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INTRODUCERE 
Problemele securităţii şi sănătăţii în muncă se află în centru atenţiei organelor 

legislative şi executive din Republica Moldova. Parlamentul la 10 iulie 2008 a adoptat 
„Legea securităţii şi sănătăţii în muncă ” nr. 186-XVI, Codul Muncii al Republicii 
Moldova (în 2003, cu modificări şi completări la 29 iulie 2008), Legea privind Inspecţia 
Muncii(2001), Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale (1999); iar 
Guvernul Republicii Moldova a aprobat un şir de Regulamente referitoare la securitatea şi 
sănătatea în muncă: Regulament privind modul de cercetare a accidentelor de muncă 
(2002), Regulament privind modul de organizare a activităţii de protecţie a lucrătorilor la 
locul de muncă şi prevenirea riscurilor profesionale (2009), Regulamentul-cadru de 
organizare şi funcţionare a comitetului pentru securitate şi sănătate în muncă (2009), 

Aceste acte legislative şi regulamente prevăd pregătirea specialiştilor în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă, perfecţionarea calificării şi controlul ulterior al 
cunoştinţelor tuturor specialiştilor, indiferent de postul ocupat. 

Cu toate că a fost adoptat un şir de măsuri în vederea preîntâmpinării accidentelor până în 
prezent nu s-a reuşit să se lichideze complet traumatismul de producţie. Una din cauze este 
instruirea insuficientă a angajaţilor. 

Un specialist din agricultură trebuie să posede la perfecţie nu numai cunoştinţe 
teoretice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dar şi deprinderi practice de analiză a 
stării condiţiilor de muncă şi a măsurilor de securitate, profilaxiei traumatismului de 
producţie şi acordării primului ajutor accidentaţilor, elaborarea instrucţiunilor de securitate 
şi sănătate în muncă 

 
MATERIAL ŞI METODĂ  

Instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă se elaborează pentru toate 
ocupaţiile şi lucrările desfăşurate în unitate, ţinând seama de particularităţile acestora şi ale 
locurilor de muncă. 

Instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă se elaborează de către persoanele 
desemnate prin ordin de către angajator, care asigură aplicarea actelor normative în 
domeniu. 

Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă trebuie să conţină următoarele 
capitole şi vor fi expuse în consecutivitate conformată cu procesul de muncă:  
 - cerinţe generale de securitate şi sănătate în muncă; 
 - cerinţe de securitate şi sănătate în muncă până la începerea lucrului; 
 - cerinţe de securitate şi sănătate în muncă în timpul lucrului; 
 - cerinţe de securitate şi sănătate în muncă în situaţii de avarie; 
 - cerinţe de securitate şi sănătate în muncă după terminarea lucrului; 

La capitolul „Cerinţe generale de securitate şi sănătate în muncă” vor fi expuse 
următoarele momente: 

- condiţiile de admitere a angajaţilor la executarea de sine stătător a activităţii de 
producţie (vârsta, sexul, condiţiile de sănătate, pregătirea profesională); 

- respectarea normelor de ordine internă; 
- factori nocivi şi/sau periculoşi de producţie la locul de muncă, acţiunea acestora 

asupra organismului uman; 
- echipamentul individual de protecţie şi de lucru; 
- cerinţele de securitate antiincendiară; 
- ordinea de comunicare despre orice defecţiune sau despre producerea unui 

accident de muncă. 
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- responsabilitatea salariatului pentru încălcarea cerinţelor instrucţiuni. 
Capitolul „Cerinţe de securitate şi sănătate în muncă până la începerea lucrului” 
va include: 

- ordinea de pregătire a locului de muncă şi echipamentului individual de protecţie; 
- ordinea de verificare a echipamentelor tehnice, dispozitivele de semnalizare, de blocare 
şi de electrosecuritate, a instalaţiilor de ventilare şi de iluminare la locul de lucru; 
- ordinea de primire a schimbului şi materialelor utilizate în procesul de muncă;  
- cerinţele de igienă a muncii. 

Capitolul „Cerinţe de securitate şi sănătate în muncă în timpul lucrului” va reflecta: 
- procedeele de efectuare inofensivă a lucrărilor şi de folosire a echipamentelor tehnice; 
- modul de întreţinere a locului de muncă; 
- acţiunile orientate spre prevenirea situaţiilor de avarie; 
- cerinţe privind folosirea echipamentului individual de protecţie. 
În capitolul „Cerinţe de securitate şi sănătate în muncă în situaţii de avarie” 

vor fi expuse următoarele acţiuni: 
- acţiunile necesare în cazul apariţiei situaţiilor de avarie sau situaţiilor care 

constituie pericol de accidentare; 
- acţiunile orientate spre acordarea primului ajutor persoanelor accidentate. 

