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Anexa 1 

 

                                                                                                                                                           

 

   

 REGULAMENT PRIVIND MĂSURILE DE UTILIZARE A FOCULUI DESCHIS   

pe teritoriul UAT comuna Bod, 

 

 

PROCEDURA DE EMITERE, SEMNARE, LUARE LA CUNOŞTINŢĂ ŞI PĂSTRARE A PERMISULUI DE LUCRU CU FOC  

 

ART.1  

EXECUTAREA unor lucrări, care necesită foc deschis, pe raza UAT Bod, se realizează cu respectarea normelor 

de apărare împotriva incendiilor, numai pe baza unui Permis de lucru cu foc, indiferent cine efectuează lucrarea 

sau sub ce formă s-a convenit realizarea ei (convenție civilă, contract, protocol, etc). 

ART.2 

PERMISUL DE LUCRU CU FOC, (conform OMAI 163/28.02.2007, model Anexa 1) se eliberează pentru 

următoarele lucrări:  

(1) Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operațiuni care prezintă pericol de 

incendiu, în construcții civile (publice), pe timpul programului cu publicul, în instalații tehnologice cu risc de 

incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spaţii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau 

substanțelor combustibile este interzisă.  

Permisul de lucru cu foc se eliberează pentru lucrări precum:  

▪ sudură oxiacetilenică sau electrică; 

▪ tăiere a metalelor cu acetilenă sau gaze;  

▪ lipire cu flacără; 

▪ topire a bitumului;  

▪ lucrări de orice natură, care pot provoca scântei.  

(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se pot executa în spațiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: 

evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea 

traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spațiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace 

de limitare şi stingere a incendiilor.  

(3) Arderea miriștilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului 

la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii. Arderea miriștilor, a vegetației uscate și a 

resturilor vegetale se execută numai după obținerea permisului de lucru cu foc.  

"Permisul de lucru cu foc" este documentul emis de autoritatea publică locală, sub forma unui formular tipizat, 

ca urmare a cererii primite din partea executantului lucrărilor. Cererea și permisul de lucru cu foc trebuie să 

conțină în mod obligatoriu perioada pentru care este solicitat/emis, inclusiv intervalele orare, persoanele care 

execută lucrarea, persoanele responsabile cu supravegherea precum și măsurile ce vor fi adoptate 

premergător, pe timpul şi după terminarea lucrărilor cu foc deschis.  

ART.3  

EMITEREA permisului de lucru cu foc se face prin grija primarului de către persoana desemnată în acest sens 

(cadrul tehnic PSI).  

(1) Permisul de lucru cu foc va fi întocmit în două exemplare, repartizate astfel:  

▪ un exemplar va rămâne la persoana emitentă;  

PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015 

tel: +40 268283099   fax: +40 268283190 

contact@primariabod.ro      www.primariabod.ro  
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▪ al doilea exemplar va fi înmânat executantului lucrării (șeful formației de lucru), care îl va purta 

permanent asupra sa. 

(2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.  

(3) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.  

(4) Permisul de lucru cu foc este emis numai pentru un singur punct de lucru. 

(5) Întocmirea permisului se face, de regulă, cu 24 h înainte de începerea lucrului şi el este valabil numai pentru 

un schimb de lucru. Permisele verbale, pentru lucru cu foc, nu sunt valabile.  

(6) Șeful sectorului de activitate, atelier, secție, depozit, instalație etc. în care se execută lucrări/operațiuni cu 

foc deschis are obligația să asigure măsuri pentru:  

• stabilirea amplasamentului;  

• îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din apropiere;  

• interzicerea accesului persoanelor străine sau a publicului în zona în care se efectuează lucrarea iar pentru 

aceasta va delimita zona de lucru cu bandă de avertizare;  

• aducerea, la fața locului, a stingătoarelor;  

• instruirea personalului salariat;  

• asigurarea supravegherii permanente a lucrării;  

• controlul după terminarea lucrării.  

ART.4  

(1) Executantul lucrării are obligația de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente 

şi aparate aflate în bună stare de funcționare.  

(2) Toate echipamentele şi aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întrețin şi se verifică în 

conformitate cu instrucțiunile furnizorului. 

