DOCUMENTELE
DE ORGANIZARE, DESFĂŞURARE ŞI CONDUCERE A
ACTIVITĂŢII SERVICIULUI PRIVAT PENTRU SITUAŢII
DE URGENŢĂ
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 (un exemplar se trimite la inspectoratul
judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, atunci când se
intervine fără sprijinul serviciilor profesioniste)
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 înştiinţare-alarmare.

STRUCTURA-CADRU
A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI
FUNCŢIONARE A SERVICIULUI PRIVAT PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ
CAP. 1
Dispoziţii generale
- baza legală de înfiinţare a serviciului privat, dispoziţia/actul de
constituire
- prezentarea succintă a activităţii serviciului privat în funcţie de tipurile
de risc gestionate
- domeniul de activitate al operatorului economic/instituţiei publice
- alte date de interes general
CAP. 2
Organizarea şi atribuţiile serviciului privat
- conducerea şi structura organizatorică
- relaţiile dintre structurile serviciului privat:
- ierarhice
- funcţionale
- coordonare şi control
- cooperare
- atribuţiile serviciului privat:
- atribuţiile compartimentului de prevenire
- atribuţiile formaţiilor de intervenţie
- atribuţiile echipajelor/grupelor
- atribuţiile echipelor specializate
- atribuţiile dispeceratului
- atribuţiile atelierului
CAP. 3
Atribuţiile personalului din structura serviciului privat
- atribuţiile şefului serviciului privat
- atribuţiile şefului compartimentului/specialistului de prevenire
- atribuţiile şefului formaţiei de intervenţie
- atribuţiile şefului echipajului/grupei de intervenţie

- atribuţiile şefului echipei specializate
- atribuţiile conducătorilor autospecialelor de intervenţie/altor utilaje
- atribuţiile mecanicului de utilaj
- atribuţiile dispecerului/telefonistului
- atribuţiile servanţilor/membrilor echipelor specializate
- atribuţiile personalului din atelierul de reparaţii şi întreţinere
CAP. 4
Coordonarea, controlul şi îndrumarea serviciului privat
- relaţiile de coordonare
- relaţiile de control
- relaţiile de cooperare
- relaţiile de îndrumare
CAP. 5
Reglementarea activităţilor privind prestările de servicii
- baza legală de încheiere a contractelor şi convenţiilor
CAP. 6
Gestionarea patrimoniului serviciului privat
- stabilirea modului de finanţare, dotare, exploatare, întreţinere, evidenţă
şi control al patrimoniului
CAP. 7
Pregătirea personalului serviciului privat
- stabilirea modului de pregătire de specialitate şi fizică a personalului
- modul de participare la cursuri de calificare şi atestare
- participarea la concursurile profesionale
CAP. 8
Dispoziţii finale
- dispoziţii privind obligativitatea cunoaşterii şi aplicării prevederilor
regulamentului de către personalul serviciului privat
- dispoziţii privind intrarea în vigoare a regulamentului de organizare şi
funcţionare a serviciului privat.

Serviciul privat îşi îndeplineşte atribuţiile legale într-un sector de
competenţă stabilit cu avizul inspectoratului judeţean/al municipiului
Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.
Sectorul de competenţă cuprinde în mod obligatoriu teritoriul
operatorului economic sau al instituţiei publice care a constituit serviciul
privat.

AVIZAREA SECTORULUI DE COMPETENŢĂ
SE VA FACE PE BAZA URMĂTOARELOR
DOCUMENTE

1. Actul de constituire cu organigrama şi numărul de personal ale
serviciului privat.
2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului privat.
3. Planurile sau schiţele operatorilor economici/instituţiilor
publice/localităţilor din sectorul de competenţă pe care sunt
marcate sursele de alimentare cu apă, zonele greu accesibile şi
zonele vulnerabile la riscuri.
4. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru localităţile cu
care s-au încheiat contracte sau convenţii de intervenţie.
5. Planurile de răspuns.
6. Contractele sau convenţiile de intervenţie.
7. Tabelul cu materialele şi tehnica existentă în dotare.