Capitolul „Cerinţe de securitate şi sănătate în muncă după terminarea lucrului” va 
reflecta: 

- ordinea deconectării, opririi, demontării şi deservirii fără pericol a echipa-
mentelor tehnice; 

- ordinea de predare a locului muncii; 
- ordinea înlăturării deşeurilor de producţie; 
- cerinţele de igienă a muncii 

Texul instrucţiunilor se va constitui din cerinţe laconice, distincte, care vor exclude 
interpretării diverse. 

Instrucţiunile trebuie să fie reexaminate în următoarele cazuri: 
- la apariţia unor noi acte normative de securitate şi sănătate în muncă; 
- la modificarea procesului tehnologic, schimbarea condiţiilor de lucru, utilizarea 

echipamentului de lucru nou; 
- la apariţia unor situaţi de avarie sau în urma unui accident. 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În conformitate cu cerinţele agrotehnice protecţia plantelor agricole contra 

dăunătorilor şi bolilor poate fi realizată prin următoarele metode: agrotehnică, biologică, 
mecanică şi chimică. Cele mai eficiente sunt cele agrotehnice şi chimice, care sunt practic 
mecanizate. Metoda agrotehnică prevede executarea la timp a unui ansamblu de acţiuni şi 
anume măsuri eficiente de protecţie a plantelor agricole contra dăunătorilor şi bolilor: 
lucrarea solului, administrarea îngrăşămintelor, irigarea etc.  

Metoda chimică se bazează pe tratarea plantaţiilor cu substanţe chimice toxice prin 
stropire sau prăfuire. Calitatea stropirii se determină prin uniformitatea repartizării 
picăturilor pe frunze, prin dimensiunile şi numărul picăturilor. 

Utilizarea substanţe chimice toxice va fi exercitată în baza regulamentelor, 
instrucţiunilor, îndrumărilor metodice elaborate în conformitate cu normativele şi actele 
legislative în vigoare, respectând stric cerinţele de securitate şi sănătate în muncă a 
lucrătorilor, care nemijlocit se ocupă cu aplicarea pesticidelor. 
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Până la începerea efectuării tratărilor chimice, trebuie de anunţat serviciul veterinar 
al gospodăriei şi apicultorii despre locurile şi termenii de aplicare a pesticidelor. La 
distanţa de cel puţin 300 m de la hotarele terenului tratat sunt expuse anunţurile de 
avertizare şi semnele de interzicere a oamenilor şi vitelor în zona tratărilor. 

Pentru a evita poluarea aerului atmosferic şi bazinele acvatice, care se petrece în 
rezultatul fluxului particulelor de preparate, este necesar de folosit maşini şi aparate în 
stere bună de funcţionare. 

Este categoric interzisă îngroparea în sol a pesticidelor cu scopul lichidării lor, 
preparatele inutilizabile (în cantităţi mici până la 10 kg) se destinează pentru îngropare în 
locuri special amenajate pentru aceasta. În apropierea bazinelor acvatice şi încăperilor 
zootehnice nu se permite construcţia depozitelor pentru păstrarea pesticidelor şi lucrul cu 
ele, amenajarea terenurilor de alimentare, gropilor pentru turnarea apelor şi nimicirea 
rezidiurilor de pesticide. 

Dezactivaţii ale maşinilor, instalaţiilor, ambalajului, echipamentului de protecţie şi 
transportului se efectuează pe un teren special cu suprafaţă tare şi vărsarea apei în groapa 
specială de colectare.  

S-a elaborat ca model instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă la lucrările 
mecanizate de protecţie a plantelor agricole cu pesticide. 

