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RR EE GG UU LL AA MM EE NN TT  
de organizare i func ionare al 

Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen

  
Cap.1. DISPOZI II GENERALE  

Art. 1 Criterii generale 
(1)Serviciul voluntar pentru situa ii de urgen

 

este constituit în  Orasul COPSA MICA 
prin HCL nr.2 din 2010, i func ioneaz în subordinea consiliului local f când parte din structura 
organizatoric a acestuia. 

Prin prezentul « Regulament » se stabile te organizarea, modul de func ionare, componen a 
i atribu iile serviciului voluntar pentru situa ii de urgen , constituit ca structur specializat ,  

organizat cu personal angajat i/sau voluntar, în scopul ap r rii vie ii, avutului public i/sau a 
celui privat împotriva incendiilor i a altor calamit i, în sectorul de competen stabilit cu avizul 
I.S.U. CPT. DUMITRU CROITORU al jud. Sibiu, precum i pentru acordarea ajutorului 
persoanelor aflate în pericol în caz de accidente sau dezastru. 

Serviciul voluntar pentru situa ii de urgen

 

î i îndepline te atribu iile legale i presteaz 
servicii într-un sector de competen stabilit cu acordul inspectoratului jude ean pentru situa ii de 
urgen .  

(2) Sectorul de competen cuprinde obligatoriu teritoriul localit ii 
Constituirea i dimensionarea structurilor serviciilor voluntare pentru situa ii de urgen se 

face pe baza urm toarelor criterii:     
a) num rul de gospod rii/locuin e individuale din sectorul de competen ; 

    b) tipurile de riscuri identificate în profil teritorial Înfiin area, 
Extinderea sau restrângerea activit ii, precum i desfiin area unui Serviciu voluntar 

pentru situa ii de ugen se face numai cu avizul inspectoratului jude ean pentru situa ii de 
urgen . 

(4) Serviciul de urgen voluntar are urm toarele atribu ii principale: 
a)desf oar activit i de informare i instruire privind cunoa terea i respectarea regulilor 

i a m surilor de ap rare împotriva incendiilor; 
b)verific modul de aplicare a normelor, reglement rilor tehnice i dispozi iilor care 

privesc ap rarea împotriva incendiilor, în domeniul de competen ; 
c)asigur interven ia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor i 

protec ia persoanelor, a animalelor i a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situa ii de 
urgen

   

Cap. 2 ORGANIZAREA I ATRIBU IILE SERVICIULUI  

Art. 2 Conducerea i structura organizatoric

  

(1) Serviciul voluntar este condus de un ef, profesionist în domeniu, i are în 
componen , în mod obligatoriu, urm toarele structuri: 

     a) un compartiment pentru prevenire; 
  b) una sau mai multe forma ii de interven ie, salvare i prim ajutor, denumite în 

continuare forma ii de interven ie;     
(2) Serviciul voluntar se încadreaz cu personal angajat i/sau cu personal voluntar.  

    (3) Personalul angajat i cel voluntar trebuie s corespund cerin elor de preg tire fizic 
i psihic i s aib aptitudinile necesare în vederea îndeplinirii atribu iilor.     

(4) În serviciul voluntar, func iile de ef serviciu i conduc tor autospeciale se 
încadreaz în mod obligatoriu cu personal angajat. 

     (5) La încadrare i anual personalul serviciului voluntar este supus controlului medical, 
în condi iile legii. 
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(6) Personalul angajat trebuie s aib calificarea i atestarea necesare, conform 
reglement rilor în vigoare. 

       (7) În cazul personalului voluntar, selec ionarea, promovarea i facilitarea particip rii la 
ac iunile organizate de autorit ile administra iei publice locale în cadrul serviciilor de urgen 
voluntare, precum i drepturile i  obliga iile acestuia , vor respecta Statutul personalului voluntar 
din serviciile de urgen voluntare aprobat prin H.G.R. nr. 1579 din 8 decembrie 2005.   

(8) Func iile personalului din serviciul voluntar sunt urm toarele:     
a) ef serviciu;     
b) ef compartiment pentru prevenire; 

    c) specialist pentru prevenire;     
d) ef forma ie interven ie, salvare i prim ajutor;     
e) ef grup de interven ie; 

    f) ef echip specializat ; 
    g) servant;     

h) conduc tor autospeciale 
      (9) Promovarea personalului se face ierarhic, începând cu func ia de baz , în condi iile legii   

Art. 3 Rela ii dintre structurile serviciului 
a. ierarhice : - Serviciul voluntar pentru situa ii de urgen

 

se subordoneaz nemijlocit 
conduc torului unit ii administrativ-teritoriale;  

- personalul serviciului se subordoneaz nemijlocit efului de serviciu;  
- personalul ce încadreaz forma iile se subordoneaz nemijlocit efului 

echipajului/grupei de interven ie /echipei specializat .  
b. func ionale: colaboreaz cu celelalte compartimente din prim rie , cu consiliul local i 

institu iile din unitatea administrativ-teritorial pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu ;  

Art. 4 Organizarea pe ture a serviciului voluntar  
În func ie de posibilele situa ii ce pot afecta localitatea i în conformitate cu actele 

normative în vigoarea, la sediul prim riei se organizeaz serviciul de permanen (dac nu 
exist personal ce execut permanen a)  

Art. 5 Atributiile serviciului voluntar pentru situatii de urgenta   

1. Atribu ii generale serviciu

  

Executa, cu forte proprii sau in cooperare, opera iuni si activit i de în tiin are, avertizare, 
alarmare, alertare, recunoa tere, cercetare, evacuare, ad postire, c utare, salvare, descarcerare, 
deblocare, prim ajutor sau asistenta medicala de urgenta, stingere a incendiilor, depoluare, 
protec ie N.B.C. si decontaminare, filtrare si transport de apa, iluminat, protec ie a bunurilor 
materiale si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravie uirea popula iei 
afectate si alte masuri de protec ie a cet enilor in caz de situa ii de urgenta;  

Participa cu forma ii de interven ie/solicita sprijinul altor for e stabilite si aprobate 
pentru/la interven ii in zona/in afara zonei de competenta;  

2. Atributiile comparimentului/specialistilor de prevenire

 

(1) Formele activit ii de prevenire sunt: controlul, asisten a tehnic de specialitate, 
verificarea i informarea preventiv a popula iei . 

