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INFORMA II NECESARE
PENTRU ÎNTOCMIREA PLANURILOR DE INTERVEN IE

Planurileă 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 307/2006ă
privindăap rareaă împotrivaă incendiilorăşiăaă Ordinuluiăministruluiăadministra ieiăşiăinterneloră
nr.ă163/2007ăpentruăaprobareaăNormelorăgeneraleădeăap rareăîmpotrivaăincendiilor.e
Planulădeă interven ieă seă întocmeşteă cuăscopulădeă aă asiguraă desf şurareaă înă condi iiă deă
operativitateăşiăeficien ăaăac iunilorădeăr spunsăînăsitua iiădeăurgen ,ăpentru:
- operatoriiăeconomiciăşiăinstitu iileăcareăauăunănum rădeăangaja iăcelăpu inăegalăcuăcelă
stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici;
- cl diriăînalteăşiăfoarteăînalte,ăindiferentădeăariaăconstruit .
Asigurareaă întocmiriiă şiă actualiz riiă planuriloră deă interven ieă reprezint ă obliga iaă
conduc torilorăinstitu iilorăpubliceăşiăadministratorilor operatorilor economici.
Planulă deă interven ieă seă depuneă înă vedereaă aviz rii,ă laă sediulă Inspectoratului pentru
Situa iiă deă Urgen ă “ erbană Cantacuzino”ă ală Județuluiă Prahova dină municipiulă Ploie ti,ă str.ă
Rudului, nr.96, în intervalul orar 08.00 – 16.00,ăînădou ă exemplare,ăcuăadres ădeăînaintare,ă
semnat ăşiăştampilat ădeăc treăbeneficiar,ăpersoan ăfizic ăsauăjuridic ăşiăînăcareăseăreg sescă
dateleădeăidentificareăaleăbeneficiaruluiă(numeleăşiăprenumele,ăadresa,ănr.ătelefon,ănr.ăfax).
Planul deăinterven ieăseăactualizeaz ăoriădeăcâteăoriăesteăcazul,ăînăfunc ieădeăcondi iileă
reale.ăDup ăactualizare,ăacestaăseăsupuneăreaviz riiăconformăprevederiloră procedurii privind
avizareaăplanurilorădeăintervenție.
Potăîntocmiăplanuriădeăinterven ie:
- ofi eriiăşiăsubofi eriiăînărezerv ăcareăauăob inutăbrevetulădeăpompierăspecialistăconformă
competen elorăconferiteădeăprevederileăRegulamentuluiădeăacordareăaăbrevetuluiădeăpompieră
specialistă personaluluiă serviciiloră deă urgen ă profesionisteă c ruiaă i-au 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 riiă
împotrivaăincendiilorăcareăauăob inutăcertificatădeăcompeten ăînăcondi iileăprev zuteădeălege.
Modelul planului-cadruă deă interven ieă esteă prezentată înă Anexaă nr.3ă laă Normeleă
generaleădeăap rareăîmpotrivaăincendiilorăaprobateăprinăO.M.A.Iă163/2007:
STRUCTURA CADRU A PLANULUI DE INTERVENȚIE - cu recomandări
punctuale de întocmire:
Capitolul 1 „Date de identificare”;
- denumireaăoperatoruluiăeconomicăsauăaăinstitu iei;
- adres ,ănum rădeătelefon,ăfax,ăadres ăe-mailă(seămen ioneaz ăadresaăsediuluiăsocialăşiă
al punctului deălucru,ădup ăcaz);
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- profilul deă activitateă (seă men ioneaz ă destina iaă operatoruluiă economică sauă aă
institu iei,ăex.:ăcomer , depozitare,ăproduc ie,ăînv mânt,ăs n tate,ăetc.).
Capitolul 2 „Planul general al unită ii”;
Peăplanulăgeneralăalăunit iiă(laăscar )ăseămarcheaz ;
- amplasareaă cl dirilor,ă instala iiloră tehnologiceă şiă aă depoziteloră înă incint ă (se
marcheaz pe plan construcțiile care constituie întregul obiectiv);
- c ileă deă accesă şiă deă interven ieă dină incint ă şiă celeă adiacenteă acesteia (se marcheaz
c ile de acces func ionale sauă fâşiiă libere de teren corespunz toră amenajateă pentruă accesulă
forțeloră iămijloacelor deăinterven ie);
- re eleleăşiăsurseleăpropriiădeăalimentareăcuăap ă(înăplusăfa ădeăre eleleădeăap ,ăvorăfiă
marcate suplimentar: sursele artificiale deă alimentareă cuă ap ă înă cază de incendiu, respectiv
rezerve,ăcasteleădeăap ,ăhidranțiăexteriori – dac ăexist );
- rezerveleă deă substan eă deă stingereă şiă deă mijloaceă deă protec ieă aă personaluluiă deă
interven ieă – pot fi înscrise în partea de text (dac ă obiectivul/institu iaă de ineă rezerveă deă
agen iă deă stingere, altele decât apa – deă ex:ă sting toare,ă spumogen,ă etc. şiă dac ă personalulă
propriu este dotat cu mijloace de protec ieăîmpotrivaăincendiilor,ăex:ăcizmeădeăcauciuc,ămasc ă
contra fumului, costum anticaloric etc.);
- re eleleă şiă racordurileă deă alimentareă cuă energieă electric ,ă agentă termic,ă gazeă şiă alteă
fluide combustibileă (seă marcheaz peă plană liniaă deă joas ă tensiune,ă dac ă obiectivulă esteă
alimentatălaăre eauaăde gazeăaăoraşuluiăsauăesteăalimentatădinăSKIDăGPL,ăprecumăşiăp r ileă
dină echipamentă aleă instala iiloră prin careă seă realizeaz ă întrerupereaă deă laă branşamentă aă
aliment riiăpentruăfiecareătipădeăinstala ie);
- re eleleă deă canalizareă (seă men ioneaz dac ă rețeauaă esteă aă localit ții sauă apar ine
obiectivului,ăseămarcheaz ătraseeleăre elelorădeăcanalizare);
- vecin t ile.
