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NESECRET
DEPARTAMENTULăPENTRUăSITUA IIăDEăURGEN ăăăăăă
Exemplar unic
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„ŞERBANăCANTACUZINO”ăALăJUDE ULUIăPRAHOVAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

EXTRAS DIN PROCEDURA PRIVIND AVIZAREA PLANURILOR DE
INTERVEN IE C.I. PS-03-SC, ED.3 DIN 04.12.2012

1. SCOP:
1.1. Stabilireaăunuiăsetăunitarădeăreguliăpentruăreglementareaăactivit ii de avizare a
planurilorădeăinterven ie.
1.2. Stabilireaă responsabilit iloră privindă întocmirea,ă avizareaă şiă aprobareaă
documentelorăaferenteăacesteiăactivit i.
NOT :ă Planurile deă interven ieă înă cază deă incendiuă suntă documenteleă depuseă deă
c treă reprezentan iă aiă operatoriloră economici/institu iiloră înă bazaă prevederiloră Legiiă nr.ă
307/2006ăprivindăap rareaăîmpotrivaăincendiilorăşiăaăOrdinuluiăministruluiăadministra ieiă
şiă internelor nr.ă 163/2007ă pentruă aprobareaă Normeloră generaleă deă ap rareă împotrivaă
incendiilor.e
DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
Nr.
crt.

1.
2.
3.

4.
5.

Defini ie

Termen

Persoanaăfizic ăsauăjuridic ,ăautorizat ,ăcareăînăcadrulăactivit iiăsaleă
profesionaleă fabric ,ă import ,ă depoziteaz ,ă transport ă sauă
comercializeaz ăproduseăoriăp r iădinăacesteaăsauă presteaz ăservicii.
Organăsauăorganiza ie (de stat) care desf şoar ăactivit iăcuăcaracteră
Institu ii
social, cultural, administrativ etc.
Scenariu de securitate la Documentulă careă descrieă calitativă evolu iaă unuiă incendiuă înă timp,ă
identificând evenimentele-cheieă careă îlă caracterizeaz ă şiă îlă
incendiu
diferen iaz ădeăalte incendii posibile într-oăincint .
Operator economic

Evaluarea riscului de
incendiu
Planădeăinterven ie

Documentă întocmită potrivită legii,ă deă c treă persoaneă fiziceă sauă
juridiceăautorizate,ăcareăreprezint ăprocesulădeăcomparareăaărisculuiă
deăincendiuăidentificatăcuăunănivelălimit ăprestabilit, denumit risc de
incendiu acceptat.
Documentăcareădescrieămodulădeăasigurareăaădesf şur riiăînăcondi iiă
deăoperativitateăşiăeficien ăaăopera iunilorădeăinterven ieăînăsitua iiă
deăurgen ălaănivelulăoperatoruluiăeconomicăsauăinstitu iei.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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0ăîntreprindereămic ăesteădefinit ăcaăoăîntreprindereăcareăangajeaz ă
Întreprinderi mici
celăpu inădeă10ădeăpersoaneăşiăaăc reiăcifr ădeăafaceriăanual ăşi/sauă
activeătotaleăanualeănuădep şescă10ămilioaneăEUR.
Construc ieăcivil ă(public )ăsuprateran ălaăcareăpardosealaăultimuluiă
Cl diriăînalte
nivelă folosibilă esteă situat ă iaă pesteă 28ă deă metriă fa ă deă terenulă
(carosabilulă adiacent)ă accesibilă autovehiculeloră deă interven ieă aă
pompierilorăpeăcelăpu ină2ălaturiăaleăcl dirii.
Construc ieă civil ă laă careă pardosealaă ultimuluiă nivelă folosită esteă
Cl diriăfoarte înalte
situat ălaăîn l imeămaiămareădeă45ăm.
Avizareăplanăinterven ie Activitateaă desf şurat ă deă Inspectoratulă pentruă situa iiă deă urgen ă
,, erbanăCantacuzino”ăalăjud.ăPrahova.
Documentă eliberat,ă laă cerereaă solicitan ilor,ă deă c treă Inspectoratulă
Brevet de pompier
Generală pentruă Situa iiă deă Urgen ,ă peă bazaă verific riiă îndepliniriiă
specialist
condi iilorăprev zuteădeălegeăşiăaăinterviuluiăsus inutăînăfa aăcomisieiă
de evaluare constituite în acest sens.
Cadruătehnicăcuăatribu iiă Persoaneleă careă de ină ună certificată deă competent ă ob inută înă
înădomeniulăpreveniriiăşiă condi iileăprev zuteădeăLegeaă307/2006.
stingerii incendiilor
Document ce se elibereaz ăînso itădeăoăanex ăînăcareăseăprecizeaz ă
Certificat de absolvire
competen eleăprofesionaleădobânditeăînă urmaăabsolviriiă cursuluiădeă
formareăprofesional ăautorizat.
Documentă întocmită deă c treă persoaneleă desemnateă înă vedereaă
Referatul de verificare
certific riiă stadiuluiă deă îndeplinireă aă cerin eloră deă elaborareă şiă
aplicareăaăPlanuluiădeăinterven ie.
Informa ieă şiă mediulă eiă suport,ă sau,ă dup ă caz,ă formulară standardă
Document
necompletat;
Colec ieădeăunulăsauămaiămulteădocumenteăînrudite.
Documenta ie
Modelă (machet )ă deă documentă utilizată înă cadrulă proceduriiă sauă
Formular
rezultatăînăurmaăderul riiăacesteia.
Confirmare,ă prină furnizareă deă doveziă obiective,ă c ă auă fostă
Verificare
îndepliniteăcerin ele.

