta ori spre stanga sau care urmeaza sa efectueze o intoarcere ori sa 

mearga cu spatele este obligat sa semnalizeze din timp si sa se asigure ca o poate face fara sa perturbe 

circulatia sau sa puna in pericol siguranta celorlalti participanti la trafic. 

(2) Semnalizarea schimbarii directiei de mers trebuie sa fie mentinuta pe intreaga durata a manevrei. 

7. Intersectii si obligatia de a ceda trecerea 

Art.55. Intersectiile sunt: 

a) cu circulatie nedirijata; 

b) cu circulatie dirijata. In aceasta categorie sunt incluse si intersectiile in care circulatia se desfasoara 

in sens giratoriu. 

Art.56. La apropierea de o intersectie conducatorul de vehicul trebuie sa circule cu o viteza care sa ii 

permita oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participantilor la trafic care au acest drept. 

Art.57. (1) La intersectiile cu circulatie nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa cedeze trecerea 

vehiculelor care vin din partea dreapta, in conditiile stabilite prin regulament. 

(2) La intersectiile cu circulatie dirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa respecte semnificatia 

indicatoarelor, culoarea semaforului sau indicatiile ori semnalele politistului rutier. 

(3) Patrunderea unui vehicul intr-o intersectie este interzisa daca prin aceasta se produce blocarea 

intersectiei. 

(4) In intersectiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circula in interiorul acestora 

au prioritate fata de cele care urmeaza sa patrunda in intersectie. 

Art.58. In cazul vehiculelor care pătrund intr-o intersectie dintre un drum inchis circulatiei publice si un 

drum public, au prioritate acele vehicule care circula pe drumul public. 

Art.59. (1) In intersectiile cu circulatie nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa acorde 

prioritate de trecere vehiculelor care circula pe sine. Acestea pierd prioritatea de trecere cand efectueaza 

virajul spre stanga sau cand semnalizarea rutiera din acea zona stabileste o alta regula de circulatie. 

(2) In intersectii, conducatorii vehiculelor care vireaza spre stanga sunt obligati sa acorde prioritate de 

trecere vehiculelor cu care se intersecteaza si care circula din partea dreapta. 

(3) In intersectiile cu circulatie dirijata prin indicatoare de prioritate, regula prioritatii de dreapta se 

respecta numai in cazul in care doua vehicule urmeaza sa se intalneasca, fiecare intrand in intersectie de 

pe un drum semnalizat cu un indicator avand aceeasi semnificatie de prioritate sau de pierdere a 

prioritatii. 

(4) Cand un semafor cu trei culori are o lumina verde intermitenta suplimentara, montata la acelasi nivel 

cu lumina verde normala a semaforului, sub forma unei sageti verzi pe fond negru, cu varful spre dreapta, 

aprinderea acesteia semnifica permisiunea pentru vehicule de a-si continua drumul in directia indicata 
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de sageata, indiferent de culoarea semaforului electric, cu conditia acordarii prioritatii de trecere 

vehiculelor si pietonilor care au drept de circulatie. 

8. Trecerea la nivel cu calea ferata 

Art.60. (1) Participantii la trafic trebuie sa dea dovada de prudenta sporita la apropierea si traversarea 

liniilor de cale ferata curenta sau industriala, dupa caz. 

(2) La trecerea la nivel cu o cale ferata curenta, prevazuta cu bariere sau semibariere, conducatorii de 

vehicule sunt obligati sa opreasca in dreptul indicatorului ce obliga la oprire, daca acestea sunt in curs 

de coborare ori in pozitie orizontala si/sau semnalele sonore si luminoase care anunta apropierea trenului 

sunt in functiune. 

(3) La trecerea la nivel cu o cale ferata industriala, semnalizata corespunzator, conducatorii de vehicule 

sunt obligati sa se conformeze semnificatiei semnalelor agentului de cale ferata. 

Art.62. (1) La intrarea in intersectiile unde lumina rosie a semaforului este in functiune ori indicatoarele 

obliga la acordarea prioritatii de trecere, conducatorii autovehiculelor prevazute la art.61 alin.(1) trebuie 

sa reduca viteza si sa circule cu atentie sporita pentru evitarea producerii unor accidente de circulatie, in 

caz contrar urmand sa raspunda, potrivit legii. 