ART.5 

În timpul executării lucrării trebuie să se asigure: 

(1) Supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii şi a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale 

incandescente și a intensității fluxului de căldură;  

(2) Strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;  

(3) Închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării 

lucrării depășește 10 minute;  

(4) Interzicerea agățării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;  

(5) Neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele etc.; 

(6) Evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.  

ART.6 

După terminarea lucrării, șeful sectorului de activitate, prevăzut la ART.3, alin(6), trebuie să asigure următoarele 

măsuri:  

(1) Verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum şi a spațiilor adiacente şi a celor situate la cotele 

inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros 

de ars sau degajări de fum etc.;  

(2) Descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, şi luarea de măsuri în 

consecinţă;  

(3) Verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii, a situaţiei existente la locul 

în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia;  

(4) Depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare;  

(5) Reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore de la 

terminarea lucrării; 

(6) Colectarea şlamului de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora într-un loc special 

amenajat. 

ART.7  

(1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărui 

operator economic sau al fiecărei instituţii publice şi se face prin dispoziţie scrisă, dată de persoana cu atribuţii 

de conducere.  
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(2) Pentru situaţiile în care o construcţie sau o amenajare este folosită de mai mulţi utilizatori, reglementarea 

fumatului se face prin dispoziţie emisă de proprietarul construcţiei sau al amenajării respective, însuşită de 

utilizatorii în cauză. 

ART.8 

ADUCEREA LA CUNOŞTINŢĂ a măsurilor pregătitoare, se face în scris, de către coordonatorul cu atribuţii P.S.I. 

desemnat în acest sens, prin decizia conducătorului instituţiei/operatorului economic. În acest scop, se va 

întocmi o notă de serviciu către conducătorul locului de muncă sau către utilizator (chiriaş), în care se vor 

specifica măsurile care trebuie duse la îndeplinire.  

În plan local Primarul aduce la cunoştinţa cetăţenilor prevederile generale şi specifice care trebuie să fie 

respectate atunci când execută arderi de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale.  

ART.9  

PĂSTRAREA PERMISULUI DE LUCRU CU FOC  - după terminarea lucrării cadrul tehnic P.S.I. sau personalul de 

specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor va prelua cel de-al doilea exemplar de la 

executant şi îl va îndosaria.  

(1) Toate permisele de lucru cu foc emise vor fi notate în Registrul de evidenţă al permisului de lucru cu foc. 

(2) Registrul de evidenţă al permisului de lucru cu foc este păstrat şi prezentat organelor de control din cadrul 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Țara Bârsei Brașov de către cadrul tehnic P.S.I sau personalul de 

specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

 

 

   

Instrucțiuni specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate la 

pregătirea locului și pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis 

 

1. Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt sau caniculă este interzisă; locurile 

cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept. 

2. Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în 

gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită 

propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi. 

3. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special 

amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la 

vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea 

activităţii. 

4. Arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului 

la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii. 

5. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: 

gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe 

combustibile: lemn, hârtie, textile, carton, asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri 

corespunzătoare. 

6. Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce 

incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea 

copiilor. 

7. Executarea lucrărilor cu foc deschis - sudură 

▪ Echipamentele şi aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună 

stare de funcţionare. De îndeplinirea acestei cerinţe răspunde executantul. 

▪ Toate echipamentele şi aparatele de sudură se întreţin şi se verifică în conformitate  cu instrucţiunile 

furnizorului.  

▪ Proprietarul acestora trebuie să facă dovada efectuării întreţinerii şi verificării lor la termen de către 

personal sau persoane fizice de specialitate. 

▪ La pregătirea locului unde urmează să se execute operaţiunea de sudare sau de tăiere cu flacără 

oxiacetilenică (specific zonei unde se execută aceste lucrări) se vor lua obligatoriu următoarele măsuri: 

a. se vor controla arzătoarele (suflaiurile) de sudură, atât înainte de începerea lucrului, cât şi după 

terminarea acestuia, pentru a se asigura perfecta închidere a robinetelor de oxigen şi acetilenă; 
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b. înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălţimea de minimum 2 m şi bine ancorate 

de podea; 

c. protecţia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm, cu tablă, 

sau cu plăci din materiale necombustibile; 

d. îndepărtarea materialelor şi substanţelor combustibile transportabile la o distanţă de cel puţin 

