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Cap.1. DISPOZITII GENERALE 

 Art. 1 Criterii generale  
(1) Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta este o structura specializata, cu o dotare specifica, care se constituie în 
subordinea consiliului local, destinat sa execute activitati de prevenire, monitorizare si gestionare a situatiilor de urgenta 
în sectorul de competenta, asigura coordonarea de specialitate a activitatilor de aparare împotriva incendiilor si de 
protectie civila, îndeplineste atributiile de prevenire a riscurilor producerii unor situatii de urgenta, prin activitati de 
îndrumare si control, intervine în timp oportun pentru limitarea sau înlaturarea consecintelor situatiilor de urgenta si sa 
efectueze actiuni de ajutor si salvare a oamenilor si a bunurilor materiale  
în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situatii.  
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta îsi îndeplineste atributiile legale si presteaza servicii într-un sector de 
competenta stabilit cu acordul Inspectoratului pentru situatii de urgenta “Maior Constantin Ene” al judetului Bacau.  
(2) Sectorul de competenta cuprinde obligatoriu teritoriul localitatii.  
(3) Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta poate încheia contracte pentru  
asigurarea interventiei în situatii de urgenta cu alte servicii voluntare sau private pentru situatii de urgenta, cu acordul 
Inspectoratului pentru situatii de urgenta “Maior Constantin Ene” al judetului Bacau, în conditiile legii. Constituirea si 
dimensionarea structurilor serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta se face pe baza urmatoarelor criterii:  
a) tipurile de risc identificate în sectorul de competenta;  
b) clasificarea localitatilor din punct de vedere al riscului;  
c) numarul de locuitori din sectorul de competenta;  
d) caile de comunicatii rutiere si gradul de practicabilitate a acestora;  
e) sursele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor;  
f) suprafata sectorul de competenta;  
g) masurilor stabilite în Planul de analiza si acoperire a riscurilor, Planul de interventie  
(de raspuns) în functie de riscurile identificate în sectorul de competenta, planul de cooperare, Planul de evacuare în 
caz de urgenta. Înfiintarea, extinderea sau restrângerea activitatii, precum si desfiintarea unui Serviciu voluntar pentru 
situatii de urgenta se face numai cu avizul Inspectoratului pentru situatii de urgenta “Maior Constantin Ene” al judetului 
Bacau.  

 
Cap. 2 ORGANIZAREA SI ATRIBUTIILE SERVICIULUI VOLUNTAR 

 
Art. 2 Conducerea si structura organizatorica  
A. Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta înfiintat/organizat în subordinea Consiliului Local al comunei 
Cotofanesti, este condus de un sef, profesionist în domeniu si are în structura:  
a.Compartiment/specialisti pentru prevenire (inspectori de specialitate în domeniul apararii împotriva incendiilor si 
protectiei civile);  
b. Formatii de interventie – structuri specializate - care au în compunere echipaje/grupe de interventie specializate, 
organizate în raport cu categoriile si tipurile de autospeciale si utilaje folosite, precum si echipe specializate în functie de 
tipurile de riscuri identificate  
în sectorul de competenta, denumite în continuare formatii de interventie; cu dispecerat (deservit de personal care 
asigura permanenta în afara orelor de program);  
d. încapere pentru personal;  
e. încapere activitati administrative;  
f. magazie pentru materiale;  
g. atelier de reparatii si întretinere;  
B. Organizarea  
– conform Anexei nr. 2 din HCL Nr 8 .din 27.03.2009. “Organigrama Serviciul voluntar  
pentru situatii de urgenta”  
 



C. Personalul  
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta se încadreaza cu persoane apte de munca, cu vârsta cuprinsa între 18 – 50 
ani, femei si barbati, pe baza de cerere scrisa ca voluntar. Personalul va fi asigurat cu voluntari, care îndeplinesc 
urmatoarele conditii:  
- persoane apte de munca, cu o conditie fizica si stare de sanatate buna;  
- persoane care manifesta interes si disponibilitate pentru aceasta activitate;  
- persoane apte medical pentru activitati cu solicitare fizica si psihica crescuta ( vor  
prezenta adeverinta de sanatate);  
- persoane care nu detin functii, care prin specificul lor necesita prezenta la locul de  
munca în caz de dezastre;  
- persoane verificate si atestate de catre institutiile abilitate, pentru actiunile de  
interventie.  
Drepturile personalului ce se încadreaza Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta sunt urmatoarele :  
- Participarea activa la elaborarea si derularea programelor în domeniul situatiilor de  
urgenta;  
- Încadrarea în serviciu pe functii corespunzatoare pregatirii sale profesionale;  
- Asigurarea de catre beneficiarul voluntariatului a desfasurarii activitatilor în conditiile legale de protectie a muncii, în 
functie de natura si de caracteristicile activitatii respective;  
- Asigurarea de catre beneficiarul voluntariatului, în conditiile legii, împotriva riscurilor de accident si de boala ce decurg 
din natura activitatii, cu plata primelor de asigurare de catre beneficiarul voluntariatului; în lipsa asigurarii sau în cazul 
neplatii primelor de asigurare, costul prestatiilor medicale se suporta integral de catre beneficiarul voluntariatului;  
- Eliberarea de catre beneficiarul voluntariatului a unui certificat nominal care sa  
ateste calitatea de voluntar;  
- Rambursarea de catre beneficiarul voluntariatului, în conditiile prevazute în contract, a cheltuielilor efectuate de 
personalul voluntar pentru realizarea activitatii de interventie;  
- Durata timpului de lucru va fi în conformitate cu art. 108 si urmatoarele din legea Nr. 53/2003 – Codul muncii, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  
- Pastrarea locului de munca si a drepturilor salariale la institutia/operatorul economic la care este angajat, pe perioada 
în care participa la interventii, cursuri de pregatire sau concursuri profesionale;  
- Controlul medical anual, asigurat gratuit de consiliul local;  
- Gratuitati pe mijloacele de transport în comun, aflate sub autoritatea beneficiarului voluntariatului si/sau în baza 
contractelor încheiate între acesta si societatile private;  
- Uniforma, echipament de protectie, aparatura si mijloace de înstiintare, asigurate gratuit de beneficiarul voluntariatului;  
- Despagubirea corespunzatoare, de catre beneficiarul voluntariatului, în cazul în care pe timpul interventiei i s-a 
degradat îmbracamintea ori alte bunuri personale;  
- Exonerarea de raspundere materiala pentru daunele produse pe timpul actiunilor de interventie executate cu 
respectarea procedurilor specifice;  
- Dreptul la antidot adecvat mediului de lucru pe timpul interventiei, asigurat de beneficiarul voluntariatului sau de 
beneficiarul interventiei;  
- Hrana gratuita, în echivalentul a cel putin 2000 de calorii/zi, în cazul operatiunilor de peste 4 ore, asigurata de 
beneficiarul voluntariatului sau de beneficiarul interventiei;  
- Drepturi de deplasare, cazare si diurna pe timpul cât se afla la cursuri de pregatire si concursuri profesionale 
organizate în afara localitatii în care actioneaza serviciul de urgenta voluntar, acordate de beneficiarul voluntariatului 
conform legii;  
- Compensatii în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii si la celelalte activitati prevazute în programul 
serviciului de urgenta voluntar; cuantumul orar al compensatiei acordate voluntarului se stabileste si se achita de 
consiliul local, diferentiat pe categorii de functii si nu poate fi mai mic decât cuantumul orar calculat la valoarea salariului 
lunar minim pe economie.  
Obligatiile personalului ce încadreaza Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta sunt urmatoarele:  
- Sa respecte cu strictete clauzele contractului de voluntariat;  
- Sa îndeplineasca sarcinile primite si atributiile stabilite prin regulamentul de functionare aprobat de beneficiarul 
voluntariatului;  
- Sa pastreze confidentialitatea informatiilor la care are acces în cadrul activitatii de voluntariat;  
- Sa respecte timpul de prezentare în caz de alerta la locul stabilit de beneficiarul voluntariatului;  
- Sa participe la cursurile de instruire organizate sau stabilite de beneficiarul voluntariatului;  
- Sa utilizeze în conditii de eficienta, eficacitate si economicitate bunurile aflate în folosinta serviciului de urgenta 
voluntar si sa actioneze pentru pastrarea mijloacelor tehnice din dotarea acestuia în perfecta stare de functionare;  
- Sa sesizeze organele în drept despre neregulile din domeniul de activitate constatate în sectorul de competenta;  
- Sa fie respectuos, cuviincios si corect în relatiile cu personalul serviciului de urgenta voluntar si sa dovedeasca 
solicitudine si respect fata de orice persoana;  
- Sa acorde sprijin colegilor pe timpul executarii misiunilor de interventie;  
- Sa fie disciplinat si sa dovedeasca probitate profesionala si morala în întreaga activitate;  
- Prin întregul sau comportament sa se arate demn de consideratia si încrederea impuse de statutul de voluntar;  
- Sa îsi probeze calitatea de voluntar, în exercitarea atributiilor specifice, cu legitimatia eliberata de beneficiarul 
voluntariatului;  



- Sa poarte pe timpul interventiei uniforma si echipament cu însemne specifice pe care sa-l pastreze si întretina 
corespunzator.  
 
