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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI
VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Capitolul I – DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 – Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă se constituie în conformitate cu cap. I, art.1 din
anexa la O.M.A.I. nr. 718/30.06.2005 – Modificat şi completat cu OMIRA 195/20.04.2007 pentru
aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru
situaţii de urgenţă.
Art.2 - Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă este o structură profesională încadrată cu
personal angajat şi/sau voluntar care are atribuţii privind apărarea vieţii, avutului public şi/sau privat în
situaţii de urgenţă, în sectorul de competenţă stabilit cu acordul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă
judeţean.
Art.3 - Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă îşi îndeplineşte atribuţiile în condiţiile legii, în
funcţie de tipurile de risc gestionate, astfel:
a) desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi
măsurilor în domeniul situaţiilor de urgenţă ;
b) verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor care privesc
apărarea în domeniul situaţiilor de urgenţă ;
c) acordă ajutor în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de explozie,
inundaţii, alunecări de teren, accidente, precum şi în caz de dezastre.
Art.4 –(1) Sediul şi utilităţile necesare serviciului voluntar, precum şi spaţiile adecvate pentru
pregătirea de specialitate a personalului, gararea, adăpostirea şi întreţinerea mijloacelor tehnice, depozitarea
materialelor sunt puse la dispoziţie de consiliile locale, în condiţiile legii;
(2) Spaţiile prevăzute la alin.1 se dotează cu telefon şi mijloace de alarmare şi alertare, instalaţii
utilitare, mijloace de pregătire, cu materiale de birotică şi de acordare a primului ajutor.
Art.5 – Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă se
pune la dispoziţia întregului personal din primărie care este învestit cu atribuţii, răspunderi şi obligaţii în
domeniul situaţiilor de urgenţă.

Capitolul 2 – ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE SERVICIULUI

Art.6 - Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă este condus de un şef, profesionist în domeniu;
Art.7 – Structura organizatorică este următoarea:
a) un compartiment pentru prevenire;
b) una sau mai multe formaţii de intervenţie, salvare şi prim ajutor, denumite în continuare formaţii
de intervenţie, după caz.
Art.8 – I) Numărul specialiştilor (personalului compartimentului) pentru activitatea de prevenire se
stabileşte astfel:
a) pentru instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea consiliilor locale, un specialist;
b) în mediul rural, pentru 200 de gospodării cetăţeneşti, un specialist;
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II) compartimentul pentru activitatea de prevenire este organizat astfel încât să funcţioneze pe
sate si zone şi să fie eficient.
Art.9 - Formaţia de intervenţie este o structură specializată şi are în compunere minim o grupă de
intervenţie şi 2-4 echipe specializate, organizate astfel încât să funcţioneze pe cartiere, zone, sate,
cătune şi să fie eficiente.
Art.10 - Grupa de intervenţie este o structură încadrată cu personal voluntar şi angajat care
deserveşte o autospecială.
Art.11 - Echipa specializată este o structură de intervenţie care are în compunere minim trei
persoane, specializate în anumite tipuri de intervenţie.
Art.12 - Grupele de intervenţie se organizează în funcţie de atribuţiile pe care le au precum şi în
raport cu categoriile şi tipurile de autospeciale folosite pentru îndeplinirea atribuţiilor.
Art.13 - Echipele specializate sunt constituite în funcţie de tipurile de riscuri identificate în sectorul
de competenţă, pe următoarele domenii principale: incendii, înştiinţare-alarmare, cercetare-căutare,
deblocare-salvare, sanitare, evacuare, protecţie CRBN, transmisiuni şi suport logistic.
Art.14 - Pentru asigurarea permanentă a intervenţiei conducătorul/ conducătorii autospecialei/
autospecialelor de intervenţie efectuează serviciul în ture.
Art.15 – Compartimentul pentru prevenire are ca principală atribuţie prevenirea producerii unor
situaţii de urgenţă, prin acţiuni de îndrumare şi control în localităţile în care îşi desfăşoară activitatea.
