
 
 
                                                                                                                                                    
ROMÂNIA      
JUDEłUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PECIU NOU 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  nr. 84 
 

Din 25 NOIEMBRIE 2005 
 

Privind înfiinŃarea Serviciului Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă  din comuna Peciu-Nou 
 

 Având în vedere referatul şi proiectul de hotărâre din partea primarului, referitor la 
înfiinŃarea Serviciului Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă din comuna Peciu Nou. 
 Văzând Criteriul de PerformaŃă privind structura organizatorică  şi dotarea Serviciilor 
Voluntare pentru SituaŃii de UrgenŃă emis de Ministerul AdministraŃiei si Internelor prin 
Ordinul nr. 718/30.06.2005. 
 In temeiul art. 12, lit. b din OGR 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, 
modificată şi aprobată prin Legea nr.212/1997.  
 In baza art. 38, alin 2, lit. b si i precum si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraŃia publică locală . 
 Potrivit art. 10 lit. b din Legea nr. 481/2004 privind ProtecŃia Civilă, Consiliul Local 
al  comunei Peciu-Nou judeŃul Timiş  
 
 
 
      H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
 Art.1.Se înfiinŃează Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă din 
comuna Peciu-Nou cu organigrama şi numărul de personal cuprins în Anexa 
nr.1, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 
 Art.2.Se aprobă Regulamentul de organizare şi  funcŃionare a Serviciului 
Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă prevăzut în Anexa 2, din prezenta hotărâre. 
 Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează 
primarul comunei Peciu-Nou, domnul Luchin Ignia  
 
 
 PREŞEDINTELE ŞEDINłEI  CONTRASEMNEAZĂ 
           STOICA VASILE    Secretar 
                  Viorica-Lidia Miatov 
 
 
 
 



 
CONSILIUL LOCAL AL        Anexa nr.1 
Comunei Peciu-Nou     la hotărârea Consiliului  Local 
        Nr. 84    din 25.11. 2005 
 
 

 
 

O R G A N I G R A M A 
Cu numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru SituaŃii de 

UrgenŃă din comuna Peciu-Nou 
 

 In baza art. 5 lit. a si b, art. 7 si 12 din Criteriile de Performan Ńă 
privind  structura organizatorică şi dotarea Serviciilor Voluntare pentru 
SituaŃii  de UrgenŃă, emise de Ministerul AdministraŃiei şi Internelor prin 
Ordinul 718/2005, se constituie Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de Urgentă 
de categoria a IV – a, având următoarea componenŃă : 
 A). PERSONAL ANGAJAT 

I. ŞEF SERVICIU 
- BODEA GHEORGHE 

II.  şoferi –conducători de autospecială 
       - MARTA IONEL 

B). PERSONAL VOLUNTAR 
     I      Grupele de prevenire 
a) pentru instituŃiile publice şi operatorii economici din subordinea 

Consiliului Local 
            - JURCĂ SILVIA 
            - ROTARU CORNEL           
b) pentru gospodăriile cetăŃeneşti 

1. Centrul de comună     Localitatea Peciu-Nou 
      - BEGU NICOLAE 
      - BUHACIUC VASILE 
      - ALESUłAN LIVIU 
 2. Satul   Diniaş 

- GIURGIEV MILAN 
- STOICA VASILE 

      3. Satul   Sînmartinu-Sîrbesc  
- MĂRGĂRIT IONEL 
- COLIBĂŞANU IOAN 

 
III.  GRUPELE DE INTERVENłIE 

1.ŞEFI DE GRUPĂ – ŞOFERI CONDUCĂTORI DE AUTOSPECIALĂ 
  - HORGA TRAIAN 
  - TODOROV VLASTIMIR 
  - FILIMON CRISTIAN 
2.MEMBRI 
  - LĂłAN NICOLAE 
  - MARTA AUREL 



