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Obligaţiile generale şi specifice ce revin 
cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar 

care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Universităţii „Babeș-Bolyai „ 

 
 
 

1.1 Obligaţii generale  
 

Toţi salariaţii instituţiei sunt obligaţi să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de 
apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi 
mediul. 
     Persoana care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de 
urgenţă, sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea 
incendiului. 
     În cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu rea-credinţă, fără motiv întemeiat, autorul 
răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă cheltuielile ocazionate de deplasarea 
forţelor de intervenţie. 
     În caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când şi cât este raţional posibil, 
semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei, a 
reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice, precum şi a personalului serviciilor de 
urgenţă. 
     În cazurile de forţă majoră determinate de incendii, persoanele fizice şi juridice, au 
următoarele obligaţii: 
    a) să permită necondiţionat accesul serviciilor de urgenţă şi al persoanelor care acordă ajutor; 
    b) să permită necondiţionat utilizarea apei, a materialelor şi a mijloacelor proprii pentru 
operaţiuni de salvare, de stingere şi de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii 
ori ale altor persoane; 
    c) să accepte măsurile stabilite de comandantul intervenţiei pentru degajarea terenurilor, 
demolarea unei construcţii sau a unei părţi din construcţie, oprirea temporară a activităţilor sau 
evacuarea din zona periclitată şi să acorde sprijin, cu forţe şi mijloace proprii, pentru realizarea 
acestor măsuri. 
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1.2 Obligaţii specifice  

 

Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Universităţii „Babes-Bolyai”, sunt 
obligaţi să cunoască şi să respecte următoarele: 
     
    a) să-şi însuşească şi să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, 
aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de conducătorul locului de muncă, sau de conducătorul 
instituţiei; 
     b) să cunoască modul de acţiune în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, căile de 
evacuare, amplasarea şi modul de utilizare a mijloacelor de primă intervenţie din dotare 
(stingătoare şi hidranţi); 
     c) să utilizeze substanţele, instalaţiile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor 
tehnice; 
     d) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi 
instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor; 
     e) să comunice conducătorului locului de muncă, cadrului tehnic p.s.i., sau conducerii 
instituţiei, imediat după constatare, orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor 
sau a oricărei situaţii stabilite de acesta, ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune 
sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor; 
     f) să coopereze cu persoana care prin decizie, are atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii 
incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 
     g) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă (Capitolul 5), în 
cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu; 
     h) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, 
despre producerea unor incendii sau altor stări de pericol. 
  

Capitolul  2 
 

2.1  Condiţiile care determină producerea accidentelor şi cauzele potenţiale (riscurile) de 
incendiu sau explozie şi măsurile de prevenire a acestora 

 
  Împrejurările care pot genera apariţia, dezvoltarea şi propagarea incendiilor, de regulă, pot 
fi constituite din: 
    - Sarcinile termice şi densităţile acestora, din încăperile sau compartimentele clădirii, care ar 
putea fi amplificate de corpurile statice de încălzire, sau de funcţionarea consumatorilor electrici 
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(surse de încălzire - aeroterme, calorifere cu ulei, reşouri, radiatoare, sau altele: copiatoare, 
imprimante, calculatoare, etc.); 
    - Clasele de combustibilitate şi de periculozitate ale materialelor, substanţelor şi produselor 
utilizate, sau întâlnite la locul de muncă: mobilier din lemn, hârtie, cartoane, materiale plastice, 
materiale textile (perdele, mochete, tapiţerie, lavete, etc.), diferiţi solvenţi, produse petroliere, 
etc. 
    - Sursele de aprindere existente: scântei de natură electrică (defecte de izolaţie, contacte 
imperfecte, scurtcircuit, arcuri electrice, utilizarea unor aparate electrice de sudură, scântei 
provenite de la funcţionarea electromotoarelor, etc.), sau generate prin frecare sau abraziune, 
aparate electrice de încălzit (reşouri, radiatoare, filtre de cafea, etc.),  flacără deschisă (chibrituri, 
brichete, ţigări aprinse, lumânări, artificii, petarde). 
    - Condiţiile (împrejurările) care ar putea determina, sau favoriza producerea de explozii sau 

