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                                                                                                                Anexa nr. 3 

la Hotărârea nr. 226 din 28 septembrie 2018 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 

REGLEMENTAREA LUCRULUI CU FOC DESCHIS ŞI A 

FUMATULUI 
           

Art.1. Având în vedere prevederile art. 13, lit. b) şi c) din Legea nr. 307/2006  

privind apărarea împotriva incendiilor şi a prevederilor art. 98 din Normele generale de 

apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 163/2007, în cadrul UAT 

Municipiul Buzău este interzisă utilizarea lucrului cu foc deschis fără solicitarea şi 

emiterea “Permisului de lucru cu foc”. Pentru supravegherea lucrărilor cu foc deschis se 

numeşte conducatorul locului unde se execută lucrarea. 

Art.2.  Locurile (zonele) cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea 

focului deschis sunt următoarele: 

- Incăperile în care se execută operaţiuni de spălare sau de curăţare cu 

produse petroliere (benzină, neofalină,   parchetin,  petrosin  etc.), precum 

şi de vopsire în care s-au folosit solvenţi inflamabili; 

- Incăperile şi podurile clădirilor ale căror elemente de construcţie sunt 

realizate din materiale combustibile; 

- Incăperile cu echipament electric de calcul, măsură, control, automatizare, 

semnalizare; 

- Birourile clădirilor administrative. 

Art.3. Locurile menţionate se vor marca cu indicatoare de interzicere a lucrului cu 

foc deschis. 

          Art.4.  Au dreptul să emită permisul de lucru cu foc deschis, următoarele persoane: 

-Persoana cu atribuţii de prevenire si stingere a incendiilor; 

-Responsabiili/şefii/conducătorii  sectoarelor de activitate; 

-Şeful serviciului administrativ gospodăresc. 

         Art.5. Procedura de emitere, semnare, aducere la cunoştinţă şi păstrare a permiselor 

de lucru cu foc este următoarea: 

-Permisul de lucru cu foc se întocmeşte în două exemplare, din care unul se 

înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc 

deschis, iar celălalt rămâne la emitent. 

-După completare, permisul de lucru cu foc se înregistrează la secretariatul 

instituţiei; 

-Şeful sectorului de activitate, atelier, secţie, depozit, instalaţie etc., în care se 

execută operaţiuni cu foc deschis, are obligaţia să asigure măsuri pentru: 

a) pregătirea locului (evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea 

materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte sau a 

utilajelor, aerisirea sau   ventilarea   spaţiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de 

limitare şi stingere a incendiilor); 
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b) instruirea personalului (se va întocmi un proces-verbal de instruire din care să 

reiasă data efectuării instructajului, tematica prezentată, numele şi prenumele celui care a 

executat instruirea şi a  celor care au fost instruiţi şi semnăturile de luare la cunoştinţa); 

  c) controlul după terminarea lucrării (se va efectua în colaborare cu paza/personalul 

instituţiei, la intervale de două ore). 

  Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. La terminarea lucrului permisul 

de lucru cu foc se predă de către executant emitentului; 

Permisele de lucru cu foc deschis se vor păstra la persoana cu atribuţii pe linia de 

prevenire şi stingere a incendiilor, într-un dosar special constituit în acest scop. 

Art.6. Prin prezenta decizie se aprobă instrucţiunile specifice pentru lucrările cu foc 

deschis ce se execută, care vor fi ţinute de executant asupra sa şi prelucrate cu acesta 

înainte de începerea lucrării. 

Art.7. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se ocupă persoana cu 

atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor şi responsabilii/şefii/conducătorii  sectoarelor 

de activitate; 

Art.8. Executarea lucrărilor de sudură, tăiere, lipire sau altor asemenea lucrări în 

locuri în care acestea sunt interzise prin reglementări tehnice sau prin dispoziţii interne, 

fără permis de lucru cu foc ori fără a fi asigurate toate măsurile şi condiţiile menţionate în 

permis, constituie conravenţie şi se sancţionează cu amendă in conformitate cu prevederile  

H.G.R 537/2007;  

  Art.9. Pentru nerespectarea prezentei decizii personalul ce se face vinovat va fi 

sancţionat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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Instructiuni specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate la 

pregătirea locului şi pe timpul executării lucrărilor 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. 

 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. 

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. 

Arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru 

împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a 

arderii. 

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. 

 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. 

