
NORME GENERALE DE PREVENIRE A INCENDIILOR 

ÎN SPAŢIILE DE CAZARE CONFORM 

LEGII 307/2006, OMAI 712/2005 ŞI 

ORD. 3946/2001 
 - Studenţii şi personalul din imobil au obligaţia să cunoască şi să respecte 

măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor şi să participe la intervenţiile în caz de 

incendiu, conform organizării conducătorului unităţii ( administrator de imobil ). 

 - Studenţii şi personalul din imobil au obligaţia să respecte normele, regulile şi 

măsurile de protecţie civilă stabilite; 

- Studenţii şi personalul din imobil au obligaţia să participe la instruiri, 

exerciţii, aplicaţii şi la alte forme de pregătire specifică privind situaţiile de urgenţă; 

- Studenţii şi personalul din imobil au obligaţia să evacueze clădirea indiferent 

dacă este alarmă de exerciţiu sau este alarmă reală; 

  - Studenţii şi personalul din imobil au obligaţia ca la terminarea programului 

de lucru sau studiu să oprească  toate echipamentele şi aparatele , curăţarea locului de 

muncă, evacuarea tuturor deşeurilor, scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor 

electrice racordate cu cabluri flexibile; închiderea încăperilor respective, şi lăsarea cheilor 

la poartă (după caz); 
 - Este interzisă utilizarea instalaţiilor electrice defecte sau improvizate, 

cuprinzând instalaţiile de iluminat, prize, tablouri electrice, prelungitoare, cabluri, etc ; 

 - Este interzisă suprasolicitarea reţelei electrice prin utilizarea unui număr 

prea mare de comsumatori sau consumatorilor de mare putere; 

 - Este interzisă intervenţia neautorizată la tablourile electrice de distribuţie de 

pe nivele şi înlocuirea siguranţelor fuzibile cu improvizaţii ( liţe, sârme) necalibrate. 

 - Se interzice utilizarea oricărei aparaturi electrocasnice neomologate. 

- Este interzisă utilizarea instalaţiilor de gătit cu butelii de gaze lichefiate, 

cuprinzând aragaze de bucătărie sau turist ( butelii cu butan). 

 - Este interzisă utilizarea oricărei surse de încălzire sau aparat de gătit cu 

flacără deschisă, pe bază de substanţe inflamabile, primusuri cu benzină, alcool , petrol 

sau alte materiale combustibile. 

 - Fumatul se va face numai în spaţiile special amenajate şi dotate cu scrumiere 

adecvate, semnalizate corespunzător. 

 - Se interzice depozitarea în spaţiile de locuit a substanţelor inflamabile, a 

carburanţilor şi a materialelor combustibile, indiferent de cantitate şi natura lor. 

 - Nerespectarea normelor de prevenire şi stingerea incendiilor constituie 

contravenţie, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate 

infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă, conform normelor în vigoare. 

 -  Mijloacele tehnice de primă intervenţie în situaţii de urgenţă se folosesc doar 

pentru a acţiona în situaţii de urgenţă şi nu în alte  scopuri.  

 

Am luat la cunoştinţă,   

 

   Numele şi prenumele :                          Semnătura :         Data : 


