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1. CADRUL SOCIO-ECONOMIC

Fişa de documentare

1.1 DOMENII OCUPAȚIONALE

a. Locul domeniului mecanică în cadrul socio-economic

DOMENII SPECIFICE
VIEŢII SOCIALE

PRODUCŢIE SERVICII

AGRICULTURĂ ALIMENTAŢIE SĂNĂTATE EDUCAŢIE APĂRARE

TRANSPORTURI

IGIENĂTURISM -
COMERŢ

FINANŢE

MECANICĂ

ELECTRIC

CONSTRUCŢII

INDUSTRIA
CHIMICĂ

MECANICĂ
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Fişa de documentare

1.1 DOMENII OCUPAȚIONALE

b. Operaţii specifice domeniului mecanic

OPERAŢII
PREGĂTITOARE

OPERAŢII DE
PRELUCRARE

OPERAŢII
DE ASAMBLARE

OPERAŢII DE
DEPOZITARE  ŞI

TRANSPORT

OPERAŢII DE
CONTROL

LUCRĂRI DE
REPARAŢII

LUCRĂRI DE
ÎNTREŢINERE

LUCRĂRI DE
DIAGNOZĂ
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Fişa de documentare

1.2 CLASIFICAREA AGENȚILOR ECONOMICI

Agent economic - o persoană sau un grup de persoane, cu personalitate juridică, care desfășoară orice
activitate economică cu scopul de a obține un beneficiu . Agenții sunt entitati de natura tehnică, economică,
socială, juridică cu existență patrimonială recunoscută

Varietatea mare a activităților desfășurate permite clasificarea agenților economici după mai multe criterii:
a. după domeniul de activitate:

 firme industriale
 firme agricole
 firme comerciale
 firme bancare
 firme de prestări-servicii
 firme de asigurare etc.

b. dupa dimensiunea proprietății:
 firme mici, familiare, particulare
 firme artizanale, meșteșugărești, cooperative
 firme asociative (private)
 firme mixte (cu capital privat-public, sau național-străin)

c. dupa responsabilitatea proprietarului și a modului de asociere:
 firme individuale - sunt în general firme de talie mică, constituite în baza liberei initiațive
bazate pe proprietatea privat-individuală.
 firme societare - (societățile comerciale) au la bază proprietatea asociativă și formarea marelui
capital social.

d. după perioada de desfășurare a activității :
 firme permanente – își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului
 firme sezoniere – își desfășoară activitat ea numai în anumite perioade ale anului
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Fişa de documentare
1.3 ORGANIZAREA AGENTULUI ECONOMIC

Structura organizatorică reprezintă ansamblul persoanelor, subdiviziunilor organizatorice şi al relaţiilor
dintre acestea orientate spre realizarea obiectivelor prestabilite ale firmei. Structura organizatorică este diferită în
raport cu forma de organizare a agentului economic.

Structura organizatorică este componenta principală a structurii generale a unei unităţi economice şi poate fi:
 Structura funcţională - ansamblul cadrelor de conducere şi al compartimentelor (tehnice, economice şi
administrative), modul de constituire şi grupare al acestora, precum şi relaţiile dintre ele necesare desfăşurării
corespunzătoare a procesului managerial şi de execuţie.
 Structura de producţie şi concepţie, din punct de vedere organizatoric, reflectă locul de desfăşurare a
activităţii de producţie, de control tehnic de calitate şi de cercetare în cadrul unor verigi organizatorice bine
delimitate.

Structura organizatorică, în general, cuprinde următoarele componente:
 postul – subdiviziunea organizatorică de bază, fiind definit prin ansamblul obiectivelor, sarcinilor,
competenţelor şi responsabilităţilor desemnate pentru o anumită perioadă unei persoane din cadrul unităţii.
 funcţia – cuprinde totalitatea posturilor care prezintă aceleaşi caracteristici principale.
 compartimentul – entitate organizatorică alcătuită dintr-un număr de lucrători care au singur şef şi care
realizează anumite sarcini de muncă. (ex.: formaţia, atelierul, secţia etc.)
 ponderea ierarhică – numărul de lucrători conduşi nemijlocit de un manager
 nivelul ierarhic – totalitatea subdiviziunilor organizatorice situate la aceeaşi distanţă ierarhică de conducerea
organizaţiei.
 relaţiile organizatorice formale – raporturile stabilite între compartimentele de muncă prin reglementări
organizatorice oficiale. Pot fi: de autoritate, de cooperare, de control.

Principalele instrumente de analiză a organizării unui agent economic sunt: regulamentul de organizare şi
funcţionare, organigrama, diagrama de relaţii şi fişa postului.
a. Regulamentul de organizare şi funcţionare este structurat pe următoarele capitole: dispoziţii generale,
structura organizatorică, atribuţiile fiecărei secţii de muncă, conducerea agentului economic, dispoziţii finale.
b. Organigrama este o reprezentare grafică a organizării unui agent economic.

Conducerea

Cercetare-
dezvoltare

Producţie Comercial Financiar-
contabil

Administrativ

Cercetare

Asigurarea
calităţii

Planificare

Fabricaţie

Cercetări
de piaţă

Vânzări

Reclamă

Aprovizionare

Financiar

Contabilitate

Control

Personal

Pregătire

Organizare
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c. Diagrama de relaţii este o reprezentare tabelară a relaţiei existente între sarcini şi posturile de lucru, oferind
informaţii despre succesiunea sarcinilor, colaborarea între posturi şi competenţele necesare pentru realizarea unei
anumite sarcini.

Sarcina Postul
Inginer -şef Maistru Lucrător

Planificarea producţiei I
Realizarea producţiei E
Control C

Notă: I – informează; E – execută; C - control

Locul de muncă este cel mai mic compartiment productiv dotat cu mijloace de muncă (maşini, utilaje, SDV-
uri) şi obiecte ale muncii (materii prime, materiale, semifabricate) necesare îndeplinirii sarcinii de producţie.

