
HOTĂRÂREA NR. 37

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

Privind procedura de emitere, semnare, luare la cunoştinţă şi păstrare a permisului de
lucru cu foc precum şi a măsurilor şi regulilor pentru prevenirea producerii situaţiilor de

urgenţă generate de arderea vegetaţiei uscate, la nivelul oraşului Sinaia

Având în vedere:
• Expunerea de motive înregistrată la nr. 9282/25.03.2019, a Primarului oraşului Sinaia;
• Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 9340 din 25.03.2019, întocmit de Biroul

Patrimoniu şi Protecţie Civilă, privind procedura de emitere, semnare, luare la cunoştinţă
şi păstrare a permisului de lucru cu foc precum şi a măsurilor şi regulilor pentru
prevenirea producerii situaţiilor de urgenţă generate de arderea vegetaţiei uscate, la
nivelul oraşului Sinaia;

• Adresa nr 8011/13.03.2019 din partea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Şerban
Cantacuzino" al judeţului Prahova, cu referire la creşterea semnificativa a numărului de
incendii de vegetaţie uscată, produse ca urmare a utilizării focului deschis pentru
curăţarea terenurilor, rară respectarea mădurilor obligatorii de apărare împotriva
incendiilor.

• Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu :
• prevederile Art.13, lit.(b) şi lit. (c) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva

incendiilor;
• prevederile Art.5, lit (a), lit (b), lit(n), Art.6, Art.7, Art.14 lit.(b), lit.(c), lit.(d), lit.(h) din

O.M.A.I. Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor;

• prevederile Art.4, Art. 7, Art.8 din Ordinul nr. 579/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea
de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale;

• prevederile H.G. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele
de prevenire şi stingere a incendiilor, cu modificările ulterioare;

• Ordinul Instituţiei Prefectului 22/20.02.2019 privind aprobarea măsurilor pentru evitarea
producerii situaţiilor de urgenţă generate de arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a
resturilor vegetale la nivelul judeţului Prahova, pentru anul 2019;

În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, art. 27, art. 36 alin. (2), lit.a) şi alin. (6), lit. a), pct. 8,
coroborate cu art. 45 alin.(1) şi art. 115 alin. (1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. - Aprobă Anexa nr. 1 - Procedura de emitere, semnare, luare la cunoştinţă şi păstrare a
permisului de lucru cu foc, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Arf.2. - Aprobă Anexa nr. 2 - Măsurile şi regulile pentru prevenirea producerii situaţiilor de
urgenţă generate de arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale, la nivelul oraşului
Sinaia, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. - Aprobă Anexa nr. 3 - Controlul, contravenţiile şi sancţiunile aplicabile, parte integranta
din prezenta hotărâre.

Art.4. - Aprobă modelul de "Permis de lucru cu foc", conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.S. - Desemnează Cadru tehnic P.S.!. / personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul
apărării împotriva incendiilor pe domnul Adrian Ghercioiu - Inspector Protecţie Civilă, pentru
asigurarea implementării măsurilor stabilite la Art.l , Art.2 şi Art.3.

Art.6. - Stabileşte taxa de eliberare a permisului de lucru cu foc în cuantum de 50 de lei.

Art.7. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget şi Resurse
Umane şi Serviciul Investiţii, Patrimoniu şi Protecţie Civilă.

Sinaia, 28 martie 2019

1 ex. Prefect
1 ex. Primar
1 ex. Biroul Patrimoniu şi Protecţie Civila
1 ex. Serviciul Buget
1 ex. ISU Prahova
1 ex. Se va afisa pe site-ul propriu
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ANEXA 1

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 oraşului Sinaia, 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 (convenţie
civilă, contract, protocol, etc).
Art.2
PERMISUL DE LUCRU CU FOC, ca formă este prezentat în Anexa nr. 4 la Normele Generale
de Apărare Împotriva Incendiilor (a se vedea OMAI 163/28.02.2007, publicat în M. Of. Nr.
216/29.03.2007) şi se eliberează pentru următoarele lucrări:

(1) Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni care prezintă
pericol de incendiu, în construcţii civile (publice), pe timpul programului cu publicul, în instalaţii
tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spaţii cu pericol de aprindere
a materialelor, produselor sau substanţelor 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 tlacară;
-topire a bitumului;
-lucrări de orice natură, care pot provoca scântei.

