MINISTERUL ADMINISTRAłIEI ŞI INTERNELOR
- INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAłII DE URGENłĂ -

INSPECTORATUL PENTRU SITUAłII DE URGENłĂ „SOMEŞ”

AL JUDEłULUI SATU MARE

PROCEDURĂ
PRIVIND AVIZAREA PLANURILOR DE INTERVENTIE
APROBAT : Inspector Şef
Colonel
BURZ IULIAN
AVIZAT : Prim adjunct al inspectorului sef
Colonel,
DAN GHEORGHE
ÎNTOCMIT : Şeful Centrului OperaŃional
Colonel,
DIMA NICOLAE

1. SCOP :
1.1. Stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea activităŃii de avizare a
planurilor de intervenŃie.
1.2. Stabilirea responsabilităŃilor privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor
aferente acestei activităŃi.
2. DOMENIU :
2.1 Procedura de sistem se aplică de către personalul angrenat in desfăşurarea acŃiunilor si
activităŃilor specifice avizării planurilor de intervenŃie.
2.2 CerinŃele din cuprinsul prezentei sunt aplicabile numai dacă procedura :
- este validată prin semnătura persoanelor nominalizate in indicatorul paginii de gardă;
- este făcută cunoscută personalului, prin difuzare in sistem controlat, in baza listei de
difuzare;
- este însuşită si inteleasă de personal prin instruire internă si / sau externă, in baza raportului
de instruire.
3. DOCUMENTE DE REFERINłĂ
3.1. H.G.R. nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare şi a
organigramei Inspectoratului General pentru SituaŃii de UrgenŃă.
3.2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
3.3. Legea nr. 481/2004 privind protecŃia civilă.
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3.4. HG.R. nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcŃionare şi atribuŃiile
serviciilor de urgenŃă profesioniste.
3.5. O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul NaŃional de Management al SituaŃiilor de UrgenŃă.
3.6. O.M.A.I.nr.1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
pregătire şi desfăşurare a activităŃii de prevenire a situaŃiilor de urgenŃă.
3.7.O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor.
3.8.O.M.A.I. nr. 164/2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de
pompier specialist personalului serviciilor de urgenŃă profesioniste căruia i-au încetat raporturile de
serviciu.
3.9.O.M.A.I. nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de
securitate la incendiu.
3.10.O.M.A.I. nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi
controlul riscurilor de incendiu.
3.11.Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinŃării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii.
4. DESCRIEREA PROCEDURII :
4.1. Depunerea planului de intervenŃie la sediul inspectoratului:
a ) Planul de intervenŃie se depune în vederea avizării, la sediul Inspectoratului pentru SituaŃii
de UrgenŃă „Someş”al judeŃului Satu Mare în două exemplare, cu adresă de înaintare, semnată şi
ştampilată de către beneficiar, persoană fizică sau juridică şi în care se regăsesc datele de identificare
ale beneficiarului (numele şi prenumele, adresa, telefon, fax).
b ) Personalul desemnat din cadrul compartimentului Secretariat şi documente clasificate
preia şi înregistrează documentaŃia primită.
c ) După înregistrarea adresei, aceasta împreună cu cele două exemplare ale planului de
intervenŃie se repartizează spre soluŃionare centrului operaŃional, de către inspectorul şef.
4.2. Verificarea planului de intervenŃie:
4.2.1. Personalul desemnat din cadrul Centrului OperaŃional înregistrează toate datele
referitoare la obiectiv în registrul de evidenŃă întocmit conform Anexei 3 la prezenta procedură.
4.2.2. În termen de 7 zile calendaristice de la data inregistrării planului de intervenŃie
specialistii Centrului OperaŃional trimit un exemplar al planului de intervenŃie la subunitatea în al
cărei raion de intervenŃie se află obiectivul vizat, în condiŃiile in care sunt respectate cerinŃele de
formă (existenŃa a 2 exemplare a planului de intervanŃie , iar elementele de conŃinut ale acestuia sunt
similare cu cele prevăzute in Anexa nr. 3 la Normele Generale de apărare împotriva incendiilor
aprobate cu O.M.A.I. 163 / 2007 ).
4.2.3. În cazul in care nu sunt respectate cerinŃele de formă, în termen de 5 zile calendaristice
de la data înregistrării, se transmite către solicitant adresă de respingere.
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4.2.4 În momentul executării recunoaşterilor la obiectiv de către personalul desemnat de la
