INSTRUCTAJ DE PREVENIRE A RISCURILOR PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ PE
TIMPUL STAGIULUI DE PRACTICĂ PENTRU STUDENŢI / MASTERANZI
Art. 1. Instructajul este întocmit în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în
muncă, nr. 319/2006, art. 7, alin.(3), lit. i), art. 13, lit. d, e) şi art. 22, H.G. nr. 1425/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă
nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 15, alin.(1), pct. 3 și a Ordinului nr.
3955/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul
programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei-cadru privind
efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau
masterat.
Art. 2. Scopul instruirii: prevenirea riscurilor de accidentare a practicantului, pe timpul
efectuării stagiului de practică și pe timpul deplasării pe traseul de la adresa de
domiciliu/reședință a practicantului la adresa de efectuare a stagiul de practică, respectiv de la
adresa de efectuare a stagiului de practică a partenerului de practică la adresa de
domiciliu/reședință a practicantului, la data încheierii stagiului de practică.
Art. 3. Efectuarea stagiului de practică la parteneri de practică, se face în conformitate cu
planul de învăţământ din cadrul studiilor universitare de licență, respectiv din cadrul programului
de studii universitare de masterat şi detaliat în Metodologia de practică.
Art. 4. (1) În conformitate cu Metodologia de practică, se derulează activităţile privind
întocmirea şi semnarea documentelor de practică (acordul de parteneriat, convenţia cadru, etc).
(2) La data semnării convenţiei cadru, practicantul va completa şi semna fişa privind
declararea traseului pentru deplasarea către partenerul de practică şi retur în vederea efectuării
stagiului de practică. Modelul fişei este prezentat în Anexa nr. 16
(3) Pe durata stagiului de practică, practicantul este obligat să respecte prevederile
convenţiei cadru şi orice alte reglementări referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă
specifice partenerului de practică, transmise de tutore/compartimentul de specialitate în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă al acestuia.
Art. 5. Instruirea de securitatea muncii, se va efectua înainte de plecare în stagiul de
practică, tuturor practicanţilor, de către o persoană anume desemnată şi va fi consemnat în fişa

colectivă de instruire privind protecţia muncii pentru practicanţi pe timpul efectuării stagiului de
practică. Modelul fişei este prezentat în Anexa nr. 17
Art. 6. (1) Instruirea va consta în prezentarea următoarelor aspecte:
a) ziua şi ora de prezentare la partenerul de practică;
b) ziua şi ora de încheiere a stagiului de practică;
c) reguli de deplasare în calitate de pieton sau conducător auto, pe traseul de la adresa
de domiciliu/reşedinţă a practicantului la adresa de efectuare a stagiul de practică, respectiv de la
adresa de efectuare a stagiului de practică a partenerului de practică la adresa de
domiciliu/reşedinţă a practicantului, la data încheierii stagiului de practică.
d) reguli de călătorie în mijloacele de transport în comun, dacă este cazul;
e) modul de comunicare în cazul în care pe traseul de deplasare practicantul suferă un
accident; informaţii referitoare la accidentul de muncă.
(2) Tematica pentru instruirea pe timpul deplasării în vederea efectuării stagiului de practică
este prevăzută în Anexa nr. 18.
(3) Practicantul va fi responsabil de respectarea regulilor de circulaţie pe timpul deplasării
pe drumurile publice, pe toată perioada de desfăşurare a stagiului de practică, în calitate de
pieton sau conducător auto, suportând consecinţele nerespectării legislaţiei în vigoare.
(4) Fişele colective de instruire privind securitatea muncii pentru practicanţi, după semnarea
acestora de către cei instruiţi, devenind acte juridice, se păstrează de către responsabilul SSM, de
la data efectuării instruirii până la finalul anului III (studenţi din ciclurile de studii universitare de
licenţă), respectiv anul II (din ciclurile de studii universitare de masterat).
