
GHID

• Securitate și sănătate în muncă

• Situații de urgență

• Mediu



„Siguranța oamenilor de pe platforma Azomureș este o prioritate.

Este important să știm fiecare dintre noi la ce riscuri ne expunem atunci când ne
desfășurăm activitatea la locul de muncă și ce măsuri trebuie să luăm pentru ca
la finalul programului să ajungem, în siguranță, la familiile noastre.

Acesta este rolul ghidului, să fim atenți la ce avem de făcut fiecare dintre noi și să
oferim sprijin celor din jurul nostru.”

Harri Tapio Kiiski, Director General
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Mesajul Directorului General



De ce este necesar acest ghid? 
Scopul lui este:

• Să ne aducă la cunoștință acele riscuri pe care le putem întâlni în zonele de lucru, în ceea ce privește Sănătatea și
Securitatea în Muncă (SSM), Situațiile de Urgență (SU) și Mediul.

• Să ne învețe ce trebuie să facem pentru a respecta regulile de bază SSM, SU și Mediu.
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Acest ghid cuprinde informații cu caracter general.
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Cu o istorie de peste 50 de ani, AZOMUREȘ este cel mai important producător de îngrășăminte

pentru agricultură din România, furnizând fermierilor îngrășăminte minerale cu azot și complexe de tip

NPK.

• Amoniac III, IV

• Acid Azotic II, III, IV

• Melamină

• Uree

• NPK

Scurtă prezentare a platformei Azomureș
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• Utilități

• Azotat de Amoniu I-II, III

• Îngrășăminte lichide

• ADEX

În prezent, pe platforma Azomureș funcționează secțiile/ instalațiile:



ANGAJATOR ANGAJAT

Să prevină riscurile profesionale, implicit să prevină un
accident;

Să nu scoată din funcțiune, modifice, schimbe sau înlăture dispozitive de
protecție;

Să stabilească, să informeze și să instruiască angajații asupra
riscurilor SSM-SU-Mediu, a măsurilor de prim-ajutor, a
organizării Prevenirii și Stingerii Incendiilor (PSI), a măsurilor
de prevenire a poluărilor;

Să respecte regulile și măsurile SSM-SU-Mediu și să participe la instruiri,
exerciții, aplicații;

Să informeze șeful direct despre accidentele suferite de propria persoană
și orice situație potențial periculoasă și/ sau eveniment;

Să angajeze numai persoane care, în urma examenului
medical (cel care se efectuează la cabinetul medical),
corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute;

Fiecare angajat trebuie să își desfășoare activitatea astfel încât să nu pună
în pericol viața și sănătatea proprie și nici cea a celor din jurul său;

Să asigure Echipament Individual de Protecție (EIP) în
conformitate cu riscurile specifice locului de muncă;

Să folosească în mod corect echipamentul individual de protecție;

Să pună la dispoziție echipamente de muncă sigure (spre
exemplu pompe, compresoare, calculatoare etc) și mijloace
de primă intervenție PSI certificate;

Să identifice substanțele periculoase de pe amplasament și să
întocmească lista acestora;

Să permită efectuarea controalelor și a vizitelor SSM – SU –
Mediu.

Să utilizeze corect echipamentele de muncă și mijloacele tehnice PSI puse
la dispoziție;

Să aibă acces la mijloacele de intervenție PSI și la cele utilizate în cazul
poluărilor accidentale;

Să utilizeze numai substanțele/ produsele chimice puse la dispoziție de
angajator;

Să coopereze cu persoanele care efectuează controale/ vizite SSM – SU –
Mediu.

Drepturi și obligații ale angajatorului și angajatului
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Riscuri generale SSM-SU-MEDIU

RISCURI CHIMICE
DENUMIRE 
SUBSTANȚĂ

DESCRIERE/ EFECTE
ASUPRA ORGANISMULUI

MĂSURI DE PREVENIRE MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

AMONIACUL  

• gaz incolor  cu  înțepător și puternic 
înecăcios;

• provoacă iritatii și arsuri ale pielii;

•dotarea angajaților cu EIP 
corespunzător activității pe care 
o desfășoară (măști de protecție 
a respirației  cu cartuș filtrant 
adecvat);

•instruirea angajaților privind 
obligativitatea purtării EIP, 
modul de acțiune în caz de 
situații de urgență;

•efectuarea controlului medical 
periodic în vederea depistării 
eventualelor afecțiuni;

• Inhalare: 
- evacuarea din zona afectată
- este interzisă respirația artificială;