Art. 3 Relatiile dintre structurile serviciului  
Activitatile ce se desfasoara pentru acoperirea riscurilor potentiale în sectorul de competenta atât din punct de vedere 
preventiv, cât si din punct de vedere operational la care participa Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta vor fi 
organizate de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta (C.L.S.U.) si verificate de presedintele acestuia, respectiv 
primarul localitatii..  
Seful serviciului este seful personalului din compartimentul/specialisti pentru prevenire, formatiei de interventie si 
atelierului de reparatie si întretinere, care conduce nemijlocit atât activitatile de pregatire cât si actiunile de prevenire si 
interventie desfasurate în sectorul de competenta.  
Relatii dintre/cu alte posturi:  
a. ierarhice : - Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta se subordoneaza nemijlocit conducatorului unitatii 
administrativ-teritoriale;  
- personalul serviciului se subordoneaza nemijlocit sefului de serviciu;  
- personalul ce încadreaza echipajul/grupa de interventie /echipa  
specializata se subordoneaza nemijlocit sefului echipajului/grupei de interventie /echipei specializata.  
b. functionale: colaboreaza cu celelalte compartimente din primarie, cu consiliul local si institutiile din unitatea 
administrativ-teritoriala pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;  
c. de control: controleaza respectarea legalitatii în domeniul apararii împotriva incendiilor si protectie civile de catre 
institutiile, operatorii economici si cetatenii de pe raza unitatii administrativ-teritoriale.  
Art. 4 Organizarea pe ture a serviciului voluntar  
A. Operationalizarea, asigurarea alarmarii si interventiei graduale în cazul situatiilor  
de urgenta, astfel:  
- La amplasarea în teritoriu a formatiilor de interventie se tine seama de urmatoarele criterii operationale:  
a) timpul mediu de alertare: 5 - 10 minute, în functie de anotimp si de ora din zi sau din noapte la care s-a produs 
situatia de urgenta;  
b) timpul de raspuns;  
c) raza medie a sectorului de competenta: 5 - 10 km;  
d) viteza medie de deplasare a autospecialelor de interventie: 50 km/h.  
Timpul maxim de raspuns: ( atunci când serviciul lucreza în ture)  
- când voluntarii sunt la domiciliu, timpul se mareste cu 60 de minute  
a) la obiectivele care prezinta risc ridicat: 10 minute;  
b) în cel mai îndepartat punct din sectorul de competenta stabilit: 30 de minute;  
c) în celelalte localitati cu care s-au încheiat contracte sau conventii de interventie: 45 de minute.  
Criteriile operationale se coreleaza, dupa caz, cu criteriul complementaritatii dat de existenta în sectorul de competenta 
a serviciilor private pentru situatii de urgenta.  
Raspunderea pentru asigurarea capacitatii de interventie revine Comitetului Local si sefului Serviciul voluntar pentru 
situatii de urgenta, aceasta putând fi verificata periodic prin alarmarea formatiilor de interventie cu aducerea personalului 
si scoaterea tehnicii pe locul de adunare.  
Pentru asigurarea starii de operativitate si a capacitatii optime de raspuns a Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta, 
a autoritatilor administratiei publice locale si functionarea corespunzatoare a comitetelor locale pentru situatii de urgenta, 
alarmarea personalului cu atributii în domeniul situatiilor de urgenta si dezastrelor este asigurata de personalul din 
serviciul de permanenta organizat la sediul consiliului local. La primirea atentionarilor privind iminenta producerii unor 
situatii de urgenta sa se instituie serviciul de permanenta cu 1/3 din personal la toate Serviciile voluntare pentru situatii 
de urgenta ale consiliilor locale/primariilor din zona de risc.  
Numarul de telefon si modalitatile de anuntare ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta vor fi afisate la sediile 
tuturor institutiilor publice si operatorilor economici, precum si în toate locurile/spatiile publice de pe raza localitatii.  
Posturile telefonice stabilite de primari pentru primirea anunturilor privind producerea unor situatii de urgenta vor fi 
functionale pe întreaga durata a celor 24 ore, iar personalul de serviciu instruit pentru completarea notei de anuntare, 
precum si pentru alarmarea personalului Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, Centrului Operativ si Serviciului 
Voluntar pentru Situatii de Urgenta.  
La fiecare serviciu de permanenta pentru anuntarea/primirea anunturilor/avertizarilor se va asigura un aparat FAX 
pentru primirea avertizarilor meteorologice si altor comunicate de la esaloanele superioare, precum si tabele cu numere 
de telefon utile în cazul producerii unor situatii de urgenta: Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta, Serviciul 
profesionist pentru situatii de urgenta, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, Serviciul Voluntar pentru Situatii de 
Urgenta, numar unic apeluri de urgenta-112, ambulanta, prefectura, consiliul judetean, servicii de  
gospodarire a apei, electricitate, gaze etc.  
Alarmarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta în scopul desfasurarii actiunilor de interventie sau prin exercitii 
de antrenament se face de Presedintele Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta (C.L.S.U.) si/sau de seful 
Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta din dispozitia presedintelui Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta sau 
înlocuitorului legal al acestuia, prin punerea în aplicare a Planului de înstiintare si alarmare al Serviciului voluntar  
pentru situatii de urgenta.  
Verificarea starii de operativitate a Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta se executa semestrial de catre 
presedintele Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si anual de personal cu atributii din cadrul Inspectoratului 