 

Executarea lucrărilor cu foc deschis  - sudura 

 

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 şi 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) înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălţimea de minimum 2 m şi 

bine ancorate de podea; 

 b) protecţia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 

cm, cu tablă, sau cu plăci din materiale necombustibile; 

 c) îndepărtarea materialelor şi substanţelor combustibile transportabile la o distanţă de 

cel puţin 10 m de locul sudării sau tăierii; 
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 d) curăţarea pieselor vopsite pe o porţiune de cel puţin 100 mm de o parte şi de alta în 

jurul punctului de lucru; 

 e) 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. 

 f) înlăturarea posibilităţilor 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; 

 g) 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; 

h) dotarea cu mijloace de primă intervenţie corespunzătoare; 

i) 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. In 

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 m
3
/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   m
3
  si   să  fie   bine ventilată; 

 e) să existe posibilitatea asigurării distanţelor de siguranţă; 

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

funcţionării eventualelor utilaje care lucrează cu flacără sau produc scântei. 

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

vehiculat 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, instalaţiile şi materialele la care se vor executa operaţiuni de sudare sau de tăiere 

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

 

In 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; 
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 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.  

 

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 dispoziţii interne, fără permis 

de lucru cu foc ori fără a fi asigurate toate măsurile şi condiţiile menţionate în permis, 

constituie conravenţie conform H.G.R 537/2007 şi se sancţionează cu amendă . 
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PERMIS DE LUCRU CU FOCUL 

Nr. ……………..din………………….. 

Se eliberează prezentul Permis de lucru cu focul  

d - lui ………………………………………… 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. 

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

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

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

lucru  …….…………………………………………………………………………………. 

6. Asigurarea în zona de lucru a mijloacelor de stingere a incendiilor 

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

7. Anunţarea şefului sectorului în care se execută lucrarea despre începerea,întreruperea şi 

încheierea acesteia. 

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

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

9. Supavegherea lucrărilor cu foc deschis se asigură de către dl. ……………….……....… 

10. Incendiul sau orice alt incident se va anunţa la ……………………….prin 

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

11. Alte măsuri p.s.i. specifice ……………………………………………………………..  

12..Personalul de execuţie,control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor de p.s.i. 
 

Responsabili               Numele şi prenumele Semnătura          

Emitentul Şeful sectorului în care 

se execută lucrările 

  

Executanţii lucrărilor cu foc   

Serviciul pentru situaţi de urgenţă   
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Reglementarea fumatului pe teritoriul municipiului 
             
         Având în vedere : 

 prevederile art. 13, lit. b) şi c) din Legea nr. 307/2006  privind apărarea 

împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art. 106 din Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, 

aprobate prin Ordinului M.A.I. nr. 163/2007; 

 prevederile Legii nr.  349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare, 

          Art. 1. –Se interzice fumatul în următoarele locuri: 

a) în toate spaţiile publice închise; 

b) în spaţiile închise de la locurile de muncă; 

c) în locurile de joacă pentru copii; 

d) în mijloacele de transport în comun este interzisă inclusiv utilizarea ţigaretei 

electronice. 

Art.2. – Se interzice complet fumatul în unităţile sanitare, de învăţământ, precum şi 

în cele destinate protecţiei şi asistenţei copilului, de stat şi private.  

Art.3. – Se stabilesc locuri pentru fumat în cladirea primăriei, astfel: 

            - în curtea interioară, unde este amenajat un loc de fumat, dotat cu scrumiere, ladă 

de nisip şi stingătoare de incendiu; 

            -  locurile menţionate sunt marcate în conformitate cu prevederile legale.  

Art.4. Operatorii economici şi instituţiile din subordinea Primăriei vor reglementa 

prin decizii scrise ale conducatorilor acestora fumatul.                                                   

   Art.5. Pentru diminuarea pericolului de incendiu, la amenajarea şi exploatarea 

locurilor stabilite pentru fumat, se vor respecta următoarele: 

 - locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor nu vor fi amplasate la o 

distanţă, mai mică de 40m faţă de locurile în care există pericol de explozie (gaze şi 

lichide combustibile, vapori inflamabili etc.), 5m faţă de locurile în care există materiale 

solide combustibile (lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum); 

- la locurile stabilite pentru fumat se vor prevedea scrumiere, vase cu apă, nisip sau 

pământ, gropi şi se vor afişa inscripţii „LOC PENTRU FUMAT". 

 - depunerea în scrumiere, vase sau gropi a altor deşeuri de materiale combustibile 

(hârtie, carton, textile etc.) este interzisă; 

 - golirea scrumierelor şi a vaselor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care 

există materiale combustibile este interzisă. 

 - aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse este interzisă. 

Art.6. Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la cunoştinţă şi  prelucrate cu tot 

personalul angajat în cadrul instructajului periodic, prin grija directorilor şi persoanelor cu 

atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor. 

Art.7. Pentru nerespectarea reglementărilor cuprinse în prezenta decizie, se vor 

aplica  sancţiuni contravenţionale în conformitate cu prevederile legale. 
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