incendii:  
  - solicitarea instalaţiilor sau a consumatorilor electrici peste limita admisă; 
  - utilizarea consumatorilor, instalaţiilor şi echipamentelor electrice care prezintă 
defecţiuni, sau în condiţiile în care la acestea nu s-au efectuat operaţiuni de întreţinere şi 
verificare; 
  - folosirea cordoanelor de alimentare, a prelungitoarelor şi prizelor defecte, cu 
izolaţii deteriorate sau cu improvizaţii; 
  - contacte electrice imperfecte, scurtcircuit, arc electric; 
  - utilizarea siguranţelor sau a dispozitivelor de protecţie a instalaţiilor electrice, 
necorespunzătoare (necalibrate); 
  - fumatul în locuri nepermise; 
  - utilizarea focului deschis (chibrituri, brichete, ţigări aprinse, lumânări, artificii, 
petarde) în prezenţa materialelor combustibile (hârtie, cartoane, lemn, perdele, mochete, 
materiale plastice), existente în birouri, săli de curs, amfiteatre, sala de spectacol, magazii pentru 
depozitarea materialelor, camerele căminelor studenţeşti, podurile sau subsolurile clădirilor 
universităţii, arhive, biblioteci, depozite de carte, parcările universităţii, garajul existent la subsolul 
Corpului D;      
  - scurgeri de gaze inflamabile (metan, butan, acetilenă, etc.), sau vapori ai unor 
solvenţi volatili, care se pot acumula în incinte închise şi neaerisite; 
  - scântei în contact cu diverse materiale combustibile (hârtie, perdele, etc.); 
  - incendierea unor ambalaje ori deşeuri; 
  - acţiune intenţionată; 
  - trăsnet. 

 
Pentru prevenirea apariţiei incendiilor se vor lua următoarele măsuri: 
-  prizele electrice la care se conectează aparatele, trebuie să fie dotate cu legătură de 

împământare; 
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- în timpul alimentării consumatorilor electrici, conexiunile priză-ştecher trebuie să fie 
perfecte, pentru a se evita supraîncălzirea acestui ansamblu şi topirea izolaţiilor;      
   -  puterea însumată a tuturor consumatorilor care fucţionează la un moment dat, nu 
trebuie să depăşească puterea nominală a circuitului electric de alimentare; 
 -  pentru protecţia circuitului electric şi a consumatorilor, se vor utiliza numai siguranţe 
calibrate; 

- cablurile de alimentare a aparatelor electrice vor fi protejate împotriva deteriorării 
mecanice sau a oricărei surse de încălzire, care ar putea să le afecteze izolaţia;  

- orice intervenţie la aparatura, echipamentul şi instalaţiile electrice, va fi efectuată numai 
de către persoane autorizate, cu respectarea instrucţiunilor tehnice specifice şi numai după 
deconectarea acestora de la reţeaua electrică. Periodic se va efectua revizia şi întreţinerea 
acestora;  
 -  este necesară respectarea cu stricteţe de către utilizatori, a instrucţiunilor de folosire a 
aparaturii şi echipamentelor electrice din dotare; 
 - tablourile generale de distribuţie a energiei electrice vor fi închise şi neaccesibile 
persoanelor neautorizate; 
 -  înainte de conectarea consumatorilor la reţeaua electrică de alimentare, se va verifica 
starea aparaturii şi echipamentelor electrice, a cablurilor de alimentare,  ştecărelor, prizelor, 
legăturilor şi izolaţiilor;   
 -  fumatul se va face doar în locurile special stabilite prin dispoziţie scrisă; 
            - în interiorul clădirilor universităţii, se va evita utilizarea focului deschis (lumânări, artificii, 
aparate de sudură, etc.); 

-  este interzisă utilizarea în spaţiile interioare ale clădirilor universităţii, a surselor de 
încălzire neomologate, cu suprafeţe incandescente (reşouri, radiatoare, etc.).  

