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REGUL AME NTUL
D E OR GAN IZA R E ŞI FU N CŢION A R E AL SER VIC IU LUI
VOLUN TAR PENTRU SITUA ȚII DE URGENŢĂ
AL COMUNEI CIUMANI

CAPITOLUL I
Dispoziții generale
1.1 Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Ciumani constituit conform
prevederilor art. 13 lit. d și art. 32 alin (3), din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, republicată, în baza art. 10 lit. b) din Legea nr. 481/2004 privind Protecția Civilă,
repiblicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14, lit. g) din O.M.A.I. Nr.163/2007
pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, a prevederilor Ordonanței de
Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, ale H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului
personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, se constituie conform prevederilor art. 19
lit b) al Ordinului nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea,
încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, și
Hotărârea Consiliului local al Comunei Ciumani nr. 72 aprobată în data de 29 octombrie 2019, ca
Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență tip V2.
1.2 Conform prevederilor O.M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă
privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii
de urgenţă, ale art. 6, alin. (1) din O.M.A.I. nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de
apărare împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, structura organizatorică de
apărare împotriva incendiilor specifică unităţilor administrativ teritoriale este Serviciul Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă, ca serviciu comunitar pentru situaţii de urgenţă, care funcţionează în
subordinea Consiliului Local - denumit în continuare serviciu voluntare, este structura specializată,
alta decât cele aparținând serviciilor de urgență profesioniste, organizată cu personal angajat și/sau
voluntar, în scopul apărarea vieţii, avutului public şi/sau privat în situații de urgență în sectorul de
competenţă stabilit cu avizul / acordul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al judeţului
Harghita. În conformitate cu dispoziţiile art. 13, literele b), c) din Legea nr. 307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local emite
hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în
unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă şi instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu
nivelul şi natura riscurilor locale. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, în funcție de Schema
cu Riscurile Teritoriale din unitatea administrativ-teritorială, își îndeplinește artibuțiile legale, în
limitele sectorului stabilit pe raza comunei Ciumani, pune în aplicare planurile de intervenție,în
funcție de riscurile identificate în zona sa de responsabilitate, pentru: incendii, incendii de pădure,
inundații, furtuni, îngheț, cutremure, rupere de baraj pe Râul Mureș, căderi de obiecte din atmosferă
sau din cosmos, alunecari de teren în zona de pădure , secetă.
Numărul de gospodării în comuna Ciumani este 1812, clădiri de locuit colective 2,iar
comuna nu are sate componente.
Comuna Ciumani având rețea de apă potabilă, are și hidranți în număr de 126.
O altă sursă de alimentare cu apă este Râul Mureș.
Căile de comunicații: sunt străzile comunale, drumurile de câmp și forestiere.
Constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private sunt realizate
în funcţie de:
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a) numărul de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective : 1812 gospodării și 2 clădiri de locuit
colective.
b) distanţa faţă de structurile de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă;
cea mai îndepărtată distanță față de structurile de intervenție este :
-5 km zona locuită,
- 11 km zona de pădure.
c) tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă şi concluziile rezultate din Planul de
analiză şi acoperire a riscurilor, întocmit potrivit Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, aprobate prin
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 132/2007 :
-

furtuni,vânt puternic şi/sau precipitaţii masive şi/sau căderi de grindină
inundaţii;
secetă;
îngheţ, poduri şi baraje de gheaţă pe apă,căderi masive de zăpadă,chiciură,polei.
incendiile de pădure, incendii la fondul forestier, incendii de vegetaţie uscată sau culturi de
cereale păioase.
avalanşele;
alunecări de teren;
cutremure de pământ.

d) Asigurarea timpului de răspuns :
-la instituțiile și operatorii economici din subordinea Consiliului Local Ciumani – maximum 15
minute;
-în cel mai îndepărtat punct al sectorului de competență (zona de pădure) – maximum 20 de minute.
e)asigurarea permanentă a intervenţiei :autospeciala Steyr de capacitate medie de 2000 litri, asigură
intervenția 24 de ore din 24 de ore prin permanența la domiciliu.

