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a. semnalizare de securitate şi/sau de sănătate - semnalizarea care se referă la un obiect, o activitate sau o 
situaţie determinată şi furnizează informaţii ori cerinţe referitoare la securitatea şi/sau sănătatea la locul de 
muncă, printr-un panou, o culoare, un semnal luminos ori acustic, o comunicare verbală sau un gest-semnal, 
după caz;

b. semnal de interzicere - semnalul prin care se interzice un comportament care ar putea atrage sau cauza un 
pericol;

c. semnal de avertizare - semnalul prin care se avertizează asupra unui risc sau unui pericol; 
d. semnal de obligativitate - semnalul prin care se indică adoptarea unui comportament specific; 
e. semnal de salvare sau de prim ajutor - semnalul prin care se dau indicaţii privind ieşirile de urgenţă ori 

mijloacele de prim ajutor sau de salvare; 
f. semnal de indicare - semnalul prin care se furnizează alte indicaţii decât cele prevăzute la lit. b)-e);
g. panou - semnalul care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori şi a unui simbol sau a unei 

pictograme, furnizează o indicaţie specifică, a cărui vizibilitate este asigurată prin iluminare de intensitate 
suficientă; 

h. panou suplimentar - panoul utilizat împreună cu un panou descris la lit. g), care furnizează informaţii 
suplimentare; 

i. culoare de securitate - culoarea căreia îi este atribuită o semnificaţie specifică; 
j. simbol sau pictogramă - imaginea care descrie o situaţie sau indică un comportament specific şi care este 

utilizată pe un panou ori pe o suprafaţă luminoasă; 
k. semnal luminos - semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau translucide, iluminate 

din interior ori din spate, astfel încât să se creeze o suprafaţă luminoasă;
l. semnal acustic - semnalul sonor codificat, emis şi difuzat de un dispozitiv realizat în acest scop, fără folosirea 

vocii umane sau artificiale; 
m. comunicare verbală - mesajul verbal predeterminat, comunicat prin voce umană sau artificială; 
n. gest-semnal - mişcarea şi/sau poziţia braţelor şi/sau a mâinilor într-o formă codificată, având ca scop ghidarea 

persoanelor care efectuează manevre ce constituie un risc sau un pericol pentru lucrători.



Codul culorilor de securitate

Culoare Semnificaţie sau scop Indicaţii şi precizări

Roşu

Semnal de interdicţie Atitudini periculoase

Pericol-alarmă
Stop, oprire, dispozitiv de oprire de urgenţă
Evacuare

Materiale şi echipamente de prevenire şi 
stingere a incendiilor

Identificare şi localizare

Galben sau galben-oranj Semnal de avertizare
Atenţie, precauţie
Verificare

Albastru Semnal de obligaţie
Comportament sau acţiune specifică
Obligaţia purtării echipamentului individual 
de protecţie

Verde

Semnal de salvare sau de prim ajutor
Uşi, ieşiri, căi de acces, echipamente, 
posturi, încăperi

Situaţie de securitate Revenire la normal



Semnale de avertizare



Semnale de interdictie



Semnale de incendiu



Semnale de obligativitate



Semnale de salvare


