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REGULI
PRIVIND PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR

În caz de incendiu sau alte pericole ce pot avea loc într-o clădire, este important a se
urmări evacuarea căt mai rapidă şi în siguranţă a persoanelor.
Uşile de evacuare către exterior trebuie să fie accesibile permanent pe timpul
programului unităţii de învăţământ.
Stingătoarele şi hidranţii trebuie să fie accesibile permanent pe timpul programului
unităţii de învăţământ.
Reglementarea fumatului este obligatorie în cadrul fiecărei unităţi şi se face prin
dispoziţie scrisă dată de conducerea universitaţii.
La locurile stabilite pentru fumat se vor prevedea scrumiere, vase cu apa, nisip sau
pământ, gropi şie se vor instala inscripţii “Loc pentru fumat”.
Scrumierele şi vasele din interiorul clădirilor se amplasează astfel încât să nu fie
posibilă aprinderea materialelor combustile din apropiere (draperii, jaluzele, perdele).
Nu se va fuma decât în locurile stabilite special amenajate.
Nu utilizaţi instalaţii electrice, cu improvizaţii sau montate direct pe materialele
combustibile.
Nu suprasolicitaţi circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care
depăşesc puterea nominală a acestora.
Nu folosiţi siguranţe fuzibile necorespunzător calibrate.
Supravegheaţi în permanenţă mijloacele electrice de încălzire aflate în funcţiune chiar
dacă acestea sunt prevăzute cu mijloace de protecţie.
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Repaţiile la instalaţiile electrice se vor efectua de personal autorizat.
Se interzice păstrarea în spaţiile de cazare, birouri a materialelor inflamabile şi a
cârpelor de şters, îmbibate cu ulei, ceară, etc.
În încăperile pentru cazare, birouri se vor lua măsuri de eliminare sau reducere, la
minim a pericolului de incendiu, şi respectarea celorlalte reguli stabilite prin legislaţia în
vigoare, cum ar fi fumatul, folosirea focului deschis, etc.
La terminarea programului de lucru, toate aparatele elctrice se vor decupla de la
reţeaua electrică a încăperii, interzicându-se depozitarea lor, în stare caldă lângă materialele
combustibile.
De asemenea, tot la terminarea programului, se vor evacua coşurile de gunoi din
fiecare încăpere.
Pentru stingerea incendiilor în încăperile administrative ale universităţii, se vor
acţiona, după caz, cu zăpadă carbonică, pulbere şi apă pulverizată.
Este interzisă depozitarea materialelor pe căile de acces şi evacuare.
Resturile menajere şi ambalajele se vor depozita în locurile special amenajate cu
asigurarea distaţei de siguranţă faţă de clădiri.
Se interzice distrugerea ambalajelor şi a resturilor menajere prin incinerare în incinta
spaţiului universităţii.
La locul de depozitare temporară a resturilor menajere se interzice colectarea
substanţelor şi materialelor inflamabile (bidoane de ulei, carbide etc)
Se interzice, cu desăvârşire fumatul şi focul deschis la locul de depozitare a resturilor
menajere.
La sfârşitul fiecărei zile, resturile menajere şi ambalajele vor fi evacuate din incinta
universităţii.
Pentru prepararea cafelei se vor folosi aparate electrice omologate care vor fi
deconectate de la reţea după folosire.
La descoperirea unui incendiu, orice persoană are următoarele obligaţii:
-

anunţarea imediată a incendiului

-

încercarea de stingere a focului, dacă nu este prea riscant (nu se va utiliza mai
mult de un stingător; dacă focul nu s-a stins evacuaţi imediat zona)
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-

anunţarea telefonică a pompierilor militari, la numărul 112 din cea mai apropiată
zonă neafectată

-

comunicarea, către conducerea univerităţii, a detaliilor referitoare la locaţia exactă
şi amploarea incendiului.

La declanşarea alarmei de incendiu, salariaţii sunt obligaţi să acţioneze astfel:
-

încetează orice activitate

-

personalul salariat va opri instalaţia sau aparatul la care lucrează, prin acţionarea
butonului de oprire

-

abandonează obiectele personale

-

lasă uşile deschise

-

părăsesc imediat clădirea prin ieşirile de urgenţă, sau prin locurile indicate de
membrii echipei de intervenţie

-

asistă, dacă este posibil, evacuarea în siguranţă a persoanelor din afara universităţii

-

rămân în afara clădirii până la încheierea definitivă a evenimentului.
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