CAPITOLUL II
Organizarea și atribuțiile serviciului voluntar
pentru situații de urgență
2.1 Conducerea şi structura organizatorică:
2.1.1 Conducerea serviciului voluntar pentru situații de urgență se realiează cu personal
angajat pe această funcție, de un șef, profesionist în domeniu care deține calificarea sau
competențele profesionale necesare acestei funcții și are avizul inspectoratului competent teritorial,
ajutat de un locțiitor, personal voluntar din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență.
Șeful serviciului se subordonează primarului, în calitate de președinte al Comitetului Local pentru
Situații de Urgență. Acesta are în subordine directă întregul personal din componența serviciului.
Conducerea intervenției se asigură de către primar, până la finalizarea intervenției ori până la
sosirea structurilor profesioniste de intervenție ale inspectoratului competent teritorial conform
prevederilor art. 14 lit h) din legea 307/2006 și a prevederilor art. 31 alin. (1) al Ordinului nr.
75/2019. Intervenția se realizează gradual conform art. 31 alin. (2) al Ordinului nr. 75/2019.
2.1.2 Structura organizatorică a serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei
Ciumani are în componență următoarele: (Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2):
a) comandă;
b) compartiment pentru prevenire;
c) formație de intervenție formată din:
- grupă de intervenție
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- echipă specializată Avertizare-Alarmare-Căutare-Deblocare-Salvare, cu atribuții în cazul
situațiilor de urgență determinate de toate tipurile de risc identificate.
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență se încadrează cu personal angajat și voluntar
având aptitudini fizice, psihice și profesionale adecvate funcției. Personalul angajat atestat și
calificat, conform reglementărilor în vigoare.
2.2 Atribuțiile Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (conform art. 34 din
Legea 307/2006, republicată) sunt următoarele:
a) desfășoară activități de informare și instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor și
a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
b) verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice și dispozițiilor care privesc
apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competență;
c) asigură intervenția pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor și
protecția persoanelor, a animalelor și a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situații de urgență;
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
colaborează cu alte servicii voluntare, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu celelalte
instituţii şi organisme care au atribuţii privind apărarea ordinii publice, prevenirea situaţiilor de
urgenţă, apărarea vieţii şi integrităţii fizice a persoanelor, a avutului public şi privat, precum şi de
protecţie a mediului.
2.3 Atribuțiile compartimentului și ale specialiștilor pentru prevenire:
a) verificarea modului de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor de apărare
împotriva incendiilor şi protecţie civilă, atât la domeniul public cât şi la cel privat, în sectorul de
competenţă;
b) asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi ale celorlalte reglementări privind apărarea
împotriva incendiilor şi protecţia civilă în sectorul de competenţă încredinţat;
c) identificarea, evaluarea şi analizarea pericolelor potenţiale prin aprecierea posibilităţilor de apariţie
a lor şi a consecinţelor acestora asupra vieţii oamenilor, mediului şi bunurilor materiale;
d) prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă prin acţiuni de îndrumare şi control la instituţiile
publice şi gospodăriile/locuinţele individuale ale populaţiei, în sectorul de competenţă;
e) desfăşoară activităţi de informare şi instruire a populaţiei şi salariaţilor privind cunoaşterea tipurilor
de risc specifice sectorului de competenţă, a măsurilor de prevenire a acestora, precum şi a modului
de comportare în situaţii de urgenţă;
f) participă la elaborarea reglementărilor specifice sectorului de competenţă, emise de autoritatea
locală în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă;
g) elaborează programul de măsuri în vederea acordării asistenţei pentru prevenirea situaţiilor de
urgenţă, la gospodăriile populaţiei;
h) participă la identificarea resurselor umane şi materiale disponibile pentru răspuns în situaţii de
urgenţă şi ţine evidenţa acestora;
i) constată şi informează, personalul abilitat să sancţioneze conform legii, despre încălcarea
dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;
j) participă la concursuri profesionale cu serviciile voluntare, precum şi la acţiuni educative cu
cercurile tehnico-aplicative din şcoli;
k) îndeplineşte alte sarcini stabilite prin lege sau hotărâri ale consiliului local.