Sarcina de muncă --- totalitatea acţiunilor care trebuie efectuate de unul sau mai mulţi executanţi cu
pregătire necesară, prin intermediul mijloacelor de muncă, pentru realizarea unei operaţiiîn condiţii tehnice,
organizatorice şi de protecţia muncii bine precizate.
În general, lucrul în echipă este eficient dacă rezultatul activităţii este cel dorit, iar experienţa în cadrul echipei îi
îndreptăţeşte pe membrii săi să continue să lucreze împreună.

Echipa de lucru reprezintă un număr mic de persoane, având calităţi complementare, care au acelaşi obiectiv
în cadrul unităţii.

Funcţiile în echipa de lucru indică un mod de acţiune şi răspund la întrebările: cine execută?, ce execută?,
cine poate spune altora ce să facă?. Astfel, principalele funcţii în cadrul unei echipe sunt: şef de echipă,
supraveghetor, lucrător.

Funcţiile trebuie să corespundă statutului şi trăsăturilor de personalitate ale membrilor acesteia – sfera
cunoştinţelor personale, capacitatea de organizare.

La distribuirea de sarcini într-o echipă trebuie să se ţină cont de:
- condiţiile în care se desfăşoară activitatea;
- cerinţele activităţii din punct de vedere al pregătirii profesionale şi al solicitărilor fizice şi neuropsihice;
- starea de sănătate a lucrătorilor;
- aptitudinile, experienţa, capacitatea fizică şi psihică;
- nivelul de pregătire generală.

Atitudinea lucrătorului faţă de muncă reprezintă predispoziţia acestuia de a reacţiona într-un anumit mod, în
funcţie de o situaţie concretă.
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Fişa de documentare

1.4  RESURSE MATERIALE SPECIFICE AGENȚILOR ECONOMICI

Indiferent de forma de organizare și domeniul de activitate, orice agent economic trebuie să asigure resurse
materiale specifice desfășurării sarcinii de muncă :
a. mediul de lucru - trebuie să îndeplinească o serie de condiţii igienice și de microclimat:
 Încăperile - să fie mari, spaţioase, bine întreţinute şi curate, şi să favorizeze mişcarea liberă a lucrătorilor şi
evitarea accidentărilor şi a noxelor profesionale
 Temperatura aerului - să fie de 18-20 0C.
În sectoarele calde se recomandă folosirea ventilatoarelor, aerisirea prin oberlichturi etc.
În sectoarele reci, îmbrăcămintea de protecţie se compune din haine, încălţăminte şi mănuşi confecţionate din
materiale rele conducătoare de căldură şi umiditate, dar permeabile pentru aer.
 Starea de umiditate a aerului - umiditatea normală variază între 50 şi 70%. În afara acestor limite aerul se
consideră uscat, respectiv umed.
 Curenţii de aer - se produc în atelierele cu surse puternice de căldură (forje, turnătorii, cuptoare).
 Presiunea normală de lucru - este presiunea atmosferică (760 mmHg), iar variaţiile mici nu sunt resimţite de
organismul uman. Sunt însă şi situaţii în care muncitorii trebuie să lucreze la presiuni mult mai mici sau mult mai
mari.
b. materiale de lucru specifice (materia primă) – resurse naturale sau artificiale, de origine animală, vegetală sau
minerală, care prin prelucrare vor fi transformate în produse, conform specificului unității economice respective
c. materiale auxiliare – resurse utilizate ca agenți de lucru pentru obținerea produselor/serviciilor. Exemplu:
energie electrică, apă, gaze naturale etc.
d. SDV-uri – scule, dispozitive și verificatoare utilizate de lucrători pentru efectuarea operațiilor specifice de
obținere a produselor/serviciilor
e. echipamente tehnice – totalitatea mașinilor, utilajelor, instalațiilor, aparatelor utilizate de lucrători pentru
efectuarea sarcinii de muncă
f. echipamente de lucru și protecție – mijloace obligatorii pe care angajatorul le oferă angajaților pentru a fi
utilizate în timpul procesului de muncă în vederea protecției hainelor sau securității fizice a lucrătorilor
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Fişa de lucru

1. CADRUL SOCIO-ECONOMIC

Pentru agentul economic la care vă desfăşuraţi stagiul de pregătire practică rezolvaţi următoarele sarcini de
lucru:

1. Reprezentanţi schematic structura unităţii de practică.

2. Reprezentaţi schematic structura locului de muncă / sectorului de activitate.

3. Identificați domeniile și calificările profesionale ale resursei umane din cadrul agentului economic.

4. Identificați dotările specifice locului de muncă din cadrul agentului economic.
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2.ELEMENTE PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII

Fişa de documentare
2.1 CADRUL LEGISLATIV

Protecţia muncii reprezintă ansamblul de norme legale şi imperative care cuprind acţiuni şi măsuri prin care
se realizează securitatea muncii, în scopul prevenirii accidentelor şi bolilor profesionale.

Protecţia muncii este parte integrantă a conceperii, organizării şi desfăşurării proceselor de producţie.
Legea fundamentală care guvernează protecţia angajaţilor pe parcursul desfăşurării programului de muncă

este Legea securităţii şi sănătăţii în muncă,  nr. 319/2006.
Alte reglementări în domeniu sunt:

 Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca și boli profesionale
 Hotărâre nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate
la locul de muncă
 Hotărâre nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de catre
lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
 Hotărâre nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în
muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

Pentru fiecare categorie de factori prezenți la locul de muncă, cerințele minime SSM sunt reglementate de
normative aprobate prin hotărâri guvernamentale specifice.

Riscul reprezintă probabilitea de apariţie a unui eveniment neprevăzut care determină desfăşurarea
necorespunzătoare a procesului de muncă.