În anumite situaţii (defecţiuni ale centralelor termice sau instalaţiilor de încălzire), se 
admite utilizarea radiatoarelor electrice cu ulei, prevăzute cu termostat, a căror putere maximă să 
nu depăşească 2 000 W. La utilizarea acestor surse de încălzire, se va evita suprasolicitarea 
instalaţiei electrice, ori lăsarea acestora în funcţiune în afara programului de lucru şi 
nesupravegheate;  
            - pe timpul exploatării încăperilor, compartimentelor şi spaţiilor aferente clădirilor 
universităţii, trebuie luate măsuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu prin limitarea 
la strictul necesar a cantităţilor de materiale combustibile (hârtie, cartoane, etc.) şi a eventualelor 
surse cu potenţial de aprindere a acestora; 
   
 La utilizarea încăperilor (birouri, săli de curs, laboratoare, arhive, biblioteci, spaţii pentru 
depozitare, amfiteatre, etc.) şi a instalaţiilor, echipamentelor şi consumatorilor electrici, se 
interzice: 
 - folosirea în stare defectă a instalaţiilor, echipamentelor electrice, prizelor, ştecărelor, 
comutatoarelor, reostatelor, cablurilor de alimentare şi a receptoarelor de energie electrică de 
orice fel, precum şi a celor uzate sau improvizate; 
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 - suprasolicitarea instalaţiilor electrice peste sarcina admisă; 
 - lăsarea neizolată a capetelor conductorilor electrici sau introducerea acestora fără ştecăr, 
direct în priză;  
 - accesul persoanelor neautorizate la tablourile electrice şi posturile de transformare; 
 - efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la echipamentele şi instalaţiile electrice de 
către personal necalificat şi neautorizat; 
 -  întrebuinţarea radiatoarelor, plitelor, reşourilor electrice şi a oricăror surse de încălzire 
care au suprafeţe incandescente;   
 -  utilizarea oricăror surse de încălzire în condiţiile în care acestea intră în contact cu 
diverse materiale combustibile (hârtie, carton, plastic, material textil, etc.);  
 - aşezarea materialelor combustibile (lavete, hârtie, cartoane, etc.) peste consumatorii 
electrici care degajă căldură în timpul funcţionării; 
 -  introducerea în spaţiile interioare ale clădirilor (birouri, săli de curs, amfiteatre, magazii, 
arhive), a substanţelor care degajă vapori inflamabili (benzină, petrosin, diluant, etc.); 
 -  fumatul în clădirile ce aparţin universităţii;  
 - utilizarea focului deschis (artificii, petarde, lumânări şi alte asemenea obiecte) în birouri, 
săli de curs, amfiteatre, laboratoare, biblioteci, arhive, spaţii pentru depozitare, vestiare, sala de 
spectacol, garajul situat la demisolul Corpului D, căminele studenţeşti;  
 - lăsarea în funcţiune nesupravegheată, sau în afara programului de activitate ( pe timpul 
nopţii, la sfârşit de săptămână, sărbători legale, etc.), a consumatorilor electrici (calorifere cu ulei, 
filtre de cafea, calculatoare, imprimante, monitoare, aparate de proiecţie, corpuri de iluminat, 
etc.). Fac excepţie consumatorii electrici a căror funcţionare este strict necesară şi în afara 
programului de lucru: servere, aparatură wireless, iluminat de siguranţă, instalaţii pentru 
supraveghere şi securitate, instalaţii detecţie incendiu, corpurile de iluminat din zonele care 
necesită supraveghere permanentă, frigidere); 
  - schimbarea destinaţiilor unor spaţii interioare (încăperi), sau modificarea acestora prin 
construirea (montarea, modificarea) unor pereţi despărţitori, paravane, uşi de acces, fără acordul 
conducerii universităţii şi fără consultarea (avizul) unui arhitect;  
 - deconectarea sau efectuarea de modificări neautorizate la instalaţiile pentru detecţie şi 
alarmare în caz de incendiu, precum şi utilizarea în alte scopuri decât cele pentru care au fost 
destinate, a mijloacelor prevenire şi stingere a incendiilor (hidranţi, stingătoare portabile); 
 -  blocarea accesului la mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor (centrale 
pentru detecţia incendiilor, butoane manuale de alarmare, hidranţi interiori şi exteriori, 
stingătoare); 
 -  obturarea cu diverse obiecte a semnelor de avertizare şi indicare, precum şi a corpurilor 
pentru iluminat de siguranţă  – „EXIT” şi „HIDRANT”. 
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2.2  Reguli privind exploatarea căilor de evacuare 
 