nivelul subunităŃii va solicita, dacă situaŃia o impune, informaŃii rezultate din scenariul de securitate
la incendiu sau din evaluarea riscului la in cendiu.
NOTĂ : pentru obiectivele care se află in raionul de intervenŃie al unei subunităŃi aparŃinând
altui inspectorat judeŃean (ISU „POROLISSUM” al judeŃului Sălaj), planul de intervenŃie se
transmite pentru verificare, subunităŃii care asigură timpul de răspuns cel mai mic (Garda de
intervenŃie nr. 2 Tăşnad).
4.2.5 Personalul desemnat din cadrul subunităŃii verifică atât formal cât şi pe fond, prin
executarea unei recunoaşteri în teren, concordanŃa dintre datele despre obiectiv din planul de
intervenŃie şi realitatea din teren, completând punctele I şi II ale referatului de verificare.
În termen de 10 zile calendaristice de la primirea planului, subunitatea înaintează Centrului
OperaŃional planul, împreună cu Referatul de verificare completat.
4.2.6 În termen de 5 zile calendaristice din momentul primirii planului de intervenŃie de la
subunitate, personalul desemnat din carul Centrului OperaŃional completează punctul III din referatul
de verificare , pe care il inaintează spre avizare prim-adjunctului inspectorului şef.
4.3. Avizarea / neavizarea planului de intervenŃie..
4.3.1. Avizarea planului de intervenŃie se materializează prin semnătura inspectorului şef şi
ştampila unităŃii pe prima pagină a acestuia şi prin ştampilare cu aceeaşi ştampilă pe toate filele
documentului, pentru neschimbare.
4.3.2. Neavizarea planului de intervenŃie se materializează prin întocmirea unei adrese
semnată de inspectorul şef, cu ştampila inspectoratului, care se transmite prin fax sau poştă
solicitanŃilor, împreună cu motivele neavizării, în termen de maxim 30 de zile calendaristice, termen
calculat de la data înregistrării documentaŃiei.
4.4. Predarea planului de intervenŃie la beneficiar / subunitate
4.4.1 Planurile de intervenŃie avizate sau neavizate si adresele de răspuns se predau de către
personalul desemnat din cadrul Centrului OperaŃional, compartimentului Secretariat si documente
clasificate, in vederea expedierii acestora in termen de 30 de zile de la data inregistrarii.
4.4.2. În cazul in care planul de intervenŃie este avizat un exemplar se înmanează
solicitantului să reprezentantului legal al acestuia de către persoana desemnată din cadrul
compartimentului Secretariat si documente clasificate, iar in situaŃia in care planul de intervenŃie nu
este avizat ambele exemplare ale planului de intervenŃie se înmanează solicitantului împreună cu
adresa de respingere a emiterii avizului.
4.4.3. În cazul în care planul de intervenŃie este avizat cel de-al doilea exemplar se trimite la
subunitatea în a cărui raion de intervenŃie se află obiectivul vizat. Pentru obiectivele care se află in
raionul de intervenŃie al unei subunităŃi aparŃinând altui inspectorat judeŃean (ISU „POROLISSUM”
al judeŃului Sălaj), o copie a planului de intervenŃie se transmite subunităŃii care asgură timpul de
răspuns cel mai mic (Garda de intervenŃie nr. 2 Tăşnad).
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4.4.4. În cazul în care solicitanŃii nu se prezintă pentru ridicarea documentaŃiilor depuse, în
termen de 6 luni de la data înştiinŃării, documentele respective sunt clasate şi arhivate potrivit
reglementărilor în vigoare la nivelul Centrului OperaŃional .
5. RESPONSABILITĂłI :
5.1. Personalul din cadrul compartimentului secretariat şi documente clasificate :
- preia / predă de la / la beneficiar şi înregistrează adresele de înaintare ale planurilor de
intervenŃie şi documentele aferente întocmite ;
- predă planurile avizate / o copie a planurilor subunităŃilor vizate;
- ştampilează planurile de intervenŃie şi adresele de răspuns.
5.2. Personalul desemnat din cadrul Centrului OperaŃional:
- verifică planul de intervenŃie pentru identificarea tuturor elementelor de conŃinut conform
Anexei 3 la Normele Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu O.M.A.I. nr. 163 / 2007.
- întocmeste referatul de verificare , în părŃile ce-l privesc, si adresa de răspuns către
solicitant;
- completează toate datele în registru de evidenŃă şi asigură păstrarea acestuia;
- urmăreşte respectarea cu stricteŃe a termenelor stabilite în prezenta procedură.
5.3 Comandantul subunităŃii / personalul desemnat din cadrul subunităŃii:
