PRIMARIA MUNICIPIULUI ADJUD
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 si la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri:
1. Indepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrărilor
si din apropierea acesteia pe o rază de _____metri, astfel:
_________________________________________________________________
2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalatiilor prin:
_________________________________________________________________
3. Ventilarea spaţiilor in care se execute lucrările se realizează astfel :
_________________________________________________________________
4.Verificarea zonei de lucru si a vecinătăţilor acesteia, înlăturarea surselor de aprindere si a
conditiilor care favorizează producerea incendiilor si exploziilor, protejarea antifoc a
materialelor din zona.
5. Inceperea lucrărilor cu foc s-a fácut in baza buletinului de analiza nr. _____
din _________ eliberat de ___________________________________ .
6.
Respectarea
normelor
de
apărare
împotriva
incendiilor,
specifice
tehnologiei de lucru.
____________________________________________________________________
7. În zona de lucru se asigură următoarele mijloacele de stingere a incendiilor:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condiţii de vânt.
9. Pe timpul lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către doamna/domnul
______________________________.
10. Şeful serviciului public voluntar/privat pentru situatii de urgenţă este anunţat despre
începerea / întreruperea şi încheierea lucrarii.
11.Controlul masurilor de apărare împotriva incendiilor se asigură de catre
doamna/domnul ____________________________________________________
12.Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către doamna/domnul
_____________________________________________________________
13. Incendiul sau orice alt eveniment se anunţă la ____________ prin ____________
14. Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiului ___________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
15. Personalul de executie, control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor de
apărare împotriva incendiului
Responsabili
Numele şi prenumele
Semnatura
Emitent
Seful sectorului în care se execută
lucrările
Executantii lucrărilor cu foc
Serviciul public voluntar/privat
pentru situatii de urgenţă.