• Contact cu  pielea, ochii:
- se spală cu apă din abundență
10-15  minute;

ACIDUL AZOTIC

• lichid incolor și caustic cu miros 
sufocant;

• inhalarea masivă a vaporilor de acid 
azotic  duce la intoxicaţii acute;

• provoacă iritatii și arsuri ale pielii;

• Contact cu  pielea, ochii:
- se spală cu apă din abundență
10-15  minute;

• Înghițire:
- se va administra imediat lapte,
puțin încalzit și cantități mari de
apă călduță;

OXIZII DE AZOT

• culoarea variază de la incolor la brun-
roșcat, în funcție de compoziția 
amestecului;

• intoxicațiile cu oxizi de azot sunt 
periculoase deoarece simptomele nu 
sunt ușor sesizabile;

• Inhalare:
- evacuarea din zona afectată;
- este interzisă respirația artificială;
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Riscuri generale SSM-SU-MEDIU
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RISCURI CHIMICE

DENUMIRE
DESCRIERE/ EFECTE

ASUPRA ORGANISMULUI
MĂSURI DE PREVENIRE MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

AZOTAT DE AMONIU

• substanță  albă, cristalină;

• arsuri  la contactul cu soluții 
fierbinți/ topitură;

• iritant pentru ochi;

• dotarea lucrătorilor cu EIP 
corespunzător activității pe care o 
desfășoară și cu măști de protecție 
a respirației;

• instruirea lucrătorilor privind 
obligativitatea purtării EIP, modul 
de acțiune în caz de situații de 
urgență;

• supravegherea și monitorizarea 
stării de sănătate a personalului 
expus la agenți chimici;

• instalații de ventilație;

• Contact cu pielea:
- spălare cu apă caldă;

• Contact cu ochii:
- spălare timp de 10 minute cu apă 
potabilă sub formă de jet;

UREE
• arsuri la contactul cu soluții 

fierbinți/ topitură;

• Contact cu pielea:
- spălare cu apă caldă;

• Contact cu ochii:
- spălare timp de 10 minute cu apă 

potabilă sub formă de jet;
MELAMINĂ

AZOT (NITROGEN)

• gaz incolor, fără miros;
• Inhalare:

- se scoate persoana afectată din 
zonă și se așează în poziție 
orizontală;



RISCURI MECANICE

DENUMIRE
DESCRIERE/ EFECTE

ASUPRA ORGANISMULUI
MĂSURI DE PREVENIRE MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

ORGANE DE MAȘINI ÎN 
MIȘCARE

• prinderea, antrenarea, strivirea 
părților corpului;

• răniri;

• montarea apărătorilor de protecție
la organele de mașini în mișcare;

• instruirea angajaților privind 
pericolul; 

• se curăță zona afectată cu apă
călduță și săpun, operațiune 

care se face în jurul rănii de la
marginea ei spre exterior;

• dezinfectarea se realizează cu 
apă oxigenată, numai dacă rana 
nu este profundă;

• se aplică o compresă sterilă, se 
bandajează cu tifon și se fixează 
cu leucoplast;

• dacă rana a fost cauzată de un 
corp străin, acesta nu trebuie 
extras pentru că există riscul 
declanșării unei hemoragii 
severe;

SUPRAFEȚE SAU 
CONTURURI 

ÎNȚEPĂTOARE, TĂIOASE

• zgâriere, înțepare,
tăiere;

• purtarea echipamentului de 
protecție specific (mănuși);

• semnalizarea suprafețelor;

RECIPIENTE SUB PRESIUNE • loviri, striviri;

• verificarea periodică a 
recipientelor  din punct de vedere 
ISCIR;

• semnalizarea recipientelor sub 
presiune;

DEPLASĂRI ALE 
MIJLOACELOR

DE TRANSPORT AUTO ȘI 
PE CALEA FERATĂ 

UZINALĂ

Lovirea, strivirea  prin deplasarea 
necontrolată a mijloacelor de 
transport:

•auto (inclusiv in timpul deplasării la 
și de la serviciu sau la deplasări în 
interes de serviciu);
•feroviar
•mijloace de transport intrauzinale ( 
stivuitoare, macarale, nacele, etc.);

•circulația pietonală se realizează
pe trotuare și pe aleile marcate
în acest sens iar în lipsa acestora,
pe partea stângă a drumului;

•nu trecem peste vagoanele CFR aflate 
în staționare;

Riscuri generale SSM-SU-MEDIU
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RISCURI TERMICE

