Introducere în coninutul modulului
Acest modul este parte a curriculum-ului cadru de formare ca tehnician mecatronist
în limba german i român în Germania i România. Grupa int este reprezentat
de tehnicieni i ingineri din întreprinderile româno-germane, care îi desfoar
activitatea în limba german i român. De regul, acest modul se adreseaz – la fel
ca i celelalte module – persoanelor aflate în curs de formare profesional în
Germania, Austria sau România.
Baza curriculum-ului cadru de formare o reprezint pregtirea iniial în meseria de
mecatronist.
În Germania, formarea pentru aceast profesie este reglementat la nivel de land
prin dispoziia de formare profesional ca mecatronist din 4 martie 1998, Monitorul
Oficial Federal, anul 1998, partea I, nr. 13, p. 408.
i în România exist un ordin la nivel naional privind formarea profesional ca
mecatronist (Ordinul Ministrului Educaiei i Cercetrii 3488/23.03 2006/Standardul
profesional pentru mecatroniti conform Anexei nr. 2 a Decretului Ministrului
Educaiei i Cercetrii nr. 1847 din 29.08.2007). De regul, mecatronitii (tehnicieni i
ingineri) sunt absolveni ai Colegiilor Tehnice sau ai Unversitilor Politehnice, profilul
mecanic i electronic.
Formarea profesional ca mecatronist s-a putut dezvolta în cadrul sistemului naional
de formare profesional abia dup 1989, având loc atât la nivel preuniversitar, cât i
universitar. În cadrul Programului Leonardo da Vinci, modulele bilingve pentru
mecatronic au în vedere mai ales aspectele legate de didactic.
Grupul int al modulelor noastre sunt tehnicieni i ingineri cu studiile terminate, care
stpânesc deja cunotinele de specialitate necesare. Ceea ce le lipsete cadrelor
specializate este competena lingvistic de a se descurca cu aceste cunotine la
locul de munc în ambele limbi.
În acest sens, modulele se axeaz pe cele 15 teme alese ca exemplu, accentuânduse dezvoltarea competenelor de comunicare i strategiile corespunztoare acestora.
Obiectivul modulelor noastre este acela de a-i face pe mecatronitii care activeaz în
acest domeniu s foloseasc în mod independent ambele limbi trecând de la una
(român) la alta (german) i invers, în funcie de situaia i intenia de comunicare.
Mecatronitii lucreaz cu documente în ambele limbi i comunic, de asemenea, în
ambele limbi.
Modulele elaborate în cadrul procesului de formare a profesinal bilingv a
mecatronitilor corespund, în primul rând, domeniului electronic i electrotehnic.
Din perspectiva mobilitii în Europa, acest grup int trebuie s comunice la locul de
munc într-o ar germanofon.
Modulul de fa se refer la sigurana i protecia muncii.
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Planul cadru de formare profesional se refer la bazele formrii profesionale a
mecatronistului în Germania, Austria i România. Ca atare, asemnrile i
deosebirile existente între aceste ri sunt prezentate comparativ.
Modulele sunt concepute bilingv i cuprind, pe lâng documentele pentru formatori, o
serie de exerciii legate de vocabular, precum i o anex cu materiale suplimentare.
Ele completeaz materialele de predare existente în planurile de învmânt formal
pentru calificarea în meseria de mecatronist în limba german i român (vezi listele
bibliografice din anexe).
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Aplicarea modulului ca parte a planului cadru
Modulul: „Sigurana la locul de munc / protecia muncii“ este o parte a unui plan
curricular cuprinztor care contribuie la pregtirea mecatronistului, resp. la
îmbogirea cunotinelor de limb german i român. Modulul nu înlocuiete
materialele deja existente, ci le completeaz din prespectiv bilingv (germanromân).
Acest modul este primul din seria de 15 module cuprinzând teme importante din
punct de vedere al coninutului pentru cei care lucreaz în întreprinderi mici i mijlocii
româno-germane. Modulul poate fi aplicat atât în Germania cât i în România.
Modulele germano-române sunt urmtoarele i pot fi folosite independent unele de
altele, în funcie de scopul concret urmrit.
1)

Modulul: Mecatronica – aria profesional

2)

Modulul: Profilul profesional al mecatronistului

3)