 
Instrucţiunea  

de securitate şi sănătate în muncă la lucrările de protecţie a plantelor cu pesticide 
nr. __ de înregistrare 
1. Cerinţe generale de securitate şi sănătate în muncă 
1.1. La efectuarea lucrărilor se admit numai bărbaţi în vârsta de la 18 ani până 55 ani, 
care au trecut comisia medicală, au pregătire profesională şi permis corespunzător, au 
trecut instruirea la angajare în muncă cu înregistrarea în fişa personală de instruire în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Controlul medical periodic se petrece odată 
în an. 
1.2. Toate lucrările de protecţie chimică a plantelor se efectuează cu echipamente 
individuale de protecţie sub supravegherea specialistului pe protecţia plantelor, care are 
diplomă corespunzătoare. 
1.3. La o distanţă de 200 m de la locul efectuării lucrărilor cu pesticide se amenajează 
locuri pentru odihnă şi luarea mesei, rezervoare cu apă potabilă, ştergare individuale, 
trusă medicală. 
1.4. Persoanele care lucrează cu pesticide trebuie să respecte stric regulile igienice 
individuale. În timpului lucrului se interzice primirea mesei, fumatul, de scos 
echipamentele individuale de protecţie. 
1.5. La efectuarea lucrărilor de protecţie chimică a plantelor trebuie de luat măsuri 
împotriva poluării mediului ambiant şi produselor alimentare cu pesticide.  
1.6. Tractoristul-maşinistul este responsabil de calitatea lucrărilor efectuate şi de 
securitatea muncii la executarea lucrărilor. 
1.7. Se interzice aflarea persoanelor străine în zona de lucru cu pesticide. 
1.8. Instrumentele şi dispozitivele folosite trebuie să fie în stare bună şi utilizate numai 
la destinaţie. 
1.9. În timpul lucrului e necesar de folosit echipamente de lucru şi individuale de 
protecţie în stare bună.  
1.10. Lucrătorul trebuie să poată folosi mijloacele primare de intervenţie la incendii. 
1.11. Muncitorul trebuie să cunoască bine şi să respecte cerinţele prezentei instrucţiunii. 
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1.12. Nerespectarea cerinţelor instrucţiunii date atrage după sine răspundere disciplinară. 
2. Cerinţe de securitate şi sănătate în muncă până la începerea lucrului 
2.1. De verificat starea bună a echipamentelor de lucru şi individuale de protecţie. 
2.2. Asamblarea maşinii agricole (sau montarea ei pe tractor) se execută de către două 
persoane – tractorist- maşinist şi lăcătuş-ajustor. 
2.3. Lucrările de asamblare şi de întreţinere tehnică a maşinii agricole trebuie de 
efectuat în starea coborâtă. 
2.4. De controlat starea de bună funcţionare a agregatului pentru lucrări cu pesticide:  
2.4.1. De verificat prezenţa la tractoare şi la maşini agricole a instrumentului şi a 
dispozitivelor de protecţie a mecanismelor mobile şi rotative (transmisie cardanică, prin 
lanţ, prin curea, prin roţi dinţate etc.); 
2.4.2. Maşinile pentru lucrări cu pesticide se utilizează cu rezervoare pentru apă 
potabilă cu volumul de 5 l pentru spălarea mâniilor personalului de deservire; 
2.4.3. De încercat maşina în lucru cu rezervorul umplut cu apă. 
2.4.4. De verificat norma de consum a lichidului de lucru şi a lăţimii de lucru a maşinii; 
2.5. Înainte de a începe deplasarea agregatului de controlat siguranţa cuplării maşinii cu 
tractorul. 
2.6. Folosirea maşinilor agricole, instrumentelor, dispozitivelor, echipamentelor de 
lucru şi de protecţie individuale defectate se interzice.. 
2.7. De controlat prezenţa pe agregat a mijloacelor primare de intervenţie la incendii. 
3. Cerinţele de securitate şi sănătate în muncă în timpul lucrului 
3.1. La începerea deplasării cu cuplarea arborelui prizei de putere, de dat semnal şi să se 
convingă de securitatea altor lucrători, primind semnal de răspuns se admite începerea 
deplasării agregatului.  
3.2. O deosebită atenţie de atras la deplasarea agregatului pe pante, peste şanţuri şi după 
ploaie. 
3.3. Alimentarea maşinii agricole cu pesticide se efectuează numai cu motorul oprit al 
tractorului prin metoda închisă, folosind pompe,. 
3.4. La exploatarea agregatelor de protecţia chimică a plantelor se interzice: 
3.4.1. Acţionarea mecanismului de suspendare a tractorului, când este cuplat arborele 
prizei de putere; 
3.4.2. Funcţionarea maşinii agricole, când în rezervorul stropitorii lipseşte lichid de 
lucru; 
3.4.3. Folosirea instrumentelor şi dispozitivelor defectate. 
3.4.4. Reglarea, ungerea şi înlăturarea defectelor maşinii se permite de efectuat numai 
la decuplarea arborelui prizei de putere şi oprirea ei totală.  
3.5. Procesul tehnologic de protecţie chimică a plantelor se efectuează în timpul liniştit 
(fără vânt), dimineaţa sau seara, când temperatura aerului este scăzută (în zilele 
posomorite se lucrează şi în timpul zilei). 
3.6. În caz de apariţie a unor vibraţii sau zgomote necunoscute de oprit agregatul 
deservit şi de anunţat despre acestea conducătorul lucrării. 
3.7. Se interzice folosirea maşinilor şi utilajului de protecţie chimică a plantelor pentru 
alte scopuri. 
3.8. În timpului lucrului cu pesticide se interzice: 
3.8.1. Primirea mesei, fumatul, folosirea echipamentului de lucru la alte lucrări; 
3.8.2. De lucrat unul singur, alimentarea rezervorului stropitorii manual, de lăsat 
soluţiile de substaţii toxice fără supraveghere. 
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3.9. De evitat poluarea solului şi apelor cu pesticide. Rezidiurile de soluţii de lucru şi 
apă după spălarea stropitorii se torn în gropi special amenajate.  
3.10. La locul de muncă de respectat curăţenie şi de îndeplinit cerinţele regulilor igienei 
personale. 
 4. Cerinţe de securitate şi sănătate în muncă în situaţii de avarie 
4.1. La apariţia situaţiei de avarie tractoristul-maşinistul e obligat imediat să oprească 
lucrul, să coboare din cabina tractorului şi să înlăture consecinţele avariei. 
4.2. Se acorde primul ajutor victimelor până la sosirea medicului. 
4.3. Se întrerupă acţiunile în vederea lichidării consecinţelor avariei. 
4.4. În caz de vărsarea pesticidelor pe sol imediat de efectuat dezactivaţii cu soluţie de 
var clorat (1 kg la 4 l de apă). 
4.5. Despre cele întâmplate se comunică conducătorului lucrărilor. 
5. Cerinţele de securitate şi sănătate în muncă după terminarea lucrului 
5.1. De evacuat lichidul de lucru din rezervorul maşini agricole, se realizează lucrări de 
întreţinere tehnică de schimb a agregatului.  
5.2. De făcut curăţenie la locul de muncă şi de verificat prezenţa instrumentului folosit. 
5.2. De instalat maşina pe suporturi. 
5.3. Haina de lucru şi echipamentul individual de protecţie se dezactivează, se spală cu 
apă caldă şi săpun, se usucă şi se aranjează la locurile destinate. 
5.4. De primit duş, de spălat mâinile şi faţa cu săpun. 
5.5. Despre toate defecţiunile depistate în timpul lucrării trebuie să fie informat 
conducătorul lucrărilor. 
A elaborat: 
Specialist pentru protecţia plantelor _______________________________________ 
        (semnătura) 
Coordonat:  
Seful serviciului inter de protecţie şi prevenire ______________________________ 
        (semnătura) 
Tehnolog – şef     _______________________________ 
        (semnătura) 
 