DENUMIRE
DESCRIERE/ EFECTE

ASUPRA 
ORGANISMULUI

MĂSURI DE PREVENIRE MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

TEMPERATURA RIDICATĂ A 
OBIECTELOR/ SUPRAFEȚELOR

• arsuri;

• utilizarea corespunzătoare
a echipamentului individual
de protecție;

• semnalizări de securitate la 
locul de muncă;

• izolarea termică a traseelor 
și vaselor fierbinți;

Arsuri termice:

•ușoare - se spală pielea cu apă potabilă 
rece, abundent, se pansează cu 
comprese sterile;

•moderate și severe - se aplică 
pansament, fără a i se scoate 
îmbrăcămintea;

Arsuri chimice:

•se îndepărtează hainele îmbibate în 
substanța nocivă;

•se spală suprafața afectată cu jet de 
apă;

SOLUȚII/ TOPITURI FIERBINȚI 
• stropiri;
• arsuri;

ABUR/ CONDENS
( sub presiune )

•arsuri;
•explozii;

Riscuri generale SSM-SU-MEDIU
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RISCURI ELECTRICE

DENUMIRE
DESCRIERE/ EFECTE

ASUPRA ORGANISMULUI
MĂSURI DE PREVENIRE MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

ELECTROCUTĂRI PRIN 
ATINGERE DIRECTĂ

• atingerea unor elemente
metalice din circuitele
electrice aflate sub tensiune;

• conductorii, 
întrerupătoarele, 
prizele vor fi bine fixate, 
fără improvizații;

• prizele electrice vor fi 
inscripționate cu 
tensiunea nominală;

• asigurarea verificării 
periodice a instalației 
electrice,  a  legării la 
pământ;

• instruirea lucrătorilor 
privind pericolul electric, 
verificarea vizuală a 
integrităţii cablurilor 
pentru detectarea 
defecţiunilor înaintea 
începerii lucrului;

• se decuplează curentul electric;

•se scoate accidentatul de sub
acțiunea curentului electric fără a

pune în pericol propria persoană;

ELECTROCUTĂRI PRIN
ATINGERE INDIRECTĂ

•atingerea carcaselor sau a
elementelor metalice care în
mod normal nu se află sub
tensiune;

Riscuri generale SSM-SU-MEDIU

11



RISCURI DATORATE MEDIULUI DE MUNCĂ

DENUMIRE
DESCRIERE/ EFECTE

ASUPRA ORGANISMULUI
MĂSURI DE PREVENIRE MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

PULBERI
• iritări ale pielii, ochilor, căilor 

respiratorii;

• dotarea/ purtarea EIP adecvat (măști de 
praf);

• instruirea angajaților;
• supravegherea stării de sănătate;
• instalații de ventilare;

Inhalare:
•persoana se va scoate la aer curat;

Contact cu pielea, ochii:
•îndepărtarea îmbrăcămintei;
•spălare cu apă din abundență;

ZGOMOT RIDICAT

• oboseală auditivă, surditate,
creșterea oboselii generale și a 
celei nervoase;

• crește riscul producerii 
accidentelor de muncă și de 
traseu;

• identificarea zonelor unde este 
necesară protecția auditivă și 
semnalizarea obligativității utilizării;

• echipamentului individual de protecție 
auditivă;

• asigurarea EIP;

Izolarea surselor de zgomot
• verificarea purtării EIP;

TEMPERATURA 
AERULUI: 
SCĂZUTĂ/
RIDICATĂ

Temperatură scăzută:
•răceli, hipotermii, degerături, 
scăderea imunității;

Temperatură ridicată:
•transpirație, senzație de vomă, 
amețeli;

• dotarea cu echipament individual de 
protecție conform normativului;

Hipotermii: 
•se duce persoana afectată într-un
mediu cald, se învelește cu pături;

Degerături:

•se duce persoana afectată într-un 
mediu încălzit;
•se înfășoară zonele degerate în haine 
groase sau pături;
•se oferă lichide calde (nu fierbinți);

Riscuri generale SSM-SU-MEDIU
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RISCURI - SITUAȚII DE URGENȚĂ

DENUMIRE DESCRIERE MĂSURI DE PREVENIRE MĂSURI DE INTERVENȚIE

ACCIDENTUL 
CHIMIC

• evenimentul prin care se dezvoltă 
evacuări masive de substanțe în 
atmosferă, punând în pericol populația 
și/ sau mediul înconjurător;

• Respectarea disciplinei 

tehnologice (IL/ PO);

• Respectarea programului de 

mentenanță;

