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Art.48. Accesul şi desfăşurarea activităţii în laborator se face numai sub supravegherea profesorului. 

Art.49. La punerea sub tensiune a calculatoarelor se vor respecta, în ordine, următoarele prevederi: 

a) verificarea temperaturii şi umidităţii din laborator; 

b) verificarea conectării tabloului de alimentare; 

c) punerea sub tensiune a unităţii centrale, prin acţionarea butonului corespunzător de pe panoul 

unităţii centrale; 

d) punerea sub tensiune a echipamentelor periferice prin acţionarea butoanelor corespunzătoare de 

pe panourile de comandă, în succesiunea indicată în documentaţia tehnică a calculatorului. 

Art.50. Scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor se va realiza în succesiunea inversă celei prevăzute la 

punerea sub tensiune. 

Art.51. Se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecţie ale echipamentelor de calcul. 

Art.52. Se interzice efectuarea oricărei intervenţii în timpul funcţionării echipamentului de calcul. 

Art.53. Funcţionarea  echipamentului de calcul va fi permanent supravegheată pentru a putea intervenii 

imediat ce se produce o defecţiune. 

Art.54. Dacă în timpul funcţionării echipamentului de calcul se aud zgomote deosebite, acesta va fi oprit şi 

se va anunţa informaticianul şcolii pentru control şi remediere. 

Art.55. Punerea în funcţiune a unui echipament după revizii sau reparaţii se va face numai după ce 

informaticianul şcolii confirmă  că echipamentul respectiv este în bună stare de funcţionare. 

Art.56. Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fără legătură la pământ. 

Art.57. Se interzice profesorilor şi elevilor să intervină la tablourile electrice, prize, fişe, cordoane de 

alimentare sau orice alte instalaţii auxiliare specifice. 

Art.58. În timpul funcţionării echipamentelor de calcul, uşile de acces în laborator nu se vor bloca sau încuia, 

pentru a permite evacuarea rapidă, în caz de pericol, a elevilor şi profesorului. 

Art.59. În cazul unui început de incendiu în laborator se va acţiona cu stingător cu praf şi dioxid de carbon. 

Art.60. Se interzice consumul alimentelor pe masa de suport a calculatorului sau deasupra tastaturii. 

Art.61. În timpul lucrului la video-terminale, se va evita purtarea ochelarilor coloraţi. 

Art.62. Video-terminalele vor fi astfel amplasate încât direcţia de privire să fie paralelă cu sursele de lumină 

(naturală şi artificială). 

Art.63. Pentru a păstra o poziţie de lucru confortabilă şi pentru a evita reflexiile şi efectul de orbire, utilizatorul 



trebuie să încline, să basculeze sau să rotească video-terminalul. 

Art.64. Înălţimea optimă a centrului ecranului trebuie să corespundă unei direcţii de privire înclinate între 10° 

şi 20° sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor. 

Art.65. Înălţimea tastaturii trebuie să asigure în timpul utilizării un unghi între braţ şi antebraţ de minimum 

90°. 

Art.66. În poziţia aşezat, distanţa dintre planul de lucru şi suprafaţa de şedere trebuie să fie cuprinsă între 

200 mm şi 260 mm. 

Art.67. Ecranul, suportul de documentare şi tastatura trebuie amplasate la distanţe aproximativ egale faţă 

de ochii utilizatorului, respectiv 600mm ± 150 mm. 

Art.68. Utilizatorul sistemului de calcul trebuie să cunoască necesitatea şi posibilităţile de reglare a 

echipamentelor şi mobilierului de lucru 

Art.69. Amenajarea sistemelor de calcul în laborator trebuie realizată astfel încât să se asigure: 

a) accesul uşor şi rapid al elevului la sistemul de calcul; 

b) accesul uşor şi rapid al personalului de întreţinere la toate părţile echipamentelor, la poziţiile cablurilor 

şi prizele electrice, fără întreruperea activităţii în desfăşurare sau cu o întrerupere minimă; 

c) un spaţiu de lucru care să răspundă nevoilor de spaţiu personal, de comunicare între indivizi şi 

intimitate. 

Art.70.  Conductorii electrici şi cablurile trebuie sa respecte următoarele condiţii : 

a) să nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol; 

b) să aibă o lungime suficienta pentru a se adapta la nevoile reale şi previzibile ale utilizatorilor, inclusiv 

în cazul unei reamenajări a încăperii; 

c) să asigure accesul uşor, iar întreţinerea să se efectueze fără întreruperea activităţii; 

d) conductorii  electrici  nu  vor  traversa  căile  de  acces  fără  a  fi  protejaţi  împotriva  deteriorărilor 

mecanice.    

Art.71. La utilizarea imprimantelor se va evita atingerea părţilor fierbinţi. 

Art.72. Orice intervenţie în timpul funcţionării imprimantelor, permisă în documentaţia tehnică, se va realiza 

cu luarea măsurilor de evitare a antrenării părţilor corpului de către imprimantă. 

Art.73.  La terminarea lucrului, echipamentele vor fi deconectate de la reţeaua de alimentare. 

Art.74. La încheierea programului de lucru, se vor lua măsuri de deconectare a tablourilor de alimentare cu 

tensiune a echipamentelor din laborator. Se vor face verificări asupra lichidării oricăror surse de foc. Aceste 

obligaţii revin ultimului profesor care are ore în laborator în ziua respectivă. 



 


