SERVICIUL PROTECTIE CIVILA si
VOLUNTARIAT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Str Dobrogeanu Gherea nr.15
Tel./Fax. 0263 – 219897; mobil 0758-239.602
E-mail: svsu.bistrita@gmail.com

PERMIS DE LUCRU CU FOC
Nr. ............. din ..........................................
Permis de lucru cu foc, conform Ordinului 163 / 28.02.2007, Anexa 4, privind aprobarea Normele generale de
apărare împotriva incendiilor, precum si a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru
sistemele de ajutor direct pentru agricultori.
Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc, d-nei/d-lui............................................................................................,
ajutat de d-na/d-nul.............................................., care urmează să execute ARDERI DE VEGETATIE USCATĂ ȘI
CRENGI, Folosind FOC DESCHIS la ( în ) ......................................................................................................................,
in baza cererii de eliberare a “PERMISULUI DE LUCRU CU FOCUL”, nr._______ din ________________, emisă de
............................................................................;
Lucrările încep la data de .......................... ora ............, şi se încheie la data de.............................. ora ...........;
Din cauza conditiilor atmosferice nefavorabile, lucrările cu focul se reprogrameaza in data de .........................,
de la ora...............la 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 rază de 40 (patruzeci)metri, astfel: ____________________________________________________________,
favorizează producerea incendiilor şi a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă.
2. Respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru:
- supravegherea în permanenţă a focului;
- focul nu se execută pe timp de noapte;
- locul special amenajat, izolarea zonei de ardere pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi.
3. Începerea lucrărilor cu foc, s-a făcut în baza unei Cereri de eliberare a Permisului de lucru cu foc, inregistrata la
Serviciul Protectie Civila si Voluntariat pentru Situatii de Urgenta, cu nr. .................... din ........................................,
4. În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a incendiilor:
- apă;
- unelte: lopată, topor, tậrnăcop, furcă, hârleț, ş.a.;
- nisip;
5. Lucrările cu foc deschis NU se execută dacă sunt condiţii de vânt.
6. Pe timpul lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către doamna/domnul .....................................................
7.. Controlul măsurilor de apărare împotriva incendiilor se asigură de către doamna/domnul ........................................
8. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către doamna/domnul .............................................
9. Incendiul sau orice alt eveniment se anunţă la 112 prin telefon;
10. Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiului:
- începerea, întreruperea și încheierea arderii se va anunţa la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţa al
municipiului Bistriţa, la telefon: 0758-239.602;
- focul NU se aprinde dacă bate vântul!
11. Personalul de execuţie, control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor de apărare împotriva incendiului.

Responsabili
A) Emitentul - Şef S.Pr.Civ.V.S.U. Bistrița

Numele şi prenumele
- Irinel Rad

Semnătura
.................................

B) Compartiment Prevenire S.Pr. Civ. V.S.U. Bistrița – Cornelia Vaida

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

C) Executantul lucrărilor cu foc: ........................................................................................

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