• Efectuarea verificărilor legale 

ISCIR;

• Instruirea personalului cu privire la 

modul de acțiune în cazul 

producerii evenimentului;

• Dotarea cu aparate și 

echipamente  de primă intervenție;

• Se dă alarma locală prin apăsarea 

butonului de incendiu, de către 

persoana care a observat incidentul;

• Se va interveni pentru limitarea 

efectelor situației de urgență, de 

către  personalul de exploatare al 

instalațiilor, prin:

- executarea manevrelor 

tehnologice ce se impun într-o astfel 

de situație, conform Procedurii de 

Operare (PO)

- acțiuni de neutralizare a substanței 

chimice, cu hidranți interiori, reglând 

țeava de refulare pe ”Jet pulverizat”.

INCENDIUL
• se referă la arderea materialelor care se 

desfășoară fără control în timp și spațiu;

EXPLOZIILE
• este un proces de ardere cu 

descompunere foarte rapidă, violentă, 
a substanțelor explozive;

Riscuri generale SSM-SU-MEDIU
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Riscuri generale SSM-SU-MEDIU
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EVACUARE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ, conform Planului de Urgență Internă și 
Planului de Evacuare al Azomureș

DENUMIRE
RISC Evacuarea personalului în cazul producerii unei situații de urgență

ACCIDENTUL 
CHIMIC

În situația  când instalația este afectată de efectele  situației de urgență, SITUAȚIA „A” (AFECTAT), în prima urgență se 

evacuează personalul care nu este încadrat în echipele de intervenție. Evacuarea  se va face pe baza dispoziției conducătorului 

locului de muncă, care va cuprinde:

● punctul de adunare la care trebuie să ajungă; 

● dacă punctul de adunare este afectat de efectele incidentului se va indica locul de adunare de rezervă;

● căile de acces pe care trebuie să le folosească;

Evacuarea în situații de urgență se execută în două etape:

Etapa I

Înainte de părăsirea încăperilor se va opri gazul, se vor scoate din priză toate aparatele electrice. Fiecare persoană își va lua 

echipamentul de protecție și se va deplasa pe partea dreaptă a căilor de evacuare, la locul indicat pentru adunare.

Etapa a II-a 

După adunarea personalului la locul de adunare, conducătorul locului de muncă va face prezența, după care se vor deplasa în 

afara zonei afectate de norul toxic.

Când instalaţia nu este afectată de urmările  dezastrului, SITUAȚIA ,,N” (NEAFECTAT), personalul de întreținere și cel tehnologic 

nu va părăsi locul de muncă, dar are obligaţia să-și  pregătească mijloacele de protecție, cele de intervenție și salvare.

INCENDIUL

EXPLOZIILE

DEZASTRELE



Riscuri generale SSM-SU-MEDIU
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EVACUARE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ (continuare)
DENUMIRE

RISC Evacuarea personalului în cazul producerii unei situații de urgență

ACCIDENTUL 
CHIMIC

INCENDIUL

EXPLOZIILE

DEZASTRELE

Personalul surprins de efectele situației de urgență fără mască va trebui

să iasă din zona contaminată, mergând în pas grăbit, perpendicular pe

direcția vântului, cu o batistă udă (în cazul amoniacului) sau uscată (în

cazul oxizilor de azot), la nas. Alergarea nu este recomandată, deoarece

produce panică și respirație suplimentară, cu șanse de gazare.

Punctul de adunare (locul de adunare), este zona stabilită în cadrul

instalației/ zonei administrative unde personalul se va aduna, în

condiții de siguranță, în cazul producerii unei situații de urgență.

În Azomureș S.A. sunt stabilite 36 puncte de adunare marcate

corespunzător.



RISCURI PRIVIND POLUAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

DENUMIRE DESCRIERE MĂSURI DE PREVENIRE MĂSURI DE INTERVENȚIE

SCURGERI 
ACCIDENTALE DE 

SUBSTANȚE

•Evacuare necontrolată  a 
unei substanțe în apă, aer, 
sol, subsol;

• Instruirea personalului;

• Verificarea periodică a echipamentelor/ 
traseelor;

• Remedierea eventualelor neetanșeități;

• Dotarea cu mijloace de intervenție (ex. 
material absorbant);

• Dotarea cu sisteme de retenție;

• Intervenția cu material absorbant;

• Remedierea eventualelor neetanșeități/ 
izolarea traseelor/ înlocuirea porțiunilor 
de traseu care au generat scurgerile;

16

Riscuri generale SSM-SU-MEDIU



Semnalizări de securitate

Culoarea de securitate - culoarea căreia i se atribuie o semnificație de securitate specifică.