pentru Situatii de Urgenta „Maior Constantin Ene“ al Judetului Bacau prin exercitii de alarmare si interventie (în timpul 
sau în afara programului).  
Prin exercitii de alarmare se verifica si capacitatea de raspuns a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta (C.L.S.U.) 
si a Centrului Operativ (C.O.), pe baza Planului de înstiintare si alarmare al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta. 
Aceasta activitate se desfasoara anual de regula pe timpul executarii controalelor de personalul cu atributii din cadrul 
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Maior Constantin Ene “al Judetului Bacau. Evidenta prezentarii personalului si 
a participarii acestuia la interventie se face de catre personalul care asigura permanenta la sediul consiliului local sau la 
sediul Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta (sau de o persoana desemnata de acesta în acest scop).  
Art. 5 Ducerea actiunilor de interventie.  
Derularea interventiei se face gradual, dupa caz, astfel:  
a) alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anuntarea/alertarea structurilor profesioniste de interventie ale 
Inspectoratului pentru situatii de urgenta “Maior Constantin Ene” al judetului Bacau, precum si a serviciului 
privat/voluntar cu care s-a încheiat un contract/o conventie de interventie;  
b) interventia propriu-zisa efectuata de serviciile voluntare;  
c) sprijinul acordat interventiei (în tehnica si personal specializat) de catre serviciul  
privat/voluntar cu care s-a încheiat un contract/o conventie de interventie;  
d) sprijinul acordat interventiei (în tehnica si personal specializat) de catre structurile profesioniste.  
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta solicita în sprijin interventia serviciilor private pentru situatii de urgenta si a 
celor voluntare cu care a încheiat contracte/conventii de interventie sau, dupa caz, a serviciilor profesioniste pentru 
situatii de urgenta, ori de câte ori amploarea situatiei de urgenta depaseste capacitatea de raspuns a acestuia.  
Pregatirea si desfasurarea actiunilor de interventie are la baza urmatoarele principii:  
- prioritatea salvarii vietilor omenesti fata de orice alte actiuni;  
- asigurarea logistica a interventiei;  
- cooperarea continua cu alte forte si formatiuni participante la interventie.  
Constituirea formatiilor pentru interventie:  
- în cazul alarmarii pentru interventie, se considera ca s-a realizat capacitatea de interventie, atunci când s-au prezentat 
pe locul de adunare 2/3 din personalul Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta cu dotarea de baza completa;  
- dotarile speciale se încarca pentru a fi transportate la locul interventiei doar daca se impune folosirea lor în scopul 
prevenirii agravarii situatiilor de urgenta, limitarii sau înlaturarii consecintelor acesteia.  
La primirea anuntului despre producerea unei situatii de urgenta, seful serviciului trebuie sa retina:  
- date cunoscute despre situatia de urgenta produsa, cauzele acesteia, particularitati ale zonei în care urmeaza sa 
intervina;  
- itinerarul de deplasare;  
- asigurarea legaturilor, modul de transmitere a datelor si informatiilor;  
- ce forte si mijloace mai sunt implicate în interventie;  
- cine conduce actiunile de interventie, locul de adunare dupa terminarea interventiei;  
- asigurarea logistica a interventiei.  
NOTA: teritoriul fiecarei localitati constituie SECTORUL DE COMPETENTA EXCLUSIVA a fiecarui Presedinte al 
Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta care este direct raspunzator de organizarea si conducerea interventiilor în 
cazul situatiilor de urgenta cu forte, tehnica si materiale proprii.  
Pentru interventii în afara sectorului de competenta, seful serviciului (înlocuitorul legal) va cere aprobarea Presedintelui 
Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta (C.L.S.U.).  
Art. 6 Atributiile serviciului voluntar pentru situatii de urgenta  

A. ATRIBUTII GENERALE ALE SERVICIULUI 
a) Executa, cu forte proprii sau în cooperare, operatiuni si activitati de înstiintare, avertizare, alarmare, alertare, 
recunoastere, cercetare, evacuare, adapostire, cautare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenta 
medicala de urgenta, stingere a incendiilor, depoluare, protectie N.B.C. si decontaminare, filtrare si transport de apa, 
iluminat, protectie a bunurilor materiale, mediului si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru 
supravietuirea populatiei afectate, precum si alte masuri de protectie a cetatenilor în caz de situatii de urgenta;  
b) Participa cu formatii de interventie/solicita sprijinul altor forte stabilite si aprobate pentru/la interventii în sectorul/în 
afara sectorului de competenta;  
c) Desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si masurilor de aparare 
împotriva incendiilor si de protectie civila;  
d) Verifica modul de aplicare a normelor, dispozitiilor, instructiunilor si masurilor care privesc apararea împotriva 
incendiilor si protectia civila, în sectorul de competenta;  
e) Executa actiuni de interventie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor, protectia persoanelor 
si a bunurilor periclitate de incendii;  
f) Acorda ajutor, în conditiile legii, persoanelor a caror viata este pusa în pericol în caz de explozie, inundatii, alunecari 
de teren, accidente, precum si în caz de dezastre.  

B. ATRIBUTIILE COMPARIMENTULUI/SPECIALISTILOR PENTRU 
PREVENIRE 

- planifica si desfasoara controale, verificari si alte activitati de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale 
si stabileste masurile necesare pentru cresterea nivelului de securitate al cetatenilor si bunurilor;  



- desfasoara activitati de informare publica pentru cunoasterea de catre cetateni a tipurilor de risc specifice sectorului de 
competenta, masurilor de prevenire, precum si a conduitei de urmat pe timpul situatiilor de urgenta;  
- participa la elaborarea reglementarilor specifice sectorului de competenta în domeniul prevenirii si interventiei în situatii 
de urgenta;  
- monitorizeaza si evalueaza tipurile de risc;  
- participa la elaborarea si derularea programelor pentru pregatirea personalului propriu, precum si a populatiei;  
- controleaza si îndruma în domeniul apararii împotriva incendiilor si protectiei civile operatorii economici/institutiile si 
structurile subordonate consiliului local;  
- participa la identificarea resurselor umane si materialelor disponibile pentru raspuns în situatii de urgenta si tine 
evidenta acestora;  
- stabileste conceptia de interventie si elaboreaza/ coordoneaza elaborarea documentelor operative de raspuns;  
- planifica si desfasoara exercitii, aplicatii si alte activitati de pregatire, pentru verificarea viabilitatii documentelor 
operative;  
- organizeaza evidenta privind interventiile, analizeaza periodic situatia operativa si valorifica rezultatele;  
- participa la cercetarea cauzelor de incendiu, a conditiilor si împrejurarilor care au determinat ori au favorizat 
producerea accidentelor si dezastrelor;  
- constata prin personalul desemnat, încalcarea dispozitiilor legale din domeniul de competenta;  
- acorda sprijin unitatilor de învatamânt în organizarea si desfasurarea activitatilor de pregatire a concursurilor cercurilor 
de elevi „Prietenii pompierilor” si „Cu viata mea apar viata”;  
- asigura informarea organelor competente privind actiunile desfasurate;  
- desfasoara activitati privind solutionarea petitiilor în domeniul specific;  
- pentru identificarea si evaluarea tipurilor de risc specifice sectorului de competenta, precum si pentru stabilirea 
masurilor în domeniul prevenirii si interventiei, participa împreuna cu consiliul local la întocmirea „Planului de analiza si 
acoperire al riscurilor” în sectorul de competenta, pe baza schemei cu riscurile teritoriale întocmita de Inspectoratul 
pentru Situatii de Urgenta “Maior Constantin Ene” al judetului Bacau;  
- supravegherea unor activitati cu public numeros de natura religioasa, cultural-sportiva sau distractiva, sarbatori 
traditionale si altele;  
- cunoasterea nemijlocita a gradului real de protectie asigurat în institutii si adoptarea celor mai corespunzatoare masuri 
pentru îmbunatatirea acestuia.  

C. ATRIBUTIILE FORMATIILOR DE INTERVENTIE 
Actiunile de interventie au ca scop salvarea vietii oamenilor, a bunurilor materiale, a protectiei mediului, înlaturarea 
efectelor situatiilor de urgenta precum si normalizarea activitatilor economico – sociale si se desfasoara pe baza 
urmatoarelor principii:  
- salvarea cu prioritate a vietii oamenilor;  
- actiunile de interventie se desfasoara pe teritoriul localitatii;  
- subordonarea ierarhica Sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;  
- cooperarii si complementaritatii cu alte forte implicate în interventie;  
- încadrarii cu voluntari;  
- admiterii la interventie a personalului pe baza de verificari si atestari organizate de forurile competente;  
- asigurarii dotarii materiale si a logisticii de catre Consiliul Local.  