 Pe toată durata activităţii, căile de evacuare şi de acces a utilizatorilor şi a forţelor de 
intervenţie vor fi menţinute libere şi întreţinute corespunzător, astfel încât pe acestea, în cazul 
producerii unei situaţii de urgenţă, persoanele să poată ajunge în timpul cel mai scurt şi în condiţii 
de siguranţă, către  exteriorul clădirilor. 
 Căile de acces, evacuare şi intervenţie se menţin în stare de utilizare pe toată durata zilei şi 
în orice anotimp, la parametrii la care au fost proiectate şi realizate.  
 În cazul declanşării unui incendiu, traseele căilor de evacuare (traversările uşilor, 
coridoarelor, degajamentelor, holurilor, scărilor, etc.), sunt marcate cu indicatoare standardizate, 
astfel încât să asigure atât posibilitatea recunoaşterii cu uşurinţă a traseului de urmat spre 
exterior, cât şi circulaţia uşoară, atât ziua cât şi noaptea, de către toate persoanele care le 
utilizează. 
 Sistemul de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea 
uşoară a acestora în caz de incendiu. 
 Este interzisă utilizarea, la uşile de pe căile de evacuare, a unor mecanisme care se pot 
bloca în timpul funcţionării. 
 Pe căile de acces ale clădirilor universităţii, nu se admite depozitarea unor materiale sau 
amplasarea unor puncte de lucru care ar reduce dimensiunile acestor căi, ar putea împiedica 
evacuarea persoanelor şi a bunurilor, precum şi accesul personalului de intevenţie. 
  Uşile destinate evacuării persoanelor sunt prevăzute cu indicatoare şi inscripţii 
corespunzătoare, şi se menţin descuiate pe toată durata programului de activitate. 
 

 
Corp pentru iluminat de siguranţă care indică sensul de ieşire către exterior 

 
 Cheile uşilor de acces în clădire şi cele ale încăperilor încuiate se păstrează în locuri şi de 
către persoane special stabilite, astfel încât acestea să poată fi identificate şi folosite în caz de 
necesitate (intervenţie, control, verificări etc.). 
 Cheile vor fi prevăzute cu marcă de recunoaştere uşoară. 
 Accesul la stingătoarele de incendiu, tablourile electrice şi robineţii conductelor de 
alimentare cu gaz, trebuie lăsat liber deoarece, în caz de pericol, să se poată interveni nestânjenit. 
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Sunt interzise : 

•••• amplasarea pe căile de evacuare a oglinzilor, pragurilor sau a altor elemente (covoare, 
preşuri sau mochete nefixate de pardoseală), care pot crea dificultăţi în timpul 
evacuării (împiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte) şi care 
pot produce busculadă, panică etc.; 

•••• traversarea culoarelor şi căilor de acces, de conductori de alimentare cu energie 
electrică, prelungitoare şi alte cabluri, care ar putea constitui surse de împiedicare în 
cazul evacuării clădirii respective; 

•••• amenajarea unor locuri de  muncă sau activităţi pe aceste căi; 

•••• depozitarea de materiale sau obiecte pe holuri, coridoare, sau rampele scărilor dacă se 
crează obstacole sau se reduce lăţimea căilor de evacuare; 

•••• închiderea sau blocarea uşilor destinate evacuării persoanelor, pe timpul programului; 

•••• scoaterea din funcţiune a iluminatului de siguranţă pentru evacuare; 

•••• accesul în sălile de curs, laboratoare, săli de lectură, a unui număr mai mare de 
persoane decât cel stabilit, precum şi introducerea în aceste categorii de săli a 
scaunelor suplimentare. 