Culorile de securitate sunt:

ROȘU
INTERZICERE/ OPRIRE/ PROTECȚIE

ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

GALBEN AVERTIZARE

ALBASTRU OBLIGATIVITATE

VERDE SALVARE/ PRIM-AJUTOR
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Modul de anunțare a evenimentelor

SSM

• aproape accident, eveniment cu victime: eveniment medical, accident ușor, accident de
muncă (inclusiv de traseu, spre/ de la serviciu), accident colectiv, accident mortal, accident cu
invaliditate de muncă

SU
• avarie, accident chimic, explozie, incendiu, dezastru

MEDIU

• emisii de substanțe în mediul înconjurător, accidente majore în care sunt implicate substanțe
periculoase

Tipuri de evenimente 
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Orice persoană care observă un eveniment anunță de îndată, prin orice mijloace (verbal, telefonic, prin staţie
radio, butoane de alarmare), indiferent de momentul și locul producerii, conducătorul locului de muncă.

Orice început de incendiu se anunță în maxim 5 minute.

Orice persoană 
care observă 

un eveniment

Conducătorul 
locului de 

muncă

Dispecerul de 
producție

În cazul în care conducătorul locului de muncă nu răspunde

anunță anunță

Telefon dispecer de producție: 0265-25.28.26/ 0742-20.30.94
Interior: 2001, 2213, 2184

Modul de anunțare a evenimentelor
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Comunicarea trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:  

• numele,  prenumele apelantului;

• persoană/ persoane accidentate (dacă sunt victime) - numele, prenumele (dacă se cunosc);

• locul, ora și împrejurările (care se cunosc) în care s-a produs evenimentul;

• scurtă descriere a evenimentului.

Modul de anunțare a evenimentelor
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Sistemul de detecție și alarmare în caz de incendiu din doterea Azomures S.A. are ca scop detectarea și alarmarea
începuturilor de incendiu în faza incipientă (cât mai aproape de momentul începerii incendiului). El are în compunere
următoarele elemente principale:

➢ Detectoare de incendiu de diferite tipuri (optic-termic, de flacăra, termice și optice)

➢ Butoane de incendiu 

➢ Sirene de interior și exterior

Orice activare de sistem alarmează automat echipa de intervenție SPSU Azomureș și informează dispecerul de producție

Modul de anunțare a evenimentelor

21

OT-Optic-termic



În luna februarie a anului 2018 pe platforma Azomureș s-a inițiat campania  

Acționează, Viața ta contează!

prin care s-au implementat următoarele reguli: 

Reguli SSM-SU-MEDIU
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Regula 1. Port echipamentul individual de protecție

Echipamentul individual de protecție (EIP) vă protejează împotriva expunerii la pericolele de la locul

de muncă. Atunci când purtați EIP și-l utilizați în mod corect, riscul de a vă răni se reduce.

Orice echipament individual de protecție trebuie să

îndeplinească următoarele condiții:

• să fie corespunzător pentru riscurile implicate, fără să

conducă el însuși la un risc mărit;

• să corespundă condițiilor existente la locul de muncă;

• să se potrivească în mod corect persoanei care îl poartă, după

toate ajustările necesare.

Reguli SSM-SU-MEDIU
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Regula 2. Respect permisul de lucru

Reguli SSM-SU-MEDIU
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• Conducătorul locului de muncă

Cine emite și 
întocmește 
permisul de 

lucru?

• În funcție de tipul de permis
Cine aprobă 

permisul de lucru?

• Aceeași persoană care îl 
emite

Cine închide 
permisul de lucru?

Se întocmește în 
2 exemplare

Nu se admit 
corecturi și 
completări 
ulterioare

Permisul de 
lucru este 
valabil 12h

Permisul de 
săpătură este 

valabil 1 
saptămână

Rubricile 
necompletare 

se barează

Tipuri de permise de lucru:

-pentru lucrări fără foc;

-pentru lucrări cu foc deschis; 

-pentru lucrări care necesită 
intrarea în spații închise;

-pentru săpături. 

-

Ce este un Permis de lucru - Un formular/ document care confirmă asigurarea condițiilor de lucru pentru
buna desfășurare a lucrărilor pe platformă, în condiții de maximă siguranță.