D. ATRIBUTIILE ECHIPAJELOR/GRUPELOR DE INTERVENTIE SI A 
ECHIPELOR SPECIALIZATE 

- organizeaza interventia unitara a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta si înlaturarea efectelor negative ale 
calamitatilor naturale si catastrofelor;  
- în cazul aparitiei unor situatii de urgenta, anunta imediat conducerea unitatii administrativ-teritoriale si Inspectoratul 
pentru Situatii de Urgenta “Maior Constantin Ene” al Judetului Bacau, stabilind împreuna cu conducatorii locurilor de 
munca masurile necesare ce se impun;  
- cerceteaza, identifica si evalueaza efectele dezastrului care s-a produs în sectorul de competenta;  
- transmite date si informatii Centrului Operativ al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta (C.L.S.U.);  
- organizeaza cautarea si salvarea oamenilor surprinsi sub darâmaturi – salvarea victimelor rezultate în urma incendiilor, 
accidentelor rutiere de mari proportii, aviatice, feroviare, exploziilor sau avariilor tehnologice;  
- salvarea persoanelor si bunurilor materiale în caz de inundatii sau accidente la baraje hidrotehnice;  
- salvarea oamenilor si animalelor în cazul unor accidente în care au fost implicate substante chimice sau radioactive;  
- participarea la asigurarea cu apa potabila a populatiei din zona dezastrului sau a accidentului major;  
- participarea la distribuirea hranei si a bunurilor de prima necesitate pentru persoanele sinistrate;  
- participarea temporara la actiuni de refacere a constructiilor si a unor lucrari de mica dimensiune;  
- participarea instalarea taberelor pentru sinistrati si la actiunile ce se desfasoara pentru asigurarea conditiilor de trai ale 
acestora;  
- asigurarea iluminatului pe timp de noapte pentru necesitati proprii de interventie sau la cererea altor servicii de 
urgenta;  
- participarea la pregatirea în domeniul situatiilor de urgenta a salariatilor si a populatiei din sectorul de competenta.  
Art. 7 Atributiile atelierului  
Personalul specializat din cadrul atelierului executa:  
• lucrari de asistenta la autospecialele de interventie;  



• lucrari de interventie tehnica la utilaje de interventie;  
• lucrari de asistenta tehnica a accesoriilor de interventie;  
• zilnic verificarea si îngrijirea mijloacelor tehnice din dotarea serviciului;  
• spalarea si curatirea generala a mijloacelor de interventie;  
• gresarea si ungerea autospecialelor;  
• control tehnic la autospeciale, utilaje si accesorii.  
Autospecialele, motopompele si utilajele cu defectiuni sunt scoase din interventie, despre acest lucru este anuntat 
obligatoriu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Maior Constantin Ene” al Judetului Bacau.  

Cap. 3 ATRIBUTIILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA SERVICIULUI 
VOLUNTAR 

A. ATRIBUTIILE SEFULUI DE SERVICIU  
Este personal angajat al consiliului local, profesionist în domeniu, responsabil de capacitatea de interventie a serviciului.  
Are urmatoarele atributii:  
- planifica si conduce personal pregatirea si evaluarea personalului serviciului voluntar;  
- conduce si coordoneaza nemijlocit activitatea de pregatire si desfasurarea exercitiilor practice si teoretice;  
- conduce si coordoneaza activitatea formatiilor de interventie în toate situatiile întâlnite pe timpul interventiilor;  
- se preocupa pentru participarea personalului serviciului voluntar la cursurile de atestare;  
- asigura mobilizarea membrilor serviciului voluntar pentru participarea la interventii, precum si la exercitiile de pregatire;  
- raspunde de evidenta personalului care încadreaza serviciul voluntar;  
- raspunde de mentinerea starii de înzestrare cu tehnica si materiale de buna calitate;  
- face propuneri pentru schimbarea sau completarea efectivelor serviciului;  
- efectueaza instructajul lunar privind Normele de Tehnica Securitatii Muncii cu toti membrii serviciului, consemnând 
aceasta în fisele individuale.  
B. ATRIBUTIILE SPECIALISTULUI PENTRU PREVENIRE  
(inspectorului de protectie civila)  
- Raspunde de organizarea si desfasurarea tuturor activitatilor de protectie civila, în domeniul situatiilor de urgenta si 
dezastrelor potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instructiunilor si ordinelor în vigoare;  
- Întocmeste, actualizeaza, pastreaza si pune în aplicare documentele operative de interventie si raspuns în cazul 
producerii situatiilor de protectie civila;  
- Verifica mentinerea în permanenta a starii de operativitate a punctelor de comanda de protectie civila si dotarea 
acestora conform normativelor în vigoare;  
- Asigura masurile organizatorice necesare privind înstiintarea si aducerea personalului cu atributii în domeniul protectiei 
civile la sediile respective, în mod oportun, în caz de dezastre sau la ordin;  
- Conduce lunar pregatirea formatiilor de interventie de protectie civila;  
- Verifica prin exercitii de alarmare viabilitatea, starea de operativitate si de interventie;  
- Elaboreaza si aduce la îndeplinire planurile privind activitatile de protectie civila anuale si lunare, de pregatire a 
formatiilor de interventie, a salariatilor si populatiei;  
- Conduce, lunar instructajele si sedintele de pregatire organizate si tine evidenta participarii la pregatire;  
- Întocmeste documentatii si situatii pe line de transmisiuni, alarmare, protectie N .B.C. deblocare - salvare, medicala, 
sanitar – veterinara, evacuare, logistica, dezastre, situatii de urgenta, etc.;  
- Raspunde de asigurarea masurilor de protectie a populatiei, bunurilor materiale, valorilor culturale si mediului 
înconjurator împotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenta, dezastrelor si conflictelor armate;  
- Tine evidenta cu necesarul si existentul materialelor si mijloacelor de protectie individuala necesare populatiei si 
salariatilor din zona de competenta;  
- Raspunde de mentinerea în stare de operativitate/întretinere a adaposturilor de protectie civila, de evidenta si 
respectarea normelor privind întrebuintarea acestora;  
- Prezinta informari cu privire la realizarea masurilor de protectie civila, a pregatirii si alte probleme specifice;  
- Propune masuri de îmbunatatire a activitatii de protectie civila, în domeniul situatiilor de urgenta si dezastrelor în zona 
competenta;  
- Acorda asistenta tehnica de specialitate institutiilor si operatorilor economici clasificati din punct de vedere al protectiei 
civile si verifica îndeplinirea masurilor stabilite potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instructiunilor si ordinelor în 
vigoare;  
- Participa la activitatile de prevenire(controale, cursuri, instructaje, analize, consfatuiri, concursuri) organizate de 
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Mr. Constantin Ene” al judetului Bacau si la actiunile interventie în zona de 
competenta;  
- Participa la convocari, bilanturi, analize si alte activitati conduse de esaloanele superioare;  
- Prezinta propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri si cheltuieli a fondurilor necesare pentru înzestrarea 
formatiilor de interventie si realizarea masurilor de protectie civila;  
- Raspunde de respectarea regulilor de pastrare mânuire si evidenta a documentelor secrete si nesecrete, hartilor si 
literaturii de protectie civila;  
- Executa atributiile prevazute în legile, regulamentele si instructiunile în vigoare.  
 
 
 



C. ATRIBUTIILE CADRULUI TEHNIC CU ATRIBUTII ÎN DOMENIUL APARARII 
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 
- Este direct subordonat Sefului Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta Specialistul pentru prevenire (cadrul 
tehnic/consilierul cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor), desemnat la nivelul autoritatilor administratiei 
publice locale, operatorilor economici/ institutiilor publice subordonate acestora, au urmatoarele obligatii principale:  
a) elaboreaza programele de optimizare a capacitatii de aparare împotriva incendiilor în domeniul de activitate al 
autoritatii respective;  
b) controleaza modul de aplicare a prevederilor legale privind apararea împotriva incendiilor, în cadrul institutiei publice 
care l-a desemnat;  
c) elaboreaza si supun spre analiza primarului sau conducatorului institutiei, dupa caz, raportul anual de evaluare a 
nivelului de aparare împotriva incendiilor din domeniul de activitate;  
d) analizeaza anual respectarea încadrarii în criteriile de performanta a serviciilor de urgenta din institutiile si unitatile 
subordonate, dotarea cu mijloace de aparare împotriva incendiilor si fac propuneri de optimizare a acestora;  
e) elaboreaza si înainteaza spre aprobare programe de informare si educatie specifica;  
f) participa la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare împotriva incendiilor la nivelul unitatii administrativ teritoriale, 
institutiei sau operatorului economic;  
g) propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare împotriva incendiilor, 
dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea împotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice;  
h) acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situatii de urgenta în îndeplinirea 
atributiilor;  
i) raspunde de asigurarea masurilor de protectie a populatiei, bunurilor materiale, valorilor culturale si mediului 
înconjurator împotriva efectelor incendiilor;  
j) întocmeste, actualizeaza, pastreaza si pune în aplicare documentele operative de interventie si raspuns în cazul 
producerii incendiilor;  
k) verifica prin exercitii de alarmare viabilitatea, starea de operativitate si de interventie a formatiilor de interventie;  
l) întocmeste documentatii si situatii pe linia apararii împotriva incendiilor;  
m) atentioneaza cetatenii asupra unor masuri preventive specifice în sezoanele de primavara si toamna, în perioadele 
caniculare si cu seceta prelungita sau când se înregistreaza vânturi puternice;  
n) raspunde de pregatirea si informarea populatiei din zona de competenta;  
o) supravegheaza unele activitati cu public numeros de natura religioasa, cultural-sportiva sau distractiva, sarbatori 
traditionale, etc.;  
p) propune masuri de îmbunatatire a activitatii de aparare împotriva incendiilor la nivelul unitatii administrativ-teritoriale;  
q) acorda asistenta tehnica de specialitate institutiilor si obiectivelor economice subordonate primariei (unitati de 
învatamânt, unitati sanitare, camine culturale) si verifica îndeplinirea masurilor stabilite;  
r) executa atributiile prevazute în legile, regulamentele si instructiunile în vigoare.  
Formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale pentru specialistii pentru prevenire (cadre tehnice/ 
consilieri) se realizeaza de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila, pe baza standardelor 
ocupationale recunoscute la nivel national sau în centre de formare si evaluare abilitate prin lege, avizate de 
Inspectoratul General, pe baza standardelor ocupationale.  
 

