
CONŢINUTUL PLANURILOR 

DOCUMENTELOR OPERATIVE 

DEŢINUTE SI UTILIZATE DE 

SVSU/SPSU 



 

ATRIBUŢII PRINCIPALE: 

 

• a. desfăşurarea activităţii de prevenire, informare şi instruire privind 
cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva 
incendiilor şi a situaţiilor de urgenţă ; 

 

• b. executa acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvare şi 
deblocare, evacuare  sau alte măsuri de protecţie a persoanelor şi a 
bunurilor, dispuse de către;  

 

• c. desfăşoară alte acţiuni de limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de 
urgenţă, la toate tipurile de riscuri, în colaborare cu alte servicii de 
urgenţă sau cu servicii profesioniste; 

 

• d. pune în aplicare măsurile dispuse de preşedintele CLSU pentru 
asigurarea condiţiilor minime de supraveţuire a populaţiei ; 

 

• e. colaborează cu toate structurile locale, zonale sau naţionale din 
domeniul situaţiilor de urgenţă pentru asigurarea unui nivel de 
operativitate crescut  şi desfăşurarea unor intervenţii operative şi 
eficiente. 



 Clasificarea documentelor specifice 

managementului situaţiilor de urgenţă 

Clasificare  : 

• Documente pentru pregătirea şi 

organizarea intervenţiei; 

• Documente pentru conducerea şi 

desfăşurarea  intervenţiei   

• Documente pentru evidenţă, analiză, 

evaluare şi raportare 



. CONŢINUTUL DOCUMENTELOR DE PLANIFICARE, PREGĂTIRE, 

ORGANIZARE, CONDUCERE, RAPORTARE, EVIDENŢĂ ŞI 

ANALIZĂ A ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE  
• Dosar de organizare 

– Hotărârea consiliului local privind organigrama, încadrarea şi 
numărul de personal  

– Contracte de voluntariat încheiate între consiliul local şi 
voluntari 

– Contracte de intervenţie 

– Tabel nominal cu personalul, în funcţie de structurile din care 
acesta face parte şi modul de înştiinţare  

– Tabel cu necesarul de tehnică, aparatură şi materiale 

– Tabel cu materialele şi tehnica existentă 

– Evidenţa referatelor prin care se solicită completarea dotării cu 
tehnică, aparatură şi materiale 

– Schema legăturilor de comunicaţii ale forţelor ce acţionează în 
situaţii de urgenţă 



DOSAR PRIVIND INTERVENŢIA 

 

 

– Planuri de intervenţie (de răspuns) în funcţie de 

riscurile identificate 

– Planuri de cooperare 

– Planuri de evacuare in caz de urgenţă 

– Planul cu schiţa localităţii pe care sunt marcate zonele 

locuite, amplasarea agenţilor economici şi instituţiilor, 

sursele de alimentare cu apă, zonele greu accesibile 

şi vulnerabile la riscuri 

– Planul de analiză şi acoperire a riscurilor 

 



DOSAR PRIVIND PREGĂTIREA 

PERSONALULUI 

 

– Planuri de pregătire profesională, lunară şi 

anuală pe teme şi exerciţii 

– Registrul de evidenţă a participării la pregătirea 

profesională şi calificativele obţinute 

– Planificarea exerciţiilor şi aplicaţiilor 



• Dosar operativ 

 
– Registrul cu note de anunţare şi de evidenţă a intervenţiilor 

– Organizarea intervenţiei pe ture 

– Raport de intervenţie  

 
 

• Programul de masuri în vederea acordării asistenţei 
pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă la gospodăriile 
populaţiei  

– Graficul de control la gospodăriile populaţiei 

– Carnetele cu constatările rezultate din controale 

 

 

• Dosar tehnic 
– Planul de asistenţă la autospecialele şi utilajele de intervenţie 

– Dosar tehnic al mijloacelor de înştiinţare-alarmare 