 - POŞTIN RADIVOI  - BUNEA REMUS 
 - TESLARU STEFAN  - DESPĂU DĂNUł 

  - DUMITRU SEBASTIAN - BADIU LAURENłIU 
  - COSMA SABIN   - TESLARU EUGEN 
  - TESLARU CONSTANTIN - ŞOMAI CAROL 
   - DOROBANłU CASIAN 

    ECHIPE SPECIALIZATE 
 TOTAL PERSONAL ANGAJAT : 5 
 TOTAL PERSONAL VOLUNTAR: 3 
 
  ECHIPE SPECIALIZATE 

1. Echipa de transmisiuni – alarmare ( unde există sirenă ) 
-  POZSAR TIBERIU 
-  VODĂ ANGHEL 
-  BELICI VELIMIR 
Echipa de cercetare – căutare ( unde Consiliul Local este 

dotat cu    autoturism )  
-  SCHIPOR CONSTANTIN 
-  DOROBANłU ŞTEFAN 

2. Echipa de suport logistic ( unde Consiliul Local este dotat cu 
autocamion sau tractor cu remorcă ) 

-  BODEA GHEORGHE 
-  DĂNILĂ ANTON 
-  CHINA MIRCEA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
    
 
 
 



                                                                             ANEXA NR. 3 la Programul de măsuri 
 

                                                                                     Anexa nr.2 la Hotărarea Consiliului Local                                        
                                                                                                             nr.84 din25.11.2005 

 
 

R E G U L A M E N T U L  
de organizare şi funcŃionare a Serviciului voluntar pentru situaŃii de urgenŃă al 

Comunei  PECIU NOU 

 
CAPITOLUL I – DISPOZI łII GENERALE  

 
 Apărarea împotriva incendiilor, apărarea vieŃilor omeneşti şi a bunurilor, 
constituie o problemă de interes public la care trebuie să participe, în condiŃiile 
legii, autorităŃile administraŃiei publice locale, persoanele publice şi juridice sau 
fizice care desfăşoară activităŃi ori se află în tranzit după caz, pe teritoriul 
României. 

 Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de măsuri 
tehnice şi organizatorice, precum şi de activităŃi specifice, planificate şi realizate 
potrivit legii, în scopul de a asigura identitatea, evaluarea, controlul şi 
combaterea riscurilor de incendii, informarea cetăŃenilor asupra acestora, 
precum, şi intervenŃia operativă pentru salvarea şi acordarea primului ajutor 
persoanelor aflate în pericol, stingerea incendiilor şi limitarea efectelor negative 
ale acestora. 
 SituaŃia de pericol existentă din momentul observării, semnalizării sau 
anunŃării unui incendiu până la terminarea operaŃiunilor de intervenŃie, 
constituie o urgenŃă publică de incendiu. 
 Serviciile Voluntare pentru SituaŃii de UrgenŃă sunt structuri profesionale 
(altele decât unităŃile Inspectoratului pentru SituaŃii de UrgenŃă “BANAT”) 
încadrate cu personal civil care au atribuŃii privind apărarea vieŃii, avutului 
public sau privat împotriva dezastrelor în sectoarele de competenŃă (stabilite cu 
acordul I.S.U. “BANAT”) precum şi pentru acordarea primului ajutor 
persoanelor aflate în pericol în caz de accidente sau dezastre. 
 Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă face parte din structura 
Consiliului Local. 
 Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă pentru îndeplinirea 
atribuŃiilor ce îi revin, colaborează cu alte Servicii Voluntare pentru SituaŃii de 
UrgenŃă, cu autorităŃile administraŃiei publice, cu alte instituŃii şi organisme care 
au atribuŃii privind apărarea ordinii publice, prevenirea şi combaterea 
dezastrelor, apărării vieŃii şi integrităŃii fizice a persoanelor, avutului public şi 
privat, precum şi de protecŃie a mediului. 