(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se pot executa în spaţiile 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 spaţiilor,
dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor.

(3) Arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea
propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii. Arderea
miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea 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 şi
permisul de lucru cu foc trebuie să conţină în mod obligatoriu perioada pentru care este
solicitat/emis, inclusiv intervalele orare, persoanele care execută lucrarea, persoanele
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responsabile cu supravegherea precum şi 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 şeful serviciului
voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.

(1) Permisul de lucru cu foc va fi întocmit în două exemplare, repartizate astfel:
- un exemplar va rămâne la persoana emitentă;
- al doilea exemplar va fi înmânat executantului lucrării (şefului formaţiei 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, respectiv 8h. Permisele verbale, pentru lucru cu foc, nu
sunt valabile.

(6) Seful sectorului de activitate, atelier, secţie, depozit, instalaţie etc. în care se execută
lucrări/operaţiuni cu foc deschis are obligaţia 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, pentru aceasta va delimita zona de lucru cu bandă de avertizare;
• aducerea, la faţa locului, a stingătoarelor;
• instruirea personalului salariat;
• asigurarea supravegherii permanente a lucrării.
• controlul după terminarea lucrării.

Art.4

(1) Executantul lucrării are obligaţia de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis
numai echipamente şi aparate aflate în bună stare de funcţionare.

(2) Toate echipamentele şi aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întreţin şi se
verifică în conformitate cu instrucţiunile furnizorului.
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Art.S

În timpul executării lucrării trebuie să se asigure:

a) supravegherea permanentă a flăcării, a 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.

Art.6

După terminarea lucrării, şeful sectorului de activitate, prevăzut la Art.3,alin(6), trebuie să
asigure următoarele măsuri:

a) verificarea 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 şlamului de carbid în containere destinate acestui scop şi depozitarea acestora
într-un loc special amenajat.
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Art.7

(1) Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torţe şi altele asemenea pe timpul spectacolelor de
teatru, operă, operetă, a festivităţi lor desfăşurate în restaurante sau pentru ambianţă ori
divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă.

(2) Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flăcării în situaţiile menţionate la
alin. (1), cu condiţia asigurării condiţiilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiului, după
cum urmează:

a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume,
haine, perdele etc.;

b) folosirea unor suporturi incombustibile;

c) prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare, manevrare greşită etc.;

d) stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului;

e) nominalizarea personalului propriu/cadru tehnic p.s.i. ce asigură supravegherea şi intervenţia
în caz de incendiu;

f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor;

g) anunţarea, după caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situaţii de urgenţă,
a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor.

(3) Pentru spectacolele de tipul menţionat la alin. (1), care au loc pe timpul unei stagiuni, se
transmite la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Şerban Cantacuzino" al judeţului Prahova,
la începutul stagiunii, programul spectacolelor respective şi spre informare Primăriei Sinaia -
personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Art.8

(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.

(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.
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ART.8

ADUCEREA LA CUNOŞTINŢĂ, a măsurilor pregătitoare, se face în sens, 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 miri şti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale.

ART.9

PĂSTRAREA PERMISULUI DE LUCRU CU FOC, după terminarea lucrării, revine
Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al oraşului Sinaia / cadrului tehnic P.S.I.!
personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, care 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 permis ului
de lucru cu foc.

(2) Registrul de evidenţă al permisului de lucru cu foc este păstrat şi prezentat organelor de
control din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Şerban Cantacuzino" al judeţului
Prahova de către şeful Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al oraşului Sinaia / cadrului
tehnic P.S.LI personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.
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ANEXA 2

Cap./. MĂSURI ŞI REGULI PENTRU PREVENIREA PRODUCERII SITUAŢIILOR DE
URGENŢĂ GENERA TE DE ARDEREA MIRIŞTILOR, VEGETAŢIEI USCATE ŞI A

RESTURILOR VEGETALE, LA NIVELUL ORAŞULUI SINAIA

ART.1. În condiţiile emiterii de atenţionări şi/sau avertizări meteorologice de temperaturi
maxime extreme, respectiv vânt puternic emise de ANM pentru zona montană, arderea miriştilor,
vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este strict interzisă;

(l) Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

a) condiţii meteorologice fără vânt;

b) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine,
instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;

c) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

d) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor
incendii;

e) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere
necesare;

(2) Pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.