Modulul: Competene profesionale: comunicarea scris

4)

Modulul: Competene profesionale: comunicarea oral

5)

Modulul: Bazele electrotehnicii

6)

Modulul: Componente electronice

7)

Modulul: Generatoare

8)

Modulul: Instalaia electric a unui automobil

9)

Modulul: Bazele sistemelor de comand

10) Modulul: Programarea i instalarea componentelor hard i soft
11) Modulul: Msurare i aparate de msur
12) Modulul: Instruciuni în întreprinderi – comportamentul în situaii de pericol
13) Modulul: Sigurana la locul de munc / Protecia muncii
14) Modulul: Comunicarea intern în cadrul întreprinderii
15) Modulul: Standarde referitoare la mediul înconjurtor
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Modulul: „Sigurana la locul de munc / protecia muncii“se adreseaz tehnicienilor i
inginerilor din Germania i România care cunosc atât limba german cât i român.
Modulul nu este un curs de limb, ci un modul de pregtire profesional. Premisele
de la care se pornete sunt cunotine de limb german la nivelul B1 din Cadrul de
Referin European. Limba român este considerat limb matern. În cadrul acestui
plan curricular exist un test de limb atât pentru limba german, cât i pentru limba
român.
Modulul este conceput în aa fel, încât s poat fi aplicat într-o întreprindere.
Dureaz 90 de minute i poate constitui o unitate de învare în cadrul pregtirii
profesionale. Pe parcursul celor 90 de minute se rezolv exerciii practice. Modulul
poate fi reluat de mai multe ori, iar exerciile pot fi modificate, eventual scurtate.
Modulul este format din:
- Introducere, clarificarea conceptului de „sigurana i protecia muncii“ în
ambele limbi
- cauzele defeciunilor i accidentelor
- msuri de protecie la aparate, maini i instalaii
- normele UE
- sarcinile productorilor români privind protecia muncii
- msuri de siguran i protecie
- exerciii i sarcini de lucru
- materiale i documente auxiliare
- vocabularde specialitate
- bibliografie
Recomandri pentru formatori:
-

Formatorul trebuie s stabileasc o durat fix de lucru (60-90 minute)
pentru predarea coninuturilor;
Formatorul are la dispoziie informaiile din capitolul "Coninuturile de
învare;
Paricipanii pot primi informaiile din anexe care conin bazele teoretice i
definiiile;
Dup introducerea în tem se poate trece la exerciii;
Dup terminarea i evaluarea exerciilor urmeaz un rezumat care conine,
de asemeneam, trimiteri la alte aplicaii practice;

Ca materiale auxiliare se recomand hârtie, creioane, tabl i flipchart.
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Informaii didactice pentru formatori
Modulul este bilingv german-român. Scopul este de a preda informaii legate de
bazele pregtirii mecatronistului în Germania i România i îmbogirea vocabularului
de specialitate în întreprinderile bilingve din România i Germania.
Prin modulul acesta se transmit cunotine de vocabularatât în german cât i în
român, care apoi poate fi folosit ca vocabular activ de specialitate.
Din punct de vedere didactic, modulul se bazeaz pe metoda comunicativ. Textele
de specialitate reprezint un punct de pornire atât pentru exerciii, care urmresc
dezvoltarea competenelor comunicative, cât i pentru aplicarea resp. acumularea
cunotinelor.
Modulul se adreseaz din punct de vedere didactic tehnicienilor i inginerilor bilingvi
i urmrete dezvoltarea deprinderilor lingvistice prin metoda „task-based-learning“,
ceea ce presupune „învarea axat pe îndeplinirea sarcinilor lingvistice“ în situaii
lingvistice concrete i care se bazeaz pe metoda „full immersion“.
Pentru aplicarea acestui modul este necesar ca formatorul s stpâneasc destul de
bine ambele limbi int ale proiectului, resp. româna i germana. Formatorul ar trebui
s aib cunotine la nivelul B2 sau C1 conform Cadrului de Referin European.
Exist i alternativa ca modulul s fie predat de ctre doi formatori. În acest caz, o
persoan pred în limba german, iar cealalt în limba român.
În urma pilotrii modulului se recomand a nu se amesteca cele dou limbi în cadrul
aceleiai propoziii. Înainte de a se trece la o alt limb, o structur dintr-o anumit
limb trebuie s fie complet din punct de vedere sintactic i lexical. În orice caz
TREBUIE evitat amestecarea codurilor lingvistice. În cazul în care un anumit termen
este necunoscut într-una din limbi, se recomand parafrazarea termenului respectiv.
În cele din urm, formatorul va fi cel care va traduce corect cuvântul i îl va nota pe
flipchart.
Se recomand ca modulul s fie parcurs într-o ordine logic, fie în secvene stabilite
în funcie de scopul fixat de formator. Fiecare parte va fi predat într-o singur limb.
Apoi urmeaz repetarea prii predate în cealalt limb. Desigur c este mai bine ca
formatorul s înceap cu limba pe care o tie mai bine. În România, aceast limb va
fi, de obicei, limba român, iar în Germania limba german. La recapitulare se va
pune accentul pe predarea termenilor i pe limbajului de specialitate.
Întrebrile se formuleaz mereu în limba de predare, ceea ce înseamn: dac limba
de predare este româna, întrebrile vor fi în limba român. Rspunsurile vor fi în
limba român, chiar dac este vorba de probleme legate de locul de munc german.
Propunem urmtorul demers:
-