Art.16 - Formaţia de intervenţie este constituită în vederea limitării şi înlăturării urmărilor situaţiei
de urgenţă.
Art.17 - Fiecare echipă specializată este condusă de un şef de grupă, subordonat şefului serviciului
voluntar.
Art.18 - Atribuţiile echipelor specializate sunt următoarele:
a) participă la acţiuni de salvare şi evacuare, de acordare a primului ajutor în caz de nevoie şi
urgenţă publică;
b) execută misiuni de salvare şi prim ajutor folosind mijloacele din dotare;
c) alarmează populaţia în cazul producerii inundaţiilor, incendiilor, alunecărilor de teren, a altor
accidente sau dezastre.
Art.19 - Atelierul de reparaţii şi întreţinerea are ca atribuţii întreţinerea şi executarea lucrărilor de
reparaţii curente la mijloacele tehnice din dotare.
Art.20 - Serviciul voluntar îşi organizează activitatea pe baza documentelor de organizare,
desfăşurare şi conducere a activităţii potrivit ANEXEI nr.3 la Criteriile de performanţă.
Art.21 – Până la asigurarea dotării la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare, Serviciul
voluntar cooperează pentru intervenţii în sectorul de competenţă cu alte servicii voluntare sau private cu
care s-au încheiat contracte sau convenţii de intervenţie.
Art.22 - Personalul angajat care încadrează structura serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
face parte din organigrama personalului primăriei, este salarizat corespunzător ocupaţiilor acestora.
Capitolul 3 – ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA SERVICIULUI VOLUNTAR
Art.23 - Atribuţiile şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă este subordonat primarului şi execută dispoziţiile
acestuia şi are următoarele atribuţii:
a) organizează, asigură studierea şi dezbaterea cu personalul serviciului voluntar, a riscurilor,
cauzelor generatoare de situaţii de urgenţă specifice localităţii şi măsurile de înlăturare a neregulilor
şi normelor de prevenire şi de dotare cu mijloace de primă intervenţie;
b) desfăşoară instructajul introductiv general privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pe
baza tematicii stabilite şi a graficului de instruire aprobat în conformitate cu O.M.A.I. nr.712/2005,
modificat şi completat cu O.M.A.I. nr.786/ 2005;
c) organizează şi participă direct la efectuarea exerciţiilor de alarmare şi intervenţie a serviciului
voluntar pentru care informează pe primar sau înlocuitorul legal la conducere şi procedează în
consecinţă;
d) controlează respectarea normelor de prevenire în domeniul situaţiilor de urgenţă, pe domeniul
public şi privat din localitate;
e) întocmeşte tematica de instruire a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă;
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f) desfăşoară instructajul lunar de instruire a personalului serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă;
g) verifică modul cum se desfăşoară activitatea de îndeplinire a măsurilor stabilite privind apărarea
în domeniul situaţiilor de urgenţă;
Art.24 – Atribuţii cu caracter general pentru întreg personalul din structura serviciului voluntar:
a) intervine pentru eliminarea situaţiilor de urgenţă, salvarea persoanelor şi a bunurilor materiale
aflate în pericol de accidente sau dezastre;
b) desfăşoară exerciţii şi aplicaţii pentru eliminarea serviciilor de urgenţă, salvarea persoanelor şi
evacuarea bunurilor materiale pe baza planului de intervenţie şi a altor documente de apărare în
domeniul situaţiilor de urgenţă;
c) participă la exerciţii şi aplicaţii organizate de subunităţi de intervenţie ale Inspectoratului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă sau de cooperare cu alte servicii voluntare şi private pentru
situaţii de urgenţă;
d) controlează pe bază de planificare locurile în care se pot produce situaţii de urgenţă şi aduce la
cunoştinţa primarului situaţia privind starea de pericol, cauza generatoare şi alte încălcări ale
normelor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
e) verifică starea surselor de apă, a căilor de acces şi de intervenţie şi propun măsuri pentru
menţinerea acestora utilizabile;
f) participă la activitatea de limitare a urmărilor dezastrelor, deblocări căi de acces, de instalaţii şi
de urgenţă publică;
g) desfăşoară activităţi stabilite de primar şi orice alte activităţi în folosul comunităţii.