(3) Arderea vegetatiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor
prevederi generale:

a) condiţii meteorologice fără vânt;

b) colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea
să poată fi controlată;

c) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/ construcţii!
anexe şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale,
produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m; *
e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
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f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii (cum ar fi
stingătoare portabile, găleţi cu apă, lopeţi, mănuşi de protecţie etc.);

g) supravegherea permanentă a arderii;

h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;

i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

* La executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti,
condiţia de la alin. (3) lit. d) nu este obligatorie.

ART.2 Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor de cazare şi
alimentaţie publică, 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;

ART.3 Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeuri lor 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 stingereajarului în totalitate după terminarea activităţii;

ART.4 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;

ART.S 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.

ART.6 În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă
obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.

ART.7 Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia
uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai
terenurilor.

ART.8 Este obligatorie instruirea personalului care execută, controlează şi supraveghează,
arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale, cu privire la măsurile de apărare
împotriva incendiilor, precum şi informarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau a
personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor din cadrul
Primăriei Sinaia.
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ART.9 Distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu
respectarea legislaţiei specifice privind protecţia mediului.

Cap.II. INSTRUCŢIUNI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA LUCRĂRILE CU FOC
DESCHIS

1 - Se vor îndepărta materialele combustibile pe o rază de minim 10 m în jurul punctului de lucru.
2 - Spaţiul închis va fi aerisit permanent, pentru a evita aprinderea materialelor combustibile
(ambalaje din carton sau lemn, recipiente/ambalaje din plastic, lăzi, materiale textile etc).
3 - În cazul executării lucrării cu flacără oxiacetilenică, se vor respecta următoarele distanţe de
siguranţă: minim 5 m între tubul de oxigen şi generatorul de acetilenă şi cel puţin 10 m între
acestea şi locul în care se execută lucrarea.
4 - Materialele care nu pot fi îndepărtate de la locul sudurii vor fi umezite cu apă sau protejate cu
panouri incombustibile.
5 - Instalaţiile electrice, asupra cărora se vor executa lucrări de sudură sau de tăiere
oxiacetilenică, vor fi scoase de sub tensiune.
6 - Se vor lua măsuri ca sursele de foc (scântei, brocuri, etc.), ce rezultă în urma sudurii să nu
pătrundă prin eventualele deschideri existente în pereţi.
7 - Pe parcursul efectuării operaţiilor de sudare şi tăiere oxiacetilenică, precum şi după terminarea
lucrului, se va cerceta, cu atenţie, dacă nu s-au creat focare de incendiu, verificându-se, în mod
amănunţit, starea tuturor elementelor protejate.
8 - Este interzisă deplasarea, în afara zonei, cu arzătorul aprins.
9 - 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.
10 - În cazul în care lucrul se va întrerupe mai mult de 10 minute, se vor închide robinetele de la
generatorul de acetilenă şi de la tubul de oxigen.
11 - 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.
12 - Locurile, din spaţiile închise sau deschise, în care se sudează, vor fi înconjurate de paravane
de protecţie, din materiale incombustibile, cu o lăţime de minim 2 m.
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13 - Izolaţia cabluri lor electrice, ce se utilizează la sudură, nu trebuie să aibă fisuri, degradări,
rupturi, franjuri, etc. Nu sunt admise nici un fel de improvizaţii.
14 - Aşezarea cabluri lor în locuri umede, în locuri unde pot fi deteriorate macanic sau termic, este
interzisă.
15 - Realizarea şi montajul întregii instalaţii de sudură electrice, 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.
16 - Fixarea conductorilor şi a cabluri lor electrice la utilaje şi aparate electrice se va face prin
piese special asigurate cu şuruburi.
17 - 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 cu gaze sub presiune, care vor fi urgent îndepărtate de focar, luându-se măsuri de
protejare împotriva radiaţiilor sau a flăcărilor, lovirii sau răsturnării.
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ANEXA 3

Controlul, contravenţiile şi sancţiunile aplicabile

1.Conform ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de
apărare Împotriva incendiilor

CAPITOLUL 7

Controlul respectării normelor de apărare Împotriva incendiilor

Art.148

Personalul autorităţilor publice, care, potrivit competenţelor şi prevederilor legale, execută controale în
domeniul apărării împotriva incendiilor, este:

a) personalul desemnat din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din inspectoratele pentru
situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti;

b) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor
din structura ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;

c) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribuţii În domeniul apărării Împotriva
incendiilor din structura autorităţilor administraţiei publice locale.