În colţul din stânga sus ale instrucţiunii trebuie să se facă inscripţia „Aprobată” în 
şedinţa comitetului sindical, data şi numărul procesului verbal. 

În colţul din dreapta sus ale instrucţiunii se face inscripţia „Aprob” semnătura, numele şi 
prenumele conducătorului; se indică numărul ordinului şi data emiterii ordinului 
conducătorului întreprinderii. La sfârşitul textului trebuie să fie semnătura persoanei care a 
elaborat instrucţiunea şi semnăturile celor cu care ea a fost coordonată. 

Instrucţiunilor li se vor atribui denumiri şi numărul de înregistrare în registrul de 
înregistrare „Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă” (denumirea, numărul de 
înregistrare). 

Instrucţiunea se multiplică într-un număr necesar şi se distribuie salariaţilor pentru 
aplicare. 

 
CONCLUZII 

1. Instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă se elaborează de persoanele 
desemnate prin ordin de conducătorul unităţii economice pe baza materialelor studiului 
procesului tehnologic al lucrării şi rezultatelor evaluării riscurilor profesionale la 
locurile de lucru. 
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2. Responsabilitatea privind executarea strictă a cerinţelor tehnologii procesului de
lucru şi a instrucţiunii de securitate şi sănătate în muncă revine pe seama producătorilor
agricoli.
3. Controlul asupra aplicării corecte a mijloacelor chimice de protecţie a plantelor îl vor
exercita specialiştii în domeniul protecţiei plantelor şi serviciului veterinar.
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