Nivelul de risc este un indicator convenţional ce exprimă sintetic şi cumulativ dimensiunea riscurilor de
accidentare şi îmbolnăvire profesională existente într-un sistem de muncă şi care se determină în urma evaluării
riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

Factori de risc specifici
 executantului - se regăsesc implicaţi în geneza tuturor celorlalţi factori de risc, deoarece omul este elaboratorul
şi, totodată, cel care verifică şi poate intervenii asupra celorlalte elemente ale sistemului de muncă.
 sarcinii de muncă - se manifestă prin două forme:
- conţinut sau structură necorespunzătoare a sarcinii de muncă în raport cu scopul sistemului de muncă ce are la
bază o insuficientă cunoaştere a tehnologiilor şi metodelor de muncă;
- sub/supradimensionarea cerinţelor impuse
executantului care provine din neluarea în
considerare a posibilităţilor fizice şi psihice ale
omului.
 mijloacelor de producţie - pot fi: fizici (risc
mecanic, risc termic, risc electric), chimici (acizi,
substanţe toxice, substanţe inflamabile, substanţe
explozive) şi biologici (microorganisme).
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 mediului de muncă – depăşiri ale nivelului sau intensităţii funcţionale a parametrilor de mediu specifici, precum
şi de apariţii ale unor condiţii de muncă inadecvate.

Fişa de documentare

2.2 ACCIDENTE DE MUNCĂ

Accidentul de muncă reprezintă vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută
profesională, care se produc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care
provoacă incapacitate temporară de cel puţin o zi, invadilitate sau deces.

Clasificarea accidentelor de muncă:
 După numărul persoanelor afectate, accidentele pot fi:
- individuale, când este afectată o singură persoană;
- colective, când sunt afectate cel puţin trei persoane.
 După urmările (efectele) asupra victimei, accidentele pot fi:
- care produc incapacitatea temporară de muncă;
- care produc invadilitate;
- care produc deces.
 După natura cauzelor directe care provoacă vătămarea există: accidente mecanice, electrice, chimice,
termice, prin radiaţii sau complexe (datorate unor cauze directe combinate).
 După natura leziunilor provocate asupra organismului, accidentele de muncă se împart în contuzii, plăgi,
înţepături, tăieturi, striviri, arsuri, entorse, fracturi, amputări, leziuni ale organelor interne, intoxicaţii acute,
asfixii, electrocutări, insolaţii, leziuni multiple.
 După locul leziunii, pot fi accidente la cap, la trunchi, la membrele superioare, la membrele inferioare, cu
localizări multiple.
 După momentul în care se resimpt efectele, există accidente cu efect imediat şi accidente cu efect ulterior.

Este considerat accident de muncă:
 accidentul   suferit   de    elevi,   studenţi   şi   ucenici   în  timpul efectuării  practicii  profesionale;
 accidentul  suferit  de cei care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes  public,  inclusiv   în  cadrul   unor
activităţi   culturale, sportive, în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor sarcini;
 accidentul  suferit de  orice  persoană  ca urmare a unei acţiuni întreprinse  din   proprie   iniţiativă,  pentru
înlăturarea   unui  pericol ce  ameninţă  avutul  public, sau pentru salvarea de vieţi omeneşti;
 accidentul suferit în timpul şi pe traseul normal al deplasării de la  locul de muncă  la  domiciliu   şi  invers;
 accidentul  cauzat  de  activităţi care nu au legătură cu procesul muncii,  dacă  are  loc  la  sediul persoanei
juridice sau la adresa persoanei fizice, în calitate  de angajator, ori în alt loc de muncă organizat de aceştia, în
timpul programului de muncă şi nu se datorează culpei  exclusive a  accidentatului.
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MĂSURI
ORGANIZATORICE

MĂSURI IGIENICO-
SANITARE

MĂSURI TEHNICE

MĂSURI DE
PROTECŢIA MUNCII

Fişa de documentare

2.3 MĂSURI PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII

a. Măsurile tehnice de protecţie a muncii se referă la dotarea unităţii cu:
 Sisteme, aparate şi dispozitive de combatere a riscurilor mecanice, electrice, chimice, termice, biologice;
 Sisteme,  aparate  şi  dispozitive  de  îmbunătăţire  a  microclimatului;
 Sisteme  şi  instalaţii  de  ventilaţie  industrială;
 Sisteme  şi  dispozitive  de  combatere  a  zgomotului  şi  vibraţiilor;
 Sisteme  de  îmbunătăţire  a  iluminatului;
 Aparate  şi  dispozitive  pentru  combaterea  electricităţii  statice;
 Aparate   şi   dispozitive   pentru   prevenirea   exploziilor,   incendiilor   şi autoaprinderilor;
 Materiale  şi  sisteme  de  semnalizare  şi  avertizare.

b. Măsurile organizatorice de  protecţie  a  muncii vizează executantul şi sarcina de muncă:
 Instruirea, formarea şi perfecţionarea personalului în domeniul protecţiei muncii;
 Testarea medicală şi psihologică a personalului;
 Autorizarea personalului;
 Evaluarea riscurilor la locul  de muncă;
 Organizarea şi amenajarea cabinetului de protecţie a muncii;
 Procurarea materialelor de instruire, testare şi informare;
 Proiectarea şi reproiectarea ergonomică a locurilor de muncă;
 Elaborarea  de  instrucţiuni  proprii  de  protecţie  a  muncii, în  funcţie  de procesul de muncă.

c. Măsuri  igienico- sanitare:
 Acordarea de materiale igienico- sanitare;
 Acordarea de alimentaţiei de protecţie;
 Existenţa unor staţii de salvare mobile;
 Instalaţii  de  apă  carbogazoasă pentru  secţiile cu microclimat  cald;
 Înfinţarea  de  posturi  de prim  ajutor,  la  locurile  de  muncă  unde  există  pericole  de  accidente  de

accidente  de muncă  şi  îmbolnăviri profesionale;
 Amenajarea de băi sau duşuri şi vestiare pentru angajaţi, dar şi pentru echipamentul special de protecţie.
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Fişa de lucru

2. ELEMENTE PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII

1. Prezentaţi pictogramele, instrucţiunile, afişele etc., privind asigurarea SSM, identificate la agentul economic şi
precizaţi locul de expunere a acestora.

2. Identificați zonele de risc și factorii specifici din cadrul agentului economic. Pentru fiecare precizați regulile ce
trebuie respectate, conform instructajelor efectuate.