 
CAPITOLUL II  - ORGANIZAREA ŞI ATRIBU łIILE SERVICIULUI 

VOLUNTAR  
 Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă are în structura sa 
obligatoriu : 



- compartiment sau specialişti pentru prevenirea incendiilor; 
- formaŃie de intervenŃie, salvare şi prim -  ajutor; 
- după caz, ateliere de reparaŃii şi întreŃinere a utilajelor, accesoriilor şi a 

autospecialelor de stins incendii. 
În localitatea PECIU NOU se constituie Serviciul Voluntar pentru SituaŃii 

de UrgenŃă de categoria a-IV-a. 
Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă  se încadrează cu personal 

angajat şi / sau voluntari având aptitudini fizice, psihice si profesionale adecvate 
funcŃiei, iar personalul angajat va avea atestarea şi calificarea necesară, conform 
reglementărilor în vigoare. 

Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă are următoarele atribu Ńii  
principale : 

a. desfăşoară activităŃii de informare şi instruire privind cunoaşterea şi 
respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

b. verifică modul de aplicare a normelor, dispoziŃiilor, instrucŃiunilor şi 
respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva dezastrelor. 

c. execută acŃiuni de intervenŃie pentru stingerea incendiilor, salvarea, 
acordarea primului ajutor şi protecŃia persoanelor şi a bunurilor periclitate în caz 
de dezastre. 

d. acordă ajutor în condiŃiile legii persoanelor a căror viaŃă este pusă în 
pericol, în caz de explozie, inundaŃii, alunecări de teren, accidente, precum şi în 
caz de dezastre. 

Pentru îndeplinirea misiunilor şi sarcinilor specifice, Serviciul Voluntar 
pentru SituaŃii de UrgenŃă poate coopera cu alte Servicii de la agenŃi economici, 
de la localităŃi apropiate, cu alte organe şi organisme care au stabilite şi ele 
atribuŃiuni la incendii, calamităŃi si catastrofe naturale. 

La încadrarea în serviciu şi anual personalul angajat din formaŃiile de 
intervenŃie, salvare şi prim ajutor vor fi supuşi controlului medical. 

 
CAPITOLUL III – ATRIBU łIILE DIN STRUCTURA    SERVICIULUI  
 
 Personalul Serviciului Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă se compune din 
angajaŃi şi /sau voluntari, după caz. 
 Personalul din grupa de prevenire va asigura supravegherea instalaŃiilor de 
semnalizare, alarmare în caz de incendiu şi a zonelor cu risc ridicat de incendiu 
prin posturi fixe sau serviciul de rond, precum si acŃionarea în situaŃii de urgenŃă 
la incendiu a instalaŃiilor, aparatelor, stingătoarelor şi a altor mijloace iniŃiale de 
intervenŃie.  
Execută controale tehnice de prevenire a incendiilor la instituŃiile subordonate 
primăriei la construcŃiile şi instalaŃiile tehnologice aparŃinând  domeniului public 
şi privat, precum si la gospodăriile din localităŃile din raza comunei. 

 Constatările rezultate in urma controalelor si verificărilor din teren vor 
face subiectul unei informări la nivelul Consiliului Local si a primarului în 
vederea stabilirii măsurilor ce se impun . 



 Desfăşoară activităŃi specifice de instruire privind cunoaşterea şi 
respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor la gospodăriile cetăŃeneşti, 
precum si a modului de comportare şi acŃiune în cazul producerii unui incendiu. 
 FormaŃia de intervenŃie, salvare şi prim – ajutor va încadra cu personal, 
mijloacele mobile de intervenŃie şi instalaŃiile fixe de stingere cu apă. 
 Grupele de intervenŃie au următoarele atribu Ńiuni principale  : 

- execută acŃiuni de intervenŃie pentru limitarea şi înlăturarea situaŃiilor 
de urgenŃă cu utilaje mobile sau mijloace de intervenŃie din dotare. 