(2) Cand doua autovehicule cu regim de circulatie prioritara, care se deplaseaza in misiune avand 

semnalele luminoase si sonore in functiune, se apropie de o intersectie, venind din directii diferite, 

vehiculul care circula din partea dreapta are prioritate. 

Sectiunea a 3-a - Reguli pentru alti participanti la trafic 

Art.72. (1) Pietonii sunt obligati sa se deplaseze numai pe trotuar, iar in lipsa acestuia, pe acostamentul 

din partea stanga a drumului, in directia lor de mers. Cand si acostamentul lipseste, pietonii sunt obligati 

sa circule cat mai aproape de marginea din partea stanga a partii carosabile, in directia lor de mers. 

(2) Pietonii au prioritate de trecere fata de conducatorii de vehicule numai atunci cand sunt angajati in 

traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate si semnalizate corespunzator, ori 

la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor. 

(3) Traversarea drumului public de catre pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin 

locurile special amenajate si semnalizate corespunzator, iar in lipsa acestora, in localitati, pe la coltul 

strazii, numai dupa ce s-au asigurat ca o pot face fara pericol pentru ei si pentru ceilalti participanti la 

trafic. 

(4) Pietonii surprinsi si accidentati ca urmare a traversarii prin locuri nepermise, la culoarea rosie a 

semaforului destinat acestora, sau a nerespectarii altor obligatii stabilite de normele rutiere poarta 

intreaga raspundere a accidentarii lor, in conditiile in care conducatorul vehiculului respectiv a respectat 

prevederile legale privind circulatia prin acel sector. 

Sectiunea a 4-a - Circulatia pe autostrăzi 

Art.74. (1) Pe autostrăzi este interzisa circulatia pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase 

depășite, fără autorizatie speciala de transport eliberata de administratorul drumului public, conform 

reglementarilor in vigoare, a vehiculelor cu tractiune animala, a animalelor, a vehiculelor trase sau 

impinse cu mana, a bicicletelor, trotinetelor electrice și mopedelor, a tractoarelor agricole sau forestiere 

și a mașinilor autopropulsate pentru lucrari agricole, precum și a vehiculelor care, prin constructie sau 

din alte cauze, nu pot depași viteza de 50 km/h. 
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(2) De asemenea, pe autostrazi sunt interzise invatarea conducerii unui vehicul, incercarile prototipurilor 

de sasiuri si de autovehicule, manifestatiile, defilarile, caravanele publicitare, antrenamentele si 

competitiile sportive de orice fel, precum si cortegiile. 

(3) Se interzice circulatia, oprirea sau stationarea autovehiculelor pe banda de urgenta, cu exceptia 

cazurilor justificate, precum si a autovehiculelor cu regim de circulatie prioritar. 

(4) Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de marfuri se efectueaza, de 

regula, numai pe banda marginala din partea dreapta a autostrazii, in sensul de mers. 

Sectiunea a 5-a - Obligatii in caz de accident 

Art.75. Accidentul de circulatie este evenimentul care intruneste cumulativ urmatoarele conditii: 

a) s-a produs pe un drum deschis circulatiei publice ori si-a avut originea intr-un asemenea loc; 

b) a avut ca urmare decesul, ranirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel putin unui vehicul 

sau alte pagube materiale; 

c) in eveniment a fost implicat cel putin un vehicul in miscare; 

Art.76. (1) Vehiculele inmatriculate sau inregistrate, cu exceptia celor cu tractiune animala, care circula 

pe drumurile publice, trebuie sa aiba asigurare obligatorie pentru raspundere civila in caz de pagube 

produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii. 

(2) Politia rutiera dispune masura retinerii certificatului de inmatriculare sau inregistrare si retragerea 

placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate in trafic, 

eliberand dovada fara drept de circulatie. 