Art. 7. Practicanţii, pe timpul desfăşurării stagiului de practică, au următoarele obligaţii, din
punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă:
a) să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi
cu instrucţiunile primite din partea partenerului de practică, 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.
b) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase,
echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
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c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să
îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
d) 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;
e) să comunice imediat conducerii facultăţii/departamentului 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;
f) să aducă la cunoştinţă facultăţii/departamentului accidentele suferite de propria
persoană;
g) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
h) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
Art. 8. Pe timpul activităţii studenţii practicanţi, indiferent de ciclul de studii, vor respecta
următoarele:
a) Să semnaleze :
a.1) orice accident sau incendiu cunoscut în incinta laboratoarelor;
a.2) toate situaţiile periculoase de muncă;
a.3) toate pagubele materiale produse în urma unui accident sau incendiu.
b) Orice deplasare dintr-o încăpere în alta se va efectua atent, cu faţa înainte;
deschiderea uşii se va executa lent pentru a nu accidenta vreo persoană aflată în încăperea
alăturată sau în imediata apropiere a ei.
c) Circulaţia pe scări se va efectua respectându-se următoarele reguli:
c.1) se va circula numai pe partea dreaptă;
c.2) se va merge cu atenţie; este interzis a se coborî/urca treptele scării în grabă;
c.3) pe timpul urcării/coborârii treptelor scării se va utiliza bara de sprijin/mâna
curentă (unde este montată) ;
c.4) nu se vor executa alte activităţi în timp ce se urcă sau coboară pe scări;
c.5) urcarea/coborârea se va face treaptă cu treptă; este interzis a se
urca/coborî două sau mai multe trepte deodată;
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c.6) vor fi îndepărtate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca
împiedicarea;
c.7) se va poziţiona corect talpa încălţămintei pe scări; este interzis a se
poziţiona tocul încălţămintei pe marginea treptei, pentru evitarea dezechilibrării/rostogolirii
corpului pe scară;
c.8) este interzis a se manipula materiale prin purtare, pe timpul deplasării pe
scări, dacă este împiedicată vizibilitatea;
c.9) pe timpul urcării/coborârii treptelor trebuie folosită o încălţăminte
corespunzătoare pentru a se evita orice sursă de accident.
d) Pentru luarea/aşezarea unor obiecte aflate la înălţime (pe rafturi, etc), se va folosi
scara sau alte echipamente omologate pentru lucrul la înălţime, în situaţia în care această
activitate nu se poate executa din poziţia în picioare cu acestea sprijinite pe sol/podea; este
interzis să se improvizeze podeţe formate din scaune, cutii, sertare, aşezate unele peste altele,
deoarece, nefiind stabile, se pot produce accidente.
e) La folosirea ascensoarelor, vor fi respectate următoarele norme :
e.1) este interzisă intrarea sau ieşirea din cabină în fugă;
e.2) este interzisă împiedicarea funcţionării normale a uşii;
e.3) totdeauna se intră cu faţa înainte în cabină;
e.4) este interzis a se intra cu ţigara aprinsă în cabină;
e.5) nu se va depăşi sarcina maximă de transport a ascensorului, iar încărcătura
va trebui să fie repartizată uniform pe platforma cabinei;
e.6) se va semnala orice defecţiune constatată la ascensor.
f) Uşile cu geamuri trebuie manevrate atent. Este interzis a se sprijini sau a se împinge
de partea din sticlă a uşilor;
g) La ieşirea din clădire, orice persoană se va asigura în toate direcţiile pentru a nu fi
surprinsă de vreun mijloc de transport.
h) Deplasarea pe drumurile publice, în calitate de pieton sau conducător auto se va
face cu respectarea regulilor de circulaţie în vigoare.
i) Pe timpul deplasării se va privi în direcţia de mers, iar atunci când se transportă
pachete în braţe, acestea nu trebuie să împiedice vizibilitatea.
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j) Pardoselile din încăperi trebuie să fie corespunzător întreţinute, iar urmele de
diferite substanţe trebuie înlăturate pentru a se evita alunecările. Trebuiesc semnalate orice
defecţiuni în pardoseli (spărturi sau rupturi de linoleum, covoare etc.).
k) În timpul programului, trebuie folosită o încălţăminte corespunzătoare pentru a se
evita orice sursă de accident.
l) Se va evita călcarea pe cabluri, pe porţiuni alunecoase şi pe orice alte obiecte care ar
putea provoca alunecări.
m) Să se sesizeze imediat conducătorul activităţii în cazul când se constată situaţii ce
pot duce la accidente de muncă.
n) Să nu se îndepărteze neautorizat dispozitivele de protecţie în timpul funcţionării
echipamentelor de muncă.
o) Se va respecta semnalizarea de securitate în locurile unde sunt afişate semnele
convenţionale de avertizare.