Capitolul 3 „Concep ia de organizare şi desfăşurare a interven iei în caz de incendiu”;
- concluziileăprivindăinterven ia,ărezultateădinăscenariul de securitate la incendiu sau din
evaluarea riscului de incendiu (modulăînăcareăsuntăasigurateăm surileădeăsecuritateălaăincendiu
laă nivelulă construc iei/instala ieiă înă func ieă deă destina ia,ă tipulă construc iei/instala iei,
nivelurile riscului de incendiu pentru fiecare înc pere,ăspa iu,ăzon ,ăcompartiment);
- particularit ileă tacticeă deă interven ieă pentruă evacuareaă utilizatoriloră (date privind
organizarea,ă conducereaă iă asigurareaă acțiuniloră deă evacuare, ordineaă înă careă seă execut ă
evacuareaă persoaneloră iă aă bunurilor, puncte de adunare, alc tuireaă şiă gabariteleă c iloră deă
evacuare, timpul de evacuare, traseele, precumăşiănum rulădeăfluxuriădeăevacuare etc.);
- particularit i tacticeă deă interven ieă pentruă localizareaă şiă lichidareaă incendiiloră (seă
men ioneaz loculă undeă aă izbucnită incendiul,ă seă specific ă persoanaă careă trebuieă s ă anun eă
începutulă deă incendiuă şi modulă deă acțiune în cazul izbucnirii unui incendiu, mijloacele de
intervenție cu care seăac ioneaz );
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- particularit iă tacticeă deă interven ieă pentruă protec iaă personaluluiă deă interven ieă (seă
men ioneaz ă dac ă suntă asigurateă m surile constructive stabilite conform normativelor de
securitate la incendiu specifice – stabilitate la foc, comportareă laă focă aă construc iei,ă dac ă
personalulă de ineă mijloaceă deă protec ieă împotrivaă incediior,ă ex: cizmeă deă cauciuc,ă masc ă
contraăfumului,ăcostumăanticaloric,ăm nuşiădeăprotec ie,ăetc.);
- particularit iătacticeădeăinterven ieăpentruăprotec iaăvecin t iloră(seămenționeaz ădac ă
sunt respectate distan eleă minime de siguran ă faț ă deă alteă construcțiiă oriă exist ă
compartiment riăprinăperețiărezistențiălaăfocăalc tuițiăcorespunz torădensit țiiăsarcinii termice
celei mai mari, potrivit Normativuluiădeăsiguran ălaăfocăaăconstruc iilor,ăindicativăP118-99 i
de asemenea mijloacele – m surileăcareăseăiau,ăînăvedereaălimit riiăpropag riiăincendiului la
vecin t i,ăundeăesteăcazul);
- particularit iătacticeădeăinterven ieăpentruăînl turareaăefectelorănegativeămajoreăproduseă
de incendiu (seăvorăfaceăpreciz riăprivindămodul cumăseăvorăînl turaăpagubeleăprovocateăde
acesta,ăverificareaăstructuriiădeărezistenț ăaăconstrucțiilorăafectate,ădegajareaăc ilorădeăacces,ă
punereaăînăfuncțiuneăaăinstalațiilorăutilitare, etc).
Capitolul 4 „For ele de interven ie în caz de incendiu”;
- serviciulăprivatăpentruăsitua iiădeăurgen ă(seăvorămenționaădate despre serviciul privat
conformăcriteriilorădeăperformanț ,ădotare, încadrare, contract/convenție încheiat cu serviciul
privată pentruă situa iiă deă urgen dac ă serviciulă esteă externalizat, aviză sectoră deă competenț ă
obținutăînăcondițiileălegii, modul de alertatare, etc.);
- serviciiă publiceă voluntareă pentruă situa iiă deă urgen ă cuă careă seă coopereaz ă (categoria,ă
localitatea, distan a,ă intinerariulă deă deplasare,ă telefonulă sauă alteă mijloaceă deă alarmareă şiă
alertare);
- subunitatea de pompieri profesionist ă careă intervineă înă sprijină (localitatea,ă distan a,ă
itinerariul de deplasare,ătelefonulăsauăalteămijloaceădeăalarmareăşiăalertare);
- alteăfor eăcuăcareăseăcoopereaz ăşiămodulădeăanun areă(seătrecădateleădeăidentificareăaleă
celorlalte for eă deă interven ieă cuă careă seă coopereaz ,ă ex:ă Inspectoratulă Jude eană deă Poli ie,ă
Serviciul de Ambulan ,ăetc.).