 
 

 

2.3  Reguli privind fumatul 
  
Fumatul este interzis în clădirile universităţii !    
 
 Locurile şi zonele în care este interzis fumatul se marchează prin indicatoare - FUMATUL  

INTERZIS - realizate conform prevederilor standardelor în vigoare.         
Prin instrucţiunile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor sunt stabilite locurile 

special amenajate în care fumatul este permis. Aceste locuri se află în exterior, la principalele 
intrări ale clădirilor, la o distanţă corespunzătoare faţă de zonele în care există pericol de explozie 
(gaze şi lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc.) şi faţă de locurile în care există 
materiale solide combustibile (lemn, textile, hârtie, etc.). 

Aceste locuri sunt delimitate, marcate prin indicatoare cu inscripţia “LOC PENTRU FUMAT 
“ şi sunt dotate cu scrumiere metalice. 
 

Se interzice: 

•••• depunerea în scrumiere, a altor deşeuri de materiale combustibile (hârtie, carton, 
textile etc.); 

•••• golirea scrumierelor sau aruncarea resturilor de ţigări aprinse, în coşurile de hârtie sau 
în alte locuri în care există materiale combustibile; 
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•••• fumatul în apropierea locurilor în care se găsesc substanţe inflamabile, vapori ai unor 
solvenţi volatili (diluant, benzină, etc.) sau în apropierea cutiilor şi instalaţiilor de 
distribuţie a gazului metan; 

•••• aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse. 
                 

Capitolul  3 
 

Descrierea, funcţionarea, întreţinerea şi modul de utilizare a mijloacelor de prevenire şi stingere 
a incendiilor aflate în dotarea clădirilor universităţii  

 
Stingătoarele portabile cu pulbere (tip P) se uilizează la stingerea unui incendiu în faza 

iniţială, în spaţii închise sau deschise, fiind recomandate pentru stingerea incendiilor de natură 
electrică (aparatură electrică cu tensiuni de alimentare de până la 1000V). Recipientul acestora 
este executat din tablă de oţel prin procedee de sudură omologate, sau din aliaj de aluminiu. 
Robinetul este executat din alamă, fiind prevăzut cu mâner de susţinere, braţ declanşator şi 
manometru indicator de presiune. Agentul de stingere este pulberea ecologică uscată universală 
ABC-E 40%, care asigură stingerea cu eficienţă maximă pentru toate tipurile de focare. Pulberea 
nu conţine substante periculoase pentru sănătatea oamenilor şi a mediului înconjurător. Gazul 
propulsor- azotul (N2), este un gaz ecologic fără modificări de presiune la variaţiile de 
temperatură. Caracteristici tehnice generale:  

- Presiune de probă: 25 bar; 
- Presiune de lucru: 14 bar;  
- Control presiune : vizual pe manometru (acul indicator trebuie să se situeze pe mijloc, sau 

pe banda verde); 
-Temperatura admisă : -20°C ... + 60°C. 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*- prevăzut cu furtun de refulare asamblat la duza de evacuare 

 
Stingător cu pulbere, tip P 6 
     
 

Tip 
stingator 

Diam. x 
H (mm) 

Cant. 
pulbere 

(kg) 

Timp min. 
descarcare 

(s) 

Lungime min. 
jet (m) 

P5 130x560 5 10 4 

P6* 160x500 6 12 4 



 

 

 

 

 

DIRECTIA TEHNICO ADMINISTRATIVA 

SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE SI 

PROTECTIE 

Str. I. C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca,  

     RO 400079  

tel.0264 405 312 

fax.0264 590592 

 

 Stingătoarele portabile cu gaz se uilizează la stingerea incendiilor din clasele B, C şi E . 
Caracteristici tehnice specifice:  
 
 

Tip 
stingator 

Focar tip 
Dimensiuni 

Ø x H 
(mm) 

Greutate 
stingator 

(kg) 

Cantitate 
dioxid de 

carbon (kg) 

Interval 
descarcare 

(sec) 

L. 
min. 
jet 
(m) 

G5* 55B C E 
140 x 710 15,5 

5 10-30 3,1 
168 x 550 17,6 

    
 

