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CAPITOLUL I.
Dispozitii generale
Art.1 Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare respectiv:
1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
2. Hotărârea de Guvern nr. 1340 din 27 decembrie 2001 – privind organizarea şi funcţionarea
Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
Ridicat;
3. Hotărârea Guvernului nr. 182 din 9 martie 2005 – privind unele măsuri pentru
reorganizarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat;
4. Ordinul 382/2009 privind autorizarea RSVTI;
5. Legea nr. 64 din 21 martie 2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor
sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil;
6. HG nr. 920 din 12 august 2009 pentru modificarea și completarea HG nr. 1.340/2001
privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat;
7. Prescripţii tehnice ISCIR;
8. Legea securităţii şi sănătăţii muncii nr. 319/2009;
9. HG nr. 1425/2006;
10. HG nr. 955/2010;
11. Legea 481/2004 privind protecţia civilă;
12. Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
Art. 2 Regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Serviciului pază, ISCIR, situaţii de
urgenţă, securitate şi sănătate în muncă, şi responsabilităţile acestuia.
Art. 3 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor are următoarele
responsabilităţi conform PT ISCIR:
• identificarea şi înregistrarea echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR precum şi
transmiterea acestor date spre înregistrare la Inspecţia teritorială ISCIR Bacău;
• supravegherea, verificarea echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le
are în evidenţă, acestea trebuind să fie efectuate cu respectarea prescripţiilor tehnice de
către persoane juridice autorizate de ISCIR.
Art. 4 Pe linie de sănătate şi securitate în muncă - SSM are următoarele responsabilităţi:
• întocmirea documentaţiilor specifice activităţilor de SSM;
• răspunde de aplicarea şi respectarea normelor legale privind securitatea şi sănătatea
muncii pe sectoare de activitate;
• ţine legătura cu organele de control abilitate, întocmeşte planuri de măsuri şi propune
termene şi responsabilităţi;
• coordonează, controlează şi îndrumă activitatea lucrărilor cuprinse în planurile de
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măsuri întocmite cu organele de control;
efectuarea instructajului introductiv general pentru persoanele nou angajate;
întocmirea documentaţiei necesare în caz de accident de muncă în cadrul universităţii;
evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

Art.5 Pe linie de situaţii de urgenţă - SU, întocmeşte documentaţia pe linie de protecţie civilă.
Art.6 Pe linie de pază, asigură prin personalul din subordine, paza în cele trei campusuri ale
universităţii.
• întocmeşte planurile de pază pentru posturile din cadrul Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău, le prezintă conducerii spre aprobare, după care le înaintează la
IPJ pentru aprobare;
• coordonează activitatea agenţilor de pază;
• propune conducerii instituţiei măsuri pentru perfecţionarea activităţii.
Art.7 În scopul prevenirii furturilor de bunuri şi valori materiale existente în patrimoniul Universităţii
„Vasile Alecsandri” din Bacău, a limitării accesului persoanelor străine sau a celor predispuse la
comiterea de fapte, acţiuni care să aducă prejudicii proprietăţii, paza şi protecţia instituţiei este
asigurată cu personal propriu.
Art.8 Dispozitivul de pază este organizat şi dispus după cum urmează:
1. Căminul Violetelor, post fix, neînarmat, instalat la intrarea în cămin, cu atribuţiuni de control
acces persoane şi supraveghere centrală termică, program permanent de 12 ore/schimb asigurat cu 5
agenţi de pază, program 19,00 – 07,00, 07,00- 19,00.
2. Căminul nr. 1, str. Calea Mărăşeşti nr. 157, post fix, neînarmat, instalat la intrarea în cămin,
cu atribuţiuni de control acces persoane şi supraveghere corp A, Laborator energii neconvenţionale,
program permanent de 12 ore/schimb asigurat cu 4 agenţi de pază, program 19,00 – 07,00, 07,0019,00.
3. Căminul nr. 2, str. Calea Mărăşeşti nr. 157, post fix, neînarmat, instalat la intrarea în cămin,
cu atribuţiuni de control acces persoane şi supraveghere CT, cantină, laborator chimie, program
permanent de 12 ore/schimb asigurat cu 5 agenţi de pază, program 19,00 – 07,00, 07,00- 19,00.