(2) Atribu ii: 

 

planifica si desf oar , controale, verific ri si alte ac iuni de prevenire privind modul de 
aplicare a prevederilor legale si stabile te masurile necesare pentru cre terea nivelului de 
securitate al cet enilor si bunurilor; 

 

desf oar activit i de informare publica pentru cunoa terea de c tre cet eni a tipurilor de 
risc specifice zonei de competenta, masurilor de prevenire, precum si a conduitei de urmat pe 
timpul situa iilor de urgenta; 
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participa la elaborarea reglementarilor specifice zonei de competenta in domeniul 

prevenirii si interven iei in situa ii de urgenta; 

 
monitorizeaz si evalueaz  tipurile de risc; 

 
participa la cercetarea cauzelor de incendiu, a condi iilor si împrejur rilor care au 

determinat ori au favorizat producerea accidentelor si dezastrelor; 

 
stabile te, împreuna cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului; 

 
constata prin personalul desemnat, înc lcarea dispozi iilor legale din domeniul de 

competenta; 

 

acord sprijin unit ilor de înv mânt în organizarea i desf urarea activit ilor de 
preg tire i concursurilor de protec ie civil

 

i de prevenire si stingere a incendiilor 

 

asigura informarea organelor competente si raportarea ac iunilor desf urate. 

 

Solu ionarea peti iilor i sesiz rilor în domeniul specific.  

3. Atribu iile forma iiei de intervn ie

  

Ac iunile de interven ie au ca scop salvarea vie ii oamenilor, a bunurilor materiale, 
înl turarea efectelor situa iilor de urgen sau dezastrelor precum i normalizarea activit ilor 
economico  sociale .  

4. Atribu iile grupelor de interven ie

  

Grupele de interven ie au urmatoarele atribu iuni principale : 

  

execut ac iuni de interven ie pentru limitarea i înl turarea situa iilor de urgen cu 
autospecialele i utilajele mobile, sau mijloacele de interven ie din dotare;  

  

execut recunoa teri pe raza unit ii administrativ 

 

teritoriale cu accent pe sursele de 
alimentare cu apa, posibilitatea accesului de interven ie;  

  

verific existen a planurilor de interven ie la obiectivele i institu iile de pe raza 
localit ii,  precum i condi iile ca acestea sa fie opera ionale în orice moment.  

  

acord ajutor persoanelor a c ror via este pus în pericol în caz de incendiu, explozii, 
inunda ii, alunecari de teren, accidente precum i alte situa ii de urgen ;    

5. Atribu iile echipelor specializate

    

cerceteaz , identific i evalueaz efectele dezastrului care s-a produs în sectorul de 
competen

   

transmite date i informa ii Centrului Operativ(S.T.P.) al Comitetului Local pentru 
Situa ii de Urgen  (S.T.P. al C.L.S.U.). 

 

c utarea i salvarea oamenilor surprin i sub d râm turi 

 

salvarea victimelor rezultate 
în urma accidentelor rutiere de mari propor ii, aviatice, feroviare, exploziilor sau avariilor 
tehnologice. 

 

salvarea persoanelor i bunurilor materiale în caz de inunda ii sau accidente la baraje 
hidrotehnice. 

 

salvarea oamenilor i animalelor în cazul unor accidente în care au fost implicate 
substan e chimice sau radioactive. 

 

participarea la asigurarea cu ap potabil a popula iei din zona dezastrului sau a 
accidentului major. 

 

participarea la distribuirea hranei i a bunurilor de prim necesitate pentru persoanele 
sinistrate. 

 

participarea temporar la ac iuni de refacere a construc iilor i a unor lucr ri de mic 
dimensiune. 

 

participarea instalarea taberelor pentru sinistra i i la ac iunile ce se desf oar pentru 
asigurarea condi iilor d trai ale acestora . 



 

Pagina 5 din 16  

 
asigurarea iluminatului pe timp de noapte pentru necesit i proprii de interven ie sau la 

cererea altor servicii de urgen .  

6. Atribu iile specifice grupei i echipelor specializate:

  
6.1 Atribu ii echipei/grup interven ie pentru stingerea incendiilor cu ap i spum

  
r spunde de localizarea si lichidarea incendiilor, a urm rilor calamita ilor naturale si 

catastrofelor din sectorul de lucru încredin at si de folosirea cu eficienta a substan elor si 
mijloacelor ini iale de stingere; 

 

participa la toate activit ile de preg tire de specialitate, organizate cu Serviciul Voluntar 
Pentru Situa ii de Urgenta; 

 

r spunde de asigurarea alimentarii cu apa, spumogen praf i lichid; 

 

alimenteaz cu ap , spumogen praf sau lichid ma ina de interven ie; 

 

executa mânuirea corecta a utilajelor, accesoriilor si echipamentului de protec ie din 
dotare; 

 

mânuie te sting toarele din dotarea mijloacelor mobile de prima interven ie; 

 

executa, la ordin, desfaceri, t ieri si demol ri; 

 

mânuie te cangea, lopata, toporul - târn copul, ranga, etc.; 

 

recunoa te alte surse de apa apropiate; 

 

amenajeaz la nevoie surse de apa pentru alimentare;  

6.2 Atribu ii echipa de în tiin are alarmare i transmisiuni 

 

r spunde pentru starea tehnic i de între inere a aparaturii, utilajelor, mijloacelor i a altor 
materiale de interven ie pe care le are în dotare; 

 

execut conservarea i p strarea în bune condi ii a aparaturii, mijloacelor i a altor 
materiale de interven ie pe care le are în dotare; 

 

desf oar activit ile simple de între inere; 

 

r spunde de func ionarea a mijloacelor de transmisiuni  alarmare 

 

între ine mijloacele de comunica ie i alarmare din dotare i asigur în cazul defec iunilor, 
repunerea lor în func iune; 

 

transmite i prime te mesaje, le comunic celor interesa i sau c rora li se adreseaz , în cel 
mai scurt timp; 

 

asigur deservirea mijloacelor de alarmare; 

 

stabile te leg tura prin radio i telefon cu Punctul de conducere al interven iei, respectând 
caracteristicile i regulile de lucru stabilite de acestea; 

 

particip la preg tirea în domeniul situa iilor de urgen a salaria ilor i a popula iei din 
zona de responsabilitate   

6.3 Atribu ii echipaj de cercetare 

 

c utare 
Este destinat  pentru cercetarea i descoperirea din timp oportun a urm rilor create de 

situa iile de urgen ap rute i raportarea lor. Func ie de tipul situa iei de urgen ac ioneza astfel:  
În locurile de distrugere datorit cutremurelor de p mânt determin i comunic 

urm toarele:  

 

locul i num rul construc iilor avariate, gradul de avariere i num rul aproximativ al 
mor ilor, r ni ilor i sinistra ilor;  