p) Pentru evitarea curenţilor de aer produşi de deschiderea uşilor şi geamurilor se vor
avea în vedere următoarele:
p.1) asigurarea uşilor şi geamurilor deschise pe timpul activităţii de curăţenie;
p.2) verificarea stării de etanşietate a uşilor şi a geamurilor;
p.3) se vor deschide numai acele geamuri şi uşi care asigură o aerisire
corespunzătoare, fără a periclita sănătatea lucrătorilor;
r) Deplasarea în incinte sau în zone unde îşi desfăşoară activitatea echipamente de
muncă mobile (stivuitoare, macarale, etc), se face cu mare atenţie, aceştia fiind obligaţi să-şi
asigure protecţia, în scopul prevenirii producerii unor incidente periculoase sau accidente. Este
interzis a intra în zone restricţionate sau în raza de acţiune a echipamentelor mobile (stivuitoare,
macarale, etc) pe timpul activităţii. Se va respecta indicaţiile conducătorilor echipamentelor
mobile sau a celor care coordonează activităţile în zonele respective.
s) Pentru protecţia împotriva incendiilor se vor respecta următoarele reguli:
s.1) Se interzice accesul studenţilor din ciclurile de studii universitare de
licență/masterat cu flacără deschisă în spaţiile de lucru unde există pericolul producerii incendiilor
şi exploziilor.
s.2) Vor fi respectate regulile privind fumatul.
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Art. 9. La izbucnirea unui incendiu în laboratoarele U.P.B., studenţii / masteranzii sunt
obligaţi să respecte următoarele reguli:
1. se va păstra calmul şi nu se va intra în panică;
2. dacă pentru salvarea altor persoane, trebuie să treceţi prin încăperi incendiate, se
va pune pe cap o pătură umedă sau orice altă îmbrăcăminte;
3. în încăperile cuprinse de incendiu se vor deschide uşile cu prudenţă, deoarece
afluxul rapid de aer, provoacă creşterea rapidă a flăcărilor;
4. prin încăperile cu fum dens deplasarea se va face târâş sau aplecat;
5. în cazul căutării unor eventuale victime acestea vor fi strigate;
6. persoanele rămase blocate în încăperi vor folosi orice mijloc de anunţare pentru a fi
salvaţi(telefonie fixă sau mobilă sau vor striga; vor face cât mai mult zgomot pentru a fi auziţi;
7. dacă se aprinde îmbrăcămintea, persoana respectivă nu va fugi, ci se va culca pe
podea(pământ) şi se va rostogoli;
8. asupra persoanelor cărora li s-a aprins îmbrăcămintea, se va arunca un palton, o
pătura sau ceva care îl acoperă etanş;
9. în cazul stingerii incendiului se vor folosi stingătoarele dispuse în zonă, apă, nisip,
pământ, învelitori, etc.;
10. dacă arde suprafaţa verticală, apa se aruncă de sus în jos;
11. lichidele incendiare se sting prin acoperire cu nisip, pământ, cuverturi grele;
12. instalaţiile electrice se sting numai după întreruperea prealabilă a surselor de
energie;
13. în cazul spargerii unor geamuri se va acţiona cu atenţie pentru a nu se produce
tăieturi ale mâinilor sau altor părţi ale corpului.
Art. 10. Pe tot timpul deplasării cu autovehiculul, şoferii au următoarele obligaţii :
1. să supravegheze ca toate instalaţiile autovehiculului să funcţioneze normal şi să
intervină pentru remedierea imediată dacă au apărut defecţiuni ale acestora;
2. orice defecţiune tehnică ivită pe parcurs şi care poate constitui sursă de incendiu va
fi adusă la cunoştinţa conducerii instituţiei pentru remediere;
3. să interzică pasagerilor fumatul în autovehicul;
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4. să nu transporte în autovehicule neamenajate special butelii de aragaz sau alte
butelii cu gaze sub presiune, a lichidelor combustibile, a substanţelor inflamabile, toxice sau
explozive;
5. să nu părăsească autovehiculul cu motorul în funcţiune şi neasigurat;
6. stingerea incendiilor la autovehiculele în trafic se face cu stingătoarele din dotare
folosind, când este cazul şi nisip, pământ mărunţit, prelate, paturi, saci, etc. ;
7. şoferul este obligat să oprească motorul şi să scoată bornele de la baterie când
constată aprinderea circuitelor electrice sau de alimentare cu combustibil;
8. combustibilul scurs sub maşină va fi îndepărtat sau stins imediat dacă s-a aprins,
înainte de a se acţiona asupra motorului incendiat;
9. în cazul incendierii autovehiculului, şoferul trebuie să acţioneze pentru stingerea
incendiului, apelând la sprijinul persoanelor din apropiere;
10. la înapoiere şoferul este obligat să anunţe în scris conducerea instituţiei despre
incendiul produs şi să solicite înlocuirea stingătoarelor folosite şi repararea autovehiculului.