Regula 3. Comunic schimbările
Scop și domeniu de aplicare 

Reguli SSM-SU-MEDIU
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Metodologie care  
garanteză că orice 

modificare este 
analizată şi 

autorizată de 
persoane calificate și 
competente înainte 

de implementare 

Procese 
tehnologice

Produse
chimice

Echipamente

Aplicații 
informatice

Securitate

InstalațieProceduri

DOMENIU DE APLICARE

➢Schimbările aduse tehnologiei;

➢Schimbări ale echipamentelor;

➢Schimbări ale procedurilor;

➢Schimbări ale sistemelor de control;

➢Schimbări în funcționarea instalațiilor și 
serviciilor;

➢Modificări organizaționale.



Regula 4. Iau măsuri pentru evitarea căderii în gol

Reguli SSM-SU-MEDIU
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Măsuri de prevenire și protecție pentru evitarea căderilor:

• menținerea curățeniei la locul de muncă, podeaua din zona de lucru să fie menținută pe cât 

posibil uscată și curată;

• menținerea liberă a culoarelor și pasajelor;

• acoperirea sau semnalizarea suprafețelor deschise cu pericol de cădere în gol;

• montarea și folosirea balustradelor;

• semnalizarea unui pericol.

Ce înseamnă cădere?

• pierderea echilibrului și căderea la pământ



Regula 5. Lucrez în siguranță la înălțime

Lucrul la înălțime este activitatea desfășurată la o înălțime mai mare de 2m, măsurată de la tălpile
picioarelor lucrătorului până la baza de referință naturală (solul) sau orice altă bază de referință artificială,
bază față de care nu există pericolul căderii în gol.

1. Implementarea tuturor măsurilor de prevenire, prealabile începerii lucrului la
înălțime, în funcție de specificul acestuia;

2. Dotarea cu echipament individual de protecție în conformitate cu condițiile
concrete ale locului de muncă, astfel încât să fie asigurată siguranța
executantului;

3. Aptitudine medicală pentru lucru la înălțime emisă de către medicul specialist
de Medicina Muncii.

Reguli SSM-SU-MEDIU
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Condiții pentru lucrul în siguranță la înălțime:



Regula 6. Sunt atent la vehicule/ Mijloace de transport intrauzinale

I. CIRCULAȚIA PIETONALĂ

Circulația pietonală se face pe trotuare sau pe căile de acces marcate în acest scop.

În lipsa trotuarelor, circulația pietonală se desfășoară pe partea stângă a drumului, pe direcția de
deplasare, pentru a permite pietonilor să observe cu ușurință vehiculele care vin din contrasens.

Datorită zgomotului de fond specific, generat de instalațiile de producție, de cele mai multe ori vehiculele
intrauzinale nu pot fi identificate auditiv, motiv pentru care este obligatorie asigurarea vizuală înainte de a traversa
o cale de acces de pe o parte pe cealaltă.

Reguli SSM-SU-MEDIU
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Deplasarea pe platforma Azomureș
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II. CIRCULAȚIA AUTO

• Limita de viteză la deplasarea pe platforma Azomureș, pe
traseele cu acces corespunzător, fără obstacole, sau alte situații
particulare (drum îngustat, șantier pe marginea drumului sau
traseu deviat).

• Limită de viteză la deplasarea prin zonele cu porțiuni îngustate,
unde se circulă pe o singură bandă sau se desfășoară lucrări în
apropierea drumului, precum și alte situații care prezintă
periculozitate.

• parcarea autovehiculului se face cu spatele la bordură și doar în locurile semnalate pe hartă;

• cheia se lasă în contact;

• centura de siguranță se poartă indiferent de distanța pe care trebuie să o parcurgem;

• deplasarea pe platformă trebuie făcută cu farurile aprinse.

Regula 6. Sunt atent la vehicule/ Mijloace de transport intrauzinale 
(continuare)



Regula 7. Nu circul pe sub greutăți suspendate 

Se interzice accesul persoanelor în raza de acțiune a
brațului macaralei sau în zonele în care se manevrează
greutăți suspendate prin:

• împrejmuirea zonelor cu bandă reflectrorizantă;

• supravegherea zonelor și atenționarea lucrătorilor să nu
intre în zona periculoasă.

Reguli SSM-SU-MEDIU
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Regula 8. Respect Procedura de intrare în spații închise

Spațiu închis: orice compartiment sau alte construcții,

indiferent de amplasarea lor, care au o singură intrare, condiții

nocive de muncă, posibilități reduse de ventilare naturală, care

determină poziții incomode, forțate pentru muncitori.