3. Pentru fiecare categorie de cauze identificaţi factorii specifici care pot determina un accident de muncă la
agentul economic la care vă desfăşuraţi stagiul de pregătire practică.

MAŞINI
MATERIALE METODE MEDIU SI MUNCITORI

UTILAJE
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3. ELEMENTE PRIVIND PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR

Fișa de documentare

3.1 CADRUL LEGISLATIV

Conducătorii unităţilor sunt obligaţi să ia măsuri pentru: constituirea şi funcţionarea comisiilor tehnice de
prevenire şi stingere a incendiilor şi a formaţiilor civile de pompieri, dotarea cu mijloace tehnice adecvate
producţiei şi activităţii întreprinderilor respective, stabilirea sarcinilor care revin personalului de la locurile de
muncă şi asigurarea instruirii şi controlului întregului personal.

Obligaţiile comisiilor tehnice sunt: întocmirea planului de apărare contra incendiilor, efectuarea de
propuneri pentru înlăturarea cauzelor care pot  înlesni producerea unor incendii, verificarea modului de înreţinere
şi de de funcţionarea a instalaţiilor de semnalizare şi stingere a incendiilor.

Cadrul legislativ care prescrie reguli privind PSI cuprinde:
 Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 NORME GENERALE din 28 februarie 2007 de aparare impotriva incendiilor
 Ordin 262/2010 - aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri
 Ordin 187/2010 privind apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert
 Ordinul MAI nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea
la incendiu şi protecţia civilă
 Hotărârea nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau
amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea
vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării
propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi;
 Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor.
 Ordin MAI nr. 163/ 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, modificat în
2015
 Legea nr. 15/2016 pentru prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun

Conform legislației, incendiile sunt clasificate după natura materialelor sau subsţantelor combustibile, care
pot fi implicate în procesul de ardere:
 clasa A - incendii de materiale solide, în general de natură organică, a căror combustie are loc în mod normal
cu formare de jar. Exemple: lemn, hârtie, materiale textile, rumeguş, piele, produse din cauciuc, materiale plastice
care nu se topesc la căldura etc;
 clasa B - incendii de lichide sau de solide lichefiabile. Exemple: benzină, petrol, alcooli, lacuri, vopsele,
uleiuri, gudroane, ceară, parafină, materiale plastice care se topesc uşor, etc;
 clasa C - incendii de gaze. Exemple: hidrogen, metan, acetilenă, butan, gaz de sondă etc.;
 clasa D - incendii de metale. Exemple: sodiu, potasiu, aluminiu, litiu, magneziu, zinc, titan etc.;
 clasa E - incendii ale echipamentelor electrice aflate sub tensiune.
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3.2 MĂSURI PRIVIND PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR

a. Măsuri tehnice
 Instruirea muncitorilor şi răspândirea cunoştinţelor tehnice referitoare la cauzele şi prevenirea incendiilor.
 Stabilirea unor sarcini precise privind prevenirea şi combaterea incendiilor şi asigurarea prelucrării şi afişării
lor.
 Organizarea de formaţii de pompieri voluntari şi special angajaţi.
 Marcarea zonelor periculoase, a mediilor explozive, a căilor de evacuare din clădiri şi asigurarea unor bune
condiţii pentru intervenţia rapidă la stingerea incendiilor.
 Prevederea unor aparate de deconectare automată în caz de avarie.
 Prevederea în depozitele de materiale combustibile a instalaţiilor speciale de declanşare automată a stropirii cu
apă la ridicarea temperaturii.
 Înlăturarea eventualelor cauze de provocare a incendiilor şi exploziilor, prin proiectarea procesului tehnologic.
 Evitarea formării în hale de producţie a amestecurilor explozive prin curăţarea în mod periodic a prafului de pe
toate suprafeţele încărcate cu electricitate statică.
 Mărirea umidităţii relative a aerului, acolo unde produsele permit.
 Asigurarea unei bune evacuări a oamenilor şi a bunurilor din clădire în caz de incendiu.
 Instalarea de scări de incendiu, guri de apă, cu utilajul necesar (furtun cu lance, pompe etc.).
 Ignifugarea materialelor combustibile folosite în construcţii.
 Interzicerea folosirii flăcării deschise, a fumatului în medii periculoase.
 Amenajarea unor spaţii pentru fumat.
 Dotarea cu utilaje şi materiale tehnice de combatere a incendiilor (lopeţi, pompe de mână, stingătoare manuale,
motopompe, autopompe, instalaţii cu reţele de apă etc.).

b. Mijloace de stingere a incendiilor

Principalele mijloace de intervenţie în caz de incendiu sunt stingătoarele. Stingătoarele sunt dispozitive de
stingere, acţionate manual, care conțin o substanţă care poate fi refulată şi dirijată asupra unui focar de ardere, sub
efectul presiunii create în interiorul lor.

Stingătoarele sunt utilizate, în modul cel mai eficace, atunci când sunt amplasate la îndemână, în număr
suficient, având capacitatea de stingere corespunzătoare cantităţii şi naturii materialelor combustibile existente în
spaţiul protejat şi sunt folosite de persoane familiarizate cu punerea lor în funcţiune.

Tipuri de stingătoare:
Tip stingător Simbolizare Temperatura de

păstrare
(oC)

Lungime jet

(m)

Timp descărcare
(s)

Spuma chimică +4 ÷ +60 (-15) 6 – 8 40 – 60
Spuma mecanică SM3, SM6, SM9 ... +4 ÷ +60 6 – 8 40 – 60
Dioxid de carbon

(CO2)
G1, G2, G3,

-20 ÷ +55 1 – 4 10 – 30

Pulbere P1, P2, P3, P5 .. -20 ÷ +55 3 – 6 06 – 30
Utilizarea stingătoarelor este prezentată în ANEXA 4.
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c. Accesorii PSI (ANEXA 5)

Panourile de incendiu (pichet PSI) sunt folosite pentru dotarea unităţilor şi punctelor de lucru cu mijloace
de primă intervenţie necesare stingerii începuturilor de incendii. Componenta interioară diferă în funcţie de
obiectivul ce trebuie protejat împotriva focului.