 

localizarea persoanelor surprinse sub d râm turi sau la în l ime;  

 

gradul de blocare i avariere a c ilor de acces i variantele de ocolire;  

 

locul i m rimea principalelor avarii la re elele de utilitate public ;  

 

locul, m rimea i tendin a de propagare a incendiilor;  

 

existen a pericolului de apari ie a unui dezastru complementar post-cutremur.  
Din zona afectat de alunec ri de teren determin i comunic urm toarele:  

 

suprafa a, direc ia i viteza de propagare a alunec rilor de teren;  
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locul, num rul i gradul de avariere al construc iilor, drumurilor sau re elelor de utilitate 

public ;  

  
num rul probabil al mor ilor i r ni ilor i pozi ionarea acestora;  

 
posibilitatea de apari ie a unor dezastre complementare:  

Din zona afectat de inunda ii determin i comunic urm toarele:  

 
   limitele por iunilor de teren afectate cât i gradul de avariere al obiectivelor economico-

sociale din zon ;  

 
posibilit ile de acces în zona afectat ;  

 
posibilit ile de asigurare a unor surse de ap potabil ;  

 

posibilit ile de ad postire i evacuare a persoanelor sinistrate.  

6.4 Atribu ii echipa de deblocare  salvare 

  

r spunde pentru starea tehnic i de între inere a aparaturii, utilajelor, agregatelor i a 
altor materiale de interven ie pe care le are în dotare; 

  

organizeaz salvarea persoanelor, folosind completul de salvare; 

  

executa, la ordin, desfaceri,sprijiniri, t ieri si demol ri; 

  

p trunde în înc perile i execut misiunile de salvare a persoanelor sau animalelor, 
evacuarea unor materiale sau bunuri foarte importante; 

  

identific i acord primul ajutor medical victimelor situa iilor de urgen i/sau 
dezastrelor; 

  

asigur conservarea i p strarea în bune condi ii a a aparaturii, utilajelor, agregatelor 
i a altor materiale de interven ie pe care le are în dotare; 

  

caut i salveaz persoanele, animalele i bunurile materiale surprinse sub d râm turi; 

  

particip la asigurarea cu ap potabil a popula iei.. 

  

particip la distribuirea hranei i a bunurilor de prim necesitate pentru persoanele 
sinistrate. 

  

participarea temporar la ac iuni de refacere a construc iilor i a unor lucr ri de mic 
dimensiune. 

  

asigurarea iluminatului pe timp de noapte pentru necesit i proprii de interven ie sau la 
cererea altor servicii de urgen . 

  

participarea la preg tirea în domeniul situa iilor de urgen a salaria ilor i a popula iei 
din zona de responsabilitate.  

6.5 Atribu ii echipa sanitara 
Actioneaz în cadrul forma iei de interven ie independent, sau în colaborare cu 

forma iunile de Cruce Ro ie i alte forma ii specializate, având urm toarele misiuni principale:  

 

acordarea primului ajutor medical i transportul r ni ilor la punctele de adunare i 
evacuare. La trierea, acordarea primului ajutor i transportul victimelor la spitale se va ine seama 
de urgen e, astfel:  

 

în urgen a întâi vor fi transporta i cei cu: hemoragii interne, hemoragii mari externe, pl gi 
penetrante abdominale i toracice, pl gi craniene, arsuri întinse, st ri de oc, fracturi mari i cei 
contamina i;  

 

în urgen a a doua vor fi evacua i la spitale v t ma ii cu: hemoragii arteriale care pot fi 
oprite prin aplicarea garoului, membre zbrobite, fracturi, r ni adânci;  

 

în urgen a a treia sunt transporta i la spitale cei cu: fracturi mici închise, r ni pu in adânci 
i contuzii.  

 

participarea la aplicarea unor m suri de  antibioprofilaxie i antiepidemice;  

 

participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de ap , hran i medicamente;  

 

participarea la înl turarea urm rilor dezastrelor i reabilitarea zonei;  

 

realizeaz m surile tehnico-medicale privind asanarea zonei în care se g sesc un num r 
mare de cadavre;  

 

participarea la realizarea m surilor la instituirea carantinei ;   
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6.6 Atribu ii echipa de evacuare 

 
organizeaz , conduce i îndrum desf urarea evacu rii institu iilor publice, 

agen ilor economici, popula iei, colectivit ilor de animale, bunurilor materiale i culturale din 
loca iile stabilite;  

 
urm re te realizarea m surilor de preg tire i de desf urare a ac iunilor de evacuare, 

de primire, de reparti ie i de cazare a popula iei i de depozitare a bunurilor materiale;  

 
organizeaz , încadreaz i asigur func ionarea punctelor de adunare, de îmbarcare, 

de debarcare, de primire i de reparti ie;  

 
realizeaz m surile de asigurare privind transportul popula iei, bunurilor materiale, 

colectivit ilor de animale, asisten medical , paz , ordinea, leg turile fir i radio i eviden a 
popula iei pe timpul execut rii evacu rii în raioanele din i în care se execut aceasta;   

6.7 Atribu ii echipa protectie N.B.C. 

 

r spunde pentru starea tehnic i de între inere a aparaturii, utilajelor, mijloacelor i a altor 
materiale de interven ie pe care le are în dotare; 

 

execut conservarea i p strarea în bune condi ii a aparaturii, utilajelor, mijloacelor i a 
altor materiale de interven ie pe care le are în dotare; 

 

cerceteaz , identific , evalueaz i marcheaz zona de interven ie (contaminat ) . 

 

caut i salveaz persoanele i animalele contaminate . 

 

execut decontaminarea personalului contaminat radioactiv, chimic, sau biologic. 

 

execut decontaminarea terenului, cl dirilor, utilajelor, instala iilor, mijloacelor de 
transport, echipamentului i altor materiale contaminate radioactiv, chimic, sau biologic.; 

 

verific gradul de operativitate a aparaturii, materialelor i mijloacelor de protec ie 
individual din dotare i controleaz rezerva de aer din tuburile de oxigen; 

 

desf oar activit ile simple de între inere; 

 

particip la preg tirea în domeniul situa iilor de urgen a salaria ilor i a popula iei din 
zona de responsabilitate.  

6.8 Atribu ii echipa de suport logistic 
a). Atribu ii Echipa de Logistic

  

asigur depozitarea, conservarea, p strarea in bune condi ii a tehnicii si materialelor 
chimice si sanitare stoc;  

 

aplica si respecta masurile de prevenire si stingerea incendiilor. 