Lucrul în spațiu închis se desfășoară într-o zonă cu risc ridicat

și specific și constituie un factor de risc generator de accidente sau

evenimente nedorite cu impact asupra sănătății omului.

Reguli SSM-SU-MEDIU
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Regula 9. Utilizez responsabil elementele de siguranță

SCOP: Asigurarea protecției lucrătorilor împotriva pericolelor datorate influențelor externe în timpul exploatării
echipamentelor de muncă.

• dispozitive de avertizare și semnalizare acustică și vizuală;

• protecții împotriva electrocutării prin atingere directă, izolații și
siguranțe electrice;

• apărători și dispozitive de protecție la organe de mașini în
mișcare;

• elemente de siguranță care restricționează accesul lucrătorilor în
zone periculoase (împrejmuiri, îngrădiri, sisteme de înghidere cu
cheia);

• apărători la flanșe;

• șufe pentru oprirea de urgență a benzilor transportoare.

32
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Elementele de siguranță sunt:



Regula 10. Folosesc dispozitive de blocare a surselor de energie (LOTO)

Surse de energie periculoasa care trebuie sa fie blocate/etichetate:

LO – Lockout/ Utilizarea unui dispozitiv de blocare – este o
procedură stabilită pentru utilizarea unui dispozitiv de blocare, cum
ar fi un lacăt aplicat pe un dispozitiv de izolare a energiei pentru a
crea o barieră fizică de protecție.

TO – Tagout/ Utilizarea de etichete de avertizare – este o
procedură pentru utilizarea unei avertizări sau a unor semne pe un
dispozitiv, în scopul atenționării (atât vizual cât și în scris) asupra
surselor de energie.

Electrică Pneumatică Hidraulică Mecanică Chimică Termică Gravitațională

Reguli SSM-SU-MEDIU
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Regula 11. Evacuez controlat substanțe periculoase

Substanțele periculoase – substanțele care au proprietăți fizice sau chimice periculoase, ce pot

cauza vătămări imediate oamenilor/ mediului în timpul utilizării, manipulării, depozitării, și/ sau

transportului.

Substanțele chimice periculoase pot fi întâlnite ca: 

• materii prime/ materii auxiliare; 

• produse finite;

• produse intermediare; 

• deșeuri.

34
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Regula 11. Evacuez controlat substanțe periculoase (continuare)

35
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GHS01 GHS02 GHS03 GHS04 GHS05 GHS06 GHS07 GHS08 GHS09

Substanțe 
explozive

Substanțe 
inflamabile

Lichide 
oxidante

Gaze și solide 
oxidante

Gaze sub 
presiune

Substanțe 
corozive pentru 
metale și piele

Substanțe 
iritante pentru 

ochi

Substanțe 
toxice

Substanțe 
toxice

și iritante 
pentru piele, 

ochi și căi 
respiratorii 

Substanțe 
cancerigene

Substanțe 
periculoase 

pentru mediu



Regula 12. Nu consum alcool și droguri

Conform estimărilor recente făcute de către OMS (Organizația Mondială a Sănătății), cel puțin 10% din

accidentele de muncă se datorează consumului de alcool.

Pe teritoriul Azomureș este strict interzisă:

• introducerea și consumul de băuturi alcoolice;

• introducerea și consumul de droguri;

• introducerea și consumul de medicamente care afectează capacitatea de autocontrol.

Consumul de alcool la locul de muncă poate genera următoarele efecte:

•scăderea capacității de a gândi limpede;

•alterarea memoriei;

•tulburări de vedere;

•scăderea capacității de coordonare a mișcărilor,evidențiată prin dificultăți în mers, în statul în picioare și în

menținerea echilibrului;

•risc crescut de accidente prin lipsa de orientare în timp și în spațiu.

Reguli SSM-SU-MEDIU
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Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor
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În funcție de tipul de agent de stingere, sunt identificate următoarele tipuri de stingătoare de incendii:

➢ Stingător cu pulbere - etichetă cu fundal alb și scris negru;

➢ Stingător cu spumă - etichetă cu fundal galben și scris roșu;

➢ Stingător cu CO2 - etichetă cu fundal negru și scris alb. 



Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor
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Pentru a interveni în cel mai scurt timp la stingerea unui început de incendiu, este obligatoriu să știți:

• Unde sunt amplasate stingătoarele de incendiu în zona în care vă desfășurați activitatea;

• Modul de utilizare a stingătorului.