  Stingătoare cu gaz 
 

 Stingătoarele de incendiu sunt plasate în locuri vizibile şi uşor accesibile. Instrucţiunile de 
funcţionare trebuie să fie lizibile. Piedica de siguranţă trebuie să fie prezentă. Stingătoarele 
trebuie să fie în stare bună, fără urme de rugină sau coroziune. Ele trebuie inspectate periodic 
pentru a vă asigura că sunt în stare bună de funcţionare. 
 Este important să ştiţi cu exactitate locul unde se află stingătoarele de incendiu şi tipul 
acestora. Stingătoarele de incendiu pot fi grele, de aceea este o idee bună să luaţi un stingător în 
mână pentru a vedea cât este de greu şi dacă îl puteţi mânui cu uşurinţă. De asemenea, este 
important să citiţi instrucţiunile de folosire tipărite pe fiecare stingător. 
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 Modul de utilizare al stingătoarelor de incendiu 
     

1. Scoateţi piedica de siguranţă;  

 2. Îndreptaţi furtunul la baza focului;  

 3. Apăsaţi pârghia pentru a permite eliberarea agentului de stingere;  

 4. Mişcaţi stingătorul (furtunul) astfel încât să stingeţi incendiul. 

 
                                                    1.                                      2. 

                                             3.                                      4. 
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Nu vă apropiaţi prea mult de foc! Distanţa recomandată de la care puteţi folosi stingătorul 

în siguranţă este de 4-5 metri de la focarul de incendiu. 
 
 

INCORECT INSTRUCTIUNI CORECT 

 
Incendiul trebuie atacat 

din direcţia curentului de aer 

 
Incendiul se stinge începând  

din faţa focarului 

 
Dar: incendiile de materiale care se 

topesc sau curg (mase plastice, cauciuc, 
etc.) se sting acţionându-se de sus şi spre 

spatele focarului 

 
Intervenţia se face utilizând în  

acelaşi timp stingătoare  
suficiente şi nu unul după altul 

 
După stingerea incendiului  

controlaţi ca acesta să nu se reaprindă 

Stingătoarele utilizate nu vor fi 
reamplasate  
la locul lor 

 

Stingătoarele utilizate  
vor fi verificate şi reîncărcate 
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UTILIZAREA STINGĂTOARELOR ÎN FUNCŢIE DE CLASA DE INCENDIU 
 
 
 
 

CLASA DE INCENDIU   PULBERE CO2 SPUMĂ 

A. MATERIALE SOLIDE 
(hârtie,  carton, lemn, textile, plastic, cauciuc)  

 

X  X 

B. LICHIDE 
(benzină, petrol, ulei, alcool, vopsea, etc.) 

 

X X X 

C. GAZE  
(metan, hidrogen, propan, acetilenă, etc.) 

 

X X  

D. METALE 
(litiu, aluminiu, potasiu, sodiu, magneziu, etc.) 

 

X   

E. INSTALAŢII ELECTRICE ŞI CONSUMATORI ELECTRICI SUB 
TENSIUNE DE PÂNĂ LA 1000V  

(prize, cabluri de alimentare, calculatoare, motoare electrice, 
transformatoare, etc.)  

X X  
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 Alte echipamente de prevenire şi stingere a incendiilor aflate în dotarea clădirilor 
universităţii: 
  

 

 Hidrant interior 
 
- furtun tip C (pentru hidranţii interiori), cu diametrul 52 mm 
- lungimea furtunului: 20 m.; 
- ţeava de refulare: ajutaj 20 mm.; 
- mod de utilizare: se sparge sticla cutiei hidrantului cu un obiect dur, se verifică racordarea 

furtunului la flanşa armăturii, se desfăşoară furtunul către direcţia spaţiului incendiat, se 
montează ţeava de refulare la capătul liber al furtunului, se roteşte spre stânga şi până la maxim 
rozeta armăturii, se îndreaptă ţeava de refulare către spaţiul incendiat acţionându-se de regulă, la 
baza flăcării.    