 

aplic prevederile actelor normative care reglementeaz eviden a i mânuirea bunurilor 
materiale ; 

 

prime te materialele si controleaz dac starea acestora corespunde calitativ si cantitativ cu 
datele înscrise in actele de înso ire; 

 

asigur men inerea ordinii si curateniei in magazie si ia masuri de prevenire si stingerea 
incendiilor; 

 

particip la unele activitati privind instruirea formatiunilor de interven ie, salariatilor si 
populatiei; 

 

r spunde de depozitarea, conservarea, p strarea in bune condi ii a tehnicii si materialelor 
chimice si sanitare stoc;  

 

depoziteaz i efectueaz activit ile de intre inere materialele in aflate in magazie, 
conform mormelor i regulilor de depozitare; 

 

asigur men inerea ordinii si curateniei in magazie si ia masuri de prevenire si stingerea 
incendiilor; 

 

particip la preg tirea în domeniul situa iilor de urgen a salaria ilor i a popula iei din 
zona de responsabilitate.  

b). Atribu ii Echipa de Transport  

 

asigur transportul, conservarea, p strarea in bune condi ii a tehnicii si materialelor;  

 

aplica si respecta masurile de prevenire si stingerea incendiilor. 
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aplic prevederile actelor normative care reglementeaz eviden a i mânuirea bunurilor 

materiale ; 

 
prime te materialele si controleaz dac starea acestora corespunde calitativ si cantitativ cu 

datele înscrise in actele de înso ire; 

 
asigur transportul i distribuirea materialelor conform notelor de primire distribu ie; 

 
particip la unele activitati privind instruirea formatiunilor de interven ie, salariatilor si 

populatiei; 

 
r spunde de depozitarea, conservarea, p strarea in bune condi ii a tehnicii si materialelor 

chimice si sanitare stoc;  

 

depoziteaz i efectueaz activit ile de intre inere materialele in aflate in magazie, 
conform mormelor i regulilor de depozitare; 

 

asigur men inerea ordinii si curateniei in magazie si ia masuri de prevenire si stingerea 
incendiilor; 

 

particip la preg tirea în domeniul situa iilor de urgen a salaria ilor i a popula iei din 
zona de responsabilitate.   

Cap. 3 ATRIBU IILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA 
SERVICIULUI VOLUNTAR  

1. ATRIBU IILE EFULUI DE SERVICIU 
Este personal angajat al consiliului local, profesionist în domeniu ,responsabil de 

capacitatea de interven ie a serviciului. 
Are urm toarele atribu ii: 

 

organizeaz i conduce ac iunile echipelor specializate a voluntarilor în caz de incendiu, 
avarii, calamit i naturale,  inunda ii, explozii i alte situa ii de urgen ;  

 

planific i conduce activit ile de întocmire, aprobare, actualizare, p strare i de aplicare a 
documentelor operative, prev zute de actele normative în vigoare;  

 

asigur m surile organizatorice, materialele i documentele necesare privind în tiin area i 
aducerea personalului serviciului  voluntar la sediul acestuia, în mod oportun, în cazul producerii 
unor urgen e civile sau la ordin;  

 

coordoneaz lunar, procesul de preg tire al voluntarilor pentru  ridicarea capacit ii de 
interven ie, potrivit documentelor întocmite în acest scop;  

 

asigur studierea i cunoa terea de c tre personalul serviciului voluntar  a particularit ilor 
localit ii i clasific rii din punct de vedere al protec iei civile, precum i principalele 
caracteristici ale factorilor de risc care ar influen a urm rile situa iilor de urgen din zona de 
competen ;  

 

urm re te asigurarea bazei materiale a serviciului voluntar, pe baza normelor i 
instruc iunilor de dotare;  

 

întocme te situa ia cu mijloacele, aparatura, utilajele i instala iile din localitate care pot fi 
folosite în situa ii de urgen pe care o actualizeaz permanent;  

 

asigur încadrarea serviciului de interven ie cu personal de specialitate;  

 

informeaz primarul i compartimentul de prevenire cu atribu ii pe linia situa iilor de 
urgen , despre st rile de pericol constatate pe teritoriul localit ii;  

 

verific modul cum personalul serviciului voluntar respect programul de activitate i 
regulamentul de organizare i func ionare a serviciului voluntar;  

 

întocme te i actualizeaz permanent documentele operative ale serviciului, informându-l 
pe primar despre acestea;  

 

controleaz ca instala iile, mijloacele i utilajele de stins incendiu, celelalte materiale 
pentru interven ie de pe teritoriul localit ii s fie în stare de func ionare i între inute 
corespunz toare;  

 

ine eviden a particip rii la preg tire profesional i calificativele ob inute;  
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ine eviden a aplica iilor, exerci iilor i interven iilor la care a participat serviciului 

voluntar;  

 
urm re te executarea dispozi iilor date  c tre voluntari i nu permite amestecul altor 

persoane neautorizate în conducerea serviciului;  

 
particip la instructaje, schimburi de experien , cursuri de preg tire profesional , 

organizate de serviciile profesioniste pentru situa ii de urgen ;  

 
particip la verificarea cuno tin elor membrilor serviciului voluntar  la încadrare, 

trimestrial i la sfâr itul anului  pentru atestarea pe post conform indicatorilor de calificare;  

 
împreun cu compartimentul de prevenire verific modul de respectare a m surilor de 

prevenire în gospod riile popula iei, i pe teritoriul agen ilor i operatorilor economici din raza 
localit ii;  

 

face propuneri privind îmbun t irea activit ii de prevenire i eliminarea st rilor de 
pericol;  

 

preg te te i asigur desf urarea analizei anuale a activit ii serviciului voluntar 

 

întocme te i actualizeaz în permanen fi ele postului pentru personalul voluntar;  

 

ine eviden a particip rii personalului la interven ie i face propuneri pentru promovarea 
acestuia sau pentru acordarea de distinc ii sau premii;  

 

întocme te anual proiectul de buget pentru  serviciu i îl sus ine în comisiile de 
specialitate;  

 

urm re te în permanen

  

execu ia bugetar i face propuneri de rectificare dac este cazul;  

 

promoveaz în permanen serviciul în rândul popula iei i elevilor i asigur recrutarea 
permanent de voluntari;  

 

execut atribu iile prev zute în regulamentele i instruc iunile pe linia protec iei civile, 
prevenirii i stingerii incendiilor;  

 

întocme te raportul de interven ie pentru interven iile serviciului voluntar  

2. ATRIBU IILE EFULUI DE COMPARTIMENT / SPECIALISTULUI DE  
PREVENIRE 

 

ac ioneaz cu fermitate pentru înl turarea imediat a st rilor de pericol pe care le constat 
i urm re te rezolvarea lor operativ ;  

