ANEXA 1
NORME DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ÎN
CĂMINELE STUDENȚEȘTI DIN UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
Fiecare locatar are îndatorirea să-şi desfășoare activitatea în aşa fel încât să nu expună nicio altă
persoană la pericol de accidentare sau îmbolnăvire. Locatarii au obligaţia de a anunţa, administraţia căminului
studenţesc şi/sau Comitetul de Administrare al Căminului, despre apariţia unui pericol iminent de producere a
unui accident sau îmbolnăvire precum și accidentele produse. Locatarii au obligația să respecte normele de acces
în cămin, normele de sănătate și securitate în muncă, normele de prevenire şi stingere a incendiilor, normele de
protecția mediului, regulile sanitare și de medicină preventivă, în mod special următoarele:
1. să păstreze curăţenia în toate spaţiile căminului, să nu arunce sau să depoziteze gunoiul în spaţiile care
nu au această destinaţie;
2. să utilizeze în mod corespunzător bunurile din inventar, instalaţiile electrice şi sanitare puse la dispoziţie
şi să evite accidentele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a acestora, din neatenţie sau neglijenţă;
3. să nu fumeze în cameră, balcon şi/sau în spaţiile închise comune;
4. să nu folosească aparate electrice de încălzire și/sau aparate electrocasnice (cuptor cu microunde, cuptor
electric, masina de spalat, etc);
5. să nu suprasolicite reţeaua electrică prin folosirea simultană a mai multor consumatori si să nu utilizeze
aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoare, dispozitive de protecţie cu defecţiuni sau cu
improvizaţii;
6. să consemneze în registrul de reparaţii orice defecţiune apărută în cameră, baie, hol sau bucătărie;
7. să nu consume băuturi alcoolice în căminul studenţesc şi/sau în Campusurile Studențești ale
Universității Babeș-Bolyai;
8. să nu se aplece peste marginea balconului, a balustradei scărilor și/sau peste pervazul ferestrei;
9. să nu alerge pe scări;
10. să nu agreseze sub nicio formă locatarii căminului studenţesc sau vizitatorii acestora;
11. să nu lase copiii nesupravegheați, precum şi blocarea lor în cameră cu orice fel de surse de foc şi/sau
aparate electrice aflate în funcţiune;
12. să nu păstreze obiecte sau produse alimentare pe pervazele ferestrelor, pe balcoane și să nu arunce
obiecte pe fereastră;

13. să nu deconecteze detectoarele de gaz și să nu blocheze găurile de aerisire;
14. să nu lase nesupravegheate aparatele de gătit (plitele pe gaz sau plitele electrice) cât timp acestea sunt în
funcțiune;
15. să folosească ascensoarele de persoane conform instrucțiunilor de utilizare a acestora, afișate în cabina
liftului;
16. să respecte greutatea prevăzută în cabina ascensorului ;
17. să nu efectueze nicio modificare a camerei, a mobilierului și a poziției lui în camere, a instalației
aferente camerei ;
18. să nu utilizeze spaţiile de locuit şi cele de folosință comună în alte scopuri decât cele pentru care au fost
atribuite;
19. să fie atenți la ieșirea din cadă de duș sau cabina de duș, să nu alunece.
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