
 

BULETIN INFORMATIV NR. 6 -APRILIE 2012 
DOCUMENTELE de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii unui 

SERVICIU PRIVAT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

(conform  O.M.A.I. Nr. 158 din 22 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, 
încadrarea şi dotarea Serviciilor Private pentru Situaţii de Urgenţă, Anexa 3) 

 

 
     I. Dosarul privind organizarea şi înzestrarea serviciului privat 
    I.1. Decizia/actul de constituire, cu organigrama şi numărul de personal ale serviciului privat 
    I.2. Contractele sau convenţiile de intervenţie 
    I.3. Tabelul nominal cu personalul angajat, funcţiile ocupate şi modul de înştiinţare 
    I.4. Tabelul nominal cu personalul voluntar, locul de muncă, funcţiile ocupate în serviciul privat şi modul de înştiinţare 
    I.5. Tabelul cu necesarul de tehnică, aparatură şi materiale, în funcţie de structura serviciului privat 
    I.6. Tabelul cu materialele şi tehnica existentă în dotare 
    I.7. Solicitările anuale privind completarea cu tehnică, aparatură şi materiale 
    I.8. Schema legăturilor fir-radio cu forţele ce acţionează în cazul situaţiilor de urgenţă 
    I.9. Fişele de protecţia muncii pentru personalul angajat şi voluntar din serviciu 

 
    II. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului privat 

 
    III. Dosar cu planurile operative ale serviciului privat 



    III.1. Planuri de intervenţie (răspuns) în funcţie de riscurile identificate în sectorul de competenţă 
    III.2. Planuri de cooperare 
    III.3. Planul de evacuare în caz de urgenţă civilă 
    III.4. Planurile sau schiţele operatorilor economici/instituţiilor publice/localităţilor din sectorul de competenţă, pe care sunt 
marcate sursele de alimentare cu apă, zonele greu accesibile, zonele vulnerabile la riscuri 
    III.5. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru localităţile cu care s-au încheiat contracte sau convenţii de intervenţie 

 
    IV. Dosar privind pregătirea personalului 
    IV.1. Planul de pregătire profesională lunară şi anuală, pe teme şi exerciţii 
    IV.2. Registrul de evidenţă a participării la pregătirea profesională şi calificativele obţinute 
    IV.3. Planificarea exerciţiilor şi aplicaţiilor 

 
    V. Dosar operativ 
    V.1. Registrul cu note de anunţare şi de evidenţă a intervenţiilor 
    V.2. Organizarea intervenţiei pe ture de serviciu 
    V.3. Raportul de intervenţie  

 
    VI. Registrul de control privind activitatea serviciului 



    VII. Dosar privind activitatea de prevenire desfăşurată de personalul serviciului privat
    VII.1. Graficul de control 
    VII.2. Programul serviciului de rond 
    VII.3. Registrul cu constatările rezultate din serviciul de rond
    VII.4. Notele de control 
    VII.5. Registrul cu evidenţa lucrărilor cu foc sau a lucrărilor periculoase
  

VIII. Dosar tehnic 
    VIII.1. Planul de asistenţă la autospecialele şi utilajele de intervenţie
    VIII.2. Dosarul tehnic al mijloacelor de în

 

  
 

 

Servicii si consultanta pentru aparare impotriva incendiilor,  protectie

 
VII. Dosar privind activitatea de prevenire desfăşurată de personalul serviciului privat 

VII.3. Registrul cu constatările rezultate din serviciul de rond 

VII.5. Registrul cu evidenţa lucrărilor cu foc sau a lucrărilor periculoase 

 

VIII.1. Planul de asistenţă la autospecialele şi utilajele de intervenţie 
VIII.2. Dosarul tehnic al mijloacelor de înştiinţare-alarmare. 

 

www.preventive.ro  
Email: info@preventive.ro 

  
Servicii si consultanta pentru aparare impotriva incendiilor,  protectie civila, cursuri de prim ajutor, cursuri de servant 

pompier si managementul deseurilor 
civila, cursuri de prim ajutor, cursuri de servant 