(3) Daca detinatorul vehiculului nu face dovada asigurarii acestuia, dupa 30 de zile de la data aplicarii 

masurii prevazute la alin.(2), politia rutiera dispune radierea din evidenta a vehiculului. 

Art.77. (1) Conducatorul unui vehicul implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat 

moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane este obligat sa ia masuri de 

anuntare imediata a politiei, sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului si sa nu paraseasca locul 

faptei. 

(2) Orice persoana care este implicata sau are cunostinta de producerea unui accident de circulatie in 

urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor 

persoane, precum si in situatia in care in eveniment este implicat un vehicul care transporta marfuri 

periculoase este obligata sa anunte de indata politia si sa apeleze numarul national unic pentru apeluri 

de urgenta 112, existent in retelele de telefonie din Romania. 

(3) Este interzis oricărei persoane sa schimbe pozitia vehiculului implicat intr-un accident de circulatie 

in urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor 

persoane, sa modifice starea locului sau sa șteargă urmele accidentului fără incuviintarea politiei care 

cercetează accidentul. 

Art.79. (1) Conducatorii de vehicule implicati intr-un accident de circulatie in urma caruia au rezultat 

numai avarierea vehiculelor si/sau alte pagube materiale sunt obligati: 

a) sa scoata imediat vehiculele in afara partii carosabile ori, daca starea vehiculelor nu permite acest 

lucru, sa le deplaseze cat mai aproape de bordura sau acostament, semnalizandu-le prezenta; 

b) sa se prezinte la unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs accidentul in termen de cel 

mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru intocmirea documentelor de constatare. 

(2) Se excepteaza de la obligatiile prevazute la alin.(1) lit.b): 
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a) conducatorii vehiculelor care incheie o constatare amiabila de accident, in conditiile legii; 

b) conducatorul de vehicul care detine o asigurare facultativa de avarii auto, iar accidentul de circulatie 

a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 

 

Obligații  

Art. 6. - (1) Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile 

de apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi 

mediul. 

(2) Persoana care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă, 

primarul sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului. 

(3) În cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu rea-credinţă, fără motiv întemeiat, autorul răspunde 

contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă cheltuielile ocazionate de deplasarea forţelor de 

intervenţie. 

Art. 7. - (1) În caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când şi cât este raţional posibil, 

semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei, a 

reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice, precum şi a personalului serviciilor de urgenţă. 

(2) În cazul incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe, persoanele 

aflate în apropiere au obligaţia să intervină imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea şi 

stingerea acestora. 

Art. 8. - În cazurile de forţă majoră determinate de incendii, persoanele fizice şi juridice care deţin, cu 

orice titlu, terenuri, construcţii, instalaţii tehnologice sau mijloace de transport au următoarele obligaţii: 

a) să permită necondiţionat accesul serviciilor de urgenţă şi al persoanelor care acordă ajutor; 

b) să permită necondiţionat utilizarea apei, a materialelor şi a mijloacelor proprii pentru operaţiuni de 

salvare, de stingere şi de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane; 
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c) să accepte măsurile stabilite de comandantul intervenţiei pentru degajarea terenurilor, demolarea unei 

construcţii sau a unei părţi din construcţie, tăierea/dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea 

temporară 

a activităţilor sau evacuarea din zona periclitată şi să acorde sprijin, cu forţe şi mijloace proprii, pentru 

realizarea acestor măsuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTAJ PRIVIND  

MĂSURILE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA VIRUSULUI COVID-19 

 

 

Măsurile de protecție împotriva virusului COVID-19 

- Spălat des pe mâini cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde, mai ales după ce ai fost într-

un loc public sau după ce îți sufli nasul, tușești sau strănuți. (pentru a te șterge pe mâini folosește, de 

preferat, prosoape de hârtie). 

- Dacă nu sunt disponibile apa și săpunul, utilizează un produs de dezinfectare a mâinilor. Acoperă 

cu lichidul toată suprafața mâinilor și freacă-ți mâinile până când se simt uscate. 

- A NU se intra în contact direct cu membrii familiei, atunci când revii la domiciliu, înainte 

de igienizarea mâinilor. 

