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INSTRUCŢIUNI PROPRII
PENTRU ACTIVITATEA DE
EXPLOATARE A ECHIPAMENTELOR DE CALCUL
IPSSM 2 –Echipamente de calcul
Instrucţiunile proprii pentru activitatea de exploatare a echipamentelor de calcul
au fost
elaborate ţinând cont de reglementările existente în domeniul securităţii muncii precum şi pe baza
studierii proceselor de muncă şi stabilirii pericolelor specifice, astfel încât, pentru fiecare pericol,
normele să cuprindă cel puţin o măsură de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului
de muncă.
Structura acestor prevederi este făcută pe tipuri de lucrări, pentru fiecare tip de lucrare
prevederile urmărind o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune al executantului în
procesul de lucru.
1. Conţinut, scop
1. Instrucţiunile proprii pentru activitatea de exploatare a echipamentelor de calcul, cuprind măsuri
de prevenire a accidentelor de muncă.
2. Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele instrucţiuni au ca scop eliminarea factorilor
periculoşi existenţi în sistemul de muncă, propriu fiecărui element component al acestuia (executant,
sarcină de muncă, mijloace de producţie, mediu de muncă).
2. Domeniul de aplicare
Prezentele instrucţiuni se aplică pentru activitatea de exploatare a echipamentelor de calcul.
Prevederile prezentelor instrucţiuni se aplică cumulativ cu prevederile celorlalte acte normative din
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
3. Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă
1. La locurile de muncă în care se desfăşoară activităţi de exploatare a echipamentelor de calcul vor
fi repartizate numai persoane care cunosc echipamentele tehnice, instalaţiile, au calificarea necesară şi
au fost instruite din punct de vedere al protecţiei muncii.
2. La începerea programului angajaţii se vor prezenta odihniţi.
3. La efectuarea activităţilor exploatare a echipamentelor de calcul vor fi repartizaţi numai lucrători
care au corespuns controlului medical obligatoriu, conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii.
4. La repartizarea în muncă a tinerilor, a femeilor gravide precum şi a persoanelor cu diverse
infirmităţi vor fi respectate prevederile în vigoare, privind angajarea acestor categorii de personal (Codul
muncii, OUG 96/2003, etc.)
5. Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca, se va face pe faze in conformitate cu
prevederile cap V, din Normele metodologice de aplicare ale Legii nr 319/2006. Durata între două
instructaje va fi de 6 (şase) luni.
4. Organizarea locului de muncă şi a activităţilor
1. Toate căile de acces ale spaţiilor de lucru vor fi menţinute în stare de curăţenie, libere de orice
obstacol, pentru a se evita expunerea salariaţilor la accidente.
2. Se interzice asezarea ambalajelor, produselor în dreptul uşilor, în zonele de circulaţie.
3. Toate echipamentele actionate electric vor fi racordate la centura de impamintare.
4. Sunt interzise lucrătorilor intervenţiile la diversele instalaţii existente.
5. Protecţia împotriva electrocutării
1. Echipamentele si utilajele acţionate electric vor fi protejate prin carcase, apărători etc., astfel
încât elementele aflate normal sub tensiune să nu poată fi atinse.
2. Cablurile electrice vor fi pozate corespunzător şi protejate împotriva deteriorărilor mecanice,
termice, chimice etc.
3. Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor, apărătorilor etc. la echipamentele aflate sub
tensiune.
4. Se interzice lucrul la maşinile de, cu mâinile umede sau murdare de grăsime.
5. Se interzice lucrul la cand acestea au carcasele demontate.

6. Toate reparaţiile, reglajele sau alte intervenţii asupra instalaţiilor electrice se vor face numai de
către electricieni autorizaţi după întreruperea alimentării cu energie electrică.
6. Protecţia împotriva incendiilor şi exploziilor
1. Fumatul este permis numai în spaţiile special amenajate în acest scop.
2. Spatiul de lucru va fi dotat cu mijloace de protectie impotriva incendiilor.
7. Exploatarea echipamentelor de calcul
1. Se interzice lucratorilor sa utilizeze echipamentele de calcul pe care nu le cunosc si pentru care nu au
instruirea necesara.
2. Punerea sub tensiune a tablourilor de distributie va fi efectuata numai de catre personalul autorizat in
acest scop. Se interzice personalului de deservire a echipamentelor de calcul sa intervina la tablouri
electrice, prize, stechere, cordoane de alimentare, grupuri stabilizatoare, instalatii de climatizare sau
la orice alte instalatii auxiliare specifice.
3. La punerea sub tensiune a calculatoarelor electronice se vor respecta, in ordine urmatoarele prevederi
a. punerea sub tensiune a unitatii centrale, prin actionarea butonului corespunzator de pe
panoul unitatii centrale.
b. punerea sub tensiune a echipamentelor periferice prin actionarea butoanelor
corespunzatoare de pe panourile de comanda, in succesiunea indicata in documentatia
tehnica a calculatorului.
4. Scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor electronice se va realiza in succesiunea inversa celei
prevazute la punerea sub tensiune.
5. 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 buna stare de functionare.
6. Se interzice indepartarea dispozitivelor de protectie ale echipamentelor de calcul.
7. Se interzice efectuarea oricarei interventii in timpul functionarii echipamentului de calcul.
8. Functionarea echipamentelor de calcul va fi permanent supravegheata pentru a se putea interveni
imediat ce se produce o defectiune. Se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci
cand se constata o defectiune a acestuia. Remedierea defectiunilor se va realiza numai de catre
personalul de intretinere autorizat.
9. Daca in timpul functionarii echipamentului de calcul se aud zgomote deosebite, acesta va fi oprit si
se va anunta personalul de intretinere pentru control si remediere.
10. Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fara legatura la pamant.
11. Inlocuirea sigurantelor la instalatiile electrice se va face numai de catre personalul autorizat in acest
scop.
12. La utilizarea imprimantelor se va evita atingerea partilor fierbinti. Orice interventie in timpul
functionarii imprimantelor, permisa in documentatia tehnica, se va realiza cu luarea masurilor de
evitare a antrenarii partilor corpului de catre imprimanta.
13. Se interzice fumatul in incaperile cu volum mare de documente.
14. In cazul unui inceput de incendiu in sala calculatoarelor, se va actiona cu stingatorul cu praf si dioxid
de carbon. Reluarea lucrului in zonele de actiune a dioxidului de carbon se va face numai dupa
ventilarea spatiilor respective cu instalatia de climatizare in functiune, in circuit deschis, un timp
stabilit in functie de capacitatea ventilatoarelor si volumul incaperilor, dar nu mai putin de o ora.
15. Se interzice consumul alimentelor pe masa suport a calculatorului sau deasupra tastaturii.
16. In timpul lucrului la videoterminale, se va evita purtarea ochelarilor colorati. Pentru evitarea
reflexiilor difuze sau speculare se vor utiliza filtre antireflexii ( sub forma de retea, aplicate pe
suprafata ecranului ).
17. Utilizatorii echipamentelor de calcul prevazute cu ecran de vizualizare trebuie sa cunoasca
necesitatea si posibilitatile de reglare a echipamentului si mobilierului de lucru. Reglarile se vor
efectua in raport cu cerintele sarcinii de munca, conditiile de mediu si cu caracteristicile
antropofunctionale si psihofiziologice individuale. Se vor regla in principal : luminatia ecranului,
contrastul intre caractere si fond, pozitia ecranului (inaltime, orientare, inclinare) / inaltimea si
inclinarea suportului pentru documente / inaltimea suprafetei de sedere a scaunului, inclinarea si
inaltimea spatarului scaunului.
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