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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA...I 

DEPARTAMENTUL SOCIAL ADMINISTRATIV. 
 
  

Anexa 2 

 

NORME GENERALE DE PREVENIRE A INCENDIILOR 

ÎN SPAŢIILE DE CAZARE CONFORM 

ORD.1023/09 ORD.775/98 LEGEA  307/2006 ORDIN 138/2001 

ŞI HOTĂRÂREA 678/30.09.98, LEGEA 307/2006, LEGEA 

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 84/1995 (cu completările ulterioare), OMAI 

786/2005, REGULAMENTUL DE CAZARE în Căminele UVT 
 

Studenţii şi personalul din imobil au obligaţia să cunoască și să respecte măsurile de prevenire şi 

stingere a incendiilor şi să participe la intervenţiile în caz de incendiu, conform organizării conducătorului 

de imobil (administrator), a şefului de cămin şi a  normelor PSI în vigoare: 

- se interzice utilizarea aparaturii electrocasnice pentru gătit şi încălzit de orice tip (reşouri, plite 

electrice, radiatoare, termoplonjoane, fier de călcat etc.) în afara celor din dotarea căminelor; 

-  este interzisă utilizarea instalaţiilor electrice defecte sau improvizate cuprinzând iluminatul, prize, 

cabluri, prelungitoare, tablouri electrice etc.;  

- se interzice cu desăvârşire intervenţia la tablourile electrice de distribuţie de pe nivele şi înlocuirea 

siguranţelor fuzibile cu improvizaţii (liţe, sârme etc.); 

- se interzice utilizarea oricărei surse de încălzire sau aparat de gătit cu flacără, pe bază de substanţe 

inflamabile, primusuri cu benzină, alcool, petrol sau alte substanţe combustibile; 

- se interzice depozitarea în spaţiile de cazare a substanţelor inflamabile, toxice, a materialelor 

combustibile, indiferent de cantitate; 

- nu se admite depozitarea pe culoare sau în casa scărilor a diferitelor materiale sau mobilier care pot 

împiedica evacuarea personalului şi blocarea surselor de alimentare cu apă (hidranţi); 

- se interzice fumatul; 

- este interzisă utilizarea în alte scopuri a instalaţiilor şi a mijloacelor tehnice pentru intervenţie în caz de 

incendiu (hidranţi, stingătoare); 

- la părăsirea camerei se vor lua măsuri de verificare a instalaţiilor utilitare (aparate electrice etc.) şi a 

tuturor spaţiilor pentru înlăturarea oricărei surse de producere a incendiilor (să nu rămână în prize aparate 

electrice); 

- în cazul unor defecţiuni care pot declanşa incendii se va anunţa imediat în scris prin registrul de 

reparaţii de la poartă şi se va anunţa şi administraţia; 

- în mod obligatoriu se vor respecta în permanenţă normele de pază contra incendiilor. 

 

Aveţi responsabilitatea de a lua măsurile necesare, iar nerespectarea normelor de prevenire şi 

stingere a incendiilor constituie contravenţie care se sancţionează cu amendă conform legii în vigoare. 

 

Responsabil PSI, 

                                                                                    Dan Vițonescu 

 