Art. 11. Pe timpul utilizării computerului personal (laptop), pe timpul activităţilor, studentul
/ masterandul este obligat:
1. să-şi planifice sarcinile de lucru, astfel încât folosirea zilnică a ecranului de
vizualizare să fie întreruptă periodic prin pauze sau schimbări de activitate, care să reducă
suprasolicitarea în faţa ecranului de vizualizare;
2. să anunţe conducerea societăţii atunci când apar tulburări de vedere cauzate de
activitatea la ecranul de vizualizare, pentru a beneficia de examen oftalmologic;
3. să verifice înainte de utilizare starea cablajelor şi a prizelor; este interzis a se folosi
computerul personal dacă acestea prezintă defecţiuni;
4. se interzice lucrătorilor să utilizeze echipamentele de calcul pe care nu le cunosc şi
pentru care nu au instruirea necesară.
Art. 12. (1) Practicantul va efectua deplasarea de la domiciliu (reşedinţă) la locul de practică
şi de la locul de practică la domiciliu (reşedinţă), în calitate de pieton, cu mijloacele de transport
în comun sau alte forme de proprietate.
(2) Pe timpul deplasării va evita orice situaţie de accidentare, îmbolnăvire sau expunere la
factorii de risc pe care îi observă.
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(3) Va evita alergarea sau urcarea din mers în mijloacele de transport, circularea pe scări sau
alte zone decât în interiorul vehiculului, atingerea porţiunilor în mişcare sau sub tensiuni
periculoase ale acestora, traversarea drumurilor prin locuri nepermise sau circularea pe carosabil
în condiţii interzise de lege.
(4) Pe timpul deplasării nu va fi sub influenţa băuturilor alcoolice sau substanţelor
narcoleptice.
(5) Traseele care nu prezintă siguranţă de circulaţie (pericol de alunecare, prăbuşire,
avalanşă, alunecări de teren, inundaţii, incendiu, explozie, contaminare, atacuri teroriste,
manifestaţii, incidente violente, ş.a.) vor fi evitate pe cât posibil.
(6) Este interzisă circulaţia în mijloacele de transport în comun fără legitimaţii valabile de
transport sau acte, circulaţia în vehicule care aparţin unor persoane necunoscute (la ocazie), în
benă, remorcă, caroserie neacoperită, ş.a.
(7) Permanent pe timpul deplasării va respecta şi aplica prevederile legilor şi regulamentelor
cu aplicabilitate pe timpul deplasării, transportului de persoane cu mijloace auto, căi ferate,
aeriene sau navale, circulaţia în zonele cu pericol de înec, prăbuşire, alunecare, explozie,
electrocutare, contaminare radioactivă, chimică, biologică sau de altă natură.
(8) Pe timpul deplasării practicanţilor cu mijloacele de transport în comun sau pe jos, de la
domiciliu/reşedinţă la locul de practică şi invers, aceştia sunt obligaţi să respecte traseul, conform
celor înscrise în fişa individuală/colectivă de instruire;
(9) În scopul deplasării în condiţii de siguranţă a practicanţilor care se deplasează la/de la
locul de practică, trebuie să respecte următoarele reguli:
1. Circulaţia trebuie să se facă, de regulă, numai pe trotuar.
2. Pe trotuare, deplasarea trebuie să se facă pe partea dreaptă în sensul de mers şi să
se evite blocarea circulaţiei, alergatul, împinsul şi oricare act ce ar putea determina pe ceilalţi
pietoni să părăsească trotuarul.
