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Măsuri de protecţie a muncii in laboratoarele de  fizică 

 

1)  Înainte de începerea experimentelor 

 

 planul de desfăşurare a experimentelor va fi dinainte stabilit iar elevii vor fi instruiți în 

prealabil; 

 de pe locul unde se desfăşoară experimentele se vor îndepărta toate obiectele care nu 

sunt necesare; 

 pardoseala din jurul locului unde se desfăşoară experimentele trebuie să fie uscată sau 

acoperită cu un covor izolant; 

 masa de lucru trebuie să fie suficient de mare pentru a permite plasarea în bune condiţii a 

întregului aparataj; 

 alimentarea de la reţea se va face de la un tablou cu siguranţe fuzibile calibrate sau 

întrerupătoare automate; în cazul când se foloseşte o priză, aceasta va fi în prealabil 

verificată şi asigurată prin siguranţe fuzibile; 

 părţile metalice ale aparatelor care ar putea intra accidental sub tensiune vor fi legate la 

pământ; 

 racordurile dintre părţile componente ale montajului se vor face, în mod obligatoriu, prin 

cordoane în bună stare, perfect izolate şi corespunzătoare tensiunilor folosite în 

experimentul respectiv; 

 pentru controlul tensiunii şi intensităţii, se vor introduce în circuite aparate de măsurat; 

 realizarea montajului sau a oricărei modificări a montajului existent precum şi 

introducerea sau scoaterea instrumentelor de măsurat din circuit se va face cu întregul 

aparataj scos de sub tensiune; 

 înainte de conectarea instalaţiei la sursa de curent electric, se va face o ultimă verificare 

generală a aparatelor, legăturilor, izolaţiei etc.; 
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 pentru alimentarea cu energie electrică se va utiliza de preferinţă un întrerupător special 

al montajului, plasat pe masa de lucru; scoaterea montajului de sub tensiune trebuie să 

poată fi efectuată cu uşurinţă printr-o singură manevră; 

 

2) In timpul desfăşurării experimentelor: 

 

 în timpul experimentelor, pe masa de lucru nu se va găsi, în afara părţilor componente 

ale montajului, nici un obiect care ar putea, accidental, antrena legăturile montajului sau 

ar putea stabili contactul cu părţile aflate sub tensiune; 

 este interzisă părăsirea sau lăsarea fără supraveghere a montajului de tensiune; 

 în timpul funcţionării montajului, este interzisă atingerea parţilor neizolate (schimbarea 

legăturilor, atingerea becurilor, intercalarea aparatelor de măsură); 

 pentru prevenirea accidentelor după terminarea experimentelor, montajul va fi scos 

obligatoriu de sub tensiune; orice intervenţie asupra instalaţiei electrice trebuie să fie 

făcută de un electrician autorizat iar lucrarea să aibă caracter definitiv. 

 Materialele didactice de laborator vor fi folosite de către elevi numai în prezenţa 

profesorului, în scopul instruirii şi/sau al cercetării ştiinţifice 

 Utilizatorilor le este interzis să modifice compoziţia substanţelor, să guste sau să miroasă 

substanţele, să deterioreze aparatura folosită, fişele pentru activitate experimentală sau orice 

alt material didactic existent în laboratorul de chimie 

 Se recomandă să se foloseasca numai recipientele inscripţionate astfel încât să se lucreze cu 

substanţele indicate în fişa pentru activitate experimentală şi în cazul în care se descoperă 

recipiente neinscripţionate în care există substanţe, se va anunţa profesorul 

 Utilizatorii trebuie să respecte întocmai modul de lucru indicat în fişa pentru activitate  

experimentală 

 La terminarea fiecărei ore de curs, utilizatorii sunt obligaţi să verifice şi să ia toate măsurile 

pentru înlăturarea cauzelor care pot provoca incendii 

 Se interzice folosirea flăcării deschise în laboratorul de chimie 
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 Se interzice folosirea aparatelor care prezintă semne evidente de deteriorare pentru a se evita 

accidentele de orice natură 

 Se recomandă oprirea imediată a aparatelor dacă dau semne de funcţionare anormală 

(supraîncălzire, mirosuri şi zgomote suspecte etc.) 