- execută recunoaşteri pe raza unităŃii administrativ – teritoriale cu 
accent pe sursele de alimentare cu apă, posibilitatea accesului de 
intervenŃie. 

- verifică existenŃa planului de intervenŃii la obiectivele şi instituŃiile de 
pe raza localităŃii precum şi condiŃiile ca acestea să fie operaŃionale în 
orice moment. 

Grupele de salvare şi prim- ajutor  au următoarele atribu Ńii principale  : 
- acordă ajutor persoanelor a căror viaŃă este pusă în pericol în caz de 

incendiu, explozii, inundaŃii, alunecări de teren, accidente precum şi în 
caz de dezastre; 

- evacuează animalele si bunurile materiale aflate în pericol; 
- sprijină  grupa de intervenŃie în acŃiunile acesteia de lichidare a stărilor 

de pericol; 
- participă alături de grupa de intervenŃie la înlăturarea efectelor 

negative ale dezastrelor. 
          
          ŞEFUL SERVICIULUI   
 
 Răspunde de îndeplinirea întocmai a atribuŃiilor legale ce revin 
serviciului, de instruirea acestuia şi ridicarea continuă a capacităŃii sale de 
acŃiune, de menŃinerea unei discipline ferme în rândul personalului. Prin 
activitatea desfăşurată el trebuie să contribuie activ la aplicarea în practică a 
principiului apărării împotriva dezastrelor în toate locurile de muncă. 

 Şefului serviciului  i se subordonează întreg personalul şi are următoarele 
îndatoriri:  

a. organizează şi conduce nemijlocit instruirea de specialitate a 
serviciului întocmit în acest scop, programul lunar şi urmăreşte 
executarea lui întocmai de întreg personalul serviciului, execută 
instruirea metodică a şefilor formaŃiilor de intervenŃie, salvare şi prim 
– ajutor; 

b. organizează  activitatea pentru prevenirea incendiilor pe care o 
desfăşoară grupa sau compartimentul după caz, în care scop:       

- pregăteşte personalul care execută activitatea de prevenire;  
- controlează personal modul de respectare a normelor de psi  precum şi 

de comportare la dezastre şi acŃionează pentru înlăturarea operativă a 
oricăror încălcări;desfăşoară activitatea instructiv-educativă în rândul 
personalului ce se încadrează în muncă şi sprijină pe şefii formaŃiilor 
de lucru în instruirea personalului de la locurile de muncă; 



- face propuneri Consiliului Local cu privire la încadrarea cu personal a 
serviciului, urmărind respectarea criteriilor prevăzute de lege; 

c. organizează intervenŃia serviciului – formaŃiei de intervenŃie, salvare şi 
prim-ajutor, pentru stingerea incendiilor şi înlăturarea efectelor 
negative ale calamităŃilor naturale şi catastrofelor, precum, salvarea şi 
acordarea primului ajutor persoanelor, în care scop : 

- întocmeşte, cu sprijinul specialiştilor, documentele de organizare, , 
desfăşurare şi conducere a activităŃii Serviciului Voluntar pentru 
SituaŃii de UrgenŃă privind intervenŃia formaŃiei; 

- organizează zilnic intervenŃia formaŃiei pe ture de serviciu şi urmăreşte 
încadrarea completă a grupelor; 

- pregăteşte personalul formaŃiei pentru intervenŃie pentru executarea de 
exerciŃii şi aplicaŃii pe timp de zi şi de noapte, atât cu forŃele şi 
mijloacele proprii, cât şi în cooperare cu alte servicii; 

- controlează şi ia măsuri pentru ca toate maşinile, utilajele accesoriilor, 
echipamentul de protecŃie şi instalaŃiile de stingere din dotarea 
serviciului, precum şi instalaŃiile de alarmare şi de stingere să fie în 
permanentă stare de utilizare; 

- organizează alarmarea în caz de dezastre a serviciilor cu care este 
stabilită cooperarea; 

