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INSTRUCŢIUNI DE PROTECŢIA MUNCII PENTRU STUDENŢI
Studenţii vor intra în laborator numai în prezenţa conducătorului lucrărilor.
În timpul lucrărilor de laborator trebuie să respecte în mod conştient o disciplină fermă impusă de necesitatea
de a preveni orice posibilitate de accident sau de declanşare a unui incendiu.
Studenţii intraţi în laborator vor rămâne tot timpul la masa lor de lucru.
Nu vor folosi conductori cu izolaţie deteriorată şi legături de proastă calitate.
Sunt interzice manipulările fără rost de butoane, comutatoare, întrerupătoare de la aparatele şi instalaţiile din
laborator. Este interzisă acţionarea butoanelor altor aparate aflate în apropiere şi care nu sunt utilizate pentru
acea lucrare de laborator.
În prima şedinţă de lucrări de laborator cu studenţii, conducătorul lucrării va face instructajul de protecţia
muncii cu studenţii. Instructajul va fi consemnat pe foaia colectivă de prezenţă semnată de conducătorul
lucrărilor şi de către toţi studenţii care efectuează lucrări practice în laborator.
Se interzice efectuarea lucrărilor de laborator cu aparate şi instrumente sau alte accesorii ale acestora, defecte
sau degradate.
Studenţii nu vor pune sub tensiune instalaţia, echipamentul de muncă, etc. înainte de a fi verificată de cadrul
didactic. În cazul când se constată o funcţionare anormală, care indică prezenţa unui deranjament, se va
întrerupe imediat sursa de alimentare. Punerea în funcţiune se va face numai după identificarea şi înlăturarea
deranjamentului.
Se interzice cu desăvârşire orice fel de activitate a studenţilor la aparatele şi materialele din laborator în lipsa
cadrelor didactice sau a unei persoane special calificată pentru supravegherea lucrării.
Pentru asigurarea condiţiilor de igienă a muncii se va păstra curăţenia la locul de muncă, iar la începutul şi
sfârşitul orei de laborator se va aerisi bine laboratorul.
Toate tablourile principale de electroalimentare vor fi prevăzute cu prize cu pământare.
În timpul lucrării se va respecta disciplina în muncă.
Iluminarea locului de muncă va fi un nivel corespunzător şi cât mai uniformă.
Sălile de laborator vor fi menţinute în bună stare de ordine şi curăţenie.
NORME DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR
Se interzice fumatul în laborator.
Se interzice blocarea: căilor de acces, accesul la hidranţi, accesul la stingătoare.
Este interzisă depozitarea materialelor folosite la curăţirea aparatelor pe calorifere sau în apropierea surselor de
căldură, acestea după folosire se vor pune în recipiente metalice cu capac, după care vor fi evacuate din
laborator.

Lucrările de laborator efectuate de studenţi se vor face sub directa supraveghere a cadrelor didactice.
Este interzisă blocarea ferestrelor cu pachete, materiale sau aparate.
Nu se vor folosi întrerupătoare, prize defecte, etc.
Este interzisă folosirea instalaţiilor electrice improvizate.
Nu este permis a se lăsa aparatele electrice nesupravegheate sub tensiune.
Exploatarea utilajelor acţionate de electromotoare se va face în limita sarcinilor, nefiind admisă suprasolicitatea
lor. Toate părţile mecanice echipamentelor de muncă la care se poate produce electricitate statică, vor fi
prevăzute cu instalaţie de legare la pământ. Tablourile electrice, releele, contactoarele, etc. vor fi prevăzute cu
carcase de protecţie.
Se interzice supraîncărcarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decât cei prevăzuţi pentru
instalaţia respectivă.
În caz de incendiu se va anunţa unitatea de pompieri la telefon şi totodată se vor lua măsuri de stingere cu
materialele şi stingătoarele din dotare.
Este interzisă folosirea materialelor de stingere a incendiilor în alte scopuri.
Este interzisă blocarea accesului şi circulaţiei la panourile electrice, la materialele şi la instalaţiile pentru
semnalizarea sau stingerea incendiilor.