Componente: unelte PSI (căngi, răngi, lopeţi, topoare târnăcop, găleţi), stingătoare portative sau carosabile
(cu pulbere, CO2, spumă chimică sau aeromecanică), racorduri, ţevi refulare, cheie racord ABC, BC, cheie
hidrant, furtun refulare tip A, B,C, hidranţi portativi.

Lada de nisip este destinată depozitării nisipului necesar stingerii incendiilor. Capacităţi de înmagazinare
standard de 0,5 ÷ 1 mc.

Ţevile de refulare asigură refularea jetului de apă şi dirijarea lui asupra focarului de incendiu. Prin
acţionarea robinetului încorporat jetul poate fi oprit, iar prin dispozitivul montat la vârful ţevii se asigură o perdea
de apă pulverizată pentru protecţia utilizatorului.

Racorduri pentru cuplare rapidă executate din aluminiu de înaltă rezistenţă şi calitate deosebită AK11 în
cobinaţie cu siliciu.

Reducţiile se folosesc pentru cuplarea a două racorduri de mărimi diferite, la intervenţiile pentru incedii.
Furtun de refulare tip A,B,C,D. Domeniu de utilizare: racordare la hidranţi interiori şi exteriori,

motopompe PSI, maşini de pompieri, navigaţie şi alte utilizări în principal în domeniul industrial dar şi agricol.
Furtunul respectă toate normativele de securitate şi calitate exprimate prin certificatul ISSO 9001, DIN 14811,
NBN S21-024, BS CLASS 1.

Sprinklere executate în conformitate cu standardele internaţionale şi agrementate: FM (SUA), LPC (UK),
APSAD(FR), Corpul Pompierilor Militari, Centrul de Studii PSI Bucuresti (RO). Sprinklerele sunt dispozitive
sensibile la caldură, concepute pentru a reacţiona la o temperatură prestabilită prin eliberarea automată a unui flux
de apa pe care îl repartizează uniform la nivelul solului. Sunt caracterizate printr-un indice de timp de reacţie de
80 - 350 (ms)½, având temperatura nominală de declanşare de 68ºC, apa fiind distribuită prin pulverizare la o
presiune de lucru de maxim 12 bari. Domenii de utilizare: sedii de firme, hale de producţie, depozite,
supermarketuri.

Iluminatul de siguranţă - Instalaţiile electrice pentru iluminat de siguranţă pentru evacuare se prevăd în
cazul încăperilor cu aglomerări de persoane, clădiri cu expoziţii temporare, muzee, biblioteci, restaurante, spitale,
hoteluri, supermarketuri, spaţii de producţie. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă se marchează sau
se echipează cu lămpi de altă culoare pentru a se deosebi de lămpile iluminatului normal.

Centrale antiincendiu echipate cu microprocesor, şase zone de detectare, pe fiecare zonă se pot lega
detectori de temperatură şi fum. Fiecare zonă este echipată cu o ieşire pentru alarmare. Panoul de comandă poate
controla ieşirile de alarmare: sirenele şi comunicatoarele telefonice.

Detectoare optice de fum funcţionează prin tehnologia SMD, detectarea fumului şi a temperaturii ce se
degajă din procesul de ardere. Sunt recomandate pentru hoteluri, supermarketuri, biblioteci, depozite, spaţii de
producţie. Detectarea la timp a unui incendiu limitează producerea de pagube şi pierderea de vieţi omeneşti.
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Fişa de lucru

3. ELEMENTE PRIVIND PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR

1. Prezentaţi pictogramele, instrucţiunile, afişele etc., privind PSI, identificate la agentul economic şi precizaţi
locul de expunere a acestora.

2. Identificați zonele de risc de incendii și factorii specifici din cadrul agentului economic. Pentru fiecare
precizați regulile ce trebuie respectate, conform instructajelor efectuate.

3. Prezentaţi mijloacele PSI din dotarea agentului economic.

4. Pentru fiecare categorie de cauze identificaţi factorii specifici care pot determina un incendiu la agentul
economic la care vă desfăşuraţi stagiul de pregătire practică.

MAŞINI
MATERIALE METODE MEDIU SI MUNCITORI

UTILAJE



CDL – EDUCAȚIE PROFESIONALĂ
CLASA a IX-a înv. profesional
Domeniu: Mecanică

17

4. ELEMENTE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

Fișa de documentare

4.1 CADRUL LEGISLATIV

Protecția mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor și acțiunilor care au ca scop menținerea,
protejarea și îmbunătățirea condițiilor naturale de mediu, ca și reducerea sau elimina rea, acolo unde este posibil, a
poluării mediului înconjurător și a surselor de poluare.

Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană,
calitatea vieții sau funcția naturală a ecosistemelor (organismele vii și mediul în care trăiesc).

Cele mai importante reglementări în domeniul protecției mediului sunt:
 Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător - actualizată
 Legea nr. 226/2013 privind aprobarea OUG nr. 164/2008 pentru modificarea şi completarea OUG nr.
195/2005 privind protecţia mediului

4.2 FORME ȘI CAUZE ALE POLUĂRII

Formele de poluare cu impact major asupra calității vieții sunt:
 poluarea apei
 poluarea solului
 poluarea aerului (atmosferica).

Criterii de definire a poluării:
a. Din punct de vedere al procesului prin care se produce, poluarea poate fi:

- poluare naturală, cauzată de factori naturali: erupții vulcanice, cutremure, inundații, furtuni de praf, incendii de
vegetație etc.
- poluare artificială, datorată unor activități ale factorului uman

b. Din punct de vedere al factorului care produce poluarea, aceasta poate fi:
 poluare fizică (poluarea fonică și poluarea radioactivă)
 poluarea chimică (produsă de diverse substanțe eliberate în mediu sub formă gazoasă, lichidă sau de parti cule
solide)
 poluare biologică (cu germeni patogeni, substanțe organice putrescibile etc.).

c. Din punct de vedere al provenienței surselor de poluare, produse de om (artificiale) se disting:
 poluare industriala -20 - 25%
 poluare casnica -50 - 60 %
 poluare datorata mijloacelor de transport -20- 25 %
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Tipuri de deșeuri:

A. Deșeuri municipale și asimilabile, care sunt deșeuri generate în mediul urban și rural. Ele sunt grupate în:
 A1 - Deșeuri menajere, provenite din activitatea casnică, magazine, hoteluri, restaurante, instituții publice.
 A2 - Deșeuri stradale, specifice fluxurilor stradale (hârtii, mase plastice, frunze, praf).
 A3 - Deșeuri din construcții și demolări , provenite din activitatea de construcții și modernizarea și

întreținerea străzilor.
 A4 - Nămol orășenesc , rezultat din stațiile de tratare a apelor uzate și menajere.