Capitolul 5 „Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu, exterioare unită ii”;
- re elele deă alimentareă cuă ap :ă debite,ă presiuni,ă amplasareaă hidran iloră exterioriă şiă
stabilireaă distan eloră fa ă deă incintaă unit ii/obiectivului/institu iei; (seă marcheaz ă pe planul
general/amplasament);
- alteăsurseăartificialeăsauănaturaleădeăap :ăfelulăşi capacitatea acestora, platforme (puncte)
de alimentareăşiădistan eleăfa ădeăobiectiv.
Capitolul 6 „ Planul fiecărei construc ii”;
Peă planulă fiec reiă construc ii,ă instala iiă tehnologiceă sauă platformeă deă depozitareă (laă
scar ), pe careăseămarcheaz ăori se înscriu date privind;
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- destina iaăspa iilor,ăînc periloră(seăspecific ădestina iaăfiec reiăînc peri,ăspa iuăapar inând
operatorului economic/institu iei);
- suprafa aăconstruit ăşiăariaădesf şurat ;
- regimulădeăîn l imeă(num rulădeăniveluri, ex: P+4E, h = 30 m);
- num rulădeăpersoaneăcareăutilizeaz ăconstruc ia,ăpeăniveluriăşiăpeătotal;
- c ileăinterioareădeăacces,ăevacuareăşiădeăinterven ie (uşi,ăcoridoare,ădegajamente, holuri
sau vestibuluri, caseădeăsc riădeăevacuare, terase, balcoane , logii, pasaje de evacuare);
- naturaămaterialelorăşiăaăelementelorădeăconstruc iiă(ex:ălemn,ăbetonăarmat,ă metal, BCA,
pere iăantifoc, elemente deăîntârziereăaăpropag riiăincendiilor);
- nivelurile criteriiloră deă performan ă privindă securitatea la incendiu asigurate (se
men ioneaz dateă despreă construc ieă cuă privireă la:ă stabilitateă laă foc,ă gradulă deă rezisten ă laă
foc, ex: III, limitarea propag riiăincendiuluiălaăvecinit iăex:ădistan eleădeăsiguran ăasigurate,
etc.);
- instala iile utilitare aferente (hidro,ăelectrice,ădeăînc lzire,ădeăventilare, condi ionareăşiă
altele asemenea);
- instala iile,ăsistemele,ădispozitiveleăşiăaparateleădeăprevenireăşiăstingereă a incendiilor cu
care esteă echipat ă (seă specific ă instala iile,ă sistemele cu care este echipat construcția, ex.,
instala iiă deă detectare-semnalizare, rețeleă interioareă deă hidranți, instala iileă automateă deă
stingereăaăincendiilorăsprinklere,ădrencereăsauăap ăpulverizat , sisteme de evacuare a fumului
şi aăgazelorăfierbin i produse în caz de incendiu, sting toare,ăetc.);
- dispozitivulădeăinterven ieăînăcazădeăincendiuă(seămaterializeaz ăpeăplanămodulădeăacțiuneă
în cază deă incendiu).ă Materializareaă dispozitivuluiă deă interven ieă vaă respecta semnele
conven ionaleăşiăabrevierileădinăanexa la proceduraăprivindăavizareaăplanurilorădeăintervenție.
NOT :
Înă cazulă operatoriloră economiciă şiă ală institu iiloră avândă numaiă construc ii,ă instala iiă
tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic de incendiuăşiăcareănuăseăîncadreaz ăînă
categoriileădeăcl diriăînalte şiăfoarteăînalte,ăf r ăs liăaglomerateăoriăcuăaglomer riădeăpersoaneă
şiăf r ădepoziteădeămariăvalori,ănu esteăobligatorieăîntocmireaăplanurilorădetaliateăprev zuteălaă
pct. 6 din structura-cadru.ăÎnăacesteăsitua ii, în conturulăconstruc iilor,ăinstala iilorătehnologiceă
şiăalăplatformelorădeădepozitare,ămarcateăînăplanul generalăalăincinteiăunit iiă(pct.ă2)ăoriăîntrunătabelăseparat,ăseăînscriuăsuplimentar:ădestina ia,ăsuprafa a, num rulădeăniveluri,ărezisten aă
laăfocăşi,ădup ăcaz,ăcategoriileăpericoluluiădeăincendiu.
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