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Obligaţiile studenţilor 

La începerea programului, studenţii trebuie sa se prezinte în stare normală, suficient odihniţi, 

corect îmbrăcaţi, pentru a-şi îndeplini în mod corespunzător sarcinile ce le revin. 

Studenţii .sunt obligaţi sa participe la instruirile ce se fac de către conducătorii proceselor de 

învăţământ si să-şi însuşească instrucţiunile de securitatea şi sănătatea muncii corespunzătoare 

activităţii pe care o desfăşoară. 

în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale studenţii sunt obligaţi 

să-şi însuşească, să respecte şi să aplice întocmai normele, reglementările şi instrucţiunile de 

securitatea şi sănătatea muncii specifice rolului îndeplinit şi operaţiunilor executate la locul de 

activitate respectiv. Neînsuşirea, nerespectarea şi neaplicarea instrucţiunilor şi reglementărilor de 

securitatea şi sănătatea muncii constituie abateri deosebit de grave care se vor trata cu toată 

exigenţa. 

Totodată, studenţii mai au şi următoarele îndatoriri: 

 să nu introducă şi să nu consume băuturi alcoolice în incinta unităţii sau la locurile de 

activitate; nerespectarea acestei prevederi constituie pericol iminent de accidente şi se 

sancţionează conform legii; 

 să verifice înainte de începerea activităţii dacă mobilierul, instalaţiile, maşinile, utilajele, 

sculele şi rechizitele pe care le vor folosi sunt în bună stare, corespunzător specificaţiilor 
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cadrelor didactice şi cadrelor didactice auxiliare care conduc procesul de învăţământ (nu 

le vor folosi pe acelea care nu prezintă siguranţă în timpul activităţii); 

 să menţină în permanenţă curăţenia la locul de muncă şi în încăperile în care îşi 

desfăşoară activitatea, să se îngrijească de buna funcţionare a instalaţiilor, maşinilor, 

utilajelor, rechizitelor, precum şi a sculelor pe care le folosesc; 

 să aducă ia cunoştinţa conducătorului activităţii didactice defectele la instalaţii, maşini, 

utilaje sau scule şi sa fie luate masuri pentru înlăturarea lor; 

 să folosească efectiv şi corect în timpul lucrului echipamentul de protecţie şi 

echipamentul de lucru prevăzut, specific zonei respective şi activităţii pe care o 

desfăşoară; 

 să respecte întocmai tehnologia de lucru şi instrucţiunile de la locul de desfăşurare a 

activităţilor didactice; 

 să se oprească din activitate când constată un pericol de producere a unui accident de 

muncă şi să informeze conducătorul aplicaţiei; 

 să evite jocul şi glumele în timpul programului de lucru; 

 să evite fuga, urcarea sau coborârea scărilor prin sărirea mai multor trepte deodată şi 

peste eventuale obstacole; 

 să nu iniţieze acţiuni de reparare, revizuire, modificare, etc. a instalaţiilor electrice, 

aparatelor electrice sau electronice inclusiv a calculatoarelor, imprimantelor, 

dispozitivelor de iluminat, prizelor etc.; 

 să nu escaladeze balustradele scărilor sau ferestrele încăperilor; 

 să urmărească modul cum sunt respectate normele de securitatea şi sănătatea muncii de 

către colegi, iar în caz de abateri să atragă atenţia celui in cauză şi să sesizeze pe 

conducătorul procesului didactic; 

 să înştiinţeze imediat pe conducătorul procesului didactic şi acesta pe conducătorul 

unităţii despre accidentele de muncă produse. 

 

Regului generale de securitatea și sănătatea munciiîn laboaratoare pentru studenți 

1. Hainele folosite în timpul lucrărilor practice să fie simple, să nu aibe elemente volante 

care să poată încurca efectuarea lucrării. In timpul lucrărilor practice efectuate cu 



mâna este de dorit să nu se poarte inel proeminent. Părul lung trebuie să fie legat. 

Purtarea halatului / salopetei în timpul lucrărilor practice este obligatorie. 

2. În laborator să adopte un comportament civilizat, atenţia să fie îndreptată asupra, 

experimentului şi nu trebuie distrasă atenţia altora în mod inutil. Să nu lucreze decât 

cu aparate a căror funcţionare este cunoscută. Să nu umble la instalaţii ce nu aparţin 

lucrărilor practice din aceiaşi zi şi în general la alte instalaţii. Să ceară ajutorul 

asistentului în toate cazurile când prevederile lucrării practice o cer sau atunci când 

apar orice fel de complicaţii în timpul lucrării. 

3. Să păstreze ordinea la punctul de lucru. După fiecare etapă de experiment să facă 

ordine. Să fie atenţi in timpul folosirii instrumentelor ascuţite, obiectelor de sticlă etc. 

4. Este interzis mâncatul şi fumatul în laborator. 

5. La terminarea lucrării practice să se spele pe mâini. 

6. În laborator sunt foarte multe aparate electrice. Legarea aparaturii la reţea şi pornirea 

este efectuată de personalul tehnic. Nu trebuie atinse instalaţiile electrice cu mâna 

umedă, să nu se atingă instalaţiile electrice şi împâmântarea în acelaşi timp. 

7. Să nu se blocheze uşile de ieşire şi nici căile de acces dintre mesele de laborator 

deoarece în cazul unui incendiu s-ar îngreuna evacuarea, în laborator trebuie adus 

numai echipamentul necesar. Nu trebuie depozitate genţi pe mese pentru că 

îngreunează munca şi pot fi distruse. 

8. Să nu se uite că regulile de securitatea şi sănătatea muncii obligă anunţarea imediată a 

asistentului de laborator de orice accidente din timpul lucrării de laborator. 

9. În cazul unui incendiu trebuie anunţat imediat asistentul de laborator. 

10. Primul ajutor poate fi acordat de către asistentul de laborator. 
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FIŞĂ DE INSTRUIRE COLECTIVĂ 

privind securitatea şi sănătatea în muncă 

întocmită azi _________________ 

Subsemnatul ………………………… având funcţia de………………………………… 

am procedat la instruirea unui număr de …… persoane de la Facultatea de Hidrotehnică; 

conform tabelului nominal de pe verso, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru 

desfășurarea stagiului de practică în zilele de  ………………………… 

În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale: INSTRUCŢIUNI DE 

SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII PENTRU STUDENŢI CE ÎȘI DESFĂȘOARĂ 

PRACTICA. 

 

Prezenta fisă de instructaj se va păstra la ………………………………………………….. 

 

Verificat,     Semnătura celui care a efectuat instruirea, 
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Fişă de instruire colectivă 

TABEL NOMINAL cu persoanele participante la instruire 

Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştiinţă de materialele prelucrate şi 

consemnate în fişa de instruire colectivă privind securitatea şi sănătatea în muncă şi ne obligăm 

să le respectăm întocmai. 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Act identitate/Grupa 
sanguină Semnătura 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