D. ATRIBUTIILE SPECIALISTULUI DE PREVENIRE 
- desfasoara activitati de informare publica pentru cunoasterea de catre cetateni a tipurilor de risc specifice sectorului de 
competenta, masurilor de prevenire, precum si a conduitei de urmat pe timpul situatiilor de urgenta;  
- desfasoara controale, verificari si alte activitati de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale si stabileste 
masurile necesare pentru cresterea nivelului de securitate al cetatenilor si bunurilor;;  
- monitorizeaza si evalueaza tipurile de risc;  
- participa la elaborarea si derularea programelor pentru pregatirea personalului propriu, precum si a populatiei;  
- controleaza si îndruma în domeniul apararii împotriva incendiilor si protectiei civile, operatorii economici/institutiile si 
structurile subordonate consiliului local;  
- participa la exercitii, aplicatii si alte activitati de pregatire, pentru verificarea viabilitatii documentelor operative;  
- participa la cercetarea cauzelor de incendiu, a conditiilor si împrejurarilor care au determinat ori au favorizat 
producerea accidentelor si dezastrelor;  
- constata încalcarea dispozitiilor legale din domeniul de competenta;  
- acorda sprijin unitatilor de învatamânt în organizarea si desfasurarea activitatilor de pregatire a concursurilor cercurilor 
de elevi „Prietenii pompierilor” si „Cu viata mea apar viata”;  
- asigura informarea organelor competente privind actiunile desfasurate;  
- desfasoara activitati privind solutionarea petitiilor în domeniul specific;  
- supravegherea unor activitati cu public numeros de natura religioasa, cultural-sportiva sau distractiva, sarbatori 
traditionale si altele;  
- cunoasterea nemijlocita a gradului real de protectie asigurat în zona de competenta si  
adoptarea celor mai corespunzatoare masuri pentru îmbunatatirea acestuia.  

E. ATRIBUTIILE SEFULUI FORMATIEI DE INTERVENTIE 
- conduce nemijlocit activitatea de pregatire a formatiilor de interventie, desfasurarea sedintelor de pregatire si a 
exercitiilor practice si teoretice;  



- conduce activitatea formatiei de interventie în toate situatiile pe timpul interventiei;  
- raspunde de mobilizarea membrilor formatiilor pentru participarea la interventii, precum si la exercitiile de pregatire;  
- raspunde de evidenta personalului care încadreaza formatia de interventie;  
- raspunde de mentinerea starii de operativitate a tehnicii si materialelor din înzestrarea formatiei de interventie;  
- face propuneri pentru schimbarea sau completarea efectivelor;  
- face propuneri pentru completarea sau preschimbarea tehnicii si materialelor deteriorate sau uzate pe timpul 
interventiei;  
- efectueaza instructajul lunar privind Normele de Tehnica Securitatii Muncii cu toti membrii detasamentului, 
consemnând aceasta în fisele individuale.  

F. ATRIBUTIILE SEFULUI ECHIPAJULUI/GRUPEI DE INTERVENTIE 
/ECHIPEI SPECIALIZATE. 

Este seful nemijlocit al personalului din compunerea echipajului/grupei de interventie /echipei specializata si are 
urmatoarele atributii:  
- pastreaza evidenta membrilor echipajului/grupei de interventie /echipei specializate pe care o conduce;  
- se preocupa în permanenta de mentinerea în permanenta stare de functionare a tehnicii din dotare;  
- mobilizeaza si conduce grupa/echipajul/echipa la activitatile la care ia parte;  
- coordoneaza activitatea membrilor echipajul/grupa de interventie /echipa specializata, stabilind atributiile fiecaruia în 
cazul participarii la interventie;  
- raspunde de pastrarea si respectarea N.T.S.M. pe timpul pregatirii si participarii la interventii;  
- informeaza seful serviciului si/sau seful formatiei imediat ce survine o modificare în structura echipajului/grupei de 
interventie/echipei specializate sau a datelor personale ale membrilor (schimbare de nume, loc de munca, domiciliu, 
numar de telefon, etc.);  

G. ATRIBUTIILE MEMBRILOR ECHIPAJELOR/GRUPELOR DE 
INTERVENTIE SI ECHIPELOR SPECIALIZATE 

Personalul Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta  
1. Atributii generale:  
- participa la pregatirea teoretica, exercitii si aplicatii practice, situatii speciale si concursuri profesionale;  
- raspund prompt la apelul lansat în cazul producerii unor situatii de urgenta, se prezinta rapid la locul stabilit si participa 
efectiv la actiunea pentru care au fost chemati;  
- se preocupa de întretinerea si folosirea judicioasa a dotarii;  
- poarta echipament de protectie specific, în cadrul tuturor actiunilor la care participa:situatii de urgenta, exercitii si 
aplicatii practice, concursuri, etc.  
- în cadrul echipajului/grupei de interventie /echipei specializata, se pot stabili functii speciale pe care membrii acestora 
le îndeplinesc în paralel cu atributiile de baza pe care le au.  
2. Misiunile principale:  
.. în domeniul apararii împotriva incendiilor:  
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta executa misiuni specifice de prevenire si stingere a incendiilor, pentru 
limitarea efectelor sinistrelor, precum si activitati de descarcerare si de urgenta medicala prespitaliceasca.  
Organizarea si functionarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta se bazeaza pe principiile legalitatii, 
autonomiei, responsabilitatii, corelarii cerintelor si resurselor, cooperarii si solidaritatii, în vederea:  
a) pregatirii preventive si protectiei prioritare a populatiei;  
b) realizarii conditiilor necesare supravietuirii în situatii de urgenta;  
c) participarii la protectia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu si a bunurilor materiale, precum si a mediului;  
d) desfasurarii pregatirii profesionale a personalului;  
e) organizarii si executarii interventiei operative pentru limitarea si înlaturarea efectelor situatiilor de urgenta;  
Aplicarea acestor principii vizeaza urmatoarele obiective:  
a) timpul de raspuns si operativitatea permanenta;  
b) supletea organizatorica;  
c) capacitatea de raspuns credibila;  
e) parteneriatul operational intensificat;  
f) interventia graduala;  
g) interoperabilitatea la nivel local;  
.. În cazul avarierii sau distrugerii cladirilor:  
- depasirea obstacolelor;  
- înlaturarea darâmaturilor sau partilor din darâmaturi;  
- localizarea persoanelor surprinse sub darâmaturi;  
- acordarea primului ajutor de urgenta;  
- transportul persoanelor în afara zonelor periculoase;  
- asigurarea cladirilor care ameninta cu prabusirea;  
- darâmarea cladirilor sau a partilor de cladiri care ameninta cu prabusirea;  
- marcarea si asigurarea zonelor periculoase;  
- salvarea persoanelor si bunurilor materiale.  
.. În cazul inundatiilor si înzapezirilor:  
- salvarea persoanelor, animalelor si bunurilor materiale surprinse de apa sau sub apa si/sau înzapezite;  