2. DESCRIEREA PROCEDURII:
2.1. Depunerea planului de intervenţie la sediul inspectoratului
a) Planulădeăinterven ieăseădepuneăînăvedereaăaviz rii,ălaăsediulăI.S.U. Prahova din
municipiulă Ploie ti,ă str.ă Rudului,ă nr.96,ă înă intervalulă orară 08.00ă – 16.00, înă dou ă
exemplare,ă cuă adres ă deă înaintare,ă semnat ă şiă ştampilat ă deă c treă beneficiar,ă persoan ă
fizic ăsauăjuridic ăşiăînăcareăseăreg sescădateleădeăidentificareăaleăbeneficiaruluiă(numeleăşiă
prenumele, adresa, nr. telefon, nr. fax).
b) Personalul desemnat din cadrul compartimentului Secretariată şiă documenteă
clasificate preiaăşiăînregistreaz ădocumenta iaăprimit .
c)ă Dup ă înregistrareaă deă c treă compartimentulă Secretariată şiă documenteă
clasificate,ă adresaă împreun ă cuă celeă dou ă exemplareă aleă planuluiă deă interven ieă seă
repartizeaz ăspreăsolu ionare CentruluiăOpera ional Județean, deăc treăinspectorulăşef.
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2.2. Verificarea planului de intervenţiei
2.2.1 În termen de 7 zile calendaristiceă deă laă dataă înregistr riiă planuluiă deă
interven ie,ăspecialiştiiăcentruluiăopera ionalătrimităunăexemplarăalăplanuluiădeăinterven ieă
laăsubunitateaăînăalăc reiăraionădeăinterven ieăseăafl ăobiectivulăvizat,ăînăcondi iileăînăcareă
sunt respectateăcerin eleădeăform ă(existen aăaădou ăexemplareăaleăplanuluiădeăinterven ie,ă
iară elementeleă deă con inută aleă acestuiaă suntă similareă cuă celeă prev zuteă înă anexaă nr.ă 3ă laă
NormeleăGeneraleădeăap rareăîmpotrivaăincendiilorăaprobateăcuăOMAIănr.ă163/2007).
2.2.2. Înă cazulă înă careă nuă suntă respectateă cerin eleă deă form ,ă înă termen de 5 zile
calendaristiceădeălaădataăînregistr rii,ăseătransmiteăc treăsolicitantăadresaădeărespingere.
2.2.3. Personalulădesemnatădinăcadrulăsubunit iiăverific ăatâtăformalăcâtăşiăpeăfond,
prină executareaă uneiă recunoaşteriă înă teren,ă concordan aă dintreă dateleădespreă obiectivă dină
planul de interven ieă şiă realitateaă dină teren,ă completând referatului de verificare potrivit
competen elorărepartizate. Deăasemeneaăpeătimpulădesf ur riiărecunoaşterii în obiectiv va
solicita,ă dac ă situa iaă oă impune,ă informa iiă rezultateă dină scenariul de securitate la
incendiu sau din evaluarea riscului de incendiu.
2.2.4. În termen de 10 zile calendaristice de la primirea planului, subunitatea
înainteaz ăCentruluiăOpera ionalăplanul,ăîmpreun ăcuăReferatulădeăverificareăcompletat.
2.2.5.In termen de 5 zile calendaristice din momentul primirii planului de
interven ieă deă laă subunitate,ă personalulă desemnată dină cadrulă Centrului Opera ional
finalizeaz ăcompletarea referatului de verificare potrivităcompeten elor emite propunerea
avizat/neavizat,ă dup ă careă îlă prezint ă pentruă verificareă şefuluiă Centruluiă Opera ional,
careăîlăînainteaz ăspreăvizareăPrim-adjunctuluiăinspectoruluiăşef.
2.3. Avizarea/ neavizarea planului de intervenţie
2.3.1. Avizareaă planuluiă deă interven ieă seă materializeaz ă prină semnareaă şiă
ştampilareaăprimeiăpaginiăaăacestuiaădeăc treăinspectorulăşefăşiăprinăştampilareaăcuăaceeaşiă
ştampil ăaăfiec reiăpaginiăaădocumentului.
2.3.2. Neavizareaăplanuluiădeăinterven ieăseămaterializeaz ăprinăîntocmireaădeăc treă
personalul desemnat din cadrul Centruluiă Opera ional aă uneiă adreseă semnateă deă c treă
inspectorulăşefăcareăcon ineămotiveleărespingerii.
2.3.3. Termenul de emitere a avizelor sau a adreselor de respingere a cererilor este