2.4 Atribuțiile formației de intervenție:
a) participă cu forţe proprii sau în cooperare cu alte forţe la operaţiuni şi activităţi de limitare şi
înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă;
b) identifică sursele de alimentare cu apă necesare intervenţiei în sectorul de competenţă şi o
utilizează gratuit, indiferent de sursa din care provine;
c) se deplasează cu autospecialele şi mijloacele tehnice din dotare la locul intervenţiei, pe drumuri
care nu sunt deschise circulaţiei publice ori pe alte terenuri, indiferent de forma de proprietate, dacă
cerinţele de operativitate şi de lucru impun aceasta;
d) solicită organelor abilitate oprirea ori limitarea traficului public în zona desfăşurării acţiunilor de
intervenţie;
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e) intră, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, în orice incintă a organismelor şi organizaţiilor,
instituţiilor şi operatorilor economici;
f) intră în locuinţele persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimţământul acestora, în condiţiile
prevăzute de lege, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice. În cazul în care se impune înlăturarea
unor factori de risc, care prin iminenţa ameninţării lor pot declanşa o situaţie de urgenţă,
consimţământul nu este necesar;
g) solicită sprijinul autorităţilor publice, mijloacelor de informare în masă şi cetăţenilor pentru
luarea măsurilor urgente în vederea prevenirii, limitării sau înlăturării unor pericole iminente ce pot
provoca situaţii de urgenţă;
h) participă, împreună cu organele abilitate de lege, la stabilirea cauzelor probabile producerii
situaţiilor de urgenţă şi participă, la cererea acestora, la identificarea şi stabilirea factorilor de risc şi
împrejurărilor care au generat situaţiile de urgenţă;
i) execută acţiuni de intervenţie pentru localizarea şi stingerea incendiilor, salvarea oamenilor,
acordarea primului ajutor protecţia bunurilor şi mediului precum şi limitarea efectelor acestora;
j) acordă ajutor, în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţa este pusă în pericol în caz de explozie,
inundaţii, alunecări de teren, accidente sau alte tipuri de dezastre.
k) participa la exerciţii şi aplicaţii practice de intervenţie;
l) participă la aplicaţii de cooperare cu serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă şi alte forţe
stabilite prin planurile de cooperare;
m) asigură intervenția pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor, protecția
persoanelor, animalelor, bunurilor periclitate de incendii sau alte situații de urgență și a mediului;
n) execută alte sarcini şi misiuni în legătură cu atribuţiile serviciului voluntar, stabilite de şeful
serviciului ori de preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă.
o) participă la concursuri profesionale cu serviciile voluntare, precum şi la acţiuni educative cu
cercurile tehnico-aplicative din şcoli;
2.5 Atribuțiile grupei de intervenție:
a) execută acțiuni de intervenție pentru limitarea și înlăturarea situațiilor de urgență cu utilaje
mobile sau mijloace de intervenție din dotare;
b) execută recunoașteri pe raza unității administrativ-teritoriale, cu accent pe sursele de alimentare
cu apă și posibilitatea accesului de intervenție;
c) acordă ajutor persoanelor a căror viață este pusă în pericol, în caz de incendiu, explozii, inundații,
alunecări de teren, accidente precum și în caz de dezastre;
d) evacuează populatia, animalele și bunurile aflate în pericol;
e) execută activitățile de culegere și analiză a datelor despre urmările situațiilor de urgență;
f) studiază particularitățile instituțiilor și operatorilor economici din sectorul de competență al
serviciului;
g) execută alte sarcini şi misiuni în legătură cu atribuţiile serviciului voluntar, stabilite de şeful
serviciului ori de preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă.