 

stabile te restric ii i interdic ii la utilizarea sau efectuarea unor lucr ri cu pericol dac nu 
se respect prevederile normelor de prevenire i regulile de executare a lucr rilor cu risc;  

 

verific dotarea i starea tehnic a mijloacelor P.S.I. de prim

 

interven ie în caz de 
incendiu, sursele de alimentare cu ap (rezervoarele de ap de incendiu i hidran i exteriori de 
incendiu) de la agen ii economici i cele apar inând localit ii;  

 

verific organizarea m surile de prevenire la locurile de munc (la institu iile, operatorii i 
agen ii economici);  

 

controleaz locurile de munc unde se execut lucr ri cu risc de incendiu;  

 

sprijin conducerile agen ilor economici în realizarea protec iei i instruirea personalului 
muncitor;  

 

informeaz conducerile agen ilor economici, eful serviciului voluntar, conducerea 
consiliului local imediat dup ce a constatat nereguli grave, sau st ri de pericol de incendiu, 
explozii sau accidente tehnologice;  

 

ac ioneaz prin mijloace legale pentru înl turarea imediat a st rilor de pericol de 
incendiu;  

 

urm re te modul cum se respect regulile privind interzicerea fumatului i focului deschis 
în locurile stabilite;  

 

verific men inerea liber i în stare de utilizare a c ilor de acces pentru interven ie i de 
evacuare în caz de incendiu în cadrul localit ii i la agen ii economici;   

 

urm re te punerea în interven ie i în stare de func ionare a instala iilor i mijloacelor 
P.S.I. defecte;  

 

în caz de incendiu sau de producere a unor dezastre, alarmeaz serviciul voluntar i 
particip

  

la stingerea incendiului sau înl turarea urm rilor dezastrelor;  
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desf oar activit i de control conform graficului, intocmeste doumente de control 

conform graficului pe care le prezint s sefului serviciului voluntar;  

 
s cunoasc normele specifice i m surile generale ce trebuiesc respectate pe timpul 

execut rii controlului;  

 
r spunde informarea i pregatirea populatiei din zona de competenta; 

 
propune masuri de imbunatatire a activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul 

initatii administrativ teritoriale; 

 
R spunde de organizarea i desf urarea unor activit i de protec ie civil , de ap rare 

împotriva incendiilor în domeniul situa iilor de urgen i dezastrelor potrivit prevederilor 
legii, regulamentelor, instruc iunilor i ordinelor în vigoare 

 

Este direct subordonat efului Serviciul voluntar pentru situa ii de urgen

  

Execut i aduce la îndeplinire activit ile din planurile anuale i lunare i de preg tire a 
salaria ilor i popula iei  

 

R spunde de asigurarea m surilor de protec ie a popula iei, bunurilor materiale, 
valorilor culturale i mediului înconjur tor împotriva efectelor negative ale situa iilor de 
urgen i dezastrelor . 

 

Prezint inform ri cu privire la realizarea m surilor în domeniu, a preg tirii i alte 
probleme specifice. 

 

Propune m suri de îmbun t ire a activit ii în zona competen . 

  

Aten ioneaz cet enii asupra unor m suri preventive specifice în sezoanele de 
prim var i toamn , în perioadele caniculare i cu secet prelungit sau când se înregistreaz 
vânturi puternice . 

  

Supravegheaz unele activit i cu public numeros de natur religioas , cultural-sportiv 
sau distractiv , s rb tori tradi ionale. 

 

R spunde de preg tirea i informarea popula iei din zona de competen . 

 

Acord asisten tehnic de specialitate popula iei i verific îndeplinirea m surilor 
stabilite potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instruc iunilor i ordinelor în vigoare. 

 

Particip la activit ile de prevenire(controale, cursuri, instructaje, analize, consf tuiri, 
concursuri) organizate de Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen jude ului Sibiu i la 
ac iunile interven ie în zona de competen . 

 

Particip la convoc ri, bilan uri, analize i alte activit i conduse de e aloanele 
superioare. 

 

Prezint propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri i cheltuieli a fondurilor 
necesare pentru realizarea m surilor specifice în domeniu. 

 

R spunde de respectarea regulilor de p strare mânuire i eviden a documentelor. 

  

Execut atribu iile prev zute în legile, regulamentele i instruc iunile în vigoare.  

3. ATRIBU IILE EFULUI FORMA IEI DE INTERVEN IE 
Se subordoneaz efului serviciulu voluntar pentru situa ii de urgenta. 

 

r spunde de îndeplinirea atribu iilor legale ce revin forma iei, de instruirea acesteia i 
ridicarea continua a capacit ii ei de ac iune, de men inerea unei discipline ferme în  rândul 
voluntarilor;  

 

organizeaz i conduce nemijlocit instruirea de specialitate a forma iei, întocmind în  acest 
scop    programul lunar, i urm re te executarea lui întocmai, de întreg personalului forma iei i 
echipelor, execut instruirea metodica a efilor de echipe;  

 

particip la convoc rile de instruire, consf tuiri i schimburi de experien organizate de 
I.S.U.J.  

 

organizeaz activitatea pentru prevenirea dezastrelor pe care o desf oar forma ia de 
interven ie;  

 

controleaz modul de respectare a normelor de prevenire i stingere a incendiilor i a 
m surilor de protec ie civilã, precum  i de dotare pe teritoriul localit ii i sectorului de 
competentã i ac ioneaz operativ pentru înl turarea oric ror înc lc ri;  

 

in cazul apari iei unor st ri de pericol , raporteaz imediat conducerii i stabile te împreun 
cu conduc torii locurilor de munca, masurile necesare ce se impun;  
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organizeaz interven ia forma iilor pentru stingerea incendiilor i înl turarea efectelor 

negative ale dezastrelor;  

 
întocme te, cu sprijinul speciali tilor din compartimentul de prevenire, documente 

operative privind interven ia pentru prevenirea i înl turarea dezastrelor;  

 
organizeaz zilnic interven ia forma iei pe schimburi (ture de serviciu) i urm re te  

încadrarea complet a grupelor;  

 
preg te te personalul forma iei pentru interven ie prin executarea de exerci ii i aplica ii pe 

timp de zi i noapte, atât cu for e i mijloace proprii cat i în  cooperare cu forma iile vecine;  

 
controleaz i ia masuri pentru ca toate utilajele, accesoriile, echipamentul de   protec ie i 

substan ele chimice din dotarea forma iei, precum i instala iile de alarmare i stingere din 
unitate sa fie în  permanenta stare de func ionare;  

