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Semne indicatoare de interdicție

Fumatul interzis Fumatul si focul  deschis

interzise (semnalizare minima  
obligatorie)

Accesul interzis Apa  nepotabila Interzis vehiculelor de  
manipulare a marfurilor  
(semnalizare

minima obligatorie)

Interzis accesul cu  

obiecte metalice

A nu se urca A nu se atinge  
(semnalizare  minima  
obligatorie)

Interzisa stingerea cu 
apa (semnalizare
minima  obligatorie)

Interzis greutate  mare

Acces interzis cu  
animale

Interzis accesul  persoanelor 
cu  implanturi metalice

Interzis de atins 
si  contact

A nu se apasa A nu se aseza
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Interzis
folosirea ascensorului 
in caz de incendiu

Interzis  servitul  
mesei

Nu blocati
caile de acces

Este interzis să  meargă 
sau să  stea

Interzis utilizarea 
incomplete
a schelelor

Interzis utilizarea
echipamentului
Intr-un loc cu apa

Fotografiatul
interzis

Ascensor interzis  
persoanelor

Interzise manusile

Interzis coarda cu  
noduri

Interzis schimbarea  
comutatorului

Nu purtați
încălțăminte de protecție
cu suprafețe metalice (talpa statică)

Accesul interzis copiilor  
sau persoanelor cu 
copii

Interzis munca la
temperature inalte
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Interzis accesul  
persoanelor cu  
electrostimulato

Interzisa  folosirea  
telefoanelor  
mobile

A nu sta pe loc
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Semne indicatoare de obligativitate

Legarea la  
pamant este
obligatorie

Protectia obligatorie

a ochilor

Protectia

obligatorie a capului

Protectia obligatorie

impotriva zgomotelor

Utilizati masca

filtranta

Protectia obligatory a 
picoarelor

Protectia obligatorie a  
mainilor

Echiparea obligatorie  cu 
haine de protectie

Protectia obligatorie a
fetei

Purtati centura de 
siguranta

Trecerea pietonilor  
obligatorie

Respectati masurile  
generale de  
obligativitate

Trecerea subterana  
obligatorie

Scoaterea obligatorie
din priza

Deconectarea  obligatorie 
inainte de  lucru

Loc pentru fumat
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➢Semne indicatoare de avertizare

Inflamabil!
Lichide usor inflamabile

Exploziv Substanțe  
radioactive sau  
radiații ionizante

Câmp electromagnetic Câmp magneticRadiație  laser

Pericol de electrocutare Atentie!  Stivuitor cu 
furci  frontale

Posibila cădere a

încărcăturii
Suprafață  fierbinte Pornire (automata) 

de echipament

Rotire rapida
fabricare sub pres

Mașini cu 
telecomandă

De obicei 
zgomot puternic

Pericol in aer liber
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Atenție

pericol de prindere

Posibil

leziuni ale mainilor

Pericol

de a fi prins intre
elementele rotative
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Semne indicatoare de avertizare

Obstacol cu vizibilitate  
redusa

Pericol biologic Posibila cadere
de la inaltime

Baterii

reîncărcabile
Oxidant periculos  
pentru incendii

Atenție  pericol Substanțe corozive

si rare

Substanțe alergice  (iritante) 
dăunătoare  sanatatii

Este posibilă  
rasturnarea

Arbori de tăiere Butelie de gazIngustarea treceriiAtentie!  frig Cilindru de gaz cu  
tensiune
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Substanțe periculoase,

otrăvitoare și azbest
Atmosferă periculoasă,  
explozivă
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Semne indicatoare de salvare

Trecerea la ieșirea  de 
evacuare pe  scări spre stânga

Trecerea la ieșirea de  
evacuare spre dreapta

Cuțit de  salvare Șalupă de  salvare Vestă de salvare

Haine de  salvare Deschideți ușa trăgând

cu mâna stângă

Scara de  salvare

Usa se deschide  spre 
stanga

Apa potabila Locul de colectare  în 
timpul evacuării

Pentru acces,

deschideți aici

Ieșire de urgență
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Locul de spălare a  
ochilor

Defibrilator cardiac

extern
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Semne de evacuare, semne medicale

Telefon de
urgență

Postul de prim  
ajutor

Trusa de  prim 
ajutor

Mijloace de  evacuare a  
persoanelor  afectate

Ajutorul doctorului Echipament  pentru 
oxigen
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Semne indicatoare de incendiu

5

Stingător de incendiu Scara de incendiu Echipamente de  
stingere a incendiilor

Buton de alarma in

caz de incendiu

Telefon pentru cazurile

de incendiu

Acumulator pentru

stingerea incendiilor
Extintor mobil Unitate  portabilă cu

spumă
Aplicatie pentru

pulverizarea apei

Instalatii de stingere  a 
incendiilor

Sticlă fixă de stingere  a 
incendiului

Stație cu

telecomandă

Dispozitiv de  
stingere a  
incendiului

Furtun de  incendiu cu 
duze  separate

Hidrant
Linie de stingere  a 
incendiilor  uscate

Hidrant de incendiu  
subteran
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Semne indicatoare de pericol (substante)

Substanțe explozive Substanțe combustibile Agent de oxidare

Gaz sub presiune Substanțe corosive Toxicitate acută

Periculos pentru sănătate Pericol grav pentru sănătate Substanțe periculoase
pentru mediu
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