2.6 Atribuțiile echipelor specializate:
a) executa activității de avertizare, alarmare, căutare, deblocare, salvare
b) execută activitățile de culegere și analiză a datelor despre urmările situațiilor de urgență;
c) studiază particularitățile instituțiilor și operatorilor economici din sectorul de competență al
serviciului;
d) asigură măsurile igienico-sanitare și antiepidemice în cazul apariției unor epidemii de boli
infecțioase precum și măsurile sanitar-veterinare, antiepizootice și antifitotoxice;
e) asigură transportul materialelor și hranei în caz de situații de urgență;
f) sprijină grupa de intervenție în acțiunile acesteia de lichidare a stărilor de pericol;
g) participă alături de grupa de intervenție la înlăturarea efectelor negative ale dezastrelor;
h) execută acțiuni de intervenție pentru limitarea și înlăturarea situațiilor de urgență cu utilaje
mobile sau mijloace de intervenție din dotare;
i) înlăturarea dărâmăturilor, crearea căilor de acces spre locurile de intervenţie a forţelor proprii şi a
celor cu care cooperează şi a căilor de evacuare a răniţilor şi contaminaţilor;
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j) deblocarea adăposturilor;
k) localizarea şi înlăturarea avariilor care pun în pericol viaţa oamenilor şi a bunurilor materiale;
l) salvarea răniţilor şi celor surprinşi şi blocaţi în adăposturi, în clădiri avariate, distruse şi sub

dărâmături;
m) executarea lucrărilor de sprijinire sau dărâmare a elementelor de construcţii ce prezintă pericol;
n) localizarea şi limitarea avariilor la reţelele de utilitate publică care prezintă pericol pentru

personalul de intervenţie sau cel afectat;
o) crearea cailor de acces spre locurile de intervenţie şi pentru evacuarea răniţilor şi a sinistraţilor;
p) evacuarea apelor ce prezintă pericol pentru personalul de intervenţie şi pentru cei surprinşi la
locul intervenţiei;
q) execută alte sarcini şi misiuni în legătură cu atribuţiile serviciului voluntar, stabilite de şeful
serviciului ori de preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă.
2.7 Atribuțiile dispeceratului
Seful serviciului voluntar asigură un mecanism apt pentru primirea şi transmiterea mesajelor
specifice desfăşurării unei intervenţii eficiente şi operative.
2. 8 Atribuţiile compartimentului atelier propriu de întreţinere şi reparaţii.
Pentru efectuarea lucrărilor de verificare, întreţinere şi reparare a mijloacelor de intervenţie
din dotare, serviciul voluntar încheie contracte în acest sens cu operatori economici de profil.

CAPITOLUL III
Atribuțiile personalului din structura serviciului voluntar
3.1 Şeful serviciului are următoarele atribuţii:
Șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență răspunde de îndeplinirea întocmai a
atribuțiunilor legale ce revin serviciului, de instruirea acestuia și pregătirea continuă a capacității
sale de acțiune, de menținere a unei discipline ferme în rândul personalului. Lui i se subordonează
întreg personalul serviciului. Prin activitatea desfășurată, trebuie să contribuie activ la punerea în
practică a principiului apărării împotriva dezastrelor, în zona de responsabilitate a serviciului
voluntar pentru situații de urgență, astfel:
a) întocmeşte documentele de organizare şi funcţionare a activităţii serviciului voluntar/serviciului
privat;
b) planifică şi conduce activitatea de pregătire a personalului serviciului voluntar/serviciului privat;
c) asigură respectarea prevederilor actelor normative specifice în vigoare;
d) organizează activitatea de prevenire;
e) verifică întreţinerea autospecialelor, utilajelor şi materialelor din dotare;
f) conduce acţiunile de intervenţie în limita competenţelor stabilite;
g) întocmeşte rapoartele de intervenţie.