Când folosiți un stingător de incendiu, trebuie sa știți:

• stingerea incendiului se face din direcția de unde bate vântul, începând din fața focarului;

• stingerea se face preferabil utilizând mai multe stingătoare în același timp;

• după utilizare, stingătoarele vor fi reîncărcate la SPSU și vor fi reamplasate la locul lor, de către personalul 

locului de muncă.

Modul de utilizare a stingătoarelor de incendii

1.  se trage siguranța stingătorului;

2.  se îndreaptă furtunul către locul unde începem stingerea;

3.  se apasă pârghia dispozitivului de manevră.



UTILIZAREA HIDRANȚIILOR INTERIORI 
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Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor

Pentru a interveni în cel mai scurt timp la stingerea unui început de incendiu, este 

obligatoriu să știți:

• Unde sunt amplasați hidranții interiori în locul în care va desfășurați activitatea;

• Modul de utilizare a hidrantului.

Când folosiți un hidrant interior trebuie să știți:

• hidrantul interior nu se folosește în zona unde există curent electric, decât după

decuplarea acestuia;

• incendiul se stinge cu hidrantul interior de la o distanță de siguranță față de

flacără;

Modul de utilizare a hidrantului interior:

1.  Se întinde furtunul către focar;

2.  Se deschide robinetul hidrantului interior;

3.  Se îndreaptă jetul către focar.



Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor
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1. Se fumează doar în locurile special amenajate,
marcate corespunzător (inclusiv țigări electronice);

2. Se interzice aruncarea resturilor de țigări sau de
chibrituri în alte locuri decât scrumierele sau vasele
destinate în acest scop;

3. Nu se vor stinge țigările sau chibriturile în vase
sau scrumiere în care se află hârtie sau materiale
ușor inflamabile;

4. La sfârșitul programului de lucru se vor goli
scrumierele și se va menține curățenia la locul de
fumat.

Fumatul în Azomureș este reglementat prin decizie internă, conform prevederilor legale în acest sens.

ESTE INTERZIS FUMATUL ÎN ALTE ZONE DECÂT CELE STABILITE!



Semnalele de alarmare a populației
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În cazul apariției unei situații de urgență, pentru alarmarea populației se vor pune în funcțiune sirenele de
alarmare, printr-unul din semnalele enumerate mai jos, în funcție de natura situației de
urgență:

ALARMĂ LA DEZASTRE (accident chimic, incendii, explozii, calamități naturale etc) -
5 impulsuri cu durata de 16 secunde, cu pauză de 10 secunde între ele

PREALARMĂ AERIANĂ - 3 impulsuri cu durata de 32 secunde, cu pauză de 12 secunde între ele

ALARMĂ AERIANĂ - 15 impulsuri cu durata de 4 secunde, cu pauză de 4 secunde între ele

ÎNCETAREA ALARMEI - sunet continuu cu durata de 2  minute
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Nr. crt Etapa

1 Masca de gaze se pastrează în sacul de port mască cu cartușul
filtrant montat pe aceasta. Se verifică periodic valabilitatea
cartușului filtrant.

2 Pentru fixarea măștii pe figură se deschid larg curelele măștii, se
pune bărbia în suportul pentru bărbie al acesteia și se trec
curelele pe deaspura capului. Se scoate dopul cartușului filtrant
înainte de strângerea curelelor măștii.

3 Se strâng curelele măștii două cate două, începând cu cele din
partea de jos. Pentru strângere, curelele se trag înspre spate. La
nevoie se strânge și cureaua superioară pentru o bună fixare a
măștii.

4 După fixarea măștii se pune casca pe cap.
După utilizare se înlocuiește cartușul filtrant.

Modul de utilizare a măștii de gaze cu vizor panoramic

Modul de utilizare a măștilor de gaze 



Modul de utilizare a măștilor de gaze
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Nr. crt Etapa

1 Masca de gaze se pastrează în sacul de port mască cu
cartușul filtrant montat pe aceasta. Se verifică periodic
valabilitatea cartușului filtrant.

2 Pentru fixarea măștii, se pune bărbia în suportul pentru
bărbie al acesteia și se trage de partea superioară a măștii
până când aceasta a acoperit în întregime capul. Se
desface dopul cartușului filtrant înainte de echiparea
măștii.

3 După fixarea măștii se pune casca pe cap.
După utilizare se înlocuiește cartușul filtrant.

Modul de utilizare a măștii de gaze tip cagulă



Dorim să mulțumim colegilor care ne-au transmis 

observațiile și sugestiile lor în cadrul vizitelor pe care le-am 

efectuat în instalațiile și departamentele Azomureș.

Echipa SSM-SU-Mediu
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