
 

 

 

 

 

 

SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE SI 
PROTECTIE 

Str. Croitorilor nr. 13, Cluj-Napoca,  
     RO 400079  

tel.0264 532221 
fax.0264 590592 

 

 

  

Serviciul Intern de Prevenire si Protectie     APROBAT 

           RECTOR 

       Academ. Prof.Univ. dr. Ioan Aurel Pop 

 

 

                                   Instrucţiune Proprie Nr. 26 

               pe linie de Securitatea şi Sănătatea Muncii privind:        

      LISTA UNITĂŢILOR CARE ACORDĂ SPRIJIN ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ  
 

1. PREVEDERI GENERALE 

    Conţinut 

Art.1. Prezentele instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi în 

domeniul invatamint public si activitati anexe cuprind cerinţele necesare pentru asigurarea 

securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului angajat în activitatea de invatamint public si 

activitati conexe 

Art.2. Prevederile cuprinse în prezentele instrucţiuni au ca scop diminuarea sau 

eliminarea pericolelor specifice activităţilor în domeniul invatamintului public si activitati 

conexe şi desfăşurarea proceselor de muncă în condiţii de securitate. 

Domeniu de aplicare 

Art.3. Prevederile prezentelor instructiuni se aplică personalului care desfăşoară activităţi în 

domeniul invatamintului si activitati conexe in UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI  din CLUJ-NAPOCA 

si extensiile acesteia .     

Conexiunea cu alte acte normative 

Art.4. Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi în 

domeniul sănătăţii se aplică cumulativ cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a 

legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 şi cu hotărârile guvernului României privind 

cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă . 
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Art.6. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor se va 

realiza potrivit prevederilor Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor . 

Revizuirea prezentelor instrucţiuni 

Art.7.     Prezentele instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă se vor revizui periodic 

şi vor fi modificate ori de  câte ori intervin schimbări ale legislaţiei în 

domeniu,modificări în structura activităţii, schimbări ale proceselor de muncă prin 

introducerea unor noi echipamente de muncă şi noi proceduri. 

2. IN CAZ DE URGENTE 

 

Nr. 

crt.  

   Situaţii de urgenţă   Denumire unitate     Nr. 

Telefon 

   Persoana de legătură 

 

1 

 

 

Incendii, Explozii etc. 

          Pompieri 

 
   112             Dispecerat 

          Salvare    112             Dispecerat 

2  Accidente, incidente           Salvare    112             Dispecerat 

 

ORICE EVENIMENT SE VA ANUNTA DE INDATA SI  LA SERVUCIUL INTERN DE 

PREVENIRE SI PROTECTIE LA : 

  Sef Serviciu  Laurentiu Prunaru   Tel: 0724 593 061 

  Inspector SSM Valentin Chicinas  Tel: 0757 789 180 

 

Sef Serviciu Prevenire si Protectie              Inspector de Securitate si Sanatate in Munca  

Sing. Laurentiu Prunaru                           Ing. Chicinas Valentin  


