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REGULAMENTUL
de organizare ~i functionare a
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
al comunei $ieut, judetul Bistrita-Nasaud
.__ ____ _
CA_PITOLUL I - DISPOZITII GENERAL_E_ ~ ~ - - 1.1. Date referitoare la constituirea serviciului
Art. 1 - (1) Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta, denumit 1n continuare Serviciul Voluntar, este o
structura specializata, alta decat cea apartinand serviciilor de urgenta profesioniste, organizata cu personal angajat
~i/sau voluntar, 1n scopul apararii vietii, avutului public ~i/sau a celui privat 1mpotriva incendiilor ~i a altor calamitati, 1n
sectorul de competenta al comunei $ieut, stabilit cu avizul lnspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Bistrita" al
judetului Bistrita Nasaud.
(2) Constituirea, 1ncadrarea ~i dotarea serviciului de urgenta voluntar se realizeaza pe baza criteriilor de
performanta elaborate de lnspectoratul General ~i aprobate prin ordin al ministrului administratiei ~i internelor.
Certificarea respectarii criteriilor de performanta se realizeaza prin emiterea de catre lnspectoratul pentru Situatii de
Urgenta ,,Bistrita" al judetului Bistrita Nasaud a avizului de 1nfiintare, respectiv pentru sector de competenta a
serviciului voluntar.
(3) Organizarea ~i functionarea serviciului de urgenta voluntar se stabile~te prin regulament aprobat de
consiliul local care I-a 1nfiintat, cu respectarea criteriilor de performanta.
Art. 2 - Serviciul Voluntar se constituie 1n subordinea Consiliului Local al comunei $ieut.

1.2. Prezentarea succinta a activitatii serviciului in functie de tipurile de rise gestionate
Art. 3 - Structura Serviciului Voluntar va fi dimensionata 1n functie de principalele tipuri de riscuri
generatoare de situatii de urgenta, grupate 1n functie de natura lor, conform H.G. nr. 557/2016 privind managementu/
tipurilor de rise 9i a Planului de analiza 9i acoperire a riscurilor.
Art. 4 - (1) Structura organizatorica cu numarul de personal este prezentata Tn Anexa nr. 1 la prezenta
Hotarare.
(2) 1ncadrarea voluntarilor pe functii se va face pe baza unui contract, Tncheiat Tn forma scrisa, sub
sanctiunea nulitatii absolute, Tntre voluntar ~i beneficiarul voluntariatului, voluntarii trebuind sa corespunda criteriilor
stabilite prin actele normative emise Tn acest sens.
Art. 5 - Sectorul de competenta al Serviciului Voluntar al comunei $ieut este unitatea administrativ-teritoriala
a comunei Sieut.
'
'
Art. 6 - (1) Pentru 1ndeplinirea atributiilor ce-i revin, autoritatile administra\iei publice locale pot 1ncheia
contracte ori conventii de colaborare pe baza de reciprocitate cu alte asemenea autoritati care au constituit servicii
voluntare.
(2) Pentru limitarea 9i 1nlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta, autoritatile administra\iei publice locale care
au constituit servicii voluntare pot Tncheia protocoale cu asocia\ii ce desfa9oara activitati 1n domeniu.
(3) Serviciul voluntar solicita sprijinul entitatilor prevazute la alin. (1) 9i (2) sau, dupa caz, interventia
structurilor profesioniste de interventie al lnspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Bistrita" al judetului Bistrita
Nasaud, ori de cate ori amploarea situa\iei de urgenta depa9e9te capacitatea de raspuns a acestuia.

1.3. Alte date de interes general
Art. 7 - Relatiile dintre structurile Serviciului voluntar sunt urmatoarele:
A. lerarhice:

a) $eful Serviciului voluntar se subordoneaza primarului Tn calitate de pre 9edinte al Comitetului Local
pentru Situatii de Urgenta 9i are Tn subordine nemijlocita/directa Tntregul personal din componenta Serviciului
voluntar;
b) $eful compartimentului de prevenire 9i 9eful de forma\ie se subordoneaza 9efului Serviciului voluntar;
c) $eful de forma\ie coordoneaza activitatea intregului personal al forma\iei;
d) $eful grupei de interven\ie conduce activitatea membrilor grupei 9i se subordoneaza 9efului forma\iei;
e) Servan\ii pompieri, electromecanicii auto se subordoneaza 9efilor echipelor specializate;
D Membrii dispeceratului se subordoneaza 9efului serviciului voluntar.
B. Functionale:
a) $eful Serviciului voluntar colaboreaza 9i conlucreaza cu celelalte structuri func\ionale din cadrul
administratiei publice locale, pentru Tndeplinirea atribu\iilor specifice, respectiv colaboreaza pe baza de reciprocitate
cu alte servicii voluntare/private/profesioniste, ori de cate ori, amploarea situa\iei de urgen\a depa9e9te capacitatea
de raspuns a serviciului voluntar;
b) $eful Serviciului voluntar colaboreaza cu asociatii profesionale 9i organizatii neguvernamentale, Tn baza
unor protocoale, pentru limitarea 9i Tnlaturarea situatiilor de urgenta.
C. Coordonare si control:
' voluntar organizeaza i coordoneaza activitatea compartimentului de prevenire cu
a) $eful Serviciului
9
privire la controlul respectarii masurilor de aparare Tmpotriva incendiilor 9i protectie civila la constructiile 9i instalatiile
tehnologice apartinand domeniului public 9i privat al unitatii administrativ-teritoriale, precum 9i la institutiile publice.
I

CAPITOLUL II- ORGANIZAREA §1 ATRIBUJIILE
SERVICIULUI VOLUNTAR
'----------~~-~
------------~
2.1. CONDUCEREA ~I STRUCTURA ORGANIZATORICA
Art. 8 - (1) Serviciul Voluntar este condus de catre 9eful serviciului, profesionist Tn domeniu, salariat al
administratiei publice locale.
(2) $eful serviciului voluntar trebuie sa Tndeplineasca urmatoarele condi\ii:
a) sa aiba avizul lnspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Bistri\a" al judetului Bistri\a Nasaud;
b) sa fie apt din punct de vedere fizic, medical 9i psihologic.
Art. 9 - Serviciul Voluntar tip V2 are urmatoarea compunere: 9ef serviciu, compartiment pentru prevenire, o
forma\ie de interven\ie compusa din o grupa/grupe de interven\ie care Tncadreaza autospeciala de stingere cu apa 9i
spuma 9i, dupa caz, una sau mai multe echipe specializate pentru avertizare-alarmare-cautare-deblocare-salvareevacuare 9i atelier de repara\ii.

2.2. ATRIBUTIILE SERVICIULUI VOLUNTAR
I

Art. 10 - Serviciul voluntar are urmatoarele atribu\ii principale:
a) desfa9oara activitati de informare 9i instruire privind cunoa 9terea 9i respectarea regulilor 9i a masurilor de
protec\ie civila 9i de aparare Tmpotriva incendiilor;
b) verifica modul de aplicare a normelor, reglementarilor tehnice 9i dispozitiilor care privesc protec\ia civila 9i
apararea Tmpotriva incendiilor, Tn domeniul de competenta;
c) asigura interventia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor 9i protectia persoanelor, a
animalelor 9i a bunurilor periclitate de incendii sau Tn alte situatii de situatii de urgenta / protec\ie civila.
Art. 11 - Pe baza hotararii consiliului local 9i Tn conditiile prevazute de lege, serviciul de urgenta voluntar
poate presta, contra cost, catre orice persoana fizica sau juridica, fara a afecta Tndeplinirea atributiilor, unele servicii
cum sunt:
a) supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor la targuri, expozitii, manifestari cultural-sportive,
activitati de filmare 9i allele asemenea;
b) transport de apa, evacuarea apei din subsolurile cladirilor sau din fantani;
c) limitarea, colectarea sau indepartarea unor produse poluante;

2.3. ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI SI ALE SPECIALISTILOR PENTRU PREVENIRE
I

I

I

Art. 12 - Compartimentul pentru prevenire este campus din speciali 9ti pentru prevenire 9i are urmatoarele
atribu\ii principale:

a) desfa~oara activitati de informare ~i instruire privind cunoa~terea ~i respectarea regulilor ~i a masurilor de
protectie civila ~i de aparare impotriva incendiilor;
b) planifica ~i realizeaza, potrivit legii, actiuni specifice, in vederea preintampinarii, reducerii sau eliminarii
riscurilor de producere a situatiilor de urgenta ~i a consecintelor acestora, a protectiei populatiei, a mediului, a
bunurilor ~i valorilor;
c) desfa~oara activitati de control, asistenta tehnica de specialitate, verificarea ~i informarea preventiva a
populatiei;
d) asigura respectarea prevederilor actelor normative ~i ale celorlalte reglementari privind apararea impotriva
incendiilor ~i protectia civila;
e) identificarea, evaluarea ~i analizarea pericolelor potentiale prin aprecierea posibilitatilor de aparitie a lor ~i a
consecintelor acestora asupra vietii oamenilor, mediului ~i bunurilor materiale;
D con~tientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii dintre personalul care executa controlul de
prevenire, factorii de decizie, personalul angajat ~i alte persoane interesate sau implicate;
g) informarea populatiei ~i a salariatilor privind pericolele potentiale, precum ~i modul de comportare in situatii
de urgenta;
h) la nevoie, sprijina formatia de interventie in actiunile de gestionare a situatiilor de urgenta.

2.4. ATRIBUTIILE FORMATIEI DE INTERVENTIE

'
'
Art. 13' - Formatia de interventie
este o structura
specializata, condusa de un ~ef de formatie, avand in
compunere grupe de interventie ~i/sau echipe specializate.
Art. 14 - Atributiile principale ale formatiei de interventie sunt urmatoarele:
a) limitarea ~i inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta;
b) desfa~oara activitatea, potrivit legii, in vederea preintampinarii, reducerii , gestionarii ~i eliminarii situatiei de
urgenta;
c) asigura interventia operativa in cazul producerii unei situatii de urgenta.

2.5. ATRIBUTIILE GRUPELOR DE INTERVENTIE

'
'
Art. 15-Atributiile
principale ale grupei de interventie
sunt urmatoarele:
a) asigura interventia pentru stingerea incendiilor sau pentru inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta,
salvarea persoanelor, acordarea primului ajutor ~i protectia persoanelor, a animalelor ~i a bunurilor periclitate de
incendii sau in alte situatii de situatii de urgenta / protectie civila;
b) executa recunoa~teri in sectorul de competenta, cu accent pe identificarea surselor de alimentare cu apa,
mentinerea in stare de functionare a cailor de acces, a sistemelor de anuntare, alarmare, precum ~i de alimentare cu
apa in caz de incendiu;
c) actioneaza in cadrul formatiei de interventie, pentru salvarea ranitilor, a celor surprin~i sub daramaturi sau
blocati in cladiri avariate sau distruse;
d) actioneaza pentru deblocarea cailor de acces spre obiectivele de interventie ~i pentru evacuarea ranitilor ~i
sinistratilor;
e) localizarea ~i limitarea avariilor la retelele de utilitate publica care prezinta pericol pentru personalul de
interventie sau eel afectat;
D asigura transportul materialelor ~i hranei in cazul unor situatii de urgenta;
g) asigura avertizarea/alarmarea populatiei cu mijloace specifice, premergator, pe timpul sau dupa producerea
unei situatii de urgenta.

CAPITOLUL 111-ATRIBUTIILE PERSONALULUI
DIN STRUCTURA SERVICIULUI VOLUNTAR
3.1. ATRIBUTIILE SEFULUI SERVICIULUI VOLUNTAR
a)
b)
c)
d)
e)
(anual,

Art. 20 '- $eful' serviciului voluntar are urmatoarele atributii:
intocme~te ~i gestioneaza documentele de organizare ~i functionare a activitatii serviciului voluntar;
planifica ~i conduce activitatea de pregatire a personalului serviciului voluntar;
asigura respectarea prevederilor actelor normative in vigoare;
controleaza aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor ~i protectie civila in sectorul de competenta;
organizeaza ~i asigura desfa~urarea activitatilor de prevenire la nivelul localitatii, sub coordonarea primarului
planifica activitatile de prevenire, prin Graficul de control ~i Graficul de informare publica, pe baza