Art.25 – Atribuţiile şefului de compartiment de prevenire:
a) se subordonează şefului serviciului voluntar;
b) studiază caracteristicile localităţii şi actele normative care reglementează activitatea în domeniul
situaţiilor de urgenţă;
c) execută recunoaştere în locurile în care se pot produce situaţii de urgenţă pe domeniul public şi
privat şi ia măsuri preventive pe loc;
d) sprijină cetăţenii privind modul de depozitare a materialelor combustibile, de exploatarea
instalaţiilor electrice, de încălzire precum şi focul deschis;
e) informează pe şeful serviciului voluntar, modul de desfăşurare a activităţii zilnice, constatările
făcute, măsurile luate şi face propuneri;
f) verifică existenţa posibilităţilor de alarmare, alertare în cazul producerii situaţiilor de urgenţă,
surse de apă, căi de acces şi gradul de pericol existent;
g) desfăşoară orice altfel de activităţi pentru creşterea siguranţei cetăţeanului.
Art.26 – Atribuţiile şefului formaţiei de intervenţie.
Se subordonează şefului serviciului voluntar şi răspunde de activitatea grupei de intervenţie, echipei
specializate care formează împreună formaţia de intervenţie.
Art.27 – Atribuţiile şefului grupei de intervenţie:
a) se subordonează şefului formaţiei de intervenţie, îndeplineşte sarcinile stabilite de acesta;
b) verifică prezenţa membrilor grupei de intervenţie la intrarea în serviciu, capacitatea de a-şi
îndeplini sarcinile ce le revin, starea de funcţionare a mijloacelor de primă intervenţie, utilajele şi
autospeciala cu apă şi spumă şi ia măsuri pentru completarea încadrării grupelor din schimbul
respectiv cu membri ai serviciului voluntar;
c) desfăşoară instruirea de specialitate potrivit programului lunar afişat;
d) desfăşoară activitatea de verificare asupra respectării normelor în domeniul situaţiilor de urgenţă
şi modul cum membrii grupei de intervenţie îşi exercită atribuţiunile;
e) conduce grupa şi participă efectiv la activităţile specifice de stingere a incendiilor, de salvare şi
evacuare a bunurilor materiale şi de înlăturare a urmărilor dezastrelor, precum şi cele de urgenţă
civilă;
f) verifică şi asigură întreţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de intervenţie a accesoriilor,
echipamentului de protecţie din dotarea grupei;
g) se preocupă de respectarea programului de activitate aprobat, veghează la menţinerea ordinii şi
disciplinei la locul de muncă;
h) nu părăseşte serviciul până nu este înlocuit şi semnează de predarea serviciului informând despre
aspectele importante avute;
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i) îndeplineşte atribuţiile şefului formaţiei de intervenţie dacă este precizat acest lucru prin
dispoziţie scrisă.
j) instruieşte membrii grupei de salvare şi prim ajutor pentru participarea la acţiuni de salvare şi
evacuare, de acordare a primului ajutor în caz de nevoie şi urgenţă publică;
k) execută la ordinul şefului formaţiei de intervenţie misiuni de salvare şi prim ajutor folosind
mijloacele din dotare;
Art.28 – Atribuţiile şefului echipei specializate:
a) se subordonează şefului formaţiei de intervenţie, îndeplineşte sarcinile stabilite de acesta;
b) verifică prezenţa membrilor echipei specializate la intrarea în serviciu, capacitatea de a-şi
îndeplini sarcinile ce le revin, starea de funcţionare a mijloacelor de primă intervenţie, utilajelor
şi ia măsuri pentru completarea încadrării grupelor din schimbul respectiv cu membri ai
serviciului voluntar;
c) desfăşoară instruirea de specialitate potrivit programului lunar afişat;
d) desfăşoară activitatea de verificare asupra respectării normelor în domeniul situaţiilor de urgenţă
şi modul cum membrii grupei de intervenţie îşi exercită atribuţiunile;
e) conduce grupa şi participă efectiv la activităţile specifice tipurilor de risc identificate în sectorul
de competenţă, pe următoarele domenii principale: incendii, înştiinţare-alarmare, cercetarecăutare, deblocare-salvare, sanitar, evacuare, protecţie CBRN, transmisiuni şi suport logistic.