 Utilizatorii care constată că se efectuează încălcări ale prezentului regulament de către alţi 

utilizatori sunt obligaţi (pentru a nu cădea sub incidenţa principiului tăinuirii şi complicităţii) 

să anunţe de urgenţă profesorul 

In laborator trebuie să se găsească, la loc vizibil, mijloacele de prim ajutor 

In caz de accidente (răniri, arsuri, otrăviri etc.) se vor lua următoarele măsuri: 

 accidentele de natură mecanică pot avea ca efect tăieturi, zgârieturi, înţepături, zdrobir i 

şi striviri; în cazul leziunilor grave este necesară chemarea medicului, iar când rănile 

sunt uşoare, se spală cu apă curată, se dezinfectează cu apă oxigenată şi se bandajează cu 

tifon sterilizat; când se produc hemoragii, se procedează de urgenţă la oprirea sângelui, 

dezinfectarea şi bandajarea rănii şi transportarea accidentatului la spital; 

 în fiecare laborator trebuie să existe o trusă sanitară cu următoarele materiale: apă 

oxigenată, alcool sanitar, tinctură de iod, jecolan, acid boric, fiole de cofeină, pense, 

foarfecă, vată, tifon, leucoplast, o soluţie neutralizantă pentru cazul stropirii cu sub-

stanţe; medicamentele care au termen de valabilitate vor fi înlocuite periodic; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULI DE PROTECȚIA MUNCII ÎN LABORATORUL DE CHIMIE 
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I. Reguli cu caracter general 

☺Este obligatorie folosirea halatului ca echipament de protecție; 

☺Pe masa de lucru trebuie să fie ordine perfectă atat în timpul lucrării de laborator cât și la 

sfîrșitul acesteia ! 

☺Citește cu atenție modul de lucru din fișa experimentală și respectă pas cu pas instructiunile 

de acolo. Daca nu ai inteles ceva cere lamuriri de la profesor ; Orice experienta neautorizata 

e interzisa cu desavarsire ! 

☺Nu-ti schimba locul la masa de lucru dupa bunul plac; retine ca orice joaca printre reactivi si 

aparatura de laborator poate provoca accidente grave atat tie cat si colegilor tai!!! 

☺Nu vei tine aprinsa sursa de incalzire (becul de gaz sau spirtiera) decat in timpul lucrului cu 

aceasta; E interzis sa aprinzi becul de gaz sau spirtiera cu hartie aprinsa trecand de la o masa la 

alta sau prin orice alta metoda improvizata. 

☺La incalzirea tuburilor de sticla in flacara ai grija sa nu le atingi decat dupa ce s-au racit si 

retine ca sticla fierbinte nu se deosebeste de cea rece ! 

☺Este obligatorie spalarea mainilor cu apa si sapun la terminarea unei lucrari si inainte de 

luarea gustarilor in timpul pauzelor;  

☺Inainte de a parasi laboratorul stinge spirtierele (becul de gaz) si inchide robinetele de la 

chiuvete. 

II. Reguli la manipularea reactivilor 

☺Ai grija sa nu impurifici reactivii in timpul folosirii lor; Vei manipula reactivii cu spatule, 

pipete etc. perfect curate; Nu schimba dopurile si pipetele sticlelor de reactivi ! 

☺Nu vei cantari solidele direct pe talerele balantei ci pe sticla de ceas (mai ales pe cele caustice 

ex.: NaOH ) sau pe o hartie; 

☺Nu atinge substantele cu mana decat daca ti se cere in mod expres de catre profesor; nu 

gusta nici o substanta chiar daca ti se pare complet inofensiva ; e posibil sa fie impurificata cu 

alti compusi toxici de catre colegi sau profesor sau chiar eticheta sa fie aplicata gresit de catre 

producator. 

☺Reactivii nu se miros direct deasupra vasului in care se afla ci se ventileaza cu mana putin aer 

de deasupra vasului inspre fata ta 
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☺Substantele in exces nu se toarna inapoi in flacon ! 

☺Acizii concentrati: H2SO4, HCl, HNO3 etc., se toarna cu mare grija stergandu-se picaturile 

prelinse cu azbest si apoi cu carpa de bumbac sau prosop din hartie; 

☺Cu dizolvantii organici : benzina, alcool, acetona, eter vei lucra sub nisa si cat mai departe de 

sursele de foc. 

☺Deseurile, solutiile corozive nu se arunca la canal ci se strang in vase speciale (la indicatiile 

profesorului !!!) 