- sprijinirea fortelor care intervin pentru consolidarea digurilor;  
- participarea la închiderea rupturilor de diguri;  
- participarea la actiunile de înlaturare a obiectelor dure aflate în apa în dreptul unor zone sau puncte vulnerabile;  
- înlaturarea zapezilor sau a unor dopuri de gheata;  
- curatirea (degajarea) canalelor de evacuare a apelor sau a zonelor afectate de inundatii si/sau gheturi.  
• În cazul producerii unor accidente chimice, radiologice, biologice, accidentelor tehnologice si  
pe cai de comunicatii:  
- izolarea si marcarea zonelor periculoase;  
- sprijinirea actiunilor de evacuare a populatiei, animalelor si bunurilor materiale;  
- desfasurarea actiunilor de interventie la mijloacele de transport sau instalatiile accidentate, avariate sau distruse;  
- decontaminarea personalului, tehnicii si terenului.  
Electromecanic.  
Se subordoneaza sefului echipajului/grupei de interventie /echipei specializata. Pe timpul pregatirii si desfasurarii 
interventiei are urmatoarele atributiuni:  
- se preocupa de perfectionarea cunostintelor individuale în domeniul specialitatii pe care  
este încadrat; - raspunde de functionarea a mijloacelor de transmisiuni – alarmare din dotarea serviciului;  
- stabileste legatura prin radio si telefon cu Punctul de conducere al interventiei, respectând caracteristicile si regulile de 
lucru stabilite de acestea;  
- raporteaza orice modificare a viabilitatii si posibilitatilor de comunicare;  
- transmite si primeste mesaje, le comunica celor interesati sau carora li se adreseaza, în cel mai scurt timp;  
- completeaza documentele specifice acestor activitati;  
- întretine mijloacele de comunicatie si alarmare din dotare si asigura în cazul defectiunilor, repunerea lor în functiune;  
- desfasoara activitatile simple de întretinere;  
- propune masuri logistice pe linie de comunicatii;  
- raporteaza la ordin masurile de interventie luate pe linia specialitatii sale.  
Asistent medical (traumatologie /Sora de Cruce Rosie/sanitar).  
Se subordoneaza sefului echipajului/grupei de interventie /echipei specializata. Pe timpul pregatirii si desfasurarii 
interventiei are urmatoarele atributiuni:  
- se preocupa de perfectionarea cunostintelor individuale în domeniul specialitatii pe care este încadrat;  
- acorda ajutorul medical de urgenta si coordoneaza masurile de prim ajutor ale celorlalte formatiuni la locul interventiei;  
- amenajeaza dupa caz adaposturi, locuri de adunare pentru raniti;  
- mentine permanent echipate gentile/trusele de prim ajutor, se ocupa de completarea mijloacelor si materialelor pe linie 
sanitara ale serviciului;  
- desfasoara activitatile simple de întretinere;  
- informeaza conducatorul interventiei despre masurile ce trebuie luate pentru acordarea primului ajutor;  
Electricianul.  
Se subordoneaza sefului echipajului/grupei de interventie /echipei specializata. Pe timpul pregatirii si desfasurarii 
interventiei are urmatoarele atributiuni:  
- se preocupa de perfectionarea cunostintelor individuale în domeniul specialitatii pe care este încadrat;  
- se intereseaza si verifica daca la locul de interventie exista conductori, instalatii sau aparate electrice sub tensiune, 
care ar pune în pericol viata celor ce intervin, ia masuri de marcare, izolare sau întrerupere a acestora si asigura conditii 
de interventie pe aceasta linie;  
- stabileste si realizeaza legaturile electrice de functionare a tehnicii si echipamentelor de interventie actionate electric;  
- asigura iluminatul la locul interventiei;  
- verifica dupa fiecare interventie cablurile electrice, tehnica si aparatura actionate electric, care au fost folosite la 
interventie;  
- desfasoara activitatile simple de întretinere;  
- informeaza conducatorul interventiei despre masurile luate;  
Salvator (cercetas - purtatorul aparatului de respiratie, brancardier).  
Se subordoneaza sefului echipajului/grupei de interventie /echipei specializata. Pe timpul pregatirii si desfasurarii 
interventiei are urmatoarele atributiuni:  
- se preocupa de perfectionarea cunostintelor individuale în domeniul specialitatii pe care este încadrat;  
- verifica gradul de operativitate a aparatelor de respirat si controleaza rezerva de aer din tuburile de oxigen;  
- patrunde în încaperile sau în zona contaminata cu gaze, aburi sau noxe si executa misiunile de salvare a persoanelor 
sau animalelor, evacuarea unor materiale sau bunuri foarte importante;  
- identifica si acorda primul ajutor medical victimelor situatiilor de urgenta si/sau dezastrelor (ranitilor, contaminatilor si 
bolnavilor);  
- asigura triajul, transportul si evacuarea victimelor în afara zonelor de pericol;  
- decontamineaza aparatura la sfârsitul misiunii;  
- ia masuri de refacere a gradului de umplere a buteliilor de oxigen, consemnând despre aceasta în documentele de 
evidenta ale acestora;  
- propune trimiterea spre verificare sau reparare a aparatelor care au fost avariate pe timpul interventiei;  
- desfasoara activitatile simple de întretinere;  
- propune masuri de logistica pe aceasta linie;  
- executa instruirea personalului care întrebuinteaza aparate de respirat;  



- raporteaza la ordin masurile de interventie pe linia specialitatii sale.  
Salvator ( sudor, instalator apa - gaze –canal –termice )  
Se subordoneaza sefului echipajului/grupei de interventie /echipei specializata.  
Pe timpul pregatirii si desfasurarii interventiei are urmatoarele atributiuni:  
- raspunde pentru starea tehnica si de întretinere a aparaturii, utilajelor, agregatelor si a altor materiale de interventie pe 
care le are în dotare si participa la conservarea si pastrarea în bune conditii a acestora;  
- pe timpul actiunilor de interventie executa sarcinile primite de la sefului echipajului/grupei de interventie /echipei 
specializata;  
- cerceteaza, identifica si evalueaza situatia din zona de interventie;  
- participa la cautarea si salvarea persoanelor, animalelor si bunurilor materiale;  
- participa la asigurarea cu apa potabila a populatiei;  
- participa la distribuirea hranei si a bunurilor de prima necesitate pentru persoanele sinistrate;  
- participa temporar la actiuni de refacere a constructiilor si a unor lucrari de mica dimensiune;  
- asigura iluminatului pe timp de noapte pentru necesitati proprii de interventie sau la cererea altor servicii de urgenta;  
- participa la pregatirea în domeniul situatiilor de urgenta a salariatilor si a populatiei din zona de responsabilitate.  
Servant ( mecanic motopompa)  
Mecanicul de motopompa se subordoneaza sefului echipajului/grupei de interventie.  
Raspunde de asigurarea deplasarii motopompei si a substantelor de stingere la locul interventiei, de asigurarea refularii 
apei sau celorlalte substante de stingere pe dispozitiv si de buna functionare a tuturor accesoriilor si are urmatoarele 
obligatii:  
• conduce motopompa si utilajele tractate la locul interventiei;  
• împreuna cu ceilalti servanti, mânuieste tuburile de aspiratie, sorbul si cosul pentru sorb;  
• racordeaza liniile de furtun la iesirile din pompa;  
• mareste sau micsoreaza presiunea de refulare a agentilor stingatori;  
• mânuieste proiectorul p.s.i., trepiedul si bobina cu cablu, ajutat de ceilalti servanti;  
• descatarameaza si ajuta servantii la luarea accesoriilor de pe motopompa;  
• ajuta pe ceilalti servanti la asamblarea pieselor aparatului izolant si echiparea cu acesta;  
• participa la remorcarea-dezremorcarea si punerea în functiune a utilajelor remorcabile de interventie;  
• ajutat de întreaga grupa (echipaj), executa întretinerea motopompei si accesoriilor din dotarea acesteia;  
• mânuieste ejectorul pentru ape mici si distribuitorul;  
• întinde, prelungeste, strânge liniile de furtun si aplica fesi;  
• împreuna cu ceilalti servanti, mânuieste scara de împerechere;  
• mânuieste aparatura radio din dotare;  
• receptioneaza si transmite dispozitii, semne si semnale.  
Salvator (sanitar, brancardier )  
Se subordoneaza sefului echipajului/grupei de interventie /echipei specializata, pe timpul pregatirii si desfasurarii 
interventiei are urmatoarele atributiuni:  
- raspunde pentru starea tehnica si de întretinere a aparaturii si a materialelor pe care le are în dotare;  
- identifica si acorda primul ajutor medical victimelor situatiilor de urgenta si/sau  
dezastrelor; - asigura triajul, transportul si evacuarea victimelor la punctele de prim ajutor medical sau unitatile 
spitalicesti;  
- participa împreuna cu personalul medical specializat si formatiunile de cruce rosie la instituirea masurilor de carantina;  
- participa la asigurarea masurilor de profilaxie si igiena a sinistratilor în zonele afectate de dezastre si/sau în taberele 
de sinistrati.  
Salvator ( decontaminator - operator chimist, mecanic instalatii )  
Se subordoneaza sefului echipajului/grupei de interventie /echipei specializata. Pe timpul pregatirii si desfasurarii 
interventiei are urmatoarele atributiuni:  
- raspunde pentru starea tehnica si de întretinere a aparaturii, utilajelor, mijloacelor si a altor materiale de interventie pe 
care le are în dotare;  
- participa la conservarea, întocmirea si pastrarea în bune conditii a acestora; - pe timpul actiunilor de interventie 
executa sarcinile primite de la sefului echipajului/grupei de interventie /echipei specializata;  
- cerceteaza, identifica, evalueaza si marcheaza zona de interventie (contaminata);  
- cautarea si salvarea persoanelor, animalelor contaminate;  
- executarea decontaminarii personalului contaminat radioactiv, chimic, sau biologic;  
- executarea decontaminarii terenului, cladirilor, utilajelor, instalatiilor, mijloacelor de  
transport, echipamentului si altor materiale contaminate radioactiv, chimic sau biologic;  
- se preocupa de perfectionarea cunostintelor individuale în domeniul specialitatii pe care este încadrat;  
- verifica gradul de operativitate al aparaturii, materialelor si mijloacelor de protectie individuala din dotare si controleaza 
rezerva de aer din tuburile de oxigen;  
- propune trimiterea spre verificare sau reparare a aparaturii, materialelor si mijloacelor care au fost avariate pe timpul 
interventiei;  
- desfasoara activitatile simple de întretinere;  
- propune masuri de logistica pe aceasta linie;  
- participa la pregatirea în domeniul situatiilor de urgenta a salariatilor si a populatiei din zona de responsabilitate.  
 



Soferul  
Se subordoneaza sefului echipajului/grupei de interventie care are în dotare si exploatare autovehiculul. Pe timpul 
pregatirii si desfasurarii interventiei are urmatoarele atributiuni:  
- raspunde de capacitatea de interventie si starea de întretinere si functionare a autovehiculului de interventie;  
- completeaza foaia de parcurs si carnetul de bord al autovehiculului;  
- desfasoara activitatile simple de întretinere;  
- propune efectuarea reparatiilor si întretinerilor ce necesita un service specializat;  
- informeaza sefului echipajului/grupei de interventie orice problema care apare la autovehicul;  
- tine evidenta tehnicii, materialelor, aparatelor care au fost distribuite din autovehicul pentru actiuni de interventie;  
- dispune autovehiculul în locuri în care sa permita o actiune usoara si rapida, din proprie initiativa sau la ordinul 
comandantului de grupa sau detasament;  
- raporteaza superiorilor despre capacitatea de interventie a autovehiculului;  
Salvator ( tehnician veterinar, zootehnist)  
Se subordoneaza sefului echipajului/grupei de interventie /echipei specializata. Pe timpul pregatirii si desfasurarii 
interventiei are urmatoarele atributiuni:  
- se preocupa de perfectionarea cunostintelor individuale în domeniul specialitatii pe care este încadrat;  
- acorda ajutorul medical animalelor bolnave (infectate) sau victime ale situatiilor de urgenta si/sau dezastrelor;  
- identifica si amenajeaza dupa caz adaposturi, izolatoare, locuri de adunare pentru animalele bolnave(infectate);  
- raspunde pentru starea tehnica si de întretinere a aparaturii si a materialelor pe care le are în dotare;  
- asigura triajul, transportul si evacuarea animalelor;  
- participa împreuna cu populatia si alte formatiuni la asigurarea hranei si apei animalelor evacuate;  
- participa împreuna cu personalul sanitar veterinar specializat la instituirea masurilor de carantina;  
- participa la asigurarea masurilor de profilaxie si igiena a animalelor în zonele afectate de dezastre si/sau în taberele 
sau adaposturile de evacuare;  
- mentine permanent echipate trusele de prim ajutor sanitar-veterinar, se ocupa de completarea mijloacelor si 
materialelor pe linie sanitar-veterinara;  
- desfasoara activitatile simple de întretinere;  
- raporteaza la ordin masurile de interventie specialitatii sale.  

 
Cap. 4 COORDONAREA, CONTROLUL SI ÎNDRUMAREA SERVICIULUI 

VOLUNTAR 
 
Art. 8 Relatii de coordonare  
- Asigura coordonarea de specialitate a activitatilor aparare împotriva incendiilor si de protectie civila;  
- Coordoneaza nemijlocit activitatea de pregatire în domeniu situatiilor de urgenta si desfasurarea exercitiilor practice si 
teoretice;  
Art. 9 Relatii de control  
- Controleaza respectarea legalitatii în domeniul apararii împotriva incendiilor si protectiei civile, de catre institutiile 
publice, operatorii economici si cetatenii de pe raza unitatii administrativ-teritoriale;  
- Controleaza respectarea criteriilor de performanta, stabilite în conditiile legii, în organizarea si dotarea serviciilor 
voluntare/private pentru situatii de urgenta din zona de competenta, precum si activitatea acestora.  
Art. 10 Relatii de cooperare  
- Colaboreaza cu celelalte compartimente din primarie, cu consiliul local si institutiile din unitatea administrativ-teritoriala 
pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;  
- Coopereaza cu alte structuri abilitate pentru salvarea oamenilor, protectia bunurilor materiale si valorilor din patrimoniul 
cultural, acordare de sprijin pentru supravietuirea;  
- Participa cu formatii de interventie/solicita sprijinul altor forte stabilite si aprobate pentru/la interventii în zona/în afara 
sectorului de competenta.  
Art.11 Relatii de îndrumare  
- Îndruma de organizarea si desfasurarea tuturor activitatilor de protectie civila, de aparare împotriva incendiilor, în 
domeniul situatiilor de urgenta si dezastrelor potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instructiunilor si ordinelor în 
vigoare la institutiile publice si agentii economici clasificati din sectorul de competenta.  
- Îndruma structurile subordonate.  

 
Cap. 5 GESTIONAREA PATRIMONIULUI SERVICIULUI VOLUNTAR 

 
Art.12 Asigurarea financiara  
Consta în masurile care se iau pentru cererea, obtinerea, utilizarea si justificarea mijloacelor financiare pentru plata 
drepturilor banesti cuvenite personalului si alte activitati desfasurate de personalul detasamentului.  
Asigurarea financiara se realizeaza prin biroul contabilitate al Consiliului Local al localitatii.  



Pentru justificarea mijloacelor financiare alocate si utilizate se întocmesc documentele prevazute în instructiuni, 
normative si regulamente, conform legislatiei în vigoare. Cazarea, hranirea si odihna pentru perioadele mari de 
interventie se organizeaza de catre Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta (C.L.S.U.), conform legislatiei în 
vigoare. Asigurarea medicala a personalului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al localitatii pe timpul 
interventiei se asigura de catre personal de specialitate instruit si atestat pe linie medicala.  
Art. 13 Logistica.  
Logistica Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta cuprinde logistica interventiei si logistica Serviciului Voluntar 
pentru Situatii de Urgenta si constituie ansamblul masurilor si al activitatilor de asigurare cu tot ce este necesar pentru 
desfasurarea interventiei.  
Logistica Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta cuprinde:  
- aprovizionarea cu tehnica, bunuri materiale de interventie;  
- evidenta si controlul patrimoniului;  
- asigurarea starii tehnice si de întretinere.  
Dotarea si înzestrarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta cu tehnica si materiale pentru interventie se 
asigura conform Anexei nr. 2 „Situatia dotarii si înzestrarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta”.  
Logistica actiunilor de interventie cuprinde ansamblul masurilor si activitatilor pentru asigurarea desfasurarii continue a 
actiunilor de interventie si cuprinde:  
- asigurarea cu carburanti – lubrifianti;  
- asigurarea cazarii personalului;  
- asigurarea hranirii personalului;  
- asigurarea cu echipament de protectie adecvat, precum si pentru diferite anotimpuri;  
- asigurarea de echipament si tehnica adecvate pentru diferite situatii de interventie;  
- asigurarea medicala a personalului participant la interventie;  
- asigurarea transportului pentru aprovizionare.  
Logistica actiunilor de interventie se planifica de Seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta si se asigura de 
Consiliul Local al localitatii, prin seful de depozit, pe baza stocurilor de materiale existente în depozit, a normelor de 
consum a tehnicii, aparatelor si agregatelor. Cererile de aprovizionare pe timpul actiunilor de interventie se înainteaza 
presedintelui Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al localitatii si se rezolva prin grija personalului  
Consiliului Local. Art. 14 Aprovizionarea.  
Aprovizionarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta cu tehnica si materiale de interventie se face în functie de 
misiunile ce trebuie sa le îndeplineasca. Necesarul de tehnica, materiale si aparatura de interventie se face pe baza 
instructiunilor si normativelor în vigoare.  
Aprovizionarea se face, cu mijloace financiare aprobate de Consiliul Local pentru:  
- carburanti – lubrifianti, piese de schimb, materiale pentru automobilele din dotare;  
- aparate si tehnica de resort;  
- echipament de protectie;  
- echipament pentru interventie;  
- agregate, ansambluri si subansambluri pentru interventie;  
- tehnica si materiale de resortul N.B.C. transmisiuni, tehnica de calcul, etc.  
Raspunderea directa pentru aprovizionarea Sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al localitatii în limita 
fondurilor alocate. Aprovizionarea se realizeaza, din timp, înaintea începerii activitatilor de interventie, în limita stocurilor 
stabilite pe baza normelor de înzestrare. Completarea materialelor se face pe baza actelor de scadere rezultate în urma 
procesului de pregatire si interventie, conform Raportului de activitate dupa executarea interventiei si a listei cu 
materiale si tehnica, pierdute deteriorate sau distrus.  
Art. 15 Evidenta si controlul patrimoniului.  
Evidenta contabila a materialelor si tehnicii din înzestrarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta (conform 
legislatiei în vigoare), se tine de catre, contabilul consiliului local, iar evidenta mânuirii materialelor se va tine de catre 
seful de depozit (magazie) al Serviciului de Urgenta Voluntar al localitatii, conform legislatiei în vigoare. Normele de 
consum pentru bunurile materiale sunt cele stabilite de legislatia în vigoare, iar scaderea materialelor se face pe baza 
actelor normative în vigoare.  
Art. 16 Asigurarea tehnica.  
Asigurarea tehnica cuprinde ansamblul masurilor si actiunilor executate în scopul mentinerii în stare de operativitate a 
tehnicii. Asigurarea tehnica se realizeaza pe categorii de tehnica, pe baza specificatiilor pentru fiecare categorie în 
parte. Planificarea si organizarea asigurarii tehnice revine Sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta si se 
realizeaza prin atelierul de reparatii propriu si/sau unitatile service specializate .  

 
Cap.6 PREGATIREA PERSONALULUI SERVICIULUI VOLUNTAR 

 
Art. 17 Pregatirea personalului.  
Pregatirea personalului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta se desfasoara în baza unei tematici de pregatire 
elaborate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Maior Constantin Ene“ al Judetului Bacau si pe baza unei lanificari 
întocmite de Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al localitatii, conform Planului de pregatire-anual. Pregatirea se 
executa lunar, pe parcursul a minimum 2 ore, de regula în zilele de sâmbata sau în alte zile stabilite de comun acord cu 



personalul ce încadreaza Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta. Cu acordul presedintelui Comitetului Local pentru 
Situatii de Urgenta (C.L.S.U.) si conducatorilor institutiilor, agentilor economici sau societatilor comerciale care aproba 
scoaterea din productie a personalului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta pregatirea se va putea  
efectua si în zilele lucratoare. Pregatirea personalului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta este condusa de  
seful serviciului, iar la activitatile de pregatire pot participa specialisti pe diverse domenii din cadrul Inspectoratul pentru 
Situatii de Urgenta „Maior Constantin Ene“ al Judetului Bacau, Filialei de Cruce Rosie Bacau si de la alte institutii 
abilitate (S.D.F.E.E Bacau, DISTRIGAZ Bacau, DIRECTIA DE TELECOMUNICATII Bacau, INSPECTORATUL ÎN 
CONSTRUCTII Bacau, DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA Bacau, etc.). În acest sens se va încheia un  
protocol (contract) de colaborare între consiliul local al localitatii si institutiile cu care se doreste colaborarea.  
Personalul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta. parcurge o tematica comuna de pregatire si o pregatire de 
specialitate în primele 3 luni de la încadrare, dupa care va fi verificat si atestat în vederea participarii la actiunile de 
interventie de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Maior Constantin Ene  “al Judetului Bacau, conform 
normativelor în vigoare.  
Personalul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta poate participa la cursuri organizate de Inspectoratul General 
pentru Situatii de Urgenta Bucuresti si unitatile subordonate, cu scoatere din productie, în conditiile Legii nr. 481/2004 
privind protectia civila.  

 
Cap. 7 DISPOZITII FINALE 

 
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta, pe timpul interventiei, va purta echipament adecvat tipului de interventie.  
În masura experientei acumulate în actiunile de interventie, personalul serviciului poate fi promovat în functii de sef de 
echipaj (echipa). Aceste functii au însemne de diferentiere care se vor stabili de catre Comitetului Local pentru Situatii 
de Urgenta (C.L.S.U.) al localitatii. Pentru vechime neîntrerupta si merite deosebite în actiunile de interventie, personalul  
serviciului poate dobândi, la propunerea sefului de serviciu, înaintarea în rang. Conditiile de acordare a acestora se 
stabilesc de Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta (C.L.S.U.). Seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 
efectueaza instructajul lunar pentru protectia muncii care se consemneaza în fise special destinate acestui scop, 
conform - Fiselor de protectia muncii. La sfârsitul fiecarei actiuni de interventie, sefului echipajului/grupei de interventie  
/echipei specializata verifica gradul de operativitate al tehnicii si materialelor pentru noi actiuni de interventie, 
consemnând despre aceasta în fisele autovehiculelor. Întocmeste raport de activitate (raport scris) dupa efectuarea 
interventiei. Pentru nevoi de pregatire, pentru fiecare tip de autospeciala se prevad anual, cheltuieli aferente pentru un 
numar de 200 km.  
Prezentul regulament poate fi modificat din initiativa:  
- Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta (C.L.S.U.) al localitatii, la propunerea  
personalului care încadreaza Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta.  
- Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta (C.L.S.U.), pe baza concluziilor si  
învatamintelor desprinse din actiunile de interventie efectuate si la propunerea Inspectoratului  
pentru Situatii de Urgenta „Maior Constantin Ene“ al Judetului Bacau.  
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