B. Deșeuri sanitare , provenite din spitale, dispensare și cabinete medicale.

C. Deșeuri de producție, rezultate din procesele tehnologice industriale sau agricole.
 C1 Deșeuri industriale stocabile, pe care normele europene le clasifică în:

o Clasa 1 Deșeuri industriale periculoase, dar netoxice, de exemplu azbest.
o Clasa 2 Deșeuri industriale nepericuloase și netoxice.
o Clasa 3 Deșeuri inerte, de exemplu cele provenite din construcții.
o Clasa 4 Deșeuri toxice, de exemplu cele medicale, radioactive.
o Clasa 5 Deșeuri industriale produse în cantități foarte mari, de exemplu cenușile produse de

termocentralele care funcționează pe cărbune.
 C2 Deșeuri agro-zootehnice, provenite din agricultură și, în special, din zootehnie..
 C3 Deşeuri speciale, categorie în care intră explozibilii şi substanţele radioactive..
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Fişa de documentare
4.3 MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MEDIULUI

Reciclarea reprezintă orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în produse,
materiale sau substanțe pentru a-și indeplini funcția inițială ori pentru alte scopuri.

Problemele fundamentale în reciclarea materialelor sunt legate de:
 Identificarea materialelor reciclabile
 Identificarea oportunităţilor de reutilizare şi reciclare
 Identificarea pieţelor pentru materiale valorificabile.

Grupe de deșeuri reciclabile (anexa nr. 1 din OUG 16/2001-modificata):
• Deseuri metalice feroase
• Deseuri metalice neferoase
• Deseuri de hartii-cartoane
• Deseuri de sticla
• Deseuri de mase plastice
• Deseuri de cauciuc
• Deseuri textile

Reciclarea materialelor din deşeurile municipale implică:
- colectarea selectivă a deșeurilor
- prelucrarea intermediară – sortare, mărunţire, compactare
- transportarea
- valorificarea
- prelucrarea finală

Colectarea – strangerea, sortarea, si/sau regruparea (depozitarea temporara) a deseurilor in vederea
transportarii lor spre valorificare. Pentru o reciclare reușită este nevoie de o sortare în funcție de calitatea
materialului, sortare care începe prin colectarea selectivă a acestora. Ele mai pot fi separate și în instalații de
sortare a deșeurilor.

Precolectarea deșeurilor se referă la adunarea lor în diferite recipiente: coșuri de gunoi, pubele (pentru
deșeurile menajere) și containere (pentru deșeurile stradale și cele produse de agenții economici).  Pentru a
permite reciclarea, colectarea deșeurilor care conțin materiale refolosibile se face separat în recipien te de culori
diferite. Culorile recipientelor disponibile sunt: galbenă, roșie, verde, albastră, maro și negru antracit. Pe
recipiente există etichete care precizează exact ce fel de deșeuri se pot pune în recipientul respectiv.

Culorile recomandate pentru recipientele destinate diferitelor tipuri de deșeuri sunt:
 roșu (portocaliu) - materiale plastice,
 galben - metale,
 verde - biodegradabile,
 albastru - hârtie, carton și sticlă,
 maro - electrice și electronice,
 negru – nereciclabile.

Valorificare – orice operatiune de dezmembrare, sortare, reciclare, taiere, maruntire, presare, balotare,
topire-turnare, pretratare, amestec cu alta operatiune care determina schimbarea naturii sau a compozitiei,
efectuata asupra unui deseu industrial prin procedee industriale, în vederea reutilizarii.

Materialele metalice obișnuite care pot fi recuperate sunt aluminiul din dozele de bere şi oțelul din ambalaje
alimentare și sprayuri.
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Reciclarea maselor plastice

Material /
Simbol reciclare

Proprietati material Sursa produsului

PET
/PETE/PETP/

Polietilen tereftalat

Claritate (transparenta),
rezistent, durabil, solid,
bariera pentru gaz si
umiditate, retine
carbonatarea, rezistent la
caldura.

Butelii (sticle) plastic bauturi nealcoolice, apa, suc,
bere, sifon (apa carbogazoasa), sos picant
(ketchup) si ulei. Borcane unt de arahide, muraturi,
jeleu si gem (dulceata). Film (folie) si tavi pentru
alimente preparate la cuptor, curele (benzi, chingi)
de legat si containere alimentare sau nealimentare.

HDPE
Polietilena de mare

(inalta) densitate

Proprietati bune de
bariera pentru umiditate,
rigiditate, rezistenta,
durabilitate, rezistenta la
chimicale, permeabil la
gaz.

Butelii (sticle) de lapte, apa, suc, cosmetice,
sampon, detergent lichid pentru vesela si lenjerie,
inalbitor, recipiente iaurt si margarina, cutii
cereale, carne, navete, pungi, saci si sacose.

PVC
/V/

Policlorura de vinil

Versatilitate, claritate
(transparenta), rezistenta,
durabilitate, rezistent la
grasimi, ulei si
chimicale, si proprietati
electrice stabile.

Ambalaje transparente alimentare si nealimentare,
tuburi medicamente, izolatii fire si cabluri, folie si
placi, produse din industria constructiilor ca tevi,
fitinguri, aparatori, dale, benzi transportoare si
ferestre; butelii (sticle, flacoane), pungi pentru
sange, produse din piele sintetica.