Programului de masuri in vederea acordarii asistentei pentru prevenirea situatiilor de urgenta la gospodariile
populatiei ~i evidentei operatorilor economici din subordinea consiliului local ~i a institutiilor publice din sectorul de
competenta;
verifica intretinerea autospecialelor, utilajelor 9i materialelor din dotare;
g) conduce actiunile de interventie in limita competentelor stabilite;
h) intocme9te rapoartele de interventie;
i) asigura intocmirea planurilor operative de la nivelul unitatii administrativ - teritoriale (planuri de interventie
9i/sau de aparare, in functie de riscurile identificate in sectorul de competenta, planuri de cooperare, planul de
evacuare in caz de situatii de urgenta, planul sectorului de competenta pe care sunt marcate zonele locuite,
operatorii economici 9i institutiile, sursele de alimentare cu apa, zonele greu accesibile ~i vulnerabile la riscuri) ;
j) verifica petitiile cetatenilor in probleme privind situatiile de urgenta ~i face propuneri primarului pentru
solutionarea acestora;
k) inmaneaza primarului, saptamanal, toate documentele de control incheiate in saptamana anterioara, in
vederea constatarii contraventiilor ~i aplicarii sanctiunilor contravention ale, conform reglementarilor in vigoare;
I) intocme~te, semestrial, analiza activitatii de prevenire ~i a neregulilor constatate, pe care o supune
dezbaterii consiliului local, ~i propune masuri pentru remedierea acestora (raportul de evaluare a capacitatii de
aparare impotriva incendiilor ~i protectie civila);
m) participa la elaborarea ~i aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor ~i protectie civila la nivelul
unitatii administrativ-teritoriale;
n) propune includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare impotriva
incendiilor ~i protectie civila, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor ~i protectie civila ~i
echipamente de protectie specifice;
o) analizeaza respectarea incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta voluntare;
p) raspunde de pregatirea serviciului de urgenta voluntar, precum ~i de participarea acestuia la concursurile
profesionale;
q) acorda sprijin pentru participarea la concursuri a cercurilor tehnico - aplicative de elevi ,,Prietenii pompierilor"
9i ,.Cu viata mea apar viata";
r) intocme~te Registrul istoric al serviciului voluntar;
s) indepline~te functia de agent de inundatii (numit prin dispozitie a primarului) la nivelul unitatii administrativ
teritoriale;
t) colaboreaza permanent cu agentul hidrotehnic din cadrul unitatii de gospodarire a apelor pentru aspecte
privind starea tehnica ~i functionala a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare ~i a cursurilor de apa de pe raza
unitatii administrative - teritoriale;
u)' asigura, impreuna cu secretarul Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, centralizarea datelor privind
ur-marile fenomenelor hidrometeorologice periculoase avand ca efect producerea de inundatii, seceta hidrologica 9i
poluari accidentale pe cursurile de apa;
v) asigura, impreuna cu secretarul Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, intocmirea ~i transmiterea
rapoartelor operative in maxim 24 de ore de la declan~area evenimentului ~i nu mai mult de 12 ore de la incetarea
fenomenului (pentru ultimul raport operativ);
w) asigura, impreuna cu secretarul Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta , intocmirea Planului local de
aparare fmpotriva inundafiilor, fenomene hidrometeorologice periculoase avand ca efect producerea de inundafii,
seceta hidrologica, precum 9i incidentelaccidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa
§i poluari marine fn zona costiera;
x) asigura intocmirea periodica a unor actiuni de constientizare a populatiei asupra riscului pe care-I prezinta
inundatiile ~i asupra masurilor care trebuie intreprinse de fiecare cetatean pentru diminuarea pagubelor;
y) asigura afi~area in locuri publice a extraselor din Planul local de aparare, a semnificatiei codurilor de culori
pentru avertizarile meteorologice ~i hidrologice ~i a semnalelor de alarmare acustica a populatiei;
z) asigura afi~area in locuri publice a extraselor din Planul de ac{iune fn caz de accident la barajul situat fn
amonte de unitatea administrativ - teritoriala transmis de catre Sistemul de Gospodarire a Apelor.

n

3.2. ATRIBUTIILE SEFULUI COMPARTIMENTULUI PENTRU PREVENIRE

' compartimentului pentru prevenire se subordoneaza ~eful serviciului voluntar ~i are
Art. 21' - $eful
urmatoarele atributii:
a) coordoneaza desfa~urarea activitatilor de prevenire la nivelul localitatii;
b) actioneaza cu fermitate pentru inlaturarea imediata a starilor de pericol pe care le constata ~i urmare~te
rezolvarea lor operativa;