3. Deplasarea trebuie să se facă numai pe partea stângă a drumurilor publice, dacă
acestea nu au trotuare, astfel încât să fie permanent cu faţa la vehicule; se recomandă să se
poarte haine vizibile în condiţii de noapte sau vizibilitate redusă, să nu aibă asupra sa materiale
sau haine largi care pot fi agăţate de vehiculele în mers, să meargă în coloană pe marginea
carosabilului, ş.a.) .
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4. Se interzice circulaţia pe sectoarele de drum public la începutul cărora este instalat
indicatorul „Accesul interzis pietonilor“.
5. Traversarea drumurilor publice trebuie să se facă numai prin locurile unde sunt
indicatoare sau marcaje pentru trecerea pietonilor, iar în cazul în care aceste indicatoare lipsesc,
să se traverseze pe la colţul străzilor, după ce s-au asigurat că nu există
6. Să nu alerge pentru a ajunge la autobuz/tramvai în staţie şi a urca în el.
7. La traversarea străzilor se vor respecta următoarele reguli:
a. Creşterea atenţiei în momentul traversării;
b. Traversarea pe culoarele marcate pentru trecerea pietonilor, iar in lipsa
acestora prin respectarea cu stricteţe a regulilor generale de traversare: „priveşte mai întâi în
stânga şi apoi în dreapta”, „traversarea pe drumul cel mai scurt între cele două trotuare“;
c. Traversarea numai la culoarea verde a semaforului;
d. Folosirea refugiilor de pietoni în cazul în care arterele de circulaţie sunt prea
largi, iar timpul de traversare impus de culoarea semaforului este prea mic;
f. În cazul autobuzelor/troleibuzelor oprite în staţie, traversarea se va face prin
spatele lor, iar în cazul tramvaielor aflate în aceeaşi situaţie, prin fata acestora;
g. Este interzisă traversarea străzilor în alergare.
h. În cazul în care strada este acoperită cu griblură, se va traversa foarte atent
pentru a nu aluneca.
8. Circulaţia pe timp de noapte, pe carosabilul neiluminat electric, este indicat ca
lucrătorul să aibă asupra sa o lanternă aprinsă;
9. La folosirea mijloacelor de transport în comun şi/sau a taxiurilor se vor respecta
următoarele reguli:
a. Aşteptarea mijlocului de transport se va face numai pe trotuar sau pe locul de
refugiu.
b. La oprirea în staţie a unui alt mijloc de transport decât cel pe care-l aşteptăm,
se va elibera marginea trotuarului sau a locului de refugiu, dând întâietate celor care urcă.
c. În staţie nu se vor face deplasări rapide, nu se va alerga, nu se va împinge
persoana din faţă.
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d. Este interzisă urcarea sau coborârea, până ce mijlocul de transport nu s-a
oprit.
e. Este interzisă distragerea atenţiei conducătorului mijloacelor de transport în
comun şi/sau taxi prin discuţii;
f. În mijlocul de transport în comun se avansează spre uşa de coborâre pe
măsura apropierii de staţia de destinaţie, iar coborârea se face cu atenţie fără a-i împinge pe cei
din faţă.
11. Urcarea şi coborârea scărilor interioare sau exterioare ale imobilelor se va face cu
atenţie, folosind balustradele laterale.
12. Este interzisă urcarea sau coborârea scărilor în alergare.
Art. 13. (1) Conducerea autovehiculelor este permisă conducătorilor auto numai în
condiţiile prevăzute de legislaţia privind circulaţia pe drumurile publice în vigoare şi instrucţiunile
şi dispoziţiile în vigoare emise de Ministerul Transporturilor.
(2) Practicanţii se pot deplasa de la domiciliu la locul de practică cu maşina personală sau
altă formă de proprietate. În acest sens au obligaţia să declare persoanei care completează fişa de
instruire individuală/colectivă că se deplasează cu un astfel de mijloc, pentru a face această
menţiune în această fişă şi să respecte prevederile prezentei instrucţiuni, referitoare la deplasarea
pe drumurile publice şi starea tehnică a autovehiculelor.