LDPE
Polietilena de mica

(joasa) densitate

Usor de procesat,
rezistent, durabil,
flexibil, usor de lipit (la
cald), bariera pentru
umezeala.

Pungi (sacose) alimentare, pungi (sacose) pentru
lazi/cutii haine, butelii (sticle, flacoane)
comprimate pentru miere, mustar, capace flexibile,
înveliş la fire si cabluri electrice. Fibre, covoare,
mobilier, caserole si tavi pentru alimente, tevi si
canalizari (rigole).

PP
Polipropilena

Rezistent, durabil,
rezistent la caldura,
chimicale, grasimi
(unsori) si ulei, bariera
umezeala.

Butelii (sticle, flacoane) pentru ketchup, containere
iaurt si margarina /unt, tuburi, flacoane de
medicamente, aplicatii textile ca covoare, sfoara,
snur, franghie (funie, corzi), navete rigide si
componente auto.

PS
Polistiren

Versatil, izolator,
claritate (transparenta),
usor de format, punct
relativ scazut de topire.

Ambalaje de protejare, containere, capace, pahare,
sticle (butelii, flacoane) si tavi, carcase CD,
aplicatii de servire a alimentelor, tavi de expunere
a carnii, cartoane oua, flacoane aspirina, pahare,
castroane, cutite.
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Fişa de observare
CIRCUITUL DEŞEURILOR RECICLABILE
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CATEGORII DE DEŞEURI RECICLABILE

ACTIVITATE PRACTICĂ

TEMA: RECICLAREA MATERIALELOR

SCOP: Rezolvarea problemelor referitoare la reciclarea deşeurilor menajere. Educarea elevilor în spiritul

contribuţiei proprii la protecţia mediului şi asigurarea unui mediu mai curat.

INSTRUMENT: Fişa de lucru, fişa de observare, mediul casnic şi şcolar.

DESFĂŞURARE:

 Profesorul va explica elevilor noţiuni elementare privind importanţa reciclării deşeurilor în vederea

protecţiei mediului.

 Elevii vor completa fişa de lucru .

 Elevii vor propune un plan de recuperare şi reciclare a deşeurilor din casă şi şcoală şi  vor efectua calcule

care să evidenţieze posibilitatea  colectării unei sume de bani din această activitate.

 Elevii vor efectua activităţi practice de colectare a deşeurilor de acasă, din clase şi ateliere şi de sortare

corectă a acestora.
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Grupa  .......
Fişă de lucru

Tema: Materiale reutilizabile şi reciclabile

Timp de lucru: 10 minute

1. Completaţi categoriile de deşeuri lipsă din schema următoare, conform criteriilor precizate:

a. după compoziţia
chimică:

b. după caracteristici:

2. Se dau 14 tipuri de deşeuri municipale. Încercuiţi litera corespunzătoare deşeurilor care consideraţi că
pot fi reciclate.

a. medicamente expirate h. ziare
b. antigel i. vopsele uscate
c. sticle din plastic j. lacuri de mobilă
d. borcane k. materiale textile
e. ulei de motor l. acetonă
f. aparate electrocasnice m. doze
g. cauciucuri uzate n. cutii de carton

3. Completaţi tabelul următor, enumerând pe coloana 1 cinci (5) deşeuri menajere rezultate în
gospodăria proprie, iar pe coloanele 2 şi 3 precizaţi modul de reutilizare şi/sau valorificare a fiecărui
tip de deşeu enumerat.

Exemple de deşeuri Mod de reutilizare Posibilitate de valorificare

1.

2.

3.

4.

5.

DEŞEURI MUNICIPALE

ORGANICE ..................................

putrescibile .......................
..

..................

..
nemetalice
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Grupa  .......
Fişă de lucru

Tema: Deșeuri din activități economice

1. Identificați tipurile de deșeuri rezultate în urma activității desfășurate la agentul economic la care
vă efectuați stagiul de pregătire practică.

2. Precizați modul de colectare a fiecărui tip de deșeu identificat.

3. Precizați modul de reciclare/ reutilizare a fiecărui tip de deșeu identificat, dacă este cazul, sau de
eliminare a acestuia.
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PROPUNERI DE MINIPROIECTE

1. ȘCOALA PROFESIONALĂ – ALEGEREA MEA

SCOP: Rezolvarea unor probleme legate de alegerea viitoarei meserii.

INSTRUMENT: Planul realizării miniproiectului.

DESFĂŞURARE:

 Profesorul va explica elevilor să găsească planul de rezolvare pentru această situaţie, ţinând cont de toate

variabilele: loc, timp, resurse umane, materiale şi financiare, viziune pe termen scurt și lung.

 Se vor discuta rezolvările găsite de către elevi.

La finalizarea lucrării elevii vor prezenta atât scris, cât şi oral lucrarea efectuată, evidenţiind competenţelele de

comunicare dobândite pe parcurs.

2. SPAŢIUL MEU

SCOP: Rezolvarea unor probleme legate de amenajarea spaţiului propriu de acasă..

INSTRUMENT: Planul realizării miniproiectului.

DESFĂŞURARE:

 Profesorul va explica elevilor să găsească planul de rezolvare pentru această situaţie, ţinând cont de toate

variabilele: locaţie, timp petrecut acasă, persoane din locuinţă, activităţi desfăşurate, principii ergonomice.

 Se vor discuta rezolvările găsite de către elevi.