Introducere în tematic în limba 1 i limba 2
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-

Rspunsuri la întrebri legate de vocabular (rspunsurile se vor da mereu
în limba în care s-a formulat întrebarea!)
Predarea cunotinelor de specialitate în limba 1 i în limba 2
Rspunsuri la întrebri legate de vocabular (rspunsurile se vor da mereu
în limba în care s-a formulat întrebarea!)
Exerciii în limba 1 i în limba 2
Concluzii / evaluare în limba 1 i în limba 2
Observaii ale formatorului referitoare la probleme deosebite legate de
limb i de coninut.

Experiena a demonstrat c modulul predat în ambele limbi a dus la rezultate mai
bune i a permis o mai bun asimilare a vocabularului de specialitate, dac acesta
era predat în context profesional, permiând compararea celor dou limbi.
În funcie de calificarea lingvistic a formatorului, greelile trebuie corectate în limba
int i nu se va explica niciodat o structur gramatical a unei limbi cu ajutorul altei
limbi. În cazul de fa, nu se va folosi în România limba român pentru a se explica
greeli fcute în limba german.
Tot experiena a artat c aceste module de formare bilingv pentru mecatroniti nu
pot fi susinute de un formator care are deficiene serioase de limb. Dac acesta are
nivelul B2 pentru una din limbi i nivelul A1 pentru cealalt limb, planul curricular
bilingv nu poate fi folosit. Cadrele de specialitate trebuie s urmeze mai întâi cursuri
generale de limb, pentru a atinge la ambele limbi nivelul B1 conform Cadrului de
Referin European. Exist teste de evaluare iniial pentru limbile german i
român.
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Coninuturi
Modulul 13: Sigurana la locul de munc / protecia

muncii
EXERCIII
1. Uitai-v la urmtoarea diagram. Ce reprezint ea?
[ÎNELEGEREA I PREZENTAREA INFORMAIILOR
DINTR-UN GRAFIC + SCURT PREZENTARE ORAL]
a. 
um die Hauptursachen beim Versagen von Steuerungen
b. 
um die Folgen von Arbeitsunfällen
c. 
um die gute Zusammenarbeit zwischen Leitung der Firma und
Bedienpersonal

Viele Unfälle werden durch die Beeinflussungen von Steuerungssystemen ausgelöst.
Nach einer Untersuchung des BIA ergibt sich dabei beim Versagen von Steuerungen
folgendes Bild:

Abb. 1
(Säufferer, Manfred: Sicherheitsanforderungen an Maschinen und Anlagen. Ludwigsburg: GIT Verlag,
S.1)