3.2 Atribuţiile şefului compartimentului pentru prevenire:
Șeful compartimentului pentru prevenire este subordonat șefului serviciului voluntar pentru
situații de urgență, pe linia îndeplinirii atribuțiilor de serviciu revenindu-i următoarele sarcini:
a) participă la programul de pregătire al serviciului voluntar pentru situații de urgnță;
b) desfășoară activități de prevenire, îndrumare și control la obiectivele din sectorul de competență,
în vederea prevenirii situațiilor de urgență;
c) execută controale de prevenire la obiectivele repartizate din sectorul de competență (gospodăriile
populației și instituții publice) în conformitate cu prevederile legii, scriind în caietul de control
neregulile constatate;
d) aduce la cunoștința șefului serviciului stările de pericol sau situațiile deosebite din teren;
e) participă la înlăturarea operativă, pe timpul controlului, a stărilor de pericol constatate, a cauzelor
potențiale de incendiu precum și a altor stări potențial generatoare de situații de urgență;
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f) propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activității de apărare

împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor și
echipamente de protecție specifice;
g) îndeplinește orice alte sarcini trasate de șeful serviciului;
3.3 Atribuțiile membrilor compartimentului pentru prevenire:
a) supravegherea zonelor cu risc ridicat de incendiu, alarmarea în caz de incendiu precum și

acționarea în situații de urgență la incendiu a stingătoarelor și a altor mijloace inițiale de intervenție;
b) executare de controale tehnice de prevenire a incendiilor, la instituțiile subordonate primăriei, la
construcțiile și instalațiile tehnologice aparținând domeniului public și privat, precum și la
gospodăriile populației, din sectorul de competență, în conformitate cu prevederile legii, scriind în
caietele de control neregulile constatate;
c) desfășoară activități specifice de instruire privind cunoașterea și respectarea măsurilor de
prevenire a incendiilor la gospodăriile cetățenești, precum și a modului de comportare și acțiune în
cazul producerii unui incendiu;
d) desfășoară activități specifice de instruire a populației privind pericolele potenșiale și modul de
comportare în situații de urgență;
e) sprijină grupa de intervenție în acțiunile acesteia de lichidare a stărilor de pericol;
Constatările rezultate în urma controalelor și verificărilor din teren vor face subiectul unei
informări la nivelul Consiliului Local și al Primarului în vederea stabilirii măsurilor ce se impun.
3.4 Atribuțiile șefului formației de intervenție:
Șeful formației de intervenție se subordonează șefului serviciului voluntar pentru situații de
urgență, pe linia îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, revenindu-i următoarele sarcini:
a) execută programul de pregătire cu voluntarii din formația de intervenție:
b) organizează și conduce nemijlocit instruirea de specialitate a formației, respectând în acest scop
programul lunar de pregătire, urmărește executarea lui întocmai de întreg personalul formației de
intervenție;
c) în caz de incendiu sau de producere a unor dezastre, alarmează serviciul volunta și participă la
stingerea incendiului sau la înlăturarea urmărilor dezastrelor;
d) organizează intervenția formației pentru stingerea incendiilor și înlăturarea efectelor negative a
dezastrelor;
e) controlează și ia măsuri pentru ca toate utilajele, accesoriile, echipamentul de protecție și
substanțele chimice din dotarea formației, precum și mijloacele de alarmare și stingere să fie în
permanent în stare de funcționare;
f) mobilizează personalului formației pentru participarea la concursurile profesionale specifice;
g) verifică menținerea liberă și în stare de utilizare a căilor de acces pentru intervenție și de evacuare
în caz de incendiu în cadrul zonei de competență;
h) îndeplinește orice alte sarcini trasate de șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență;
3.5 Atribuțiile șefului grupei de intervenție:
Șeful grupei de intervenție este subordonat șefului serviciului voluntar pentru situații de
urgență, pe linia îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, revenindu-i următoarele sarcini:
a) verifică periodic, starea de funcționare a mijloacelor tehnice de intervenție și ia măsuri pentru