☺Daca iti stropesti pielea cu un reactiv, locul atins se va spala cu multa apa si apoi se va sterge 

cu un prosop curat sau o fasa. 

 daca reactivul a fost un acid concentrat, locul atins se spala cu multa apa si apoi cu 

solutie de 3% soda de rufe; la arsuri puternice, dupa spalare se pune pe locul vatamat 

vata inmuiata intr-o alifie contra arsurilor 

 daca reactivul a fost o baza concentrata, locul se spala pana nu mai este alunecos la 

pipait; ai grija ca o baza caustica sa nu ajunga sub unghie, de unde se spala foarte greu; 

dupa spalare, baza se poate neutraliza cu acid acetic 3%. 

☺ Daca reactivul ti-a cazut pe haina, sterge locul patat cu capatul unui prosop; 

 cand pata se datoreste unui acid, neutralizeaza locul cu o solutie slaba de amoniac, iar in 

cazul unei baze cu o solutie slaba de acid acetic; 

 de obicei, locul pe care a nimerit acid sulfuric concentrat nu mai poate fi salvat; de 

asemenea nu se pot scoate nici petele galbene datorate acidului azotic concentrat. 

☺Cand versi pe masa sau pe podea o cantitate mai mare de reactiv,  presara rumegus uscat si 

apoi matura; cand versi un acid concentrat stropeste mai intai cu apa! 

☺ Daca lichidul inflamabil varsat s-a aprins si este mai usor ca apa, stingerea se face cu nisip 

uscat care trebuie sa existe totdeauna in lazi in laboratoare; pentru cazurile mai grave se folosesc 

stingatoare; spirtul arzand se stinge cu apa! 

III. Mijloace de prim ajutorin caz de accidente 

☺ Daca te-ai taiat in cioburi de sticla, spala locul taiat cu un curent puternic de apa, 

tamponeaza cu tinctura de iod si  panseaza. 

☺ Pentru arsuri foloseste o solutie mai concentrata de permanganat de potasiu si panseaza (sau 

o alifie contra arsurilor procurata de la farmacie). 
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☺ In caz de intoxicare cu gaze toxice vei scoate colegul imediat in atmosfera neviciata; pe 

langa aceasta, in cazul clorului i se va da intoxicatului sa inspire vapori de apa fierbinte in care 

s-a dizolvat putin amoniac; in cazul intoxicarii cu hidrogen sulfurat se inmoaie o carpa in apa cu 

clor si se inspira cu prudenta; in cazul intoxicarii cu amoniac, se inspira vapori de apa. Persoana 

intoxicata va consuma mult lapte. 

  

☺ In caz de incendiu se iau rapid masurile necesare: se evita panica si e obligatoriu sa ai la 

indemana mijloacele de stingere a incendiilor (extinctor, apa, ladite cu nisip, eventual o patura 

care sa izoleze de aer substanta care arde). 

IV. Principalele antidoturi 

 Pentru ACIZI (clorhidric, oxalic, acetic, sulfuric, azotic): apa cu sapun, 

apa de var. 

 Pentru FENOLI: faina cu apa sau alte fierturi de consistenta mucoasa. 

 Pentru ALCALII (baze caustice, amoniac, carbonat de amoniu, potasiu 

etc.): acid acetic de concentratie 3%. 

 Pentru SARURILE TOXICE (sarurile de plumb, mercur, cupru, azotat de sodiu): albus 

de ou sau mari cantitati de lapte. 

 Pentru IOD: amidon cu apa, ceai tare. 

V. Intretinerea si curatirea sticlariei 

☺  Sticlaria va fi spalata imediat dupa terminarea lucrului in laborator; 

pentru aceasta se va folosi sapun, apa fierbinte si perii; daca astfel vasele nu 

se curata se recurge la actiunea reactivilor corespunzatori in functie de 

substanta care a fost in paharul ce urmeaza a fi spalat; exemplu: precipitatul 

galben de oxizi de fier se spala foarte bine cu acid clorhidric; paharul murdar 

de substante organice se spala cu amestec cromic: volume egale dintr-o 

solutie saturata de bicromat de potasiu si sol. concentrata de acid sulfuric. 