Art. 14. Conducătorii auto au obligaţia ca, pentru asigurarea condiţiilor tehnice ale
autovehiculelor, să verifice înainte de plecarea în cursă următoarele:
a) instalaţia de alimentare cu carburanţi, instalaţia electrică, instalaţia de evacuare a
gazelor arse, instalaţia de încălzire, sistemul de direcţie, semnalizare, rulare şi frânare care trebuie
să fie în stare corespunzătoare şi fără improvizaţii;
b) să nu aibă ataşate rezervoare suplimentare de combustibil, în afara celor montate
de către fabricant/prestator de servicii autorizat;
c) existenţa şi integritatea fizică şi funcţională a oglinzilor retrovizoare;
d) uşile să fie în stare bună de funcţionare;
Art. 15. (1) Pe timpul parcării conducătorul auto este obligat să respecte următoarele reguli:
a) este interzisă parcarea autovehiculelor sub liniile electrice aeriene;
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b) la parcarea autovehiculelor pe locurile destinate acestui scop, conducătorii auto vor
lua următoarele măsuri:
- vor asigura distanţa de manevrare în siguranţă dintre autovehicule şi între
acestea şi construcţii;
- vor opri motorul;
- vor frâna autovehiculul;
- vor scoate cheile din contact;
- vor închide şi vor asigura prin încuiere uşile habitaclului;
c) se interzice folosirea flăcării deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea
motorului;
d) se interzice părăsirea autovehiculului cu motorul în funcţiune;
(2) La locul de parcare sunt interzise:
a) efectuarea probelor de frânare în mers. Acestea se vor efectua la standurile de
încercare a eficienţei sistemului de frânare sau în zone special amenajate;
b) alimentarea cu combustibili şi lubrifianţi;
c) aruncarea cârpelor îmbibate cu produse petroliere, etc.;
d) parcarea autovehiculelor încărcate cu materiale explozive sau uşor inflamabile, cu
rezervoare de benzină fisurate sau sparte, cu buşoane lipsă sau neetanşe.
Art. 16. (1) Înainte de plecarea în cursă, conducătorul auto va verifica starea tehnică a
autovehiculului;
(2) Se interzice manevrarea autovehiculului în spaţii lipsite de vizibilitate. În aceste cazuri,
precum şi în spaţii înguste sau aglomerate, manevrarea va fi dirijată de o persoană de la sol.
(3) În timpul efectuării cursei conducătorii auto au următoarele obligaţii:
a) să respecte viteza de circulaţie stabilită prin legislaţia în vigoare şi să o adapteze la
condiţiile create de starea drumurilor pe care circulă;
b) să oprească autovehiculul în cazul apariţiei unor zgomote anormale şi ori de câte
ori este necesar să se efectueze controlul tehnic în parcurs;
c) oprirea autovehiculului în trafic se va face cu respectarea legislaţiei rutiere în
vigoare. În acest sens, obligatoriu se vor respecta următoarele reguli:
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1.vehiculul oprit sau staţionat pe partea carosabilă trebuie aşezat lângă şi în
paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se
dispune altfel.
2. să-l scoată imediat în afara părţii carosabile ori, dacă nu este posibil, să-l
deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-l corespunzător.
3. luminile de avarie se folosesc când vehiculul este imobilizat involuntar pe
partea carosabilă;
4. nu este permisă oprirea sau staţionarea în tuneluri. În situaţii de urgenţă sau
de pericol conducătorului de autovehicul îi este permisă oprirea sau staţionarea numai în locurile
special amenajate şi semnalizate corespunzător. În caz de imobilizare prelungită a autovehiculului
în tunel, conducătorul de vehicul este obligat să oprească motorul.
5. conducătorii autovehiculelor imobilizate pe drumurile publice care se
îndepărtează de acestea sunt obligaţi să acţioneze frâna de ajutor, să oprească funcţionarea
motorului şi să cupleze o treaptă de viteză inferioară, sau în cea de parcare dacă autovehiculul are
transmisie automată.
6 în cazul imobilizării involuntare a autovehiculului în pantă sau în rampă, pe
lângă obligaţiile prevăzute la alin. (5), conducătorul trebuie să bracheze roţile directoare.
7. în cazul imobilizării involuntare a autovehiculului în pasaje subterane sau
tuneluri, conducătorul acestuia este obligat să oprească funcţionarea motorului.
8. în localităţi, pe drumurile cu sens unic, oprirea sau staţionarea voluntară a
vehiculelor este permisă şi pe partea stângă, dacă rămâne liberă cel puţin o bandă de circulaţie.
9. în afara localităţilor oprirea sau staţionarea voluntară a vehiculelor se face în
afara părţii carosabile, iar atunci când nu este posibil, cât mai aproape de marginea din dreapta a
drumului, paralel cu axa acestuia.