f) verifică şi asigură întreţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de intervenţie a accesoriilor,
echipamentului de protecţie din dotarea grupei;
g) se preocupă de respectarea programului de activitate aprobat, veghează la menţinerea ordinii şi
disciplinei la locul de muncă;
h) nu părăseşte serviciul până nu este înlocuit şi semnează de predarea serviciului informând despre
aspectele importante avute;
i) îndeplineşte atribuţiile şefului formaţiei de intervenţie dacă este precizat acest lucru prin
dispoziţie scrisă.
Art.29 – Atribuţiile conducătorilor autospecialelor de intervenţie :
a) se subordonează şefului de grupă, şefului formaţiei de intervenţie şi şefului serviciului voluntar
şi răspunde de întreţinerea şi funcţionarea mijloacelor de intervenţie, utilajelor şi autospecialelor
cu apă şi spumă aflate în dotare;
b) verifică starea de întreţinere a mijloacelor de intervenţie la intrarea în serviciu, existenţa
plinurilor de carburanţi, substanţe stingătoare;
c) desfăşoară lucrările de întreţinere şi reparaţii la mijloacele de intervenţie şi ţine evidenţa acestor
lucrări;
d) se deplasează cu mijlocul de primă intervenţie la locul producerii situaţiei de urgenţă pe baza
notei de anunţare sau la ordin;
e) desfăşoară activitatea de repunere în funcţiune a mijloacelor de intervenţie imediat după
întoarcerea din acţiunea de intervenţie;
f) studiază caracteristicile localităţii sau a sectorului de intervenţie al serviciului voluntar, privind
căile de acces şi de intervenţie, sursele de alimentare cu apă, eventualele rampe de amplasare a
mijloacelor tehnice de intervenţie;
g) nu părăseşte locul de muncă fără a fi schimbat şi până nu a semnat de predarea a serviciului;
h) participă activ la activităţile de instruire şi se antrenează în lucrul cu instalaţiile speciale de pe
mijlocul de intervenţie;
i) încarcă stingătoarele, le verifică şi întreţine corespunzător;
j) desfăşoară toate activităţile stabilite de şeful grupei de intervenţie, a formaţiei de intervenţie şi
şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Art.30 – Atribuţiile membrilor grupelor de intervenţie şi echipelor specializate:
a) se subordonează şefului grupei din care fac parte, şefului formaţiei de intervenţie şi şefului
serviciului voluntar şi execută activităţile precizate de aceştia;
b) participă la toate activităţile de instruire organizate de către şeful grupei din care fac parte, şeful
formaţiei de intervenţie şi şeful serviciului voluntar;
c) respectă programul zilnic stabilit, regulile de ordine interioară şi disciplina muncii;
d) nu părăseşte locul de muncă până nu a sosit schimbul;
e) execută controlul respectării normelor în domeniul situaţiilor de urgenţă acolo unde este stabilitpatrulări pe timp secetos şi canicular, etc.;
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supraveghează permanent locurile cu pericol de incendiu sau explozie, informează şefii şi i-a
măsuri pe loc pentru remedierea deficienţelor constatate, după caz;
g) participă efectiv la acţiuni de stingere a incendiilor, de salvare şi evacuare, de înlăturare a
urmărilor dezastrelor şi de urgenţă publică.
f)

Capitolul 4 – COORDONAREA, CONTROLUL ŞI ÎNDRUMAREA SERVICIULUI VOLUNTAR

Art.31 - Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă este subordonat primarului şi/sau persoanei
nominalizate de către acesta.
