MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “CRIŞANA”
AL JUDEŢULUI BIHOR

Elemente privind avizarea Planurilor de Intervenţie la operatori
economici/instituţii
I. Întocmirea planului de intervenţie:
Pot întocmi planuri de intervenţie:
- ofiţerii şi subofiţerii în rezervă care au obţinut brevetul de pompier specialist conform
competenţelor conferite de prevederile Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist
personalului serviciilor de urgenţă profesioniste căruia i-au încetat raporturile de serviciu aprobat cu
O.M.A.I. 164/2007;
- cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor care au obţinut certificat de competenţă.
Depunerea/preluarea planului de intervenţie
Documentaţia pentru avizarea planului de intervenţie se depune la sediul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă Crişana al judeţului Bihor, la Compartimentul Avizare - Autorizare în timpul
programului de relaţii cu publicul (Luni şi Joi între orele 09:00 – 15:00). Documentaţia se depune de către
beneficiar, persoană fizică sau juridică, sau de către un reprezentant al acestuia.

II. Predarea planului de intervenţie/documentaţiei la beneficiar
- În cazul în care planul de intervenţie este avizat, se predă beneficiarului sau reprezentantului
legal al acestuia, pe bază de semnătură în registru, exemplarul nr.2 al planului , în timpul programului de
relaţii cu publicul al Compartimentului Avizare – Autorizare (Luni şi Joi între orele 09:00 – 15:00).
- În cazul neavizării planului de intervenţie, se predă pe bază de semnătură pe exemplarul nr. 2 al
adresei de neavizare, întrega documentaţie împreună cu exemplarul nr.1 al adresei de respingere a emiterii
avizului, beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia, în timpul programului de relaţii cu publicul
al Compartimentului Avizare – Autorizare (Luni şi Joi între orele 09:00 – 15:00).

III. Menţiuni
1. Planul de intervenţie se întocmeşte cu scopul de a asigura desfăşurarea în condiţii de operativitate
şi eficienţă a acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă, pentru:
 Operatorii economici şi instituţiile care au un număr de angajaţi cel puţin egal cu cel stabilit,
conform legii, pentru intreprinderile mici;
 Clădiri înalte şi foarte înalte, indiferent de aria construită
2. Asigurarea întocmirii şi actualizării planurilor de intervenţie reprezintă obligaţia conducătorilor
instituţiilor publice şi administratorilor operatorilor economici.
3. Planul de intervenţie se avizează de către inspectorul şef al inspectoratului pentru situaţii de
urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor;
4. Planul de intervenţie se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcţie de condiţiile reale. După
actualizare, acesta se supune reavizării conform prevederilor prezentei proceduri.

NOTĂ: Prezenta procedură intră în vigoare începând cu data de 12.12.2012.