competarea grupei cu personal voluntar;
b) execută nemijlocit instroirea de specialitate în cadrul programului lunar, a personalului din grupă;
c) conduce grupa și participă efectiv la acțiunile de stingere a incendiilor, de salvare a persoanelor și
bunurilor materiale și de înlăturare a urmărilor calamităților naturale și dezastrelor;
d) asigură menținerea în stare de funcționare a mijloacelor tehnice de intervenție, accesoriilor și
echipamentului de protecție din dotarea grupei;
e) asigură respectarea întocmai de către personal a programului zilnic de activitate stabilit, ordinea
și disciplina în cadrul grupei;
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f) menține permanent legătura cu șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență pe timpul
executării unor activități, cu grupa, în obiective;
g) îndeplinește orice alte sarcini trasate de șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență;
3.6 Atribuțiile șefului echipei specializate:
a. verifică periodic funcționarea mijloacelor tehnice de intervenție;
b. execută mijlocit instruirea de specialitate în cadrul programului lunar, a personalului din grupă;
c. asigură culegerea, centralizarea și analiza datelor despre urmările situațiilor de urgență;
d. prezintă în mod oportun propuneri, șefului serviciului voluntar pentru situații de urgență, în
vederea luării deciziilor de intervenție și protecție, respectiv de înlăturare a urmărilor situațiilor de
urgență;
e. studiază particularitățile instituțiilor din sectorul de competență al serviciului și propune măsuri
concrete de protecție a personalului și bunurilor materiale, în cazul situațiilor de urgență;
f. asigură măsuri igienico-sanitare și antiepidemice în cazul apariției unor epidemii de boli
infecțioase precum și măsuri sanitar-veterinare, antiepizootice și antifitotoxice;
g. asigură transportul materialelor și hranei în caz de situații de urgență;
h. menține permanent legătura cu șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență și cu echpa
proprie care acționează în cazul unei situații de urgență;
i. ia toate măsurile urgente de protecție care se impun și despre care raportează imediat șefului
serviciului voluntar pentru situații de urgență;
j. cunoaște în permanență situația evacuării persoanelor și bunurilor materiale;
k. îndeplinește orice alte sarcini trasate de șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență;
3.7 Atribuțiile membrilor grupelor de intervenție:
Îndatoririle servanţilor reprezintă totalitatea activităţilor şi acţiunilor cu caracter operativ,
întreprinse de servanţi pe timpul intervenţiilor potrivit funcţiilor specifice.
În funcţie de specificul intervenţiei, autospecialele pe care sunt încadraţi, nivelul de încadrare
al acesteia sau la ordin, servanţii vor executa prin cumul şi îndatoririle specifice altor funcţii.
Membrii grupelor de intervenție sunt subordonați șefului grupei de intervenție şi răspund de
localizarea şi stingerea incendiilor în sectorul de lucru încredinţat şi de folosirea cu eficienţă a
substanţelor stingătoare, aceștea îndeplinesc la locul intervenţiei următoarele îndatoriri:
- întind, prelungeşte şi strânge liniile de furtun;
- mânuieşte dispozitivul de înaltă presiune;
- mânuiesc tunul cu comandă manuală de pe autospecială;
- mânuiesc ţevile de refulare a apei, ţevile generatoare de spumă, țevile lansatoare de spumă;
- mânuiesc tuburile prelungitoare şi capetele deversoare.
- mânuiesc toporaşul sau toporul târnăcop (la nevoie), cordiţa de salvare sau coarda de salvare (la
nevoie) şi mijloacele portabile de iluminat (lămpi, lanterne etc);
- mânuiesc stingătoarele din dotarea autospecialei;
- mânuiesc reducţiile;
- înlocuiesc, la nevoie, pe șefului grupei de intervenție;
- participă la toate activitățile de instruire de specialitate;
- răspund de asigurarea şi transportul utilajelor şi accesoriilor la locul intervenţiei
-după executarea recunoaşterii, împreună cu șefului grupei de intervenție formează binomul de
intervenţie în spaţii închise şi semideschise
- supraveghează liniile de furtun, la nevoie aplică feşi sau înlocuieşte furtunurile sparte;
- mânuiesc distribuitorul;
- la nevoie amenajează sursele naturale de apă pentru alimentare;
- mânuiesc stingătoarele din dotarea autospecialelor, reducţiile, amestecătorul de linie,