La finalizarea lucrării elevii vor prezenta atât scris, cât şi oral lucrarea efectuată, evidenţiind competenţelele de

comunicare dobândite pe parcurs.
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ANEXA 1a
Instructaj iniţial – instructaj introductiv general

ANEXA 1b
Instructaj la locul de muncă – instructaj curent
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ANEXA 1c
Instructaj suplimentar – instructaj periodic
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ANEXA 2
Catalog semnalizatoare SSM - PSI



CDL – EDUCAȚIE PROFESIONALĂ
CLASA a IX-a înv. profesional
Domeniu: Mecanică

30



CDL – EDUCAȚIE PROFESIONALĂ
CLASA a IX-a înv. profesional
Domeniu: Mecanică

31



CDL – EDUCAȚIE PROFESIONALĂ
CLASA a IX-a înv. profesional
Domeniu: Mecanică

32



CDL – EDUCAȚIE PROFESIONALĂ
CLASA a IX-a înv. profesional
Domeniu: Mecanică

33

ANEXA 3
Relaţia cauze de accidentare - măsurile de prevenire în sistemul de muncă
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ANEXA 4

Utilizarea stingătoarelor în funcție de tipul incendiului
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ANEXA 5

Mijloace de intervenție în caz de incendiu

Panourile de incendiu (pichet PSI) Lada de nisip

Ţevi de refulare

Racorduri Furtun de refulare tip A,B,C,D

.

Sprinklere Centrale antiincendiu Detectoare optice de fum
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ANEXA 6

UNITATEA ___________________________________

F I Ş Ă  I N D I V I D U A L Ă DE INSTRUCTAJ
privind protecţia muncii 1)

NUMELE ŞI PRENUMELE __________________________________________________
LEGITIMAŢIA, MARCA _____________________________________________________
GRUPA SANGUINĂ _______________________________________________________
DOMICILIUL _____________________________________________________________

NUMELE ŞI PRENUMELE __________________________________________________
Data şi locul naşterii _______________________________________________________
Calificarea __________________________ Funcţia ______________________________
Locul de muncă ___________________________________________________________
Autorizaţii (ISCIR ş.a.) _____________________________________________________
Traseul de deplasare la / de la serviciu ________________________________________
________________________________________________________________________

Instructaj de angajare

1.Instructajul introductiv general, a fost efectuat la data _______________________ timp de _____
ore, de către ________________________________________________ având funcţia de
__________________________________________________________
Conţinutul instructajului _____________________________________________________
________________________________________________________________________
Semnătura
celui instruit

Semnătura celui
care a efectuat
instructajul

Semnătura celui
care a verificat
însuşirea cunoştinţelor

2.Instructajul la locul de muncă, a fost efectuat la data __________________________
specialitatea _____________________________________ timp de ______ ore, de către
___________________________ având funcţia de _______________________________
Conţinutul instructajului _____________________________________________________
________________________________________________________________________
Semnătura celui instruit Semnătura celui care a efectuat

instructajul
Semnătura celui care a verificat
însuşirea cunoştinţelor

1) Model conform Normelor generale de protecţia muncii
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3. Admis la lucru
Numele şi prenumele angajatorului ___________________________________________
Funcţia (şef secţie, atelier, şantier etc.) ________________________________________
Data şi semnătura _________________________________________________________

INSTRUCTAJ PERIODIC

Data
instructajului

D
ur

at
a 

(h
)

Sp
ec

ia
lit

at
ea

Materialul predat

Semnătura celui

in
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ru
it
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ca
re
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ve

ri
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at
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st
ru

ir
ea

REINSTRUIRE

Data
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Semnătura celui
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REZULTATELE TESTĂRILOR DE PROTECŢIA MUNCII

Data Materialul examinat Calificativ Examinator

ACCIDENTE DE MUNCĂ SUFERITE
SAU ÎMBOLNĂVIRI PROFESIONALE

Data producerii
evenimentului

Diagnosticul
medical

Descrierea
evenimentului

Nr. şi data PV
de cercetare a
evenimentului

Nr. zile
ITM

SANCŢIUNI APLICATE PENTRU NERESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR DE
PROTECŢIA MUNCII

Abaterea săvârşită de la normele
de protecţia muncii Sancţiunea aplicată Nr. şi data

procesului verbal
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CONTROL MEDICAL PERIODIC

Observaţii de specialitate
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
__________________

Semnătura şi                             Data
parafa medicului                        vizei

Observaţii de specialitate
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
__________________

Semnătura şi                             Data
parafa medicului                        vizei

TESTAREA PSIHOLOGICĂ PERIODICĂ

Apt psihologic pentru: *
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
__________________

Semnătura şi parafa Data
psihologului

Apt psihologic pentru: *
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
__________________

Semnătura şi parafa Data
psihologului

*lucru la înălţime, lucru în condiţii de izolare etc.
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ANEXA 7
Unitatea ___________________________________
Serviciul (compartimentul) _____________________

F I Ş Ă  C O L E C T I V Ă DE INSTRUCTAJ
privind protecţia muncii 2)

întocmită azi __________________________

Subsemnatul _______________________________________________________

având funcţia de __________________________________________________________

în cadrul serviciului (compartimentului) _________________________________________

asistat de dl. (d-na) ________________________________________________________

având funcţia de _________________________________ am procedat la instruirea unui

număr de _______ persoane de la ____________________________________________

conform  tabelului  nominal  de pe verso, în  probleme de  protecţia muncii şi  PSI, pentru

vizita (prezenţa) în unitatea noastră în ziua / zilele ________________________________

În cadrul instructajului general s-au prelucrat următoarele materiale:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________

care  cuprind  norme de protecţia muncii, norme de siguranţa circulaţiei interne  şi  norme

de PSI, ce trebuie respectate pe parcursul vizitării unităţii.

Prezenta fişă de instructaj se va păstra la serviciul (compartimentul) ____________

______________________________________________________ .

Verificat, Semnătura celui care

________________ a efectuat instructajul

_________________

2) Modelul este avizat de MMSS şi se întocmeşte pentru vizitatorii în grup. Acestora li se vor prezenta succint
activităţile şi factorii de risc din cadrul unităţii, precum şi măsurile de prevenire şi vor fi însoţiţi pe toată durata
vizitei de personal autorizat.
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TABEL NOMINAL
cu persoanele participante la instruire

Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi consemnate în fişa
colectivă de instructaj pentru protecţia muncii şi ne obligăm să le respectăm întocmai.

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
Act identitate / grupa

sanguină
Semnătura

Fişa se completează în 2 exemplare, dintre care unul se dă conducătorului grupului de vizitatori.
Conducătorul grupului de vizitatori:

Numele şi prenumele ______________________
Semnătura ______________________________