10 m de locul sudării sau tăierii; 

e. curăţarea pieselor vopsite pe o porţiune de cel puţin 100 mm de o parte şi de alta în jurul 

punctului de lucru; 

f. umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor şi elementelor de 

construcţie combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scânteile sau brocurile de sudură, 

cu flacăra sau cu alte particule de materiale incandescente; 

g. înlăturarea posibilităților ca sursele de foc (scântei, particule incandescente etc.) să intre în 

contact cu materialele combustibile care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară, prin 

acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală şi pereţi cu plăci sau dopuri 

necombustibile; 

h. amplasarea la distanţe de siguranţă a generatorului de acetilenă transportabil şi a buteliei de 

oxigen, astfel: cel puţin 10m între acestea şi locul de sudură sau orice sursă cu foc deschis şi 

respectiv, cel puţin 5m între ele; 

i. Instalaţiile electrice, asupra cărora se vor executa lucrări de sudură sau de tăiere oxiacetilenică, 

vor fi scoase de sub tensiune; 

j. dotarea cu mijloace de primă intervenţie corespunzătoare; 

k. asigurarea prezenţei persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis. 

▪ Generatoarele de acetilenă transportabile se instalează, de regulă, în aer liber, în afara încăperii unde 

se sudează şi ferite de razele solare ori de sursele cu foc deschis. În mod excepţional se admite 

instalarea unui singur generator de acetilenă transportabil numai în încăperi în care se execută lucrări 

de reparaţii, montaj sau de întreţinere cu caracter temporar, cu respectarea următoarelor condiţii: 

a. debitul maxim de acetilenă să nu depăşească 3,2 m3 /h; 

b. generatorul să fie verificat şi să posede placă de timbru; 

c. încărcătura de carbid să nu fie mai mare de 4 kg; 

d. încăperea să aibă un volum de minimum 350 m3 si să fie bine ventilată; 

e. să existe posibilitatea asigurării distanțelor de siguranță; 

f. să se realizeze, pe toată durata amplasării generatorului în încăpere, oprirea funcţionări 

eventualelor utilaje care lucrează cu flacără sau produc scântei. 

▪ Lucrările de sudare la instalaţii, rezervoare, recipiente şi conducte prin care s-au transportat şi în care 

s-au depozitat substanţe combustibile sau vapori inflamabili se vor efectua numai după golirea, 

aerisirea, spălarea, umplerea cu apă sau cu gaz inert, izolarea acestora prin flanşe oarbe de restul 

instalaţiilor şi după efectuarea analizelor de laborator. 

▪ Piesele, instalațiile şi materialele la care se vor executa operațiuni de sudare sau de tăiere se vor curăța 

în prealabil de materiale combustibile, cum sunt uleiurile, textilele etc. 

▪ În timpul executării lucrării se va asigura: 

a. supravegherea permanentă şi cu atenţie a flăcării, a dispersiei (răspândirii) şi a traiectoriilor 

scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de căldură; 

b. strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă; 

c. închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii 

executării lucrării depăşeşte 10 minute; 

d. interzicerea agăţării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de generatoarele de 

acetilenă; 

e. neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, 

schele etc.; 

f. evacuarea carbidului din generator în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată; 

g. în cazul unui început de incendiu, se va opri sudura şi se va interveni la stingere, cu mijloacele 

puse la dispoziţie. O atenţie deosebită se va acorda generatoarelor mobile de acetilenă şi buteliilor 
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cu gaze sub presiune, care vor fi urgent îndepărtate de focar, luându-se măsuri de protejare 

împotriva radiaţiilor sau a flăcărilor, lovirii sau răsturnării; 

h. În cazul şocurilor produse de întoarcerea flăcării, se vor lua următoarele măsuri:  

➢ se vor închide robinetele pentru acetilenă şi oxigen;  

➢ se va introduce becul într-un vas cu apă rece, curată; 

➢ se va purja furtunul pentru acetilenă;  