independent sau ajutat;
- la nevoie, mânuiesc mijloacele portabile de iluminat (lămpi, lanterne etc.);
- întrerupe, la nevoie, alimentarea cu energie electrică la consumatorii rezidenţiali;
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- întrerupe, la nevoie, alimentarea cu gaze naturale, la consumatorii rezidenţiali;
- execută, la ordin, desfaceri, tăieri, deschideri şi demolări;
- participă la toate activitățile de instruire de specialitate;
- îndeplinește orice alte sarcini trasate de șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență;
3.8 Atribuțiile membrilor echipei specializate:
a) executa activității de avertizare, alarmare, căutare, deblocare, salvare
b) execută activitățile de culegere și analiză a datelor despre urmările situațiilor de urgență;
c) studiază particularitățile instituțiilor și operatorilor economici din sectorul de competență al

serviciului;
d) asigură măsurile igienico-sanitare și antiepidemice în cazul apariției unor epidemii de boli
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

infecțioase precum și măsurile sanitar-veterinare, antiepizootice și antifitotoxice;
asigură transportul materialelor și hranei în caz de situații de urgență;
sprijină grupa de intervenție în acțiunile acesteia de lichidare a stărilor de pericol;
participă alături de grupa de intervenție la înlăturarea efectelor negative ale dezastrelor;
execută acțiuni de intervenție pentru limitarea și înlăturarea situațiilor de urgență cu utilaje
mobile sau mijloace de intervenție din dotare;
înlăturarea dărâmăturilor, crearea căilor de acces spre locurile de intervenţie a forţelor proprii
şi a celor cu care cooperează şi a căilor de evacuare a răniţilor şi contaminaţilor;
deblocarea adăposturilor;
localizarea şi înlăturarea avariilor care pun în pericol viaţa oamenilor şi a bunurilor
materiale;
salvarea răniţilor şi celor surprinşi şi blocaţi în adăposturi, în clădiri avariate, distruse şi sub
dărâmături;
executarea lucrărilor de sprijinire sau dărâmare a elementelor de construcţii ce prezintă
pericol;
localizarea şi limitarea avariilor la reţelele de utilitate publică care prezintă pericol pentru
personalul de intervenţie sau cel afectat;
crearea cailor de acces spre locurile de intervenţie şi pentru evacuarea răniţilor şi a
sinistraţilor;
evacuarea apelor ce prezintă pericol pentru personalul de intervenţie şi pentru cei surprinşi la
locul intervenţiei;
execută alte sarcini şi misiuni în legătură cu atribuţiile serviciului voluntar, stabilite de şeful
serviciului ori de preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă.

3.9 Atribuțiile conducătorilor autospecialelor de intervenție:
Conducătorul autospecialei se subordonează nemijlocit șefului grupei de intervenție. Răspunde
de asigurarea deplasării autospecialelor şi a transportului utilajelor, personalului şi substanţelor de
stingere la locul intervenţiei, de asigurarea refulării apei sau celorlalte substanţe de stingere pe
dispozitiv şi de funcţionarea în parametri optimi a instalaţiilor speciale.
Conducătorul autospecialei îndeplineşte următoarele îndatoriri:
- conduce autospeciala şi utilajele remorcabile la locul ordonat;
- împreună cu servantul 3 mânuieşte tuburile de aspiraţie, sorbul şi coşul pentru sorb;
- întinde, prelungeşte şi strânge primele role de furtun;
- racordează liniile de furtun la ieşirile din pompe;
- utilizează instalaţiile speciale pentru a asigura debitul şi presiunea necesară a substanţelor de
stingere pe dispozitivul de intervenţie;
- mânuieşte proiectorul PSI, trepiedul şi bobina cu cablu, ajutat de servantul 3;
- ajută servanţii la ridicarea accesoriilor din autospeciale;
- mânuieşte reducţiile, cheile racord şi la nevoie aplică feşe;
- ajutat de întregul echipaj, execută întreţinerea autospecialei şi accesoriilor din dotarea acesteia.
- participă la toate activitățile de instruire de specialitate;
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3.10 Atribuțiile operatorului în verificarea, întreținerea și repararea autospecialelor
destinate apărării împotriva incendiilor:
Finanțarea cheltuielilor curente și de capital aferent activității serviciului voluntar pentru
situații de urgență se asigură din bugetul local, care se completează cu venituri extrabugetare,
donații, sponzorizări și alte surse, potrivit legii.