☺ Pentru indepartarea mecanica a substantelor lipite se pot folosi bucatele 

de hartie, ovaz sau bucati de portelan; acestea se aseaza in vas impreuna cu apa cu sapun si se 

agita puternic catva timp; cand spalam pahare cu pereti subtiri nu trebuie folosit nisipul, care 

zgarie peretii micsorand rezistenta paharului; paharele cu pereti grosi pot fi spalate si cu nisip; 

reziduurile uscate si lipite de vasele cu pereti subtiri, nu trebuie sparte; ele se vor dizolva daca 

se introduc in solventul corespunzator; urmele de sulf se indeparteaza prin ardere; 
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☺ Curatarea mojarelor din portelan se face cu apa si nisip; substantele grase, vaselina, etc. pot 

fi indepartate din mojare, frecandu-le cu strujitura de lemn uscat. 

☺ Sticlaria spalata si bine clatita cu apa curata nu se sterge ci se usuca asezand-o in etajere 

pentru uscat. 

☺Curatarea si stergerea tuburilor de sticla se face servindu-ne de un fir, cam de doua ori mai 

lung decat tubul, la mijlocul caruia se leaga o bucatica de vata; cu ajutorul firului trecut prin 

tubul de sticla, vata este miscata de cateva ori in ambele directii. 

VI. folosirea chiuvetelor 

☺ Nu trebuie aruncate in chiuvete resturi de substante care pot murdari sau ataca 

teava de scurgere sau care pot reactiona cu apa. 

☺ La varsarea reziduurilor acide sau a resturilor de substante trebuie sa se dea 

drumul, in acelasi timp, la un puternic curent de apa. 

☺ Nu este permis sa se verse in chiuvete solutii care contin saruri de mercur, caci plumbul tevii 

de scurgere reactioneaza cu acestea eliberand mercurul metalic -foarte toxic si teava se gaureste. 

☺ Resturile de potasiu, sodiu, carbura de calciu si de alte substante care reactioneaza cu 

apa nu trebuie, deasemenea, aruncate in chiuveta. 

☺ Reziduurile de lichide volatile -eterul, benzina si sulfura de carbon, care nu se amesteca cu 

apa, nu se arunca in chiuveta, acestea raman mai mult in teava de scurgere a chiuvetei, plutind 

la suprafata apei (daca sunt mai usoare decat apa) sau invers, aglomerandu-se in partea de jos a 

sifonului (cand sunt mai grele decat apa). 

☺ Deasemenea nu trebuie aruncate resturi de saruri de argint precum si resturile de iod ori 

compusi ai acestuia. 

☺ Substantele care nu se arunca la chiuveta se aduna in vasele indicate de profesor. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

10 reguli “de aur” 
pentru a supravietui in laboratorul de chimie! 

 

1. Daca ai scos dopul unui recipient, pune-l la loc! 

 



 
  

  

 
 

LICEUL  PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

2. Daca ai in mina un lichid, nu-l  varsa! Daca e un praf, nu-l imprastia! Daca e un gaz, nu-

l lasa sa iasa! 

3. Daca ai conectat un aparat electric, deconecteaza-l! Daca  ai deschis ceva, inchide! 

4. Daca ai montat ceva, demonteaza ! Daca ai demontat  ceva,  monteaza ! Daca nu poti 

monta ceva,  cere ajutor! 

5. Daca lucrezi in laborator, pastreaza ordinea  si curatenia!     Daca ai  facut 

dezordine, restabileste  ordinea! 

6. Daca  nu stii cum functioneaza  un dispozitiv, nu-l atinge! 

7. Daca nu stii cum sa procedezi,  intreaba! 

8. Daca a explodat ceva, NU INTRA IN PANICA!!! 

9. Daca  vrei sa gusti o substanta, ia te rog pauza de masa (cu pachetelul de 

acasa!!!)! Daca  trebuie sa mirosi o subslanta, respecta toate 

regulile! 

10. Daca nu ai insusit foarte bine aceste reguli, 

TE ROG NU INTRA IN LABORATOR! 
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                                PROTECTIA MUNCII  

                       IN LABORATORUL DE BIOLOGIE 
 

In cadrul tuturor studiilor si cercetarilor de biologic trebuie respectate cu strictete 

normele de protectie a speciilor si a mediului inconjurator. 

Printr-o utilizare responsabila a materialului biologic precum si a aparaturii si reactivilor se pot 

evita accidentele. Cei care lucreaza neglijent se pun in pericol pe sine si pe cei din jur. 