c) stabile$te restrictii $i interdictii la utilizarea sau efectuarea unor lucrari cu pericol daca nu se respecta
prevederile normelor de prevenire $i regulile de executare a lucrarilor cu rise;
d) sprijina conducerile operatorilor economici din municipiu / Ora$ / comuna Tn realizarea masurilor de protectie
$i instruirea personalului Tn domeniul situatiilor de urgenta;
e) informeaza conducerile operatorilor economici, $eful serviciului voluntar, consiliul local imediat dupa ce a
constatat nereguli grave, sau stari de pericol de incendiu, explozii sau accidente tehnologice;
D Tn cazul producerii unor situatii de urgenta, alerteaza serviciul voluntar $i participa la nevoie, la limitarea $i
lichidarea situatiei de urgenta;
g) consemneaza neregulile 1n carnetele cu constatarile rezultate din controale (cele de la gospodariile
populatiei) $i Tn notele de control (cele de la institutiile publice $i operatorii economici din subordinea consiliului local,
de la unitatile de 1nvatamant $i de la operatorii economici din sectorul de competenta, cu care s-au 1ncheiat contracte
de interventie);
h) prezinta $efului de serviciu carnetele cu constatarile rezultate sau notele de control;
i) cunoa$le sensul principiilor care stau la baza desfa$urarii activitatii de prevenire (principiul legalitatii,
principiul impartialitatii $i independentei, principiul confidentialitatii, principiul transparentei, principiul continuitatii $i
gradualitatii);
j) propune includerea Tn bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de prevenire, dotarii cu
mijloace tehnice $i echipamente de protectie specifice.

3.3. ATRIBUTIILE MEMBRILOR COMPARTIMENTULUI PENTRU PREVENIR

Art. 22 '- Membrii compartimentului pentru prevenire au urmatoarele atributii:
a) actioneaza cu fermitate pentru 1nlaturarea imediata a starilor de pericol pe care le constata $i urmare$te
rezolvarea lor operativa;
b) stabilesc restrictii $i interdictii la utilizarea sau efectuarea unor lucrari cu pericol daca nu se respecta
prevederile normelor de prevenire $i regulile de executare a lucrarilor cu rise;
c) verifica dotarea $i starea tehnica a mijloacelor de prima interventie 1n caz de incendiu, sursele de alimentare
cu apa (rezervoarele de apa de incendiu $i hidranti exteriori de incendiu) de la operatorilor economici $i cele
apartinand comunei;
d) controleaza locurile de munca unde se executa lucrari cu foe sau lucrari periculoase;
e) sprijina conducerile operatorilor economici din comuna 1n realizarea masurilor de protectie $i instruirea
personalului Tn domeniul situatiilor de urgenta;
D informeaza conducerile operatorilor economici, $eful serviciului voluntar, consiliul local imediat dupa ce a
constatat nereguli grave sau stari de pericol de incendiu, explozii sau accidente tehnologice;
g) urmare$te modul cum se respecta regulile privind interzicerea fumatului $i focului deschis Tn locurile stabilite;
h) verifica mentinerea libera $i 1n stare de utilizare a cailor de acces _pentru interventie $i de evacuare 1n caz de
situatii de urgenta 1n sectorul de competenta;
i) 1n cazul producerii unor situatii de urgenta, alerteaza serviciul voluntar $i participa la nevoie, la limitarea $i
lichidarea situatiei de urgenta;
j) consemneaza neregulile Tn carnetele cu constatarile rezultate din controale (cele de la gospodariile
populatiei) $i 1n notele de control (cele de la institutiile publice $i operatorii economici din subordinea consiliului local,
de la unitatile de 1nvatamant $i de la operatorii economici din sectorul de competenta, cu care s-au 1ncheiat contracte
de interventie);
k) prezinta $efului de serviciu carnetele cu constatarile rezultate sau notele de control;
I) cunoa$te sensul principiilor care stau la baza desfa$urarii activitatii de prevenire (principiul legalitatii,
principiul impartialitatii $i independentei, principiul confidentialitatii, principiul transparentei, principiul continuitatii ~i
gradualitatii).

3.4. ATRIBUTIILE SEFULUI FORMATIEI DE INTERVENTIE
' are urmatoarele atributii:
'
Art. 23 '- $eful' formatiei de interventie
a) se subordoneaza $efului serviciului voluntar ~i 1ndepline~te sarcinile date de catre acesta;
b) pune 1n aplicare ordinele ~efului serviciului voluntar $i asigura transmiterea acestora grupei/echipei din
sector;
c) face propuneri ~efului serviciului voluntar privind modul de actiune, necesarul de forte ~i mijloace;
d) executa, Tmpreuna cu ~efii grupelor de interventie/echipelor specializate, recunoa$lerea la locul interventiei,
analizeaza riscurile ~i transmite datele necesare ~efului serviciului voluntar;
e) dispune masurile necesare Tndeplinirii misiunii Tn sectorul repartizat;

D utilizeaza echipamentele de comunicatii;
g) receptioneaza ~i transmite ordine, semne ~i semnale.
h) asigura interventia operativa in cazul producerii unei situatii de urgenta.
i) actioneaza cu fermitate pentru inlaturarea imediata a starilor de pericol pe care le constata ~i urmare~te
rezolvarea lor operativa;
j) verifica prezenta personalului, starea de functionare a mijloacelor tehnice de interventie, accesoriilor,
echipamentului de protectie din dotarea subordonatilor;
k) executa nemijlocit instruirea de specialitate in cadrul programului lunar, sau ori de cate ori este nevoie a
personalului din subordine;
I) asigura respectarea intocmai de catre personalul din subordine a programului zilnic/lunar de activitate
stabilit, ordinea ~i disciplina;
m) mentine permanent legatura cu ~eful serviciului pe timpul executarii unor activitati / misiuni specifice in
sectorul de competenta;
n) indepline~te ~i alte sarcini trasate de ~eful serviciului.
3.5. ATRIBUTIILE SEFULUI GRUPEI DE INTERVENTIE

'
Art. 24 '- $eful 'grupei de interventie are urmatoarele atributii:
a) se subordoneaza ~efului formatiei de interventie ~i indepline~te sarcinile date de catre acesta;
b) pune in aplicare ordinele ~efului formatiei de interventie ~i asigura transmiterea acestora membrilor grupei
din sector;
c) manuie~te accesoriile, dispozitivele ~i utilajele din dotarea autospecialei pentru indeplinirea misiunilor
primite;
d) asigura ~i urmare~te executarea operatiunilor pentru desfa~urarea interventiei;
e) pune in aplicare ordinele ~efului serviciului voluntar transmise direct sau prin ~eful sectorului;
D participa la recunoa~terea locului incendiului/situatiei de urgenta ~i da misiuni subordonatilor;
g) asigura cercetarea initiala pentru identificarea prezentei substantelor periculoase;
h) conduce actiunile grupei de interventie;
i) aplica tehnici ~i tactici pentru stingerea incendiilor;
j) informeaza ~eful sectorului despre schimbarile de natura operativa ce apar pe parcursul interventiei;
k) este ~eful echipei de salvare la ordinul ~efului serviciului voluntar;
I) tine permanent legatura cu membrii echipajului ~i cu ~eful de sector;
m) actioneaza la nevoie cu mijloace de prima interventie;
n) utilizeaza echipamentele de comunicatii;
o) receptioneaza ~i transmite ordine, semne ~i semnale;
p) cunoa~te mijloacele specifice de alarmare ~i semnalele de alarmare, locurile de evacuare.

3.7. ATRIBUTIILE MEMBRILOR DE INTERVENTIE
'
Art. 26 '- Membrii grupei de interventie au urmatoarele
atributii:
a) se subordoneaza ~efului grupei de interventie ~i indeplinesc sarcinile date de catre acesta;
b) manuiesc accesoriile, dispozitivele ~i utilajele din dotarea autospecialei pentru indeplinirea misiunilor primite;
c) executa tehnici de interventie adecvate pentru stingerea incendiului ~i actioneaza prioritar pentru salvarea
persoanelor;
d) executa atributii specifice la tipul de autospeciala pe care ii deservesc;
e) indeplinesc atributiile specifice in cadrul echipei de cautare-salvare;
D aplica tehnici ~i tactici pentru stingerea incendiilor;
g) tin permanent legatura cu ~eful grupei ~i cu membrii acesteia;
h) actioneaza la nevoie cu mijloace de prima interventie;
i) se amplaseaza cat mai aproape de zona de ardere ~i actioneaza direct pentru limitarea propagarii ~i lichidarii
focarelor;
j) sprijina, prin actiunea lor, activitatea de salvare a persoanelor ~i bunurilor;
k) comunica orice modificare a situatiei operative ce se produce pe timpul misiunii;
I) coopereaza ~i se protejeaza reciproc, urmarind permanent evolutia incendiului, existenta pericolului de
producere a exploziilor sau pierderea capacitatii portante a elementelor de constructie (prabu~irea acestora);
m) utilizeaza echipamentele de comunica\ii;
n) receptioneaza ~i transmite ordine, semne ~i semnale;