4. Căminul nr 3, str. Spiru Haret nr. 8, post fix neînarmat, instalat la intrarea în cămin, cu
atribuţiuni de control acces persoane, program permanent de 12h/schimb, asigurat cu 5 agenţi de pază,
supraveghează Centrala termică, corp K, Biblioteca, corp C şi depozite, program 19,00 – 07,00, 07,0019,00.
5. Poarta principală corp D, str. Calea Mărăşeşti nr. 157, post fix, neînarmat, cu atribuţii de
control acces auto, asigurare imobile B, H, D la exterior şi supraveghere CT, program permanent de 12
ore/schimb asigurat cu 5 agenţi de pază, program 19,00 – 07,00, 07,00- 19,00.
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CAPITOLUL II
Organizarea activităţii
Art.9 Agenţii de pază care asigură paza şi protecţia bunurilor şi valorilor materiale la Universitatea
„Vasile Alecsandri” din Bacău au următoarele obligaţii şi îndatoriri:
- Să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru a preveni
producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii universităţii;
- Să păzească obiectivul, bunurile şi valorile din imobilul păzit şi să asigure integritatea
acestora;
- Să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi dispoziţiile
interne;
- Să oprească şi să legitimeze persoanele care intră în imobil, fie că locuiesc în imobilul
respectiv, fie că sunt în vizită. Vizitatorii vor fi consemnaţi în registrul special precizânduse: ora, camera şi numărul actului de identitate;
- Să anunţe de îndată şeful ierarhic şi conducerea universităţii despre producerea oricărui
eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;
- În caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, la reţelele electrice sau
telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de
îndată la cunoştinţă celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri pentru
limitarea consecinţelor evenimentului;
- În caz de incendii să ia imediat măsuri de stingere a acestora şi de salvare a persoanelor, a
bunurilor şi a valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea universităţii şi poliţia;
- Să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor în
caz de dezastre;
- Să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul universităţii
şi să-şi dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei pentru prinderea
infractorilor;
- Să poarte însemnele distinctive numai în timpul serviciului;
- Să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel
de băuturi în timpul serviciului;
- Să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil şeful ierarhic superior;
- Să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, să fie respectuos în raporturile de serviciu.
Art. 10 Pentru alarmare şi anunţarea operativă a factorilor de conducere şi execuţie în situaţii
deosebite, agentul de pază va utiliza următoarele legături telefonice:
- Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – centrala 0234542411
- Pompieri Militari, Salvarea – 112
- Poliţia Municipiului Bacău – 0234202000
- Jandarmeria Bacău – 0234543131
Art.11 Posturile de pază comunică între ele prin staţie precum şi prin grai când celelalte mijloace nu
pot fi folosite şi sunt utilizate măsurile de intervenţie până la sosirea altor forţe din instituţie sau din
afară.
Art.12 Accesul în instituţie se face numai pe poarta principală.
Accesul în corpurile de învăţământ este permis în intervalul orar 7,30 – 21,00.
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În spaţiile de cazare accesul se face pe bază de tag şi legitimaţie de cămin pentru studenţii
cazaţi şi pe bază de CI/BI pentru vizitatori până la ora 22.
CAPITOLUL III
Dispoziţii finale
Art.13 Salariaţii Serviciului pază, ISCIR, situaţii de urgenţă, securitate şi sănătate în muncă din cadrul
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău sunt obligaţi să cunoască, să respecte si să aplice
prevederile prezentului regulament.
Art.14 Neîndeplinirea în condiţii corespunzătoare si la termenele stabilite a obligaţiilor prevăzute în
prezentul regulament, de către salariaţi, se sancţionează administrativ, material sau penal, după caz.
Art.15 Prezentul regulament va fi completat ori de câte ori apar modificări în prevederile legale în
baza cărora s-a elaborat, inclusiv în cazul în care se schimbă organigrama.
Art.16 Respectarea prevederilor Regulamentului de organizare si funcţionare, completat cu atribuţiile
si sarcinile prevăzute in fisa postului, constituie sarcina de serviciu pentru tot personalul din cadrul
Serviciului pază, ISCIR, situaţii de urgenţă, securitate şi sănătate în muncă.
Art.17 Regulamentul a fost aprobat în ședința Senatului Universității din data de 31.01.2013 și intră în
vigoare cu data de 31.01.2013, după avizarea de către MEN a Cartei Universității ”Vasile Alecsandri”
din Bacău.
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