II. Conform H.G.R. nr. 537 din 06.06.2007 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor

la normele de prevenire şi stingere a incendiilor

Art. 2 (1) Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice saujuridice, după caz.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute
la art. 1, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 3 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul inspecţiilor de
prevenire a incendiilor cu atribuţii de îndrumare, control, intervenţie şi constatare a încăIcărilor legii în
domeniul apărării împotriva incendiilor, desemnat conform legii.

(2) Primarii pot constata contravenţiile şi aplica sancţiunile pentru faptele prevăzute la art. 1alin.
(1) lit. a) - e) şi lit. g), alin. (2) lit. a), b), f), h), i), alin. (3) lit. g) - m), s) şi t), alin. (4) lit. 1) şi alin. (5)
lit. e),
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Art. 1 Constituie contravenţii la normele de prevenire şi stingere a incendiilor următoarele fapte şi se
sancţionează după cum urmează:

1. cu amendă de la 100 lei la 500 lei:

a) exploatarea instalaţiilor, echipamentelor şi aparatelor electrice în condiţii în care se generează
supracurenţi sau suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori care depăşesc puterea nominală a
circuitelor, existenţei contactelor imperfecte la conexiuni şi legături, străpungerii ori lipsei izolaţiei la
îmbinări sau la capetele conductoarelor;

b) folosirea mijloacelor de iluminat electric, cum sunt lantemele, proiectoarele, lămpile de control şi
altele asemenea, defecte ori neprotejate corespunzător, precum şi a mijloacelor de iluminat cu flacără, cum
sunt felinarele, lămpile, lumânări le, faclele, chibriturile, brichetele şi altele asemenea, în locuri care
prezintă pericol de incendiu sau explozie stabilite şi marcate ca atare;

c) nesupravegherea copiilor de către persoanele în grija cărora se află aceştia, dacă prin aceasta s-a
cauzat producerea de incendii;

d) depozitarea cenuşii fierbinţi sau a jăraticului în alte locuri decât cele special amenajate, precum şi
neluarea măsurilor pentru stingerea acestora în condiţii de vânt;

e) păstrarea în locuinţe a carburanţilor sau a altor lichide inflamabile în cantităţi mai mari decât cele
admise prin reglementările tehnice, în ambalaje neconforme ori neetanşe, în locuri neventilate sau
neprotejate faţă de sursele de căldură ori faţă de razele solare;

g) neasigurarea măsurilor corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor în timpul în care activitatea
normală este întreruptă;

2. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei:

a) exploatarea instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a descărcărilor electrice
atmosferice, în alte condiţii decât cele prevăzute în reglementările tehnice;

b) folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire cu defecţiuni, improvizaţii sau în condiţii care nu
asigură protecţia la foc, potrivit reglementărilor tehnice, faţă de materialele şi substanţele combustibile din
spaţiul în care sunt utilizate;

f) neparticiparea salariaţilor la exerciţii sau la aplicaţii tactice de apărare împotriva incendiilor,
organizate potrivit dispoziţiilor legale;

h) folosirea autovehiculelor de transport sau a maşinilor şi utilajelor agricole fără dispozitive ori site
parascântei, în situaţiile în care reglementările tehnice prevăd aceasta;

i) neexecutarea verificării, reparării şi curăţării periodice, cel puţin o dată pe an, a coşurilor pentru
evacuarea fumului, precum şi nerealizarea elementelor de izolare termică a acestora;

3. cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei:

g) păstrarea sau depozitarea produselor şi substanţelor cu pericol de autoaprindere fără luarea măsurilor
de control şi de împiedicare a fenomenului de autoîncălzire ori de aprindere spontană;
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h) depozitarea, amplasarea, păstrarea produselor, materialelor şi substanţelor combustibile sau
inflamabile în apropierea surselor de căldură, fără a se asigura măsurile de protecţie necesare evitării
aprinderii acestora;

i) nestabilirea şi nemarcarea de către persoanele în drept a locurilor în care sunt interzise
utilizarea focului deschis, efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea
operaţiuni cu pericol de incendiu;

j) nedelimitarea, nemarcarea şi nedotarea locurilor special amenajate pentru fumat, în condiţiile legii;

k) depozitarea produselor şi substanţelor cu pericol de incendiu în poduri, subsoluri, garaje sau case ale
scărilor din construcţii civile;