   

Norme de protectie: 

 

- in timpul desfasurarii lucrarilor practice se poarta echipamentul de protectie reprezentat de 

halat alb, ochelari, manusi (dupa caz); 

- instrumentarul trusei de disectie si microscopie sa fie corect folosit, sub directa indrumare si 

supraveghere a profesorului de biologie; 

- animalele de disectie (de ex. broaste) sa fie tinute cu o mana acoperita cu o manusa de 

protectie sau cu o bucata de panza . Disecţiile se realizează pe tăviţe de disectie ; 
- preparatele în formol se studiază acoperite; 

- in timpul lucrului cu substante chimice (acizi sau baze) se folosesc ochelari de protectie; 

- daca reactivii vin in contact cu ochii sau pielea acestea trebuie clatite cu apa din abundenta; 

- in cazul arsurilor cu acizi se foloseste pentru clatit o solute 1% bicarbonat de sodiu; 

- in cazul arsurilor cu baze se foloseste o solutie 1% acid acetic (aceste solutii trebuie sa fie 

permanent la indemana, in laboratorul de biologic, in sticlute etichetate);  

- dupa aplicarea masurilor de prim ajutor trebuie consultat medicul; 

- la diluarea acizilor, acestia se adauga la volumul de apa in mod treptat (intai apa, apoi acidul); 

- nu se pipeteaza cu gura; pipetele trebuie prevazute cu para de aspiratie; 

- reactivii chimici nu se pastreaza in sticle sau recipiente care in mod normal sunt utilizate 

pentru alimente; 

- flacoanele cu reactivi se vor eticheta; . 

- inscriptiile de pe etichete trebuie sa fie clare si sa nu se stearga usor; 

- cand se manipuleaza lichide inflamabile nu se lucreaza in apropierea surselor de caldura 

(flacari deschise); 

- pentru stingerea unor incendii trebuie avute la indemana: extinctor, nisip, prelata si apa; 

- experimentele cu gaze toxice sau vapori caustic se realizeaza numai sub nisa sau in aer liber;

  

- la incalzirea unui lichid in eprubeta, deschiderea acesteia nu se realizeaza in apropierea 

corpului ; 

- reziduurile nu se evacueaza in reteaua de canalizare, ci se aduna in recipiente speciale care 

sunt colectate separat; 

Formular F 03. PO.22–  Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru afişare,  
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- dupa realizarea experimentelor se spala ustensilele folosite, se inchid recipientele care contin 

reactivi, se verifica instalatiile termice, electrice etc. 

- pentru recoltarea sangelui se folosesc doar seringi de unica folosinta; 

- sticlaria se manipuleaza cu grija; dupa folosire se spala cu apa, utilizand perii sau bureti si 

detergent; 

- elevilor le este interzis a gusta sau a mirosi  substantele, a se apleca asupra vaselor, deoarece 

actiunea unor substante este puternic toxica chiar daca aceasta nu se manifesta imediat; 

- dupa terminarea lucrarilor elevii sa se spele pe maini si sa se dezinfecteze cu alcool; 

- cand se aplica masuri de prim ajutor, mai ales in cazul hemoragiilor, arsurilorse folosesc 

manusi de protectie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

PROCES – VERBAL 

Formular F 04. PO.22 –   Proces-verbal de instruire a claselor cu instrucţiunile de protecţia 

muncii în laboratoare 
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încheiat astăzi, ____________________, ora _______________, cu ocazia prelucrării 

Instructajului de Protecţia Muncii şi a Normelor de Prevenire şi Stingere a Incendiilor, 

specifice activităţii din cadrul laboratorului de ______________________. 

 

Prelucrarea a fost efectuată conform anexelor, de către profesor __________________ 

_________________________, în calitate de responsabil cu activitatea de laborator, în cadrul 

primei şedinţe de laborator cu elevii clasei ______________. 

 

Am luat la cunoştinţă: 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Semnătura elevului 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 

Profesor, 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

Formular F 09. PO.22 –   Proces-verbal de constatarea a pagubelor 
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încheiat astăzi, ____________________, ora _______________, cu ocazia constatării 

daunelor produse în laboratorul de ______________________. 

 

Daunele au fost constatate de către profesor / elev /laborant  ___________________ 

_______________________________________ şi constau în:  

1. _________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

 

Măsuri ce se impun luate: 

1. _________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

 

 

Am luat la cunoştinţă:       Constatator, 

Cine a produs daunele,              Elev/profesor/laborant, 

_____________________________     ______________________ 

_____________________________     ______________________ 

_____________________________ 

 