o) asigura sprijin in actiunile de interventie la calamitati sau dezastre 9i salvarea persoanelor aflate in pericol;
p) la ordin, executa recunoa~teri ~i semnalizeaza/delimiteaza zona de interven\ie;
q) executa cautarea persoanelor cu mijloacele din dotare;
r) asigura evacuarea, salvarea ~i/sau protectia persoanelor, animalelor ~i bunurilor ~i reducerea impactului
negativ asupra mediului;
s) aplica tehnici de salvare a persoanelor ~i manuiesc accesoriile din categoriile: scari manuale, descarcerare,
taiat ~i demolat, salvare ~i prim ajutor medical, alte accesorii diverse;
t) asigura sprijin in acordarea asistentei medicale de urgenta;
u) asigura intreruperea alimentarii cu energie electrica ~i gaze naturale;
v) asigura executarea desfacerilor sau a demolarilor;
w) asigura protectia cailor destinate salvarii ~i evacuarii persoanelor, animalelor ~i bunurilor materiale, protectia
instalatiilor ~i constructiilor situate in zona afectata;
x) asigura iluminarea zonei de interventie;
y) asigura transportul efectivelor ~i altar materiale la locul interventiei;
z) asigura consolidarea elementelor de constructie care ameninta cu prabu~irea, executarea de treceri printre ~i
peste daramaturi spre locul interventiei;
aa) ac\ioneaza in cadrul forma\iei de interventie, pentru slavarea rani\ilor, a celor surprin 9i sub daramaturi sau
blocati in adaposturi, cladiri avariate sau distruse;
bb) actioneaza pentru deblocarea cailor de acces spre obiectivele de interventie 9i pentru evacuarea rani\ilor 9i
sinistra\ilor;
cc) asigura avertizarea-alarmarea populatiei cu ajutorul mijloacelor specifice din dotare;
dd) localizeaza 9i limiteaza avariile la retelele de utilitate publica care prezinta pericol pentru personalul de
interven\ie sau eel afectat;
ee) asigura transportul materialelor 9i hranei in cazul unor situa\ii de urgen\a;
ff) utilizeaza echipamentele de comunicatii;
gg) cunosc in permanenta situa\ia evacuarii persoanelor 9i bunurilor materiale.
Art. 27 - Membrii echipelor specializate pentru avertizare-alarmare-cautare-deblocare-salvare-evacuare au
urmatoarele atributii:
a) se subordoneaza ~efului echipei ~i indeplinesc sarcinile date de catre acesta;

3.9. ATRIBUTIILE CONDUCATORILOR AUTOSPECIALEI DE INTERVENTIE

'
Art. 28 '- Conducatorul autospecialei de interventie are urmatoarele atributii:
a) se subordoneaza ~efului grupei de interventie ~i indepline~te sarcinile date de catre acesta;
b) executa operatiunile pentru desfa~urarea interventiilor ~i ordinele ~efului grupei;
c) respecta regulile de circulatie pe timpil deplasarii autospecialei;
d) manuie~te instalatiile autospecialei, asigurand functionarea acesteia pe tot timpul interventiei;
e) apreciaza distanta de apropiere fata de locul incendiului, in functie de natura acestuia;
participa la restabilirea capacitatii de interventie a autospecialei ~i raporteaza ~efului grupei/~efului serviciului
orice defectiune aparuta;
g) actioneaza la nevoie cu mijloace de prima interventie;
h) utilizeaza echipamentele de comunicatii;
i) receptioneaza ~i transmite ordine, semne ~i semnale.

n

CAPITOLUL IV - DISPOZITII FINALE
4.1. OBLIGATII PRIVIND SANATATEA ~I SECURITATEA iN MUNCA
Art. 30 - Personalul cu atributii de conducere a interventiilor:
a) adopta tactici de interventie care sa aiba in vedere, cu prioritate, asigurarea securitatii proprii ~i a
personalului din subordine prin amplasarea fortelor ~i mijloacelor astfel incat sa existe permanent posibilitatea
retragerii in conditii de siguranta in cazul producerii unor explozii, rabufniri de flacara, prabu~iri de elemente de
constructie etc.;
b) urmare~te folosirea echipamentelor ~i mijloacelor de protectie individuala adecvate situatiei respective;

c) ia Tn considerare competentele personalului din subordine, Tn ceea ce prive~te executarea misiunilor, avand
Tn vedere aspectele ce vizeaza securitatea ~i sanatatea Tn munca.
Art. 31 - Personalul cu atributii de executie:
a) desfa~oara activitatea la interventie conform competentelor, executand doar operatiunile ordonate;
b) exploateaza corespunzator autospecialele, utilajele, mijloacele ~i accesoriile din dotare;
c) monitorizeaza permanent locul unde T~i desfa~oara activitatea, Tn vederea identificarii Tn timp util a unor
factori care i-ar putea pune Tn pericol integritatea corporala, iar Tn cazul identificarii unor stfel de factori va lua masuri
urgente de adapostire/evacuare, fara a a~tepta un ordin Tn acest sens.
Art. 32 - Verificarea ~i folosirea integrala a echipamentului de protectie individual este obligatorie pentru
Tntregul personal participant la interventie.

4.2. PREG/fflREA PERSONALULUI SERVICIULUI VOLUNTAR
Art. 33 - (1) Pregatirea personalului serviciului voluntar se realizeaza prin: programe de pregatire, instruiri,
convocari, verificari, exerci\ii 9i concursuri profesionale, care se cuprind Tn Planul de pregatire rn domeniul situafiilor
de urgenfa.
(2) Coordonarea activita\ii de pregatire a personalului serviciului voluntar se executa de lnspectoratul pentru
Situatii de Urgenta ,,Bistrita" al judetului Bistrita Nasaud.
(3) Programele de pregatire 9i exerci\iile din Planul de pregatire rn domeniul situafii/or de urgentaprevazut la
alin. (1) se stabilesc Tn func\ie de tipurile de rise identificate Tn sectorul de competenta 9i de particularita\ile
interven\iei.

4.3. AUTOSPECIALELE, ECHIPAMENTUL DE PROTECJIE ~I UNIFORMA
Art. 34 - (1) Autospecialele, echipamentul de protec\je 9i uniforma trebuie sa fie inscrip\ionate, vizibil, cu
denumirea serviciului voluntar.
(2) Autospecialele trebuie sa fie inscrip\ionate cu numarul de telefon la care poate ti apelat serviciul voluntar
sau serviciul privat.
(3) Numarul de telefon se ati 9eaza atat la sediul serviciului, cat 9i Tn zonele cu rise din sectorul de
competen\a.
(4) Uniforma 9i echipamentul de protec\ie se asigura, gratuit, potrivit prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea
nr. 307/2006, republicata.

4.4. NORMA DE DOTARE A SERVICIULUI VOLUNTAR
Art. 35 - (1) In baza normei orientative de dotare, serviciul voluntar T9i stabile9te propria norma de dotare Tn
func\ie de tipul serviciului, riscurile identificate, precum 9i de tipul/capacitatea/destina\ia autospecialei, astfel Tncat sa
asigure:
a) interven\ia operativa 9i gestionarea tuturor situa\iilor de urgenta in func\ie de riscurile identificate;
b) spa\ii pentru garare/revizie a mijloacelor de interven\ie 9i func\ionalitatea dispeceratului;
c) capacitatea maxima de lucru a autospecialelor;
d) Tndeplinirea atribu\iilor 9i asigurarea protec\iei personalului serviciului.
(2) Componenta nominala a membrilor serviciului voluntar al comunei $ieut ~i stabilirea normei proprii de
dotare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, se va face prin Dispozitie a primarului comunei $ieu\.

4.5. REALIZAREA INTERVENTIEI
Art. 36 - (1) Conducerea interven\iei se asigura de catre primar, pana la finalizarea acesteia ori pana la
sosirea structurilor profesioniste de interven\ie ale lnspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Bistrita" al judetului
Bistrita Nasaud.
(2) lnterventia se realizeaza gradual, astfel:
a) alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anuntarea/alertarea structurilor profesioniste de interven\ie ale
lnspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Bistrita" al judetului Bistrita Nasaud, precum 9i, dupa caz, a entita\ii cu
care a fost Tncheiat contract, conven\ie de colaborare sau protocol;
b) realizarea interven\iei propriu-zise de catre serviciul voluntar;
c) acordarea de sprijin la interven\ie, cu tehnica 9i personal specializat, de catre entitatea cu care a fost
incheiat contract, conven\ie de colaborare sau protocol;
participarea la interven\ie, cu tehnica 9i personal specializat, a structurilor profesioniste de interven\ie ale
lnspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Bistri\a" al judetului Bistri\a Nasaud.