- Dacă strănuți sau tușești acoperă-ți gura și nasul cu un șervețel de unică folosință, pe care ai grijă 

să îl arunci imediat la coșul de gunoi. 

- Evită să îți atingi ochii, nasul și gura cu mâinile neigienizate. 

- Distanțează-te de ceilalți în cazul în care COVID-19 se răspândește în propria comunitate. Acest 

lucru este cu atât mai important pentru persoanele care prezintă un risc mai mare de îmbolnăvire. 

- Evitați zonele aglomerate unde sunteți expuși la contact direct și/sau interacțiune cu un număr 

mare de persoane, de tipul adunărilor publice, cozi, zone de trafic intens, zone de recreere. 
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- Limitați la maximum orice contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din familia 

restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrățișările, sărutul obrajilor sau al mâinilor, 

atingerea fețelor cu mâinile. 

- Se recomandă, inclusiv în privința persoanelor împreună cu care locuiți, să NU intrați în contact 

direct decât după igienizarea mâinilor atunci când reveniți la domiciliu. 

- Evitați atingerea suprafețelor care sunt atinse în mod frecvent și de alte persoane, precum: 

balustrade, clanțe, mânere, butoane de lift sau de acces. În cazul în care sunteți totuși nevoiți să atingeți 

aceste suprafețe, protejați-vă folosind șervețele de unică folosință. 

-   Păstrați o distanță semnificativă, de 2 metri, față de celelalte persoane pe care le întâlniți. În cazul 

în care vă aflați în transportul în comun încercați să NU stați față în față cu alte persoane. 

- Asigurați-vă, după folosirea transportului în comun, că v-ați igienizat mâinile înainte de a vă 

atinge fața, nasul sau gura. 

- Folosiți, pe cât posibil, rute sau modalități alternative de transport pentru a evita zonele 

aglomerate de trafic de persoane. În cazul în care programul vă permite, folosiți intervalele orare cu nivel 

scăzut de trafic de persoane. 

- Limitați la maximum orice contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din familia 

restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrățișările, sărutul obrajilor sau al mâinilor, 

atingerea fețelor cu mâinile. 

- Limitați folosirea bancnotelor și a monedelor, optând pentru plăți cu cardul/telefonul sau plăți 

on-line. Transmiterea virușilor se realizează într-o pondere semnificativă prin intermediul banilor, cu 

care ia contact, statistic, un număr foarte mare de persoane. 

   

 

Legea nr. 55/2020  

privind măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 

 Articolul 9 

(1) Pe durata stării de alertă se pot suspenda activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor 

şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, cu 

acordul CNSSU. 

(3) Prin excepţie de la alin. (1), sunt permise următoarele activităţi comerciale: 

a) vânzarea produselor electronice şi electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea 
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acestora la domiciliul/ sediul cumpărătorului; 

b) activitatea desfăşurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat 

direct din exteriorul incintei şi este întreruptă comunicarea cu restul complexului; 

c) activitatea desfăşurată de către magazinele agroalimentare, farmacii, cabinetele stomatologice, 

curăţătorii de haine şi centrele de îngrijire personală, precum şi vânzarea produselor şi serviciilor de 

optică medicală. 

(4) Personalul care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (2) şi (3) are obligaţia de a purta în 

permanenţă mască ce va fi schimbată la un interval de cel mult 4 ore, iar operatorul economic va 

asigura măşti pentru aceştia, precum şi soluţii de dezinfecţie a mâinilor în zona de acces în incintă. 

Purtarea măştilor de protecţie de către client şi respectarea normelor de distanţare la case de 

marcat sunt obligatorii. 

 

Articolul 19 

 Conducătorii centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor 

rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, 

prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, precum şi în regulamentele-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale, au obligaţia de a asigura măsurile de continuitate a activităţii pe 

durata stării de alertă, având dreptul să stabilească programul de lucru al angajaţilor, în condiţiile 

legii. 

 

 

 

Am luat la cunoștință, 

 

Data ____________, ora _________________________ 

Numele si prenumele __________________________________ 

Semnătura _____________________________ 
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