- verifică personal concordanŃa dintre datele din obiectiv, din planul de intervenŃie şi
realitatea din teren atât formal cât şi pe fond;
- completează referatul de verificare , potrivit competenŃelor legale.
5.4 Şeful Centrului OperaŃional verifică referatul întocmit în urma analizei documentaŃiei
depuse.
5.5. Primadjunctul inspectorului şef vizează referatul întocmit în urma analizei documentaŃiei
depuse.
5.6. Inspectorul şef :
- aprobă referatul întocmit în urma analizei documentaŃiei depuse;
- semnează prima pagină a planului de intervenŃie şi adresele de răspuns.
5.7. Persoanele care utilizează această procedură:
- aplică forma iniŃială, precum si varianta / variantele revizuită / revizuite de la data intrării in
vigoare a acesteia / acestora.
6 MENłIUNI :
6.1 Planul de intervenŃie se întocmeste cu scopul de a asigura desfăşurarea în condiŃii de
operativitate şi eficienŃă a acŃiunilor de răspuns in situaŃii de urgenŃă, pentru:
- operatorii economici şi instituŃiile publice care au un număr de angajaŃi cel puŃin egal cu cel
stabilit , conform legii, pentru întreprinderile mici;
- clădiri înalte şi foarte înalte , indiferent de aria construită.
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6.2 Asigurarea întocmirii şi actualizării planurilor de intervenŃie reprezintă obligaŃia
conducătorilor instituŃiilor publice si administratorilor operatorilor economici.
6.3 Planul de intervenŃie se avizează de către inspectorul şef al Inspectoratului pentru SituaŃii
de UrgenŃă „Someş” al judeŃului Satu Mare.
6.4 Planul de intervenŃie se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcŃie de condiŃiile
reale. După actualizare, acesta se supune reavizării conform prevederilor prezentei proceduri.
6.5 Pot întocmi planuri de intervenŃie :
- ofiŃerii şi subofiŃerii în rezervă care au obŃinut brevetul de pompier specialist conform
competenŃelor conferite de prevederile Regulamentului de acordare a brevetului de pompier
specialist personalului serviciilor de urgenŃă profesioniste căruia i-au încetat raporturile de serviciu
aprobat cu O.M.A.I. 164 / 2007.
- cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribuŃii în domeniul apărării împotriva
incendiilor care au obŃinut certificat de competenŃă in condiŃiile prevăzute de lege.
6.6 Modelul planului-cadru de intervenŃie este prezentat in Anexa nr. 3 la Normele generale
de apărare împotriva incendiilor aprobate prin O.M.A.I. 163 / 2007.
7. DISPOZIłII FINALE:
7.1. Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa nr.
1), personalului care este implicat în activitatea de avizare a planurilor de intervenŃie.
7.2 Actuala procedură va fi revizuită in cazul in care apar modificări organizatorice sau ale
reglementărilor legale cu caracter general si intern pe baza cărora se desfăşoară activităŃile care fac
obiectul acestei proceduri, precum si cu ocazia constatărilor deficienŃelor de aplicare in vederea
remedierii acestora.
7.3. Pe perioada absenŃei de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în
vigoare, aplicarea acesteia se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.
7.4. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură şi se păstrează la emitent.
7.5. Procedura se aplică începând cu data aprobării.
7.6 Semnele convenŃionale utilizate la elaborarea planurilor de intervenŃiesunt prezentate în
Anexa nr. 5.
7.7 Personalul care duce la îndeplinire prezenta procedură se nominalizează prin ordin de zi
pe unitate.

ANEXE:
Anexa nr. 1 - Lista de difuzare a procedurii.
Anexa nr. 2 - Lista modificărilor.
Anexa nr. 3 - Reguli de evidenŃă a planurilor de interventie.
Anexa nr. 4 - Referat de verificare.
Anexa nr. 5 - Semne conventionale utilizate in elaborarea planurilor de interventie.
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Anexa nr. 1

LISTA
de difuzare a procedurii
Nr.
crt.

Gradul / funcŃia

Numele şi prenumele

Semnătura

Data luării la
cunoştinŃă

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Anexa nr. 2

LISTA MODIFICĂRILOR
Nr.
crt.

Natura modificării

Cauza modificării

Data intrării în
vigoare

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

7

8

9

10

Atentie la folosirea culorilor pentru reprezentare (albastru pentru mijloacele şi forŃele propii,
roşu pentru incedii, tablouri electrice, galbem pt instalaŃii gaz, verde pt trasee evacuare etc.)
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