- conduce formaŃia în acŃiunile de intervenŃie pentru stingerea 
incendiilor şi înlăturarea efectelor calamităŃilor naturale şi 
catastrofelor; 

- Urmăreşte asigurarea permanenŃei la sediul serviciului a şoferilor în 
cazul în care serviciile sunt dotate cu maşini; 

d. face propuneri privind îmbunătăŃirea continuă a încadrării serviciului (  
formaŃiei ) cu pompieri angajaŃi si voluntari; 

e. asigura respectarea întocmai a programului zilnic a personalului 
angajat, controlează în acest scop activitatea serviciului în schimburile 
II si III, precum şi în zilele de repaos şi de sărbători legale; 

f. înlocuieşte şi actualizează documentele operative ale serviciului, 
asigură păstrarea şi menŃinerea corespunzătoare a bunurilor din 
înzestrarea acestuia şi a sediului, asigură ordinea şi disciplina, face 
propuneri de recompensare şi sancŃionarea personalului serviciului. 

 

SPECIALISTUL DE PREVENIRE 
 
 Specialistul de prevenire este subordonat nemijlocit şefului Serviciului 
Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă, îndeplineşte sarcinile date de acesta, pe 
linia îndeplinirii atribuŃiilor de serviciu revenindu-i  următoarele sarcini: 

- participă la programul de pregătire comună al Serviciului Voluntar 
pentru SituaŃii de UrgenŃă; 

- execută controale de prevenire la obiectivele repartizate  ( operatori 
economici, instituŃii, gospodării cetăŃeneşti, etc.) în conformitate cu 
prevederile legii, consemnând despre acestea în caietele de control; 



- aduce la cunoştinŃa şefului Serviciului stările de pericol sau situaŃiile 
deosebite din teren; 

- participă la înlăturarea operativă pe timpul controlului a stărilor de 
lucruri negative ce pot fi înlăturate în măsura în care îi permit 
cunoştinŃele şi posibilităŃile; 

- îndeplineşte orice altă sarcină trasată de şeful serviciului. 
 
ŞEFUL DE GRUPĂ ( DE INTERVENłIE ) 
 

Şeful de grupă este subordonat şefului serviciului, îndeplineşte sarcinile date 
de acesta, pe linia îndeplinirii atribuŃiilor serviciului revenindu-i următoarele 
sarcini : 

a. verifică la intrarea în serviciu, prezenŃa personalului angajat, 
capacitatea lor de a-şi îndeplinii sarcinile ce le revin, starea de 
funcŃionare a mijloacelor tehnice de intervenŃie şi ia măsuri pentru 
completarea grupei în schimbul respectiv cu personal voluntar; 

b. execută nemijlocit instruirea de specialitate în cadrul programului 
lunar, a personalului civil din grupă; 

c. desfăşoară activitatea de control asupra respectării normelor de 
prevenire, inclusiv la gospodăriile populaŃiei şi verifică activitatea pe 
această linie desfăşurată de personalul civil din grupă; 

d. conduce grupa şi participă efectiv la acŃiunile de stingere a 
incendiilor, de salvare a persoanelor şi bunurilor materiale, de 
înlăturare a urmărilor calamităŃilor naturale şi dezastrelor ,verifică 
echipamentul de protecŃie din dotarea grupei; 

e. asigură întreŃinerea în stare de funcŃionare a mijloacelor tehnice de 
intervenŃie, a accesoriilor, a echipamentului de protecŃie din dotarea 
grupei; 

f. asigură respectarea îtocmai de către personal a programului zilnic de 
activitate stabilit, ordinea şi disciplina în cadrul grupei; 

g. menŃine permanent legătura cu sediul serviciului pe timpul executării 
unor  activităŃi cu grupa pe teritoriul comunei; 

h. nu părăseşte serviciul decât după sosirea la sediu şi luarea în primire 
a serviciului de către şeful de grupă care urmează să-l înlocuiască; 

i. Îndeplineşte alte sarcini trasate de şeful serviciului. 
 
ŞOFERUL ( mecanicul de M.P.) 
 

          Şoferul ( mecanicul ) se subordonează şefului serviciului şi răspunde de 

          întreŃinerea în scopul menŃinerii în stare de funcŃionare a mijloacelor 

          tehnice de    intervenŃie încredinŃate, având următoarele atribu Ńii : 

a. verifică la intrarea în serviciu şi permanent starea de funcŃionare a 
mijloacelor tehnice de intervenŃie şi existenŃa plinului de carburanŃi, 
lubrifianŃi, apă şi alte substanŃe de stingere, luând în primire tehnica 
de luptă pe bază de proces verbal; 



b. execută la timp întreŃinerile, reviziile şi verificările prevăzute de 
normele în vigoare şi instrucŃiunile tehnice, Ńine evidenŃa executării 
acestor acŃiuni, precum şi a exploatării mijloacelor tehnice pe care 
le deserveşte; 

c. acŃionează la înlăturarea dezastrelor folosind cât mai judicios 
mijloacele tehnice şi substanŃele, respectă instrucŃiunile de 
exploatare a tehnicii, precum şi normele de circulaŃie; 

d. execută repunerea rapidă în stare de funcŃionare la întreaga 
capacitate a mijloacelor tehnice de stingere utilizate la incendii sau 
la alte acŃiuni de lichidare a dezastrelor; 

e. se preocupă de cunoaşterea temeinică a sectorului de competenŃă 
atribuit serviciului (drumuri şi căi de acces, surse de apă şi locuri de 
amplasare a tehnicii, atât în obiectivele şi localităŃile proprii cât şi 
cu cele cu care s-au încheiat convenŃii sau contracte); 

f. nu părăseşte locul de muncă decât după sosirea la sediul serviciului 
şi luarea în primire a mijloacelor tehnice de către şoferul care 
urmează să-l înlocuiască; 

g. Îndeplineşte orice alte sarcini  legate de atribuŃiile şi sarcinile 
stabilite de şeful acestuia. 

MEMBRUL GRUPEI DE INTERVENłIE 
 
 Se subordonează şefului grupei din care face parte, şefului formaŃiei şi 
şefului serviciului, având următoarele sarcini: 
a. participă la toate activităŃile de instruire de specialitate organizate                                                     

cu serviciul, execută antrenament pentru mânuirea corectă a 
utilajelor, accesoriilor şi echipamentului de protecŃie din dotare; 

b. respectă întocmai programul  lunar de activitate stabilit, regulile de 
ordine interioară şi disciplina muncii şi nu părăseşte serviciul fără 
aprobare; 

c. personalul Serviciului Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă 
urmăreşte respectarea normelor de p.s.i. precum şi menŃinerea în 
stare de funcŃionare a mijloacelor de primă intervenŃie şi de 
alarmare a localităŃilor; 

d. participă efectiv la acŃiunile de stingere a incendiilor, de salvare a 
persoanelor şi bunurilor şi de înlăturare a urmărilor calamităŃilor 
naturale sau catastrofelor; 

e. execută alături de şoferi şi mecanici de M.P. lucrări de întreŃinere la 
maşinile, utilajele şi accesoriile de stingere a incendiilor pe care le 
deservesc, precum şi a echipamentului de protecŃie; 

f. îndeplineşte orice alte sarcini legate de atribuŃiile serviciului 
stabilite de şeful acestuia sau de şeful de grupă. 

 
 

CAPITOLUL IV- REGLEMANTAREA ACTIVIT ĂłILOR  
PRIVIND PRESTĂRILE DE SERVICII  

 



Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă al Comunei Peciu Nou 
stabileşte un sector de competenŃă astfel încât să se asigure îndeplinirea 
atribuŃiilor legale şi prestarea serviciilor stabilite în limitele sectorului respectiv 
şi să fie capabil să pună în aplicare planurile de intervenŃie existente la nivelul 
comunei, cât şi cele ale persoanelor juridice cu care s-au încheiat contracte sau 
convenŃii pentru activităŃi de apărare împotriva incendiilor. 
 În situaŃia încheierii de contracte sau convenŃii pentru activităŃi de apărare 
împotriva incendiilor, valoarea timpului de răspuns al Serviciului Voluntar 
pentru SituaŃii de UrgenŃă se va stabili de comun acord între părŃile semnatare, 
urmărindu-se să nu se diminueze nivelul de protecŃie împotriva incendiilor în 
construcŃiile şi instalaŃiile proprii agenŃilor economici sau instituŃiilor de pe raza 
localităŃii, nedepăşindu-se valoarea prevăzută în Criteriile de performanŃă emise 
prin O.M.A.I. 718/2005. 
 IntervenŃia pentru stingerea incendiilor trebuie asigurată cu cel puŃin un 
mijloc mobil în orice zonă a localităŃii cuprinse în limitele sectorului respectiv. 
 Sectorul de competenŃă va avea o suprafaŃă astfel determinată încât 
Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de Urgenă să poată interveni într-un timp de 
max. 30 de minute în cea mai îndepărtată zonă locuită a acestuia. 
 Timpul  de răspuns al formaŃiei de intervenŃie a Serviciului Voluntar 
pentru SituaŃii de UrgenŃă din localitatate va fi de max. 10 minute de la 
instituŃiile cu săli aglomerate sau cu încăperi cu aglomerări de persoane, la 
agenŃii economici de interes local cu risc ridicat de incendiu, precum şi la 
construcŃiile care aparŃin patrimoniului naŃional şi prezintă risc de incendiu. 
 Pe baza hotărârii Consiliului Local al Comunei Peciu-Nou şi în condiŃiile 
prevăzute de lege, Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de Urgenă poate presta 
contra-cost către orice persoană fizică sau juridică unele servicii fără a afecta 
îndeplinirea atribuŃiilor proprii. 
 Aceste servicii pe care le poate presta sunt: 

a. transport de apă, evacuarea apei din subsoluri sau din fântâni; 
b. limitarea răspândirii unor produse poluante, colectarea sau 

îndepărtarea acestora; 
c. eliberarea căilor de circulaŃie de doborâturi de vânt sau de mijloace de 

transport accidentate;  
d. curăŃenia şi repararea sobelor şi coşurilor de fum pentru evacuarea 

fumului, intervenŃii de urgenŃă în caz de defecŃiuni la instalaŃiile 
electrice de gaze sau de alimentare cu apă; 

e. încărcarea şi întreŃinerea stingătoarelor, lucrări de termoprotecŃie, 
lucrări la înălŃime în cazul în care există atestări conform prevederilor 
legale; 

f. alte servicii în domeniul apărării împotriva dezastrelor. 
Veniturile  nete încasate din prestările de servicii, precum şi cele din 

compensarea contravalorii consumatorilor în cazuri de intervenŃii, rămân la 
dispoziŃia unităŃii prestatoare ca venituri extrabugetare pentru acoperirea 
cheltuielilor de intervenŃii, întreŃinere şi dotare. 

CAPITOLUL V - REGLEMENTAREA GESTION ĂRII 
PATRIMONIULUI SERVICIULUI  



 
Pentru asigurarea funcŃionării Serviciului Voluntar pentru SituaŃii de 

UrgenŃă al localităŃii va avea în administrare: 
- mijloace iniŃiale de stingere şi alte materiale (scări, găleŃi, topoare,   

cazmale, mături, echipamente pentru hidranŃi stradali); 
- autospeciale şi utilaje de intervenŃie necesare îndeplinirii atribuŃiilor; 
- carburanŃi şi lubrifianŃi; 
- sediu şi spaŃii de adăpostire a tehnicii de intervenŃie şi a materialelor 

din dotare; 
- mijloace de anunŃare, alarmare, alertare şi conducere a intervenŃiei; 
- mijloace şi utilaje pentru executarea prestărilor de servicii; 
- săli de pregătire şi instruire a personalului; 
- poligoane de antrenament; 
- mijloace şi echipament de protecŃie şi de lucru; 
- ateliere, magazii şi alte spaŃii necesare funcŃionării serviciului; 
- substanŃe şi echipamente de protecŃie specifice care se pun la 

dispoziŃia forŃelor de intervenŃie chemate în sprijin. 
Întreaga gestiune cu patrimoniul serviciului va fi dată în primire şefului 

serviciului, pe bază de semnătură. Deasemenea, se va întocmi inventarul 
patrimoniului serviciului care face parte din documentele de organizare, 
desfăşurare şi conducere a activităŃii Serviciului Voluntar pentru SituaŃii de 
UrgenŃă, iar la predarea-primirea serviciului, obligatoriu se va verifica şi 
patrimoniul serviciului. 

 
CAPITOLUL VI – COORDONAREA, CONTROLUL ŞI  

ÎNDRUMAREA SERVICIULUI  
 
  Asigurarea cunoaşterii şi respectării normelor de p.s.i. la agenŃii 
economici, instituŃii şi localităŃi, depinde în mare măsură de modul în care 
este îndrumată activitatea de Serviciu Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă. 
  De conducerea, controlul şi îndrumarea Serviciului Voluntar pentru 
SituaŃii de UrgenŃă răspunde primarul şi cadrul tehnic coordonator (şef 
Serviciu Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă), care au atribuŃii stabilite în 
acest sens prin Legea 212/1997. 
  Cu prilejul controlului tehnic de specialitate al localităŃii de către 
inspectorii de la unităŃile militare  pentru SituaŃii de UrgenŃă se verifică şi 
activitatea Serviciului Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă. 
  Şeful serviciului conduce, controlează şi îndrumă activitatea în 
permanenŃă. 

  Controlul Serviciului Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă se execută 
atât în schimbul I, cât şi în schimburile II şi III de către cei în drept. 

  Documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activităŃii 
Serviciului Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă al localităŃii  Peciu-Nou 
sunt cele prevăzute la anexa 3 din Criteriile Minime de PerformanŃă emise 
în _______ prin O.M.A.I. nr. 718/2005. 



CAPITOLUL VII – PREGĂTIREA PERSONALULUI 
SERVICIULUI  

 
Pentru pregătirea personalului serviciului este necesar a se întocmi 

planul de pregătire generală pe luni, teme şi exerciŃii. 
Organizarea şi desfăşurarea pregătirii se va face în conformitate cu 

Planul-cadru de pregătire a Serviciului Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă 
elaborat de Corpul Pompierilor Militari, în Indicatorul de calificare cod. 
00.01.10 nr. 32.196/01.06.1992. 

Temele specifice se stabilesc de comisiile sau colectivele de apărare 
împotriva incendiilor şi şefii de serviciu, ponderea în planul de pregătire 
fiind în raport de complexitatea proceselor tehnologice, specificul local, 
precum şi de nivelul pregătirii personalului profesionist şi voluntar. 

Procesul pregătirii serviciilor trebuie să asigure ridicarea nivelului 
pregătirii de specialitate şi fizice a tuturor pompierilor civili profesionişti 
şi voluntari în scopul îndeplinirii integrale şi de calitate a sarcinilor 
specifice. 

Categoriile de pregătire a pompierilor civili sunt: 
- prevenirea incendiilor (P.I.);      
- instrucŃia la tehnica de luptă (I.T.L.); 
- stingerea incendiilor (S.I.); 
- cunoaşterea tehnicii de luptă (C.T.L.);  
- pregătirea fizică (generală şi specifică). 

Timpul lunar  de pregătire al pompierilor civili profesioni şti  se repartizează 
astfel