de maximum 30 zile, termen care curge de laădataădepuneriiădocumenta ieiăcomplete.
2.4. Predarea planului de intervenţie la beneficiar/subunitate
2.4.1. Planurileădeăinterven ieăavizateăsauăneavizateăşiăadreseleădeăr spunsăseăpredauă
deă c treă personalulă desemnată dină cadrulă Centruluiă Opera ional, compartimentului
Secretariatăşiădocumenteăclasificate, în vederea expedierii acestora în termen de 30 de
zileădeălaădataăînregistr rii.
2.4.2. Inăcazulăînăcareăplanulădeăinterven ieăesteăavizat,ăunăexemplarăseăînmâneaz ă
solicitantuluiăsauăreprezentantuluiălegalăalăacestuiaădeăc treăpersoanaădesemnat ădinăcadrulă
compartimentului Secretariată şiă documenteă clasificate,ă iară înă situa iaă înă careă planulădeă
interven ieă nuă esteă avizat,ă ambeleă exemplareă aleă planuluiă deă interven ieă seă înmâneaz ă
solicitantuluiăîmpreun ăcuăadresaădeărespingereăaăemiteriiăavizului.
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2.4.3. Inăcazulăînăcareăplanulădeăinterven ieăesteăavizat, cel de-al doilea exemplar se
trimiteălaăsubunitateaăînăalăc reiăraionădeăinterven ieăseăafl ăobiectivulăvizat.
2.4.4. Inăsitua iaăînăcareăsolicitan iiănuăseăprezint ăpentruăridicareaădocumenta iiloră
depuse, în termen de 6 luniădeălaădataăînştiin rii,ădocumenteleărespectiveăsuntăclasateăşiă
arhivateăpotrivităreglement rilorăînăvigoare,ălaănivelulăCentruluiăOpera ional.
3. MEN IUNI
3.1 Planulă deă interven ieă seă întocmeşteă cuă scopulă deă aă asiguraă desf şurareaă înă
condi iiăde operativitateăşiăeficien ăaăac iunilorădeăr spunsăînăsitua iiădeăurgen ,ăpentru:
- operatoriiăeconomiciăşiăinstitu iileăcareăauăunănum rădeăangaja iăcelăpu inăegalăcuă
cel stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici;
- cl diriăînalteăşiăfoarteăînalte,ăindiferentădeăariaăconstruit .
3.2 Asigurareaăîntocmiriiăşiăactualiz riiăplanurilorădeăinterven ieăreprezint ăobliga iaă
conduc torilorăinstitu iilorăpubliceăşiăadministratorilorăoperatorilorăeconomici.
3.3 Planul de interven ieă seă avizeaz ă deă c treă Inspectorulă efă ală Inspectoratului
pentruăSitua iiădeăUrgen ă“ erbanăCantacuzino”ăalăJude uluiăPrahova.
3.4 Planulă deă interven ieă seă actualizeaz ă oriă deă câteă oriă esteă cazul,ă înă func ieă deă
condi iileă reale.ă Dup ă actualizare,ă acestaă seă supuneă reaviz rii conform prevederilor
prezentei proceduri.
3.5 Potăîntocmiăplanuriădeăinterven ie:
- ofi eriiăşiăsubofi eriiăînărezerv ăcare au ob inutăbrevetulădeăpompierăspecialistă
conformă competen eloră conferiteă de prevederile Regulamentului de acordare a
brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenţă profesioniste căruia iau încetat raporturile de serviciu aprobat cu O.M.A.I. 164/2007;
- cadreleă tehniceă sauă personalulă deă specialitateă cuă atribu iiă înă domeniulă
ap r riiăîmpotrivaăincendiilorăcareăauăob inutăcertificatădeăcompeten ăînăcondi iileă
prev zuteădeălege.
3.6 Modelul planului-cadruădeăinterven ieăesteăprezentatăînăAnexaănr.3ălaă Normele
generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin O.M.A.I 163/2007.
Procedura seăaplic ăîncepândăcuădata de 04.12.2012.
ANEX ă- Semneăconven ionaleăutilizateăînăelaborareaăplanurilorădeăinterven ie.
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Sting tor.ăÎnăinteriorăseăînscrieătipulă(Pă– portabil, T –
transportabil, C - carosabil), iar la baz ăagentulăsting tor,ăaiciăCO2.
P

CO 2
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