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INSTRUCŢIUNE 

de securitate şi sănătate în muncă 

pentru personalul care lucrează la  

aparatul de multiplicat  

nr.  8 

 
I. Cerinţe generale de securitate şi sănătate în muncă 

1. La efectuarea lucrărilor la aparatele de multiplicat se admit persoanele care 

au împlinit vîrsta de 18 ani, care au însuşit programul de instruire 

introductiv-generală şi deţin grupul I de electrosecuritate (în mod obligatoriu 

la încadrarea în muncă). 

2. Se admit la lucru doar persoanele care au însuşit instruirea la locul de muncă 

şi care au susţinut examenul medical de aptitudine la efectuarea lucrărilor  

de multiplicare. 

3. Nu se admit la lucru la efectuarea lucrărilor de multiplicare femeile din 

momentul stabilirii gravidităţii şi în perioada alăptării. 

4. Persoanele admise la efectuarea lucrărilor de multiplicare trebuie să fie în 

deplină capacitate de muncă, să respecte disciplina muncii, Regulamentul de 

Ordine Internă. 

5. Lucrul la aparatele de multiplicat se atribuie la categoria de lucrări cu 

condiţii nocive. Aceste condiţii pot fi: 

- fizice: cîmp electromagnetic sau radiaţie neionizantă, electrocutarea; 

- chimice: existenţa în zona de lucru a unor cantităţi sporite de ozon, oxid 

de azot şi epiclorhidrin. 

6. Încăperea pentru efectuarea lucrărilor la aparatele de multiplicat trebuie să 

fie utilată cu sisteme de încălzire şi condiţionare a aerului.  



7. Suprafaţa încăperii pentru un lucrător trebuie să fie nu mai mică de 6,0 m2 şi 

în volum nu mai mic de 15 m3.  

8. Depărtarea aparatului de la perete trebuie să fie nu mai mică de 1,0 m. 

9. Personalul care lucrează la utilajul de multiplicare trebuie să respecte 

regulile securităţii anti-incendiare şi să cunoască locul amplasării 

mijloacelor primare de stingere a incendiilor. 

10. În caz de apariţie a unor defecte (dereglări) ale utilajului, imediat  trebuie de 

oprit lucrul, de  deconectat aparatul de la reţeaua electrică şi de anunţat 

conducătorul locului de  muncă. 

11. În caz de accident de muncă, accidentatul sau persoana prezentă trebuie 

imediat să anunţe administraţia instituţiei. 

12. În procesul de lucru, personalul trebuie să respecte instrucţiunea de 

exploatare a aparatului, regulile de igienă personală şi să menţină locul de 

muncă în ordine şi curăţenie. 

13. Persoanele care au admis neîndeplinirea cerinţelor acestei instrucţiuni de 

securitate şi sănătate a muncii vor fi trase la răspundere disciplinară conform 

Regulamentului de Ordine Internă şi (după necesitate) supuse verificării 

cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.  

 

II. Cerinţe de sănătate şi securitate în muncă pînă la începerea lucrului 

1. De aerisit încăperea şi de demarat sistemul de condiţionare a aerului. 

2. A aduce în ordinea cuvenită locul de lucru. 

3. A se convinge că iluminarea locului de muncă este suficientă. 

4. A examina starea tehnică a aparatului de multiplicat. 

5. A se convinge de lipsa unor deteriorări ale cablului şi a prizei de conectare la 

reţeaua electrică. 

 

III. Cerinţe de securitate şi sănătate în muncă în timpul lucrului 

1. De conectat aparatul de multiplicat la reţeaua electrică şi de controlat 

funcţionarea  corectă a lui. 

2. Se interzice conectarea aparatului cu mîinile umede sau ude. 

3. De respectat regulile de exploatare a aparatului, de a nu admite pătrunderea 

umezelii în el. 

4. A nu se apleca asupra aparatului în funcţiune, a se afla (în măsura 

posibilităţii) cît mai departe de aparat. 

5. A nu instala sau pune obiecte străine pe aparatul de multiplicat. 

6. A nu lăsa fără supraveghere aparatul de multiplicat conectat la reţeaua 

electrică şi fiind în acţiune. 

 



IV. Cerinţe de securitate şi sănătate în muncă în situaţii de avarie 

1. În cazul apariţiei a unor defecte a aparatului de multiplicat (scînteiere, miros 

de ars, deteriorarea izolaţiei cablurilor), de deconectat de la reţeaua electrică 

şi de anunţat conducătorul locului de muncă. 

2. În caz de scurt circuit şi aprinderea aparatului, imediat de deconectat de la 

reţeaua electrică şi de întreprins măsuri pentru stingerea focului cu ajutorul 

extinctorului (stingătorului) şi de anunţat conducătorul locului de muncă. 

3. În caz de electrocutare este necesar imediat de eliberat accidentatul de sub 

acţiunea curentului, deconectînd aparatul de la reţea, de acordat primul ajutor 

medical şi de chemat ambulanţa (903). 

 

V. Cerinţe de securitate şi sănătate în muncă la finisarea lucrului 

1. De deconectat aparatul de multiplicat de la reţeaua electrică. Nu se admite 

de a trage de cablu pentru a scoate din priză furca staker-ului. 

2. A aduce în ordinea cuvenită locul de lucru, de deconectat sistemul de 

condiţionare, minuţios de spălat mîinile şi faţa cu săpun. 
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