10. în cazul rămânerii în pană a unui autovehicul ori a remorcii acestuia,
conducătorul ansamblului este obligat să îl scoată imediat în afara părţii carosabile sau, dacă nu
este posibil, să îl deplaseze lângă bordură ori acostament, aşezându-l paralel cu axa drumului şi
luând măsuri pentru remedierea defecţiunilor sau, după caz, de remorcare.
11. pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă, autovehicul sau
remorca acestuia care au defecţiuni la sistemul de iluminarea sau semnalizare luminoasă nu pot fi
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tractate pe drumurile publice fără a avea în funcţiune, în partea stângă, în faţă, o lumină de
întâlnire şi în spate, una de poziţie.
12. dacă un autovehicul sau o remorcă a rămas în pană pe partea carosabilă a
drumului şi nu pot fi deplasate în afara acesteia, conducătorul autovehiculului este obligat să
pună în funcţiune luminile de avarie şi să instaleze triunghiurile reflectorizante.
13. triunghiurile reflectorizante se instalează în faţa şi în spatele vehiculului, pe
aceeaşi bandă de circulaţie, la o distanţă de cel puţin 30 m de acesta, astfel încât să poată fi
observate din timp de către participanţii la trafic care se apropie. În localităţi, atunci când
circulaţia este intensă, triunghiurile reflectorizante pot fi aşezate la o distanţă mai mică sau chiar
pe vehicul, astfel încât să poată fi observate din timp de ceilalţi conducători de vehicule.
14. dacă vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte,
conducătorul poate folosi, pe timpul nopţii ori în condiţii de vizibilitate redusă, o lampă portativă
cu lumina galbenă intermitentă, care se instalează la partea din spate a vehiculului.
15. se interzice folosirea triunghiurilor reflectorizante sau a luminilor de avarie
în mod nejustificat sau pentru a simula o rămânere în pană în locurile unde oprirea ori staţionarea
sunt interzise.
16. să aibă îmbrăcată vesta reflectorizantă din dotare pentru a fi observat de
ceilalţi participanţi la trafic;
17. să se asigure faţă de ceilalţi parteneri de trafic, în caz că este nevoit să
rămână pe partea carosabilă pentru verificarea/repararea unor defecţiuni sau pene la roţi(partea
stângă a sensului de mers).
d) să verifice în mers eficacitatea sistemului de frânare, luând toate măsurile necesare
pentru a nu provoca evenimente rutiere;
e) să coboare pantele cu motorul în funcţiune şi angrenat în trepte de viteze
corespunzătoare.
(4) După trecerea autovehiculului prin vaduri sau după spălarea lui, conducătorul auto va
verifica funcţionarea frânelor mergând pe o anumită distanţă cu viteză redusă, acţionând uşor
frânele până când acestea se încălzesc şi apa se evaporă.
(5) Orice reparaţie sau verificare la motor se face cu acesta oprit. Intervenţia asupra
componentelor motorului sau a instalaţiei electrice se va face numai după deconectarea bornelor
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de la baterie iar dacă este necesar verificarea unor componente cu motorul pornit, aceasta se va
face fără introducerea mâinii la acestea şi verificarea vestimentaţiei (cravata, fularul sau
mânecile) pentru a nu fi antrenate de transmisiile în mişcare;
(6) Este interzis fumatul în apropierea combustibililor inflamabili, se interzice desfundarea
conductelor de benzină, motorină, încercarea conductelor pentru aer etc. prin suflare cu gura iar
petele de ulei şi de combustibil vor fi curăţite, iar materialul rezultat va fi îndepărtat de pe
carosabil;
(7) În caz de accident rutier:
a) respectarea codului rutier în vigoare la circulaţia pe drumurile publice;
b) în caz de accident rutier provocat din vina conducătorului auto propriu sau din vina
altor conducători auto participanţi la trafic, pe lângă respectarea codului rutier în vigoare în astfel
de situaţii, acesta va anunţa şi instituţia despre eveniment, pentru a i se transmite indicaţiile
necesare, funcţie de situaţia creată;
(8). Pentru evitarea autoblocării mecanismului de direcţie sau a instalaţiei de frânare:
a) la plecare se va verifica sistemul de direcţie sau frânare;