Nu se utilizează hidranţii, decât în momentul în care alimentarea cu energie electrică 
este oprită ! 

 
Sisteme de detecţie şi alarmare a declanşării incendiilor realizează o supraveghere şi o 

comandă unică, asistată de unitatea centrală (centrală alarmare).  

 
Centrală pentru detecţie şi alarmare în caz de incendiu 

Starea de alarmare se va declanşa diferenţiat ca mod de semnalizare, pentru următoarele 
situaţii: detecţia unui început de incendiu caracterizat prin degajare de fum, detecţia unui început 



 

 

 

 

 

DIRECTIA TEHNICO ADMINISTRATIVA 

SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE SI 

PROTECTIE 

Str. I. C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca,  

     RO 400079  

tel.0264 405 312 

fax.0264 590592 

 

de incendiu caracterizat prin creşterea rapidă a temperaturii sau declanşarea manuală prin 
intermediul butoanelor de avertizare. Semnalizările, în caz de alarmare, vor fi semnalizări acustice 
(sirene interne), sau optice (lampă flash). Centrala de alarmare este o centrală adresabilă la care 
se conectează reţeaua de detecţie şi semnalizare. Reţeaua de detecţie conţine detectoare de fum, 
detectoare de temperatură şi butoane de alarmare manuală. 

 

 
Detector optic de fum sau temperatură 

 
 
 
 

   
 

Buton de alarmare în caz de incendiu - (în caz de incendiu se va apăsa în locul indicat de cele 
două săgeţi) 
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Capitolul  4 
 

4.1  Modul de acţiune al personalului didactic pentru realizarea intervenţiei operative şi pentru 
limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă 

 
 

 Pentru realizarea intervenţiei în condiţii eficiente, trebuie acţionat încă din faza de început 
a declanşării incendiului, respectându-se următoarea procedură: 

- Dacă la locul unde vă desfăşuraţi activitatea se constată apariţia unui incendiu, care este 
în faza incipientă şi care poate fi stins fără probleme, se va înştiinţa în timpul cel mai scurt 
administratorul clădirii, şi se va interveni asupra focului cu stingătoarele portabile (conform 
instrucţiunilor prezentate în capitolul anterior). Se va încerca localizarea incendiului, prin 
degajarea din faţa flăcărilor a materialelor inflamabile (hârtie, cartoane, lemn, materiale textile) 

Încercaţi stingerea incendiului doar dacă:  
1. focul este încă mic şi redus ca intindere;  
2. nu sunteţi în pericol de intoxicare cu fum;  
3. aveţi o cale sigură de retragere din calea focului;  
4. instinctul vă spune că puteţi stăpâni situaţia.  

 
        - Dacă incendiul scapă de sub control se vor lua următoarele măsuri:  
  
 1. Vor fi alertate telefonic forţele de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă – Suceava, prin numărul unic de apel 112, precizându-se care este clădirea şi nivelul 
incendiat;  
 2. Vor fi alarmate şi evacuate toate persoanele aflate în clădire la momentul respectiv, 
începând cu cele aflate la nivelul incendiat, apoi cele aflate la nivelurile superioare ale construcţiei, 
urmând cele care se găsesc la etajele inferioare nivelului incendiat. Studenţii aflaţi în laboratoarele 
şi sălile de curs vor fi îndrumaţi pe traseul cel mai scurt de evacuare către exterior. Evacuarea se 
va face respectându-se traseele de evacuare. Se va evita îmbulzeala, nu se va alerga, nu se va ţipa 
şi se va păstra calmul, pe cât este posibil.  
 Dacă pe căile de evacuare se constată existenţa fumului, evacuarea se va face în poziţie 
„aplecat”, iar gura şi orificiile nazale vor fi acoperite cu o batistă sau un obiect vestimentar (de 
preferinţă umezite), pentru a nu se inhala fumul şi compuşii toxici rezultaţi în urma procesului de 
ardere.  
 
 
                                                              Sef Serviciu Prevenire si Protectie                                                       
                                                                          Sing.  Laurentiu Prunaru                                                                         
   
   


