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INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE
ÎN MUNCĂ PENTRU ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN SĂLI
DE CURSURI, AULE, AMFITEATRE, BIBLIOTECI, ARHIVE
IP-SSM 31
Art. 1. Persoanele încadrate în muncă precum şi studenţii au următoarele obligaţii principale
privind prevenirea şi stingerea incendiilor:
- să cunoască şi să respecte normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor din unitatea
în care îşi desfăşoară activitatea şi sarcinile de prevenire şi stingere a incendiului;
- la terminarea programului, să verifice şi să ia toate măsurile pentru înlăturarea cauzelor ce
pot provoca incendii;
- să anunţe imediat organul ierarhic superior despre existenţa unor împrejurări de natură să
provoace incendii, sau despre producerea unor incendii şi să acţioneze, cu mijloacele
existente, pentrui stingerea acestora;
- să întreţină mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor de pe locul de muncă în bună
stare de utilizare.
Art.2. Pentru a se asigura evacuarea rapidă şi fără accidente din sălile aglomerate, în care
suprafaţa ocupată de o persoană este mai mică de 1 m2, scaunele şi băncile se fixează pe
pardoseală astfel încât să nu fie răsturnate în caz de panică.
Art.3. Covoarele, preşurile folosite în săli, pe holuri, culoare etc. vor fi bine fixate de
pardoseală, pentru a nu împiedica evacuarea personalului în caz de incendiu.
Art.4. Se interzice amplasarea meselor, scaunelor sau a altui mobilier în apropierea uşilor de
evacuare sau pe holurile de evacuare.
Art.5. Este strict interzis fumatul în locurile de muncă unde există pericol de incendiu sau
explozie, în încăperile cu aglomerări de persoane (săli de cursuri, săli de spectacole, cantine,
săli de lectură, săli de conferinţă, săli de clasă, etc.) în ateliere şi laboratoare, în biblioteci,
arhive, amfiteatre, în depozite, magazii etc.
Art.6. în aceste locuri se vor afişa vizibil anunţuri ca: FUMATUL INTERZIS, PERICOL DE
INCENDIU, PERICOL DE EXPLOZIE.
Art.7. Se vor amenaja locuri speciale pentru fumat, dotate cu scrumiere, vase cu apă. sau lăzi
cu nisip, pentru stingerea resturilor de ţigări şi a betelor de chibrit.
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Art.8. Se interzice fumatul sau folosirea focului deschis în toate spaţiile în care se păstrează,
se lucrează sau se utilizează materiale combustibile solide, lichide sau gazoase, sau unde
există posibilitatea (chiar accidentală) de formare sau de degajare de vapori inflamabili sau
gaze cu pericol de explozie, precum şi în alte locuri cu pericol de incendiu.
Art.9. Prin foc deschis, în sensul menţionat în prezentele norme se înţelege arderea în aer
liber, care nu are un spaţiu închis de combustie special amenajat (flacără de chibrit, lumânare,
lămpi de gătit, lipit sau iluminat, focurile făcute în aer liber, flăcările utilizate la sudură, cele
rezultate din unele reacţii chimice etc)
Art. 10. Pentru asigurarea evacuării persoanelor din săli se vor respecta următoarele reguli:
- pe tot timpul activităţii, în aceste săli(săli de curs, amfiteatre, aule, biblioteci,arhive, etc),
uşile de pe toate traseele de evacuare vor fi descuiate, ele trebuind să se deschidă spre exterior
la simpla apăsare pe mâner;
- se va controla şi asigura în permanenţă buna funcţionare a instalaţiei electrice din sălile de
cursuri, aule, biblioteci, arhive, etc.
- pe căile de evacuare nu trebuie să existe uşi false, oglinzi, draperii care să deruteze
persoanele la evacuare în caz de incendiu, materiale sau mobilier care să împiedice efectuarea
acestor operaţiuni:
- pe culoare, în casa scărilor şi pe alte trasee de evacuare, nu se vor depozita materiale sau
mobilier care să împiedice evacuarea sau să contribuie la propagarea incendiului, ori să
mărească pericolul existent.
Art. 11. Instalaţiile electrice de încălzire, de siguranţă, de ventilaţie, condiţionare mediu şi de
semnalizare şi stingere a incendiilor, instalaţiile de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi vor
fi exploatate conform normelor şi întreţinute în perfectă stare de funcţionare.
Art. 12. Cablurile electrice, vor fi protejate şi aşezate în locuri ferite de surse de căldură, de
fluxuri de circulaţie, de deteriorări etc. şi vor fi bine izolate.
Art. 13. Pe timpul unei proiecţii, operatorul ese obligat să stea în permanenţă lângă aparatul
de proiecţie.
Art. 14. Este interzisă folosirea reşourilor şi radiatoarelor electrice precum şi a altor
consumatori de energie electrică (fier de călcat, fierbătoare, etc) fără respectarea tuturor
normelor de prevenire a incendiilor
Art. 15. în clădiri nu se vor depozita lichide combustibile în cantităţi mai mari de 25 litri.
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Art.16. Este interziă curaţarea parchetelor, duşumelelor, hainelor, etc. cu substanţe
combustibile, în încăperi în care este aprins focul sau se fumează ori în condiţii care prezintă
pericol de incendiu.
Art.17. în activitatea ce se desfăşoară în biblioteci, depozite de arhivă, hârtie, cărţi etc, pe
lângă regulile deja prevăzute se impune şi respectarea următoarelor restricţii:
- hârtia cărţile si documentele de arhivă se vor depozita în ordine, aşezate în stive sau rafturi,
asigurându-se posibilităţile de intervenţie şi evacuare în caz de incendiu;
- la depozitarea hârtiei cărţilor sau arhivei în rafturi sau stive se va avea în vedere să se
păstreze distanţele faţă de instalaţia electrică şi faţă de instalaţia de încălzire, conform
prevederilor;
Art. 18. Deşeurile de hârtie şi ambalajele rezultate în urma despachetărilor, sortărilor şi arilor
vor fi imediat îndepărtate din spatiile de depozitare.
Art.19. Corpurile de iluminat incandescente din arhive, biblioteci, etc vor fi prevăzute cu
globuri de protecţie.
Art.20. La terminarea programului de lucru, instalaţia electrică din arhive, biblioteci etc, va fi
deconectată cu excepţia iluminatului de siguranţă şi a celui care alimentează instalaţia de
semnalizare a incendiilor.
Art.21. Se interzice cu desăvârşire executarea în arhive sau biblioteci a diferitelor lucrări ce
reclamă folosirea focului deschis (suduri, lipituri etc) fără a se lua în prealabil măsuri de
prevenire a incendiilor (protejarea materialelor combustibile, evacuarea materialelor din zona
de lucru etc).
Astfel de lucrări vor fi executate numai pe baza permisului de lucru cu foc deschis.
Art.22. în cazul începutului de incendiu la produsele de hârtie se va acţiona cu jeturi de apă
pulverizată, pulberi stingătoare, concomitent cu evacuarea materialelor care ard şi a celor din
imediata vecinătate a focarului. Baloturile şi sulurile periclitate de incendiu se protejează cu
prelate umede.

SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE PROTECŢIE,
Ing. Mihai STAN
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