b) este interzis a se pleca cu aceste sisteme defecte;
c) pe timpul remedierilor defecţiunilor în trafic, se opreşte autovehiculul pe dreapta
(în localitate) sau în afara carosabilului (în afara localităţilor), se asigură, se aprind luminile de
avarie, se instalează triunghiul reflectorizant la o distanţă de cel puţin 30m în spatele
autovehiculului, pe aceeaşi parte, se îmbracă vesta reflectorizantă (dacă este în dotarea maşinii)
şi se încearcă remedierea defecţiunilor; dacă situaţia impune se folosesc şi mănuşile de protecţie
din dotare ; atenţie la părţile fierbinţi ale părţilor componente ale motorului, galeriilor, uleiului de
motor (dacă se schimbă); dacă nu se poate remedia, se anunţă unitatea sau o unitate service ; nu
se va continua deplasarea cu defecţiuni la sistemul de frânare sau direcţie ;
(9) Pentru a preîntâmpina proiectarea de corpuri sau particule de parbriz, rezultate ca
urmare a spargerii acestuia:
a) se va respecta distanţa şi viteza indicată prin indicatoare, pe timpul deplasării pe
carosabilul acoperit cu griblură;
b) dacă totuşi se întâmplă spargerea parbrizului, din diferite motive, se va păstra
calmul la volan, nu se va intra în panică, se va trage pe dreapta, se opreşte autovehiculul, se va
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înlătura particulele rezultate în urma spargerii parbrizului ; se anunţă unitatea şi se va conforma
celor transmise de aceasta ;
c) dacă conducătorul este rănit şi nu mai poate conduce, acesta se va deplasa la cea
mai apropiată unitate medicală pentru acordarea primului ajutor; va anunţa unitatea de cele
întâmplate, conformându-se celor transmise de aceasta;
(10) Pentru a se evita tăierea sau înţeparea la contactul cu suprafeţe periculoase, pe timpul
reparaţiilor datorită unor defecţiuni:
a) obligatoriu se vor purta mănuşi de protecţie;
b) în caz de accidentare, se va folosi trusa de prim ajutor din dotare;
c) dacă accidentarea este destul de gravă, care nu permite conducerea
autovehiculului, se asigură autovehiculul, se anunţă instituţia, după care se deplasează la cel mai
apropiat serviciu medical pentru acordarea primului ajutor;
(11) În cazul surprinderii de către cutremur, incendiu în cabină, trăsnet, inundaţii, alunecări
de teren, prăbuşiri de copaci, înzăpeziri, viscol, grindină, furtuni sau vânt puternice, etc. se va
conduce cu mare atenţie; în caz că nu se mai poate circula se va opri pe dreapta, se asigură
autovehiculul, se anunţă instituţia; în funcţie de situaţie, îşi asigură protecţia fie individual sau
cere ajutor la 112 sau la alţi parteneri de trafic;
(12) La deplasarea pe timp de noapte, pentru a evita fenomenul de orbire din partea
participanţilor la trafic, se va reduce viteza, circulându-se cât mai aproape de partea dreaptă a
drumului de deplasare.
(13) Pe timpul deplasărilor lungi, în timpul pauzelor se vor efectua mişcări uşoare pentru
recreere;
(14) În cazul deplasării în condiţii atmosferice grele (ceaţă, ploaie, ninsoare):
a) dacă intervine starea de oboseală, se va opri pentru odihnă;
b) dacă condiţiile atmosferice devin periculoase pentru securitatea conducătorului
auto, acesta este obligat să întrerupă cursa până la îmbunătăţirea condiţiilor de drum;
(15) Este interzisă conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice sau a
medicamentelor interzise pe timpul şofatului, plecarea în cursă într-o stare de oboseală avansată
iar pe timpul deplasărilor lungi, conducătorul auto este obligat să oprească în locuri amenajate
sau în afara carosabilului, pentru odihnă, timp de 15-30 min;
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(16) Nu se va executa nici o manevră, neconformă cu Codul rutier în vigoare, se va respecta
distanţa regulamentară faţă de autovehiculul din faţă, se va circula cu viteză redusă pe timp de
ceaţă, ploaie, ninsoare, viscol, sau carosabil acoperit cu polei, gheaţă, carosabil umed ;
(17) Este interzisă desfăşurarea de orice activitate, care distrag atenţia conducătorului auto
pe timpul deplasării pe drumurile publice.
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