2. Citii urmtorul fragment de text. Sftuii-v cu colegii dumneavoastr, crui
domeniu din diagrama de mai sus îi corespunde cauza accidentului.
[CITIT GLOBAL
+ EXPLICAREA INFORMAIILOR
CU AJUTORUL GRAFICULUI]
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Sicherheitsanforderungen an Maschinen und Anlagen
Immer wieder kann man in Fachmedien und Tageszeitungen über spektakuläre Fälle
von Unfällen an Maschinen und Anlagen mit Verletzten oder sogar mit Todesfällen
lesen. Letztes Beispiel: Unfall an der Nebelhornbahn, bei dem zum Glück nur
Verletzte zu beklagen waren. Unglücksursache war ein Messgerät, das die sensible
Elektronik der Bahn beeinflusst hatte.
(Säufferer, Manfred: Sicherheitsanforderungen an Maschinen und Anlagen. Ludwigsburg: GIT Verlag,
S.1)

3. Sftuii-v cu colegii dumneavoastr, dac în urma unui studiu asemntor în
România valorile ar fi aceleai. Care ar fi diferenele?
[PREZENTAREA INFORMAIILOR DINTR-UN GRAFIC +
TRANSFERUL ASUPRA SITUAIEI DIN ARA INT]
Tätigkeit der betroffenen Personen zum Zeitpunkt des Unfalls oder Störfalls

Abb. 2
(Säufferer, Manfred: Sicherheitsanforderungen an Maschinen und Anlagen. Ludwigsburg: GIT Verlag,
S.1)

4. Gsii cauzele care sunt atribuite unui domeniu greit.
[CITIT GLOBAL + CORECTAREA GREELILOR]
Hauptursachen und Hinweise zum Steuerungsversagen
a. Bauteilausfälle
1. Versagen durch Umgebungseinflüsse
2. Fehlbedienung
3. Ausfall elektrischer, pneumatischer, hydraulischer und mechanischer Bauteile
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b. Fehlerhafte Konzeption der Steuerung
1.
2.
3.
4.

ungünstiger Aufbau der Steuerung
unsachgemäße Anordnung und Einbindung von Bauteilen und Geräten
Unsachgemäße Reparatur
unbestimmbare Auslösung eines Schaltbefehls

c. Handlungen des Bedienpersonals als Mitursache
1.
2.
3.
4.
5.

Unbeabsichtigtes Betätigen
Manipulation von Schutz- und Steuereinrichtungen
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
Versagen oder fehlerhafte Software
Irrtum / Missverständnis

6. Citii textul urmtor i rspundei la întrebare:
Care sunt sarcinile unui productor în ceea ce privete normele de sntate i
securitate?
[CITIT GLOBAL+ GSIREA INFORMAIILOR
PRINCIPALE ÎN LIMBA GERMAN]
Sicherheitsanforderungen aus den EU-Richtlinien an sichere Maschinen.
Anforderungen nach der Maschinenrichtlinie (MRL) (98/37/EU)
Neufassung der Richtlinie (89/392/EU) und ihrer Ergänzungen.
Die Hersteller sind verpflichtet, für jede Maschine die Übereinstimmung mit den
Bestimmungen dieser Richtlinie zu bescheinigen, das heißt, die Maschinen müssen
sicher sein und die in Anhang I der MRL aufgeführten grundlegenden Sicherheitsund Gesundheitsanforderungen erfüllen.
Dazu muss der Hersteller weiter:
 Eine technische Dokumentation ausarbeiten, die alle Angaben darüber enthält,
wie die Übereinstimmung der Maschine mit den grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen sichergestellt wird. Diese Dokumentation muss in
einer der Amtssprachen der Gemeinschaft abgefasst sein, und der zuständigen
Behörde auf Verlangen vorgelegt werden. Die Aufbewahrungspflicht beträgt
mindestens 10 Jahre nach Herstellung der Maschine, bzw. des letzten Exemplars
einer Maschinenserie.


Eine Betriebsanleitung ausarbeiten, die bestimmte Mindestanforderungen (nach
Punkt 1.7.4 der Maschinenrichtlinie) erfüllen muss.



Bei der Inbetriebnahme einer Maschine eine Originalbetriebsanleitung und eine
Übersetzung in der oder den Sprachen des Verwendungslandes mitliefern.



Eine EU-Konformitätserklärung ausstellen und zwar in derselben Sprache, wie
die Originalbetriebsanleitung. Es muss eine Übersetzung in einer Sprache des
Verwendungslandes beigefügt sein.
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Maschinenarten mit größerem Gefahrenpotential durch eine EUBaumusterprüfung prüfen lassen.