1) blocarea sau neîntreţinerea în bune condiţii a drumurilor, a platformelor şi a căilor speciale de acces
pentru autospeciale, utilaje şi alte mijloace, precum şi pentru personalul de intervenţie în caz de incendiu;

m) blocarea accesului la instalaţiile, echipamentele, mijloacele şi accesoriile de stingere a incendiilor;

s) amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează
propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi;

t) reducerea dimensiunilor căilor de evacuare, încuierea ori blocarea uşilor sau a altor căi destinate
evacuării ori nefuncţionarea iluminatului de siguranţă;

4. cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei:

1) nerespectarea distanţelor de securitate la incendiu ori neasigurarea unor măsuri alternative la
amplasarea depozitelor de furaje şi plante tehnice, pentru a împiedica propagarea incendiilor la vecinătăţi;

5. cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei:

e) împiedicarea în orice mod a personalului serviciilor profesioniste, voluntare sau private pentru
situaţii de urgenţă să îşi exercite drepturile şi obligaţiile legale în domeniul apărării împotriva incendiilor.

III. Conform Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Art. 46. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 44 se fac de
către personalul inspecţiilor de prevenire a incendiilor, prevăzute la art. 28 alin. (2), precum şi de
cel al altor organe abilitate de lege.

(2) Primarii constată şi sancţionează contravenţiile prevăzute la art. 44 pct. I Iit. b), pct.
III Iit. a) şi e) şi pct. IV Iit. a).

Art. 44. - Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

1. cu amendă de la 100 lei la 500 lei:
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b) neasigurarea şi nepunerea în mod gratuit la dispoziţia forţelor chemate în ajutor, de către
administrator sau conducătorul instituţiei, a mijloacelor tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi a
echipamentelor de protecţie specifice riscurilor care decurg din existenţa şi funcţionarea unităţii, precum şi
a antidotului şi medicamentelor pentru acordarea primului ajutor;

III. cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei:

a) inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii,
culturi agricole, miri şti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru
limitarea şi stingerea acestora;

e) neîndeplinirea de către administrator sau conducătorul instituţiei a obligaţiilor pe care le are în
conformitate cu prevederile art. 19 lit. g), j), k) şi 1);

IV. cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei:

a) neîndeplinirea de către persoanele fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin în situaţii de forţă majoră
determinate de incendii, prevăzute la art. 8;

(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 44 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modi ficări şi completări prin Legea
nr. 180/2001, cu modificările şi completări le ulterioare.

PRESEDIN
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ANEXA 4

PERMIS DE LUCRU CU FOC
Nr din .

Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului .................................................... ,
ajutat de doamna / domnul ..................................................................... , 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 din zona de executare a lucrărilor şi din
apropierea acesteia, pe o raza de 10 metri, astfel:

-

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

-

3. Ventilarea spaţiilor în care se executa lucrările se realizează astfel:

-

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 zona.

5. Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiza nr. ................
din .......................... , eliberat de .......................... (acolo unde este cazul)

6. Respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru:

-

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

-

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

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



10. Şeful serviciului public voluntar/privat pentru situaţii de urgenta este anunţat despre începerea,
întreruperea şi încheierea lucrării.

Il. Controlul măsurilor de apărare împotriva incendiilor se asigura de către
doamna/domnul ...............................................

12. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigura de către doamna/domnul ............................................

13. Incendiul sau orice alt eveniment se anunţa la 112 şi 0244.310.200, prin ....................................

14. Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiului

-
15. Personalul de execuţie, control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor de apărare

împotriva incendiului.

Responsabili Numele şi prenumele Semnătura

Emitentul: VLAD OPREA
PRIMĂRIA ORAŞULUI SINAIA Primar

Şeful sectorului în care se executa
lucrările

l.

Executanţii lucrărilor cu foc 2.
3.

Serviciul voluntar pentru situaţii
de urgenţă / cadru tehnic p.s.i. sau ADRIAN GHERCIOIU
personal de specialitate cu Cadru Tehnic P.S.I.atribuţii în domeniul apărării
împotriva incendiilor


