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Privind modul de executare a lucrărilor cu foc deschis

Primarul comunei Băiuţ;
Având în vedere prevederile art. 19 lit. a din Legea nr. 307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor ca şi cele ale art. 17 lit. a, art. 20 alin. 2 lit. a din Ordinul nr. 163/2007 
pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

în temeiul prevederilor art. 155 alini lit. d. alin. 5 lit. b şi art. 196 alin. 1 lit. b din O.U. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE

Art. 1 Prezenta dispoziţie reglementează activităţile desfăşurate pe teritoriul 
obiectivului în zonele în care se foloseşte focul deschis.

Art. 2 Reglementarea lucrului cu foc deschis
Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este 

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

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.

Este interzisă folosirea focului deschis în locurile (încăperile, zonele, instalaţiile, 
echipamentele, mijloacele de transport etc.) în care se prelucrează, se utilizează, se depozitează, 
se vehiculează, se manipulează materiale şi substanţe combustibile sau care. în prezenţa focului 
deschis, prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi în apropierea acestora, cum sunt:

• construcţiile civile (publice), pe timpul programului cu publicul 
şi alte locuri stabilite prin instrucţiuni specifice de prevenire şi stingere a 
incendiilor.

• secţiile şi atelierele de vopsitorie, prelucrare a lemnului, de 
modelării, de acoperiri metalice, de întreţinere şi reparaţii autovehicule şi 
utilaje de ridicat şi stivuit, de vulcanizare, tapiţerie, croitorie etc.;

• depozitele de lichide combustibile (benzină, benzen, vopsele, 
lacuri, solvenţi, uleiuri, motorină etc.), material lemnos şi produse din lemn. 
produse textile şi de hârtie, carbid, materiale plastice, recipiente 
transportabile cu gaze comprimate, explozivi etc.;

• încăperile în care se execută operaţii de spălare sau curăţire cu 
produse petroliere (benzină, neofalină. parchetin. petrosin etc.), precum şi de 
vopsire în care s-au folosit solvenţi inflamabili;



• încăperile unde se execută lucrări de finisaj cu substanţe
combustibile;

• încăperile şi podurile clădirilor ale căror elemente de construcţie
sunt realizate din materiale combustibile;

• încăperile cu echipament electric de calcul, măsură, control.
automatizare, semnalizare, control trafic;

• încăperile speciale de cabluri electrice;

Este strict interzisă utilizarea focului deschis în locurile şi zonele cu risc de 
incendiu şi/sau explozie din clădiri.

Locurile şi zonele în care se aplică această interdicţie se stabilesc şi se marchează 
potrivit instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor aprobate de conducerea fiecărei unităţi.

Cenuşa şi zgura din sobe şi cuptoare, nu vor fi aruncate la întâmplare, ci vor fi 
depozitate în locuri special amenajate, controlându-se în prealabil dacă sunt complet stinse.

Este interzisă efectuarea oricăror lucrări de sudură, tăiere, lipire ori folosirea 
aparatelor sau dispozitivelor care prezintă pericol de incendiu în clădiri civile (publice) pe 
timpul programului la care participă copii preşcolari, elevi, studenţi sau public, precum şi în 
spaţiile cu risc de incendiu şi/sau pericol de explozie. în depozite, arhive, biblioteci ori alte 
spaţii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanţelor combustibile.

Lucrările de sudură, tăiere sau lipire se execută numai de către personal calificat, 
experimentat şi instruit corespunzător.

In cazuri justificate, lucrările cu foc deschis se pot executa în locurile, zonele şi 
clădirile în care, în exploatare normală acestea sunt interzise, numai pe baza “PERMISULUI 
DE LUCRU CU FOC “ şi numai după ce sunt luate măsuri de protecţie corespunzătoare, cum 
sunt:

• evacuarea copiilor preşcolari, a elevilor şi publicului;
• îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din apropierea 

locului de muncă cu foc deschis;
• golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor;
• aerisirea sau ventilarea spaţiilor respective;
• dotarea locului de muncă cu mijloacele necesare de limitare şi stingere a 

incendiilor;
• verificarea şi asigurarea bunei funcţionări a aparatelor ce se utilizează;
• asigurarea şi instruirea personalului de execuţie, intervenţie control şi 

supraveghere, asupra măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice;
• informarea serviciului de pompieri , dacă există, înaintea efectuării 

lucrărilor.
Lucrări cu foc deschis se pot efectua ( local) timp în care aceste lucrări vor fi 

supravegheate de către şeful SVSU Băiuţ sau de către persoana cu atribuţii de şef SVSU. 
Locurile cu pericol de incendiu în care se intezice utilizarea focului deschis sunt: 
Arhiva
Centrala termică
Persoana care are dreptul să emită permisul de lucru cu focul este dna Nica Ana 

Luminiţa
Permisul de lucru cu foc se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se 

înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar 
celălalt rămâne la emitent.

Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.
Executantul lucrării are obligaţia de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis 

numai echipamente şi aparate în bună stare de funcţionare.
Toate echipam entele şi aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întreţin 

şi se verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului.



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

La efectuarea operaţiunilor de sudare de orice fel ( autogenă, electrică sau cu gaze), 
sunt interzise:

• folosirea aparaturii şi a instalaţiei defecte;
• agăţarea aparatului aprins de butelia cu gaze, de generator sau de 

materiale combustibile;
• executarea lucrărilor de sudare la construcţii proaspăt vopsite;
• sudarea conductelor şi aparatelor aflate sub presiune de gaze, vapori, 

lichid şi aer. precum şi a celor sub tensiune electrică;
• împingerea carbidului în generatorul de acetilenă cu ajutorul vergelelor

de fier;
• demontarea, curăţirea şi asamblarea generatoarelor mobile de acetilenă 

direct în ateliere, precum şi folosirea acestora fără filtre, epuratoare şi supape 
hidraulice de siguranţă umplute cu apă la nivelul corespunzător;

• deplasarea generatorului de acetilenă atunci când este încărcat;
• dezgheţarea generatorului de acetilenă cu ajutorul flăcării deschise sau a 

obiectelor incandescente;
• aşezarea cablurilor electrice pentru sudură electrică împreună cu, 

furtunurile şi conductele pentru sudură cu gaze;
• contactul buteliilor, conductelor şi furtunurilor de oxigen cu 

uleiuri,vaseline sau alte grăsimi, precum şi cu mâna sau obiecte îmbibate cu asemenea 
materiale;

• descărcarea generatorului de acetilenă şi curăţirea furtunurilor în încăperi;
• aşezarea aparatului de sudură electrică aflat sub tensiune, pe elemente şi 

materiale bune conducătoare de electricitate;
• reînceperea sudării după o întrerupere, tară ca în prealabil să se fi aerisit 

complet încăperea în care se sudează.
Art. 3 Reglementarea fumatului
In spaţiile din incinta Primăriei comunei Băiuţ fumatul este interzis.
Art. 4 Se aprobă Modelul Permisului de lucru cu focul conform Anexei 1 parte din 

prezenta Dispoziţie.
Art. 5 Prezenta dispoziţie se comunică în conformitate cu prevederile Codului 

administrativ:
Prefectului judeţului Maramureş 
D-nei şef SVSU Nica Ana Luminiţa 
Personalului din primărie 
Dosar
Cetăţenilor prin afişare

PRIMAR CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL 

POP AURELIAN,VICTOR