Art.32 - Managementul este asigurat de către şeful serviciului.
Art.33 - La intervenţii, conducerea este asigurată de către şeful formaţiei de intervenţie, şeful grupei
de intervenţie, şeful echipei specializate, şeful serviciului voluntar după caz.
Art.34 - Controlul, îndrumarea şi instruirea serviciului se face prin:
a) primar;
b) şeful serviciului voluntar;
Art.35 - Personalul cu atribuţii privind controlul, îndrumarea şi instruirea serviciului, pe bază de
planificare, participă şi desfăşoară activităţi de control, verificarea activităţii şi coordonează activitatea de
intervenţie astfel:
a) sprijină activitatea de organizare, pregătire şi instruire, pe baza planificării;
b) verifică modul de întreţinere şi funcţionare a mijloacelor tehnice de intervenţie;
c) desfăşoară exerciţii şi aplicaţii de intervenţie.
Capitolul 5 – GESTIONAREA PATRIMONIULUI SERVICIULUI VOLUNTAR

Art.36 - Finanţarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă se realizează în condiţiile legii prin
cuantumul taxelor speciale destinate, stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local conform Ordonanţei
60/1997 modificată şi completată cu Ordonanţa 114/2000 privind apărarea împotriva incendiilor.
Art.37 – Dotarea, exploatarea şi întreţinerea mijloacelor tehnice de intervenţie se realizează în
condiţiile legii prin Hotărârea a Consiliului Local conform Ordonanţei 60/1997 modificată şi completată cu
Ordonanţa 114/2000 privind apărarea împotriva incendiilor.
Art.38 – Controlul patrimoniului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă se realizează
periodic, anual sau ori de câte ori este nevoie de către o comisie stabilită la nivelul primăriei, dată prin
Hotărâre de Consiliul Local, în condiţiile legii.
Capitolul 6 – PREGĂTIREA PERSONALULUI SERVICIULUI VOLUNTAR
Art.39 – Pregătirea personalului care încadrează serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă se face
pe baza planului tematic aprobat de primar.
Art.40 – Activitatea de pregătire teoretică se face la locul de muncă într-un spaţiu special amenajat,
sala de pregătire.
Art.41 – Pentru pregătirea personalului se folosesc materiale didactice, accesorii secţionate etc.
Art.42 – Pregătirea nemijlocită a personalului se face prin grija şefului serviciului voluntar, care
prezintă, şedinţe de instruire teoretice şi practice, le desfăşoară, verifică cunoştinţele şi apreciază prin
calificative gradul de însuşire şi cunoaştere a membrilor serviciului voluntar.
Art.43 – Se acordă calificative la pregătirea de specialitate, cunoştinţe teoretice şi practice ca urmare
a exerciţiilor şi aplicaţiilor desfăşurate şi la educaţie fizică pe bază de barem şi cunoaşterea şi desfăşurarea
probelor concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.
Art.44 – Membrii serviciului voluntar participă periodic la cursuri organizate şi desfăşurate de către
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, fără scoatere din producţie sau la locul de muncă, cursuri
contra cost pentru perfecţionarea şi specializarea acestora.
Art.45 – Participă la concursurile profesionale ale serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.
Art.46 – Şeful serviciului voluntar participă la cursuri de specializare în domeniul situaţiilor de
urgenţă.
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Capitolul 7- DISPOZIŢII FINALE

Art.47 – Prezentul regulament suportă periodic analiză privind modul de aplicabilitate şi după caz,
se vor opera îmbunătăţiri.
Art.48 – Regulamentul se aduce la cunoştinţa întregului personal al serviciului, sub semnătură, se
afişează la loc vizibil.
Art.49 – Orice alte dispoziţii contrare prezentului regulament se abrogă.
Art.50 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
intră în vigoare în momentul avizării de către Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
………………………………

Contrasemneaza,
Secretar
Baiceanu Costel
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