 

organizeaz în tiin area i  alarmarea în  caz de producere a dezastrelor c tre Inspectoratul 
pentru Situa ii de Urgen ;  

 

conduce forma iunile în  ac iunile de interven ie pentru stingerea incendiilor i înl turarea 
efectelor negative ale situa iilor de urgen ã;  

 

întocme te i actualizeaz documentele operative ale forma iilor, asigur p strarea i 
între inerea corespunz toare a bunurilor din înzestrarea acesteia, precum i a sediului, asigura 
ordinea i disciplina, face propuneri de recompensare i sanc ionare a personalului forma iunilor;  

 

mobilizeaz personalul forma iei pentru participarea pompierilor civili la concursurile 
profesionale specifice  

4. ATRIBU IILE EFULUI GRUPEI DE INTERVEN IE/ECHIPEI  SPECIALIZATE 
Este eful nemijlocit al oamenilor din grupa de interven ie /echipa specializat

 

i are 
urm toarele atribu ii: 

 

s conduc personal echipa în misiunile de interven ie încredin ate în orice situa ie, la 
stingerea incendiilor, exploziilor, avariilor, calamit ilor naturale i dezastrelor, pentru înl turarea 
efectelor provocate, salvarea persoanelor i evacuarea bunurilor;  

 

s men in în permanen leg tura cu eful serviciului, cu grupa/echipajul de interven ie, 
raporteaz la începerea i terminarea misiunii;  

 

s conduc , edin ele de preg tire cu personalul din subordine;  

 

s cunoasc personal folosirea i între inerea mijloacelor din dotare;  

 

s cunoasc semnalele de alarmare, locul de ad postire, locul de unde se ridic materialele 
repartizate pentru  interven ie;  

 

s execute conform planific rii instruirea personalului din subordine i s in la zi 
prezen a la preg tire;  

 

respect i impune respectarea programelor i regulamentelor de organizare i func ionare 
a serviciului;  

 

ia m suri de protec ia muncii pe timpul edin elor de preg tire, exerci iilor, aplica iilor i 
interven iilor;  

 

s comunice efului serviciului voluntar ori de câte ori absenteaz pe o durat mai mare de 
24 ore.  
5. ATRIBU IILE CONDUC TORILOR AUTOSPECIALELOR DE INTERVEN IE  

Este personal angajat al consiliului local, profesionist în domeniu.  
Se subordoneaz efului echipajului/grupei de interven ie care are în dotare i 

exploatare autovehiculul. Pe timpul preg tirii i desf ur rii interven iei are urm toarele 
atribu iuni: 

 

r spunde de capacitatea de interven ie i starea de între inere i func ionare a 
autovehiculului de interven ie; 

 

completeaz foaia de parcurs i carnetul de bord al autovehiculului; 

 

desf oar activit ile simple de între inere; 

 

propune efectuarea repara iilor i între inerilor ce necesit un service specializat; 

 

informeaz efulgrupei de interven ie orice problem care apare la autovehicul; 

 

ine eviden a tehnicii, materialelor, aparatelor care au fost distribuite din autovehicul 
pentru ac iuni de interven ie; 
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dispune autovehiculul în locuri în care s permit o ac iune u oar i rapid , din proprie 

ini iativ sau la ordinul efului echipajului/grupei de interven ie sau punctului de lucru; 

 
raporteaz superiorilor despre capacitatea de interven ie a autovehiculului; 

 
conduce ma ina de interven ie la locul ordonat; 

 
r spunde de asigurarea alimentarii cu apa, spumogen praf, lichid sau cu pulberi 

sting toare si azot (bioxid de carbon); 

 
împreuna cu servantul hidrant racordeaz tuburile de aspira ie si sorbul; 

 
racordeaz liniile de furtun la ie irile din pompe (instala ie) 

 
pune in func iune instala ia de lucru cu apa, spuma sau pulberi sting toare si celelalte 

instala ii ale ma inii; 

 

supravegheaz dispozitivul de lupta; 

 

m re te si mic oreaz presiunea (la ordin) sau la cererea efilor de eava; 

 

alimenteaz cu spumogen praf sau lichid, pulberi sting toare si azot (CO2), ma ina de 
lupta; 

 

ajuta pe servan i la asamblarea pieselor aparatului izolant si echiparea cu aceasta; 

 

împreun cu servantul hidrant mânuie te proiectorul mobil; 

 

ajuta pe servantul sef de eava la montarea si demontarea ciupercii pulverizatoare si a 
ajutajelor, când este cazul; 

 

ajuta pe servantul hidrant la coborârea accesoriilor de pe ma ina; 

 

asigura remorcarea si transportul utilajelor remorcabile de interven ie; 

 

între ine ma ina de interven ie si accesoriile din dotare; 

 

asigura buna func ionare a tuturor accesoriilor din dotarea ma inii; 

 

recep ioneaz  semne si semnale;  

6. ATRIBU IILE MECANICULUI DE UTILAJ  
Se subordoneaz efului echipajului/grupei de interven ie care are în dotare i 

exploatare utilajul. Pe timpul preg tirii i desf ur rii interven iei are urm toarele atribu iuni: 

 

r spunde de capacitatea de interven ie i starea de între inere i func ionare a utilajului 
de interven ie; 

 

completeaz foaia de parcurs i carnetul de bord al utilajului; 

 

desf oar activit ile simple de între inere; 

 

propune efectuarea repara iilor i între inerilor ce necesit un service specializat; 

 

informeaz efului echipajului/grupei de interven ie orice problem care apare la utilaj; 

 

ine eviden a tehnicii, materialelor, aparatelor care au fost distribuite din utilaj pentru 
ac iuni de interven ie; 

 

dispune autovehiculul în locuri în care s permit o ac iune u oar i rapid , din proprie 
ini iativ sau la ordinul efului echipajului/grupei de interven ie sau punctului de lucru; 

 

asigura remorcarea si transportul utilajelor remorcabile de interven ie 

 

între ine ma ina de interven ie si accesoriile din dotare; 

 

asigura buna func ionare a tuturor accesoriilor din dotarea ma inii; 

 

raporteaz superiorilor despre capacitatea de interven ie a utilajului ;     

7. ATRIBU IILE MEMBRILOR GRUPELOR DE INTERVEN IE I ECHIPELOR 
SPECIALIZATE  

Se subordoneaz efului serviciului voluntar i efului grupelor de interven ie sau 
specializate, au urm toarele atribu ii: 

 

particip la toate activit ile de instruire de specialitate a serviciului voluntar;  