➢ se va controla dacă nivelul apei din supapa de siguranţă este la înălţimea robinetului 

de control; 

i. locurile, din spațiile închise sau deschise, în care se sudează, vor fi înconjurate de paravane de 

protecție, din materiale incombustibile, cu o lățime de minim 2 m; 

j. izolația cablurilor electrice ce se utilizează la sudură, nu trebuie să aibă fisuri, degradări,  rupturi, 

franjuri, etc. Nu sunt admise nici un fel de improvizații; 

k. așezarea cablurilor în locuri umede, în locuri unde pot fi deteriorate mecanic sau termic, este 

interzisă; 

l. realizarea şi montajul întregii instalaţii de sudură electrică, trebuie să corespundă intensităţii 

nominale a curentului electric. Instalaţia de sudare şi piesele trebuie legate electric la pământ. 

Punerea la pământ se va realiza astfel încât să nu existe posibilitatea formării de arcuri electrice 

sau scântei care să aprindă materialele combustibile din jur sau din zone îndepărtate; 

m. fixarea conductorilor şi a cablurilor electrice la utilaje şi aparate electrice se va face prin piese 

special asigurate cu şuruburi.  

 

▪ După terminarea lucrării se vor asigura următoarele: 

a. verificarea minuţioasă a locului în care s-a executat lucrarea, precum şi a spaţiilor adiacente şi a 

celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de 

incendiu (zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.); 

b. descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă şi luarea de 

măsuri în consecinţă; 

c. verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii, a situaţiei 

existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia; 

d. depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare; 

e. reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore de 

la terminarea lucrării; 

f. colectarea nămolului (şlamului) de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea 

acestora într-un loc special amenajat. 

 

Executarea lucrărilor de sudură, tăiere, lipire sau altor asemenea lucrări în locuri în care acestea sunt interzise 

prin reglementări tehnice sau prin dispoziții interne, fără permis de lucru cu foc ori fără a fi asigurate toate 

măsurile şi condițiile menționate în permis, constituie contravenție conform H.G.R 537/2007 şi se sancționează 

cu amendă . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avizat Viceprimar Bogdan-Florian PLEȘEA  

Întocmit Compartiment Situații de Urgență Ana-Maria STAN  
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Model Permis de foc 

Unitatea ...................................... 

                                                                   PERMIS DE LUCRU CU FOC 

Nr. ..................... din ....................................  

Se eliberează prezentul Permis de lucru cu foc dlui .................................................., ajutat de dl 

....................................................., care urmează să execute ......................................................, folosind 

..................................................... la (în) ............………………......... . Lucrările încep la data de .............., ora .........., şi se încheie 

la data de ..............., ora ...................... . 

Premergător, pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri: 

1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, conductelor şi a 

recipientelor din zona de executare a lucrărilor şi din apropierea acesteia, pe o rază de .................... metri, astfel: 

............................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................. 

2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalaţiilor, prin ........................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

3. Ventilarea spaţiilor în care se execută lucrările se realizează ............................................................................................... 

4. Verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor acesteia, înlăturarea surselor de aprindere şi a condiţiilor care 

favorizează producerea incendiilor şi a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă. 

5. Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr. ................................... din ................................, 

eliberat de ............................................ (acolo unde este cazul). 

6. Respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, specifice tehnologiei de lucru ................................... 

............................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................. 

7. În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a incendiilor:...................................................................  

………………………………………………………………………………....................................................................................................................... 

8. Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condiţii de vânt 

9. Pe timpul lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către doamna/domnul ....................................................... 

10. Anunțarea șefului sectorului în care se execută lucrarea despre începerea, întreruperea şi încheierea 

acesteia. 

11. Controlul măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor se asigură de către dl ..........................................................  

12. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către dl ........................................................................................................... 

13. Incendiul sau orice alt incident se va anunţa la ......................................................... prin ................................................... 

14. Alte măsuri PSI specifice .................................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………...................................................................................... 

15. Personalul de execuție, control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor de apărare împotriva 

incendiului. 

  

  

Responsabili                                            Numele şi prenumele                                                       Semnătura 

 

Emitentul    ………………………………………………………………................................................................................................................... 

Şeful sectorului în care  ………………………………………………………………............................................................................................ 

se execută lucrările 

Executanţii lucrărilor cu foc  ……………………………………………………………….................................................................................... 

Cadru tehnic psi             ………………………………………………………………........................................................................................... 


