
 

 

INSPECTORATUL PENTRU  SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI ……. 
 
 

                                                                                              
                                                                                   
                             A P R O B 
                                                                                                        INSPECTOR ŞEF, 
          
                                                  REFERAT DE VERIFICARE 
                                                         
 
 
    Încheiat astăzi, ____(data)________, de către _____(grad, nume, prenume)_______, în urma 
verificării conformităţii cu prevederile Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu 
OMAI 163/2007, a Planului de intervenţie depus de către ________(nume, prenume)________ 
reprezentant al ______ (denumire obiectiv)_____amplasat în _______(adresa obiectivului)______ . 
 
 
Nr. 
ctr. 

DATE CONSTRUCTIVE ŞI TEHNICE 
Sunt cuprinse în 

plan 
DA NU 

1. 
Datele de identificare: 
Denumirea operatorului economic sau a instituţiei, adresă, număr de 
telefon, fax, e-mail, profilul de activitate. 

  

2. 

Planul general al unităţii (la scară): 
Amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în 
incintă. 

  

Căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia.   
Reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă.   
Rezervele de agenţi de stingere şi de mijloace de protecţie a  
personalului de intervenţie. 

  

Reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, agent 
termic, gaze şi alte fluide combustibile. 

  

Reţelele de canalizare.   
Vecinătăţile.   

3. 

Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu: 
Concluzii privind intervenţia, rezultate din scenariul de securitate la 
incendiu sau din evaluarea capacităţii de apărare împotriva 
incendiilor. 

  

Particularităţi tactice de intervenţie pentru evacuarea utilizatorilor.   
Particularităţi tactice de intervenţie pentru localizarea şi lichidarea 
incendiilor. 

  

Particularităţi tactice de intervenţie pentru protecţia personalului de 
intervenţie. 

  

Anexa nr.3 LA PROCEDURA 
 
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE    



 

 

Particularităţi tactice de intervenţie pentru protecţia vecinătăţilor.   
Particularităţi tactice de intervenţie pentru înlăturarea efectelor 
negative majore produse de incendiu. 

  

4. 

Forţe de intervenţie în caz de incendiu: 
Serviciul privat pentru situaţii de urgenţă.   
Servicii publice voluntare pentru situaţii de urgenţă cu care se 
cooperează. 

  

Subunitatea de pompieri profesionistă care intervine în sprijin.   
Alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare.   

5. 

Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu, exterioare unităţii: 
Reţele de alimentare cu apă: debite, presiuni, amplasarea hidranţilor 
exteriori şi stabilirea distanţelor faţă de incinta unităţii.                               

  

Alte surse artificiale sau naturale de apă: felul şi capacitatea acestora, 
platforme (puncte) de alimentare şi distanţele faţă de unitate. 

  

6. 

Planul fiecărei construcţii: 
Destinaţia spaţiilor, încăperilor.   
Suprafaţa construită şi aria desfăşurată.   
Regimul de înălţime.   
Numărul de persoane care utilizează construcţia, pe niveluri şi pe 
total. 

  

Căile interioare de acces, evacuare şi de intervenţie.   
Natura materialelor şi a elementelor de construcţii.   
Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu 
asigurate. 

  

Instalaţiile utilitare aferente.   
Instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi 
stingere a incendiilor cu care este echipată. 

  

Dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu.   
                                                                                                                

PROPUNERI: 
Avizarea Planului de intervenţie.  
Neavizarea Planului de intervenţie. ٭  

 
 :Motivul neavizării (detaliere) ٭
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
              VERIFICAT,        ÎNTOCMIT,  
                ADJUNCT     DIN PARTEA INSPECŢIEI DE PREVENIRE 
 
 
                Şef C.O.J.                                                 DIN PARTEA C.O.J.  
   
 