 

execut antrenament pentru mânuirea corect a tehnicii de lupt , accesoriilor i 
echipamentului de protec ie;  
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respect programul serviciului voluntar i activit ile planificate, regulile de ordine 

interioar i disciplina muncii;  

 
nu p r se te serviciul pân la sosirea în unitate a schimbului urm tor;  

 
execut controale asupra respect rii normelor de P.S.I. i  supravegherea lucr rilor cu 

pericol de incendiu i a locurilor de munc cu pericol de incendiu;  

 
ac ioneaz operativ la  toate tipurile de interven ie;  

 
s cunoasc modul de func ionare i exploatare a tehnicii de lupt , a instala iilor de 

semnalizare 

 
alarmare, de alertare i interven ie ;  

 
folose te mijloacele de  interven ie judicios, respectând instruc iunile de utilizare;  

 

îndepline te la timp sarcinile stabilite de eful serviciului sau eful nemijlocit ;  

 

men ine permanent leg tura cu sediul serviciului voluntar pe timpul execut rii unor 
activit i i a controlului de prevenire;  

 

asigur men inerea în stare de func ionare a mijloacelor i instala iilor de semnalizare, 
alarmare, alertare i interven ie ;  

 

îndepline te sarcinile efului de grup ( echip ) în lipsa acestuia;  

 

s comunice efului serviciului voluntar i efului s u ori de câte ori absenteaz pe o durat 
mai mare de 24 ore.   

Cap. 4 COORDONAREA, CONTROLUL I ÎNDRUMAREA 
SERVICIULUI VOLUNTAR  

Rela ii de coordonare 
- Asigur coordonarea de specialitate a activit ilor de ap rare impotriva incendiilor si 

de  protec ie civil . 
- Coordoneaz nemijlocit activitatea de preg tire în domeniu i desf urarea exerci iilor 

practice i teoretice;    

Art. 7 Rela ii de control 
- Controleaz respectarea legalit ii în domeniul protec iei civile si ap r rii împotriva 

incendiilor, de c tre institu iile publice, agen ii economici i cet enii de pe raza unit ii 
administrativ-teritoriale. 

- Controleaz respectarea criteriilor de performanta, stabilite in condi iile legii, in 
organizarea si dotarea serviciilor voluntare pentru situa ii de urgen private din zona de 
competen , precum si activitatea acestora; 

- Controlul permanent al respect rii criteriilor de performanta in organizarea si dotarea 
Serviciului Voluntar Pentru Situa ii de Urgenta, precum si activitatea acestora se face de c tre 
personalul Inspec iei de prevenire si de protec ie civila, din cadrul Inspectoratului Pentru Situa ii 
de Urgenta al Jude ului Sibiu.  

Art. 8 Rela ii de cooperare 
- Colaboreaz cu celelalte compartimente din prim rie , cu consiliul local i institu iile 
din unitatea administrativ-teritorial pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu .  
- Coopereaz cu alte structuri abilitate pentru salvarea oamenilor ,protec ia bunurilor 

materiale si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravie uirea   
- Participa cu forma ii de interven ie/solicita sprijinul altor for e stabilite si aprobate pentru/la 

interven ii in zona/in afara zonei de competenta; 
popula iei afectate, alte masuri de protec ie a cet enilor in cazul de situa iilor de urgenta i de 

limitare i înl turare a efectelor dezastrelor.   
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Art.9 Rela ii de îndrumare 
- Îndrum  organizarea i desf urarea tuturor activit ilor de protec ie civil , de ap rare 

împotriva incendiilor, în domeniul situa iilor de urgen i dezastrelor potrivit prevederilor 
legii, regulamentelor, instruc iunilor i ordinelor în vigoare la institu iile publice i agen ii 
economici clasifica i din zona de competen . 

- Îndrum structurile subordonate;  

Cap. 5 GESTIONAREA PATRIMONIULUI SERVICIULUI 
VOLUNTAR  

Art.  10 
Asigurarea cu materiale, aparatur , tehnic i carburan i se face prin Consiliul local al 

orasului pe baza prevederilor Ordinului Ministrului Administra iei i Internelor nr. 718 din 
30.06.2005, pentru aprobarea Criteriilor de performan privind structura organizatoric i 
dotarea serviciilor voluntare pentru situa ii de urgen , modificat si completat cu OMIRA 
195\2007.  Dotarea echipelor specializate cu mijloace ini iale  aparatur , echipament i complete 
de protec ie, mijloace de transmisiuni, accesorii, substan e i alte materiale specifice se face 
conform normelor de înzestrare i dotare elaborate de Inspectoratul General pentru Situa ii de 
Urgen . 
Art.  11     

Tehnica i mijloacele pentru interven ie se asigur de c tre Consiliul local, anual, prin planul 
de buget, precum i prin dona ii, sponsoriz ri interne sau interna ionale. 

Art.  12   
Consiliul local r spunde de asigurarea tehnico - material a serviciului voluntar  r spunde de 

modul de depozitare a acestuia, controleaz periodic starea de operativitate i stabile te înlocuirea 
sau completarea sa, prin personalul propriu de specialitate. 
Art.  13 

Asigurarea logistic a serviciului voluntar cuprinde logistica interven iei i logistica 
serviciului, constituindu-se din ansamblul m surilor i a activit ilor de asigurare cu tot ce este 
necesar pentru desf urarea tuturor activit ilor. 

     Logistica serviciului cuprinde aprovizionarea cu tehnic , bunuri materiale de 
interven ie, asigurarea st rii tehnice i de între inere, asigurarea financiar . 

     (1) Logistica ac iunilor de interven ie, cuprinde ansamblul m surilor i activit ilor 
pentru asigurarea desf ur rii continuue a ac iunilor de interven ie i cuprinde: asigurarea cu 
tehnic i echipamente de interven ie, asigurarea cu carburan i 

 

lubrifian i, asigurarea caz rii i 
hr nirii personalului, asigurarea cu echipament în func ie de anotimp i starea vremii, precum i 
cu echipament de protec ie adecvat interven iei, asigurarea transportului pentru aprovizionare, 
asigurarea medical i pentru accidente a personalului serviciului. 

     (2) Logistica ac iunilor de interven ie se planific de eful serviciului volunatr, pe baza 
stocurilor de materiale existente în depozit i a normelor de consum, prev zute de normative i se 
aprob de primar.  

     (3) Cazarea, hr nirea i odihna pentru perioadele mai mari de interven ie se planific 
de c tre eful serviciului, i se asigur din bugetul local, fie prin eforturi proprii ale beneficiarului 
interven iei, fie prin intermediul altor for e care intervin, cu decontarea ulterioar a cheltuielilor. 

     (4)Asigurarea medical i pentru accidente a personalului serviciului se asigur de 
c tre consiliul local. 
Art.  14  

Serviciul are în dotare autospeciale, utilaje, echipamente i accesorii de stingere a 
incendiilor i interven ie. Autospecialele, echipamentele, substan ele, accesoriile i celelalte 
mijloace tehnice trebuie s îndeplineasc condi iile tehnice, de calitate i de performan 
prev zute de reglement rile în vigoare. Serviciul va putea s asigure utilajele de interven ie i în 
baza unor contracte de închiriere cu persoane fizice sau juridice, care de in asemenea utilaje.  
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Art.  15  
(1) Utilit ile necesare serviciului voluntar, precum i spa iile adecvate pentru preg tirea de 

specialitate a personalului, gararea, ad postirea i între inerea mijloacelor tehnice, depozitarea 
materialelor sunt dispuse la sediul serviciului.     

(2) Spa iile prev zute la alin. (1) se doteaz cu telefon i mijloace de alarmare i alertare, 
instala ii utilitare, mijloace de preg tire, cu materiale de birotic i de acordare a primului ajutor 
medical.     

(3) Inventarul patrimoniul serviciului face parte din documentele de organizare, desfasurare 
si conducere a activitatii serviciului.    

(4) Pagubele produse serviciului voluntar, prin pierderea sau degradarea mijloacelor din 
dotare pe timpul ac iunilor de interven ie, se suport de c tre consiliul local, dac paguba nu s-a 
produs din culpa unui membru al serviciului;    

(5) Între inerea i repararea autospecialelor i utilajelor serviciului voluntar  se fac, dup caz, 
în atelierul propriu sau de c tre alte persoane fizice ori juridice atestate, conform legii, pentru 
activit ile respective.    

Cap.6 PREG TIREA PERSONALULUI SERVICIULUI 
VOLUNTAR  

Art. 16 Preg tirea personalului.  
Preg tirea personalului Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen se desf oar în 

baza unei tematici de preg tire elaborate de Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen al jude ului 
Sibiu, i pe baza unei planific ri întocmite de Serviciul Voluntar pentru Situa ii de Urgen al 
localit ii, conform Planului de preg tire-anual ; 

Preg tirea membrilor Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen se efectueaz

 

prin 
edin e teoretic aplicative i practic demonstrative cu durata de 2 

 

3 ore i respectiv 1 

 

2 ore 
lunar diferen iat pe categorii de specialit i, de regul în zilele de sâmb t /duniminic

 

sau în alte 
zile stabilite de comun acord cu personalul ce încadreaz Serviciul Voluntar pentru Situa ii de 
Urgen . 

Cu acordul pre edintelui Comitetului Local pentru Situa ii de Urgen (C.L.S.U.) i 
conduc torilor institu iilor, agen ilor economici sau societ ilor comerciale care aprob scoaterea 
din produc ie a personalului Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen preg tirea se va 
putea efectua i în zilele lucr toare.  

Preg tirea personalului Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen este condus de 
eful serviciului, iar la activit ile de preg tire pot participa speciali ti pe diverse domenii din 

cadrul Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  al jude ului Sibiu , Filialei de Cruce Ro ie Sibiu 
i de la alte institu ii abilitate (S.D.F.E.E Sibiu, DISTRIGAZ NORD Sibiu, DIREC IA DE 

TELECOMUNICA II Sibiu, INSPECTORATUL ÎN CONSTRUC II Sibiu, DIREC IEI DE 
S N TATE PUBLIC Sibiu, etc.). În acest sens se va încheia un protocol(contract) de colaborare 
între consiliul local al localit ii i institu iile cu care se dore te colaborarea . 

Testarea  cuno tin elor personalului se va face la sfâr itul fiec rui an, cu 5-10 zile înaintea 
desf ur rii analizei 

 

bilan privind activitatea serviciului în anul respectiv. eful serviciului va 
fi testat de c tre personalul  Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen Cpt. Dumitru Croitoru al 
Jude ului Sibiu cu ocazia convoc rilor i instructajelor periodice. 

Se vor întocmi Planuri pentru temele predate, iar membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii 
de Urgenta vor avea conspectate temele in caietele de studiu individual. 
       Seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta va avea un registru de evidenta a 
participarii personalului la pregatirea de specialitatae si calificativele obtinute. 

Personalul Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen .poate participa la cursuri 
organizate de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen  i unit ile subordonate, cu 
scoatere din produc ie, în condi iile Legii 481/2004, Legea protec iei civile . 

Personalul serviciului va participa la  toate concursurile profesionale organizate de 
c tre structurile profesioniste pentru situa ii de urgenta . Fondurile necesare vor fi planificate 
i asigurate din bugetul local. 
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Personalul voluntar recrutat in serviciu, va semna primul contract de voluntariat cu o 
perioad de cel pu in 3 luni inclusa in durata acestuia de 5 ani. Încetarea contractului de 
voluntariat se face conform statutului personalului voluntar si a legilor in vigoare.  

Personalul voluntar din serviciile de urgen voluntare are obliga ia s poarte uniform , 
echipament de protec ie i însemne distinctive, ale c ror descriere, condi ii de acordare i folosire 
se stabilesc prin regulamentul elaborat de Ministerul Administra iei i Internelor, aprobat prin 
hot râre a Guvernului i publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

Personalul serviciului voluntar are obliga ia s între in în stare corespunz toare uniforma, 
echipamentul de protec ie i însemnele distinctive, s le poarte în mod îngrijit, s cunoasc i s 
respecte cu stricte e regulile privind portul acestora. 

Personalul serviciului voluntar de urgen , beneficiaz de compensa ii b ne ti, drepturi 
sociale i alte facilit i stabilite în Statutul personalului din serviciile de urgen voluntare.   

Pentru activitatea desf urat i în mod deosebit pentru fapte de curaj, sacrificiu sau 
eroism, personalul serviciului voluntar la propunerea efului serviciului  poate fi recompensat cu 
diplome, distinc ii sau sume de bani;  

Serviciul voluntar  va func iona dup acest regulament asigurând o eficien sporit 
activit ii de prevenire i interven ie în situa ii de urgen de pe teritoriul localita ii. 

La data intr rii în vigoare a prezentului Regulament de organizare i func ionare orice 
dispozi ie contrar î i înceteaz aplicabilitatea. 

Prezentul regulament va fi completat periodic cu precizari specifice noilor modific ri 
legislative. 

Modific rile regulamentului vor fi aprobate prin hot râre a Consiliului Local i aduse la 
cuno tin a membrilor serviciului voluntar în cel mai scurt timp.    
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