Consiliul local Ciumani răspunde de asigurarea tehnico-materială a serviciului voluntar pentru
situații de urgență, verifică evidența contabilă a acestuia, răspunde de modul de depozitare și folosire
a tehnicii, accesoriilor și materialelor din dotare, controlează periodic starea de operativitate și
stabilește înlocuirea sau competarea acestora.
Consiliul local Ciumani stabilește în condițiile legii, anual, cuantumul taxelor privind
prestările de serviciu în domeniul situațiilor de urgență și asigură operaționalizarea serviciului
voluntar în conformitate cu prevederile legale.
Conform art. 29 din OMAI 75/2019 - Autospeciala de stingere cu apă și spumă asigură
intervenția 24 de ore din 24 de ore, indiferent dacă programul de lucru este organizat în ture de
serviciu sau prin permanență de la domiciliu. În acest scop, Consiliul local asigură prin structura
cadru a serviciului voluntar pentru situații de urgență, spațiu pentru atelier propriu de întreținere și
reparații a mijloacelor de intervenţie sau încheie contract de prestări servicii pentru verificare,
întreţinere şi reparare a mijloacelor de intervenţie din dotare cu un operator economic de profil.
DISPOZIŢII FINALE
Întreg personalul serviciului voluntar are obligaţia de a cunoaşte, aplica şi respecta prevederile
prezentului regulament.
Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării acestuia de către Consiliul Local, cu
aceeaşi dată fiind adus la cunoştinţă tuturor persoanelor interesate;
După încheierea intervenţiei, şefii formaţiilor de intervenţie / echipajelor / echipelor
specializate vor verifica gradul de disponibilitate a tehnicii şi materialelor în vederea participării la
noi acţiuni de intervenţie, consemnând despre această activitate în fişele (carnetele de bord)
autospecialelor / motopompelor;
Instructajul periodic pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor şi pe linia protecţiei muncii va fi
executat de către o persoană special desemnată şi atestată în conformitate cu prevederile legilor în
vigoare.
Activitatea de voluntar într-un serviciu de urgenta voluntar este incompatibilă cu exercitarea
funcţiilor de primar, viceprimar, secretar al primăriei şi consilier local.
Pe baza hotărârii Consiliului Local al Comunei Ciumani, Jud. Harghita şi în condiţiile
prevăzute de lege, Serviciului Voluntar al Comunei Ciumani, jud. Harghita sub autoritatea sa poate
presta, contra cost, către orice persoana fizica sau juridica, unele servicii, fără a afecta îndeplinirea
atribuţiilor prevăzute la Capitolul II, cum sunt:
1.) transport de apă, evacuarea apei din subsoluri sau din fântâni;
2.) limitarea răspândirii unor produse poluante, colectarea sau îndepărtarea acestora;
3.) eliberarea căilor de circulaţie blocate de doborâturi de vânt sau de mijloace de transport
accidentate;
4.) curăţarea şi repararea sobelor, coşurilor de fum, intervenţii de urgenta în caz de defecţiuni
la instalaţii electrice, de gaze sau de alimentare cu apă;
5.) alte servicii în domeniul apărării împotriva incendiilor a vieţii oamenilor, bunurilor şi a
mediului.
Conform prevederilor O.M.A.I. nr.75/2019 autorităţile administraţiei publice locale pot
încheia contracte ori convenţii de colaborare pe bază de reciprocitate cu alte asemenea autorităţi care
au constituit servicii voluntare.
Pagina 9 din 11

Pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă, autorităţile administraţiei
publice locale care au constituit servicii voluntare pot încheia protocoale cu asociaţii ce desfăşoară
activităţi în domeniu.
Prezentul regulament s-a aprobat în ședința consiliului local din data de 29 octombrie 2019
dată la care aceasta intră în vigoare.
Anexa nr.1, 2 face parte componentă prezentului regulament.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Székely Levente

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar general: Balogh Zita
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