(Säufferer, Manfred: Sicherheitsanforderungen an Maschinen und Anlagen. Ludwigsburg: GIT Verlag,
S.1)

6. Citii urmtorul text în limba român i rspundei la întrebri:
Care sunt sarcinile unui manager în ceeea ce privete msurile de securitate întro întreprindere din UE?
[CITIT GLOBAL + EXTRAGEREA INFORMAIILOR
PRINCIPALE ÎN LIMBA ROMÂN]
Ce responsabilitatii au managerii potrivit legislatiei muncii?
Noul cadru legal privind relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca in
Romania, a fost elaborat in spiritul reglementarilor Uniunii Europene si al conventiilor
si recomandarilor Organizatiei Internationale a Muncii, care stabilesc responsabilitati
pentru manageri, in calitatea acestora de conducatori si organizatori ai proceselor de
munca, in vederea imbunatatirii conditiilor de munca ale lucratorilor si pentru
prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
Vom enumera succint o parte din responsabilitatile ce revin managerilor, conform
prevederilor legale actuale:
•

instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor, intocmirea si
consemnarea fiselor individuale privind securitatea si sanatatea in munca
(conf. Legii Securitatii si Sanatatii in Munca 319/2006);

•

identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile
de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu
echipament individual de protectie conform prevederilor HG nr. 1048/2006
privind cerintele minime de securitae si sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

•

elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea
reglementarilor de securitate si sanatae in munca, tinand seama de
particularitatile activitatilor si ale societatii,. precum si a locurilor de
munca(conf. conf. Normelor Metodologice de aplicare ale prevederilor Legii
319/2006, Cap. III, art. 15(1) pct. 3);

•

monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a apraturii
de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii
pentru controlulul noxelor in mediulul de munca (conf. Normelor Metodologice
de aplicare ale prevederilor Legii 319/2006, Cap. III, art. 15(1) pct. 15);

•

elaborarea sau actualizarea, dupa caz, a documentelor prin care se stabilesc
atributii si raspunderi din punct de vedere al securitatii muncii (Contractul
colectiv de munca, contractele individuale de munca, contracte de prestari
servicii decizii interne, Regulamentul de organizare si functionare, fisa
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postului, etc.) conform Normelor Metodologice de aplicare ale prevederilor
Legii 319/2006
•

executarea unor actiuni cu caracter urgent si obligatoriu in cazul producerii
unor accidente de munca sau avarii tehnice (conf. Legii 319/2006 );

•

sa identifice pericolele si sa evalueze riscurile pentru fiecare componenta a
sistemului de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediu de
munca pe locuri de munca/posturi de lucru; (conf. conf. Normelor
Metodologice de aplicare ale prevederilor Legii 319/2006, Cap. III, art. 15(1)
pct. 21);

•

sa controleze, pe baza programului de activitate, toate locurile de munca, in
scopul prevenirii accidentele de munca si imbolnavirile profesionale;

•

toate activitatiile prevazute in domeniul situatiilor de urgenta conform Ordinului
M.A.I nr. 712/2005 modificat si completat cu Ordinul M.A.I NR. 786/2005,
Legea privind prevenirea si stingerea incendiilor nr. 307/2006. (efectuarea de
instructaje, elaborarea bazei decizionale, intocmirea de instructiuni proprii,
controale la toate locurile de munca, elaborarea planurilor de evacuare in caz
de incendiu etc)

(www.Protectia muncii - Consultanta Sanatate si Securitate.htm)

7.
a. Care sunt diferenele resp. asemnrile în ceea ce privete sarcinile
productorului german i ale managerului român?
b. Comparai rezultatele în grup.
[CITIT DETALIAT + COMPARAREA INFORMAIILOR
ÎN TEXTUL GERMAN I ROMÂN]

-

Aufgabenbereich
deutscher Hersteller
…………………………..
..………………………...
..………………………...

-

Aufgabenbereich
rumänischer Manager
…………………………..
..………………………...
..………………………...

