
IN  ATENTIA  CETATENILOR
Măsuri generale de prevenire a incendiilor la

executarea lucrărilor cu foc deschis
(1) 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.

(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) Reglementarea de către administratorul operatorului economic/conducătorul
instituţiei sau, după caz, de consiliul local a modului de executare a lucrărilor cu foc
deschis presupune:

a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu foc
deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deşeurilor combustibile, curăţările prin
ardere, precum şi a persoanelor care le supraveghează;

b) stabilirea şi marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă
utilizarea focului deschis;

c) nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc;
d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoştinţă şi păstrare a

permisului de lucru cu foc;
e) aprobarea unor instrucţiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de

lucrări.
(8) Distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri combustibile se efectuează

cu respectarea legislaţiei specifice privind protecţia mediului.
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