Rezolvri
1. a
2. fehlerhafte Konzeption der Steuerung
4. falsch: a-2 (richtig: c), b-3 (richtig: c), c-4 (richtig: a)
5. (eine Auswahl möglicher Antworten)
- die Maschinen bescheinigen
- die technische Dokumentation ausarbeiten (in einer Amtssprache)
- die Dokumentation mindestens 10 Jahre aufbewahren
- eine Betriebsanleitung ausarbeiten
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- eine Übersetzung mitliefern
- eine EU-Konformitätserklärung ausstellen
- eine Übersetzung in einer Sprache des Verwendungslandes beifügen
- durch eine EU-Baumusterprüfung prüfen lassen
6. (eine Auswahl möglicher Antworten)
- instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor
- identificarea echipamentelor individuale de protectie
- elaborarea de instructiuni
- monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie
- elaborarea sau actualizarea documentelor
- executarea unor actiuni cu caracter urgenta
- identificarea pericolelor
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Obiectivele învrii:
Obiectivele acestui modul sunt urmtoarele:
- clarificarea conceptului de „sigurana i protecia muncii“ în ambele limbi
- cauzele defeciunilor i accidentelor
- msuri de protecie la aparate, maini i instalaii
- normele UE
- sarcinile productorilor români privind protecia muncii
- msuri de siguran i protecie
- exerciii i sarcini de lucru
- materiale i documente auxiliare
- vocabularde specialitate
- bibliografie
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Plan de lucru:
Acest modul const într-o unitate de lucru de 90 de minute. Modulul poate fi reluat,
iar exerciiile pot fi variate.
Timp (în minute)
Coninuturi

Materiale auxiliare

1-2

Salut în limba german i în
limba român

3-13

Introducere în tema: Sigurana la
locul de munc i protecia
muncii cu definiii i explicaii în
limba german
Introducere în tema: Sigurana la
locul de munc i protecia
muncii cu definiii i explicaii în
limba român
Detalii tehnice i reglementri în
limba german

-

Materiale informative
pentru formatorii
acestei uniti.

-

Materiale informative
pentru formatorii
acestei uniti.

-

Materiale informative
pentru formatorii
acestei uniti.

36-46

Detalii tehnice i reglementri în
limba român

-

Materiale informative
pentru formatorii
acestei uniti.

47-57

Întrebri i rspunsuri în limba
german i în limba român

58-68

Exerciii aplicative
german

în

limba -

activitate în grup
activitate în parteneriat
activitate individual

69-75

Exerciii
român

în

limba -

activitate în grup
activitate în parteneriat
activitate individual

76-85

Scurt discuie a rezultatelor (în
UNA din limbile alese de ctre
formator)

86-90

Scurt discuie final, evaluare,
concluzie (în UNA din limbile
alese de ctre formator)

14-24

25-35

aplicative
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Materiale auxiliare pentru formatori
Materiale suplimentare pentru acest modul gsii in lista bibliografic din anex.

Vocabular de specialitate specific modulului

Rumänisch

accident
aciune
activitate
autoritate, instituie de stat
cderi de materiale
cauza accidentului
cauz comun
caz mortal, caz de deces
cerin de siguran
comand (de pornire/oprire etc.)
concepie
declaraie de conformitate
deranjament
elemente de construcie
eroare
eroare de manevrare
eronat
firm de amenajri
incorect, impropriu
indicaie
influene ale mediului înconjurtor
întreprindere de
producie/exploatare
întreinere
limbaj administrativ; limb oficial
luare în folosin
neînelegere
obligaie de pstrare/arhivare
personal de deservire
rnitul
ratare, nereuit, nefuncionare
reparaie

Deutsch
Unfall, der
Handlung, die
Tätigkeit, die
Behörde, die
Bauteilausfälle, die (Pl.)
Unglücksursache, die
Mitursache, die
Todesfall, der
Sicherheitsanforderung, die
Schaltbefehl, der
Konzeption, die
Konformitätserklärung, die
Störfall, der
Bauteile, die (Pl.)
Irrtum, der
Fehlbedienung, die
fehlerhaft
Einrichtungsbetrieb, der
unsachgemäß
Richtlinie, die
Umgebungseinflüsse, die (Pl.)
Fertigungsbetrieb, der
Instandhaltung, die
Amtssprache, die
Inbetriebnahme, die
Missverständnis, das
Aufbewahrungspflicht, die
Bedienungspersonal, das
Verletzte, der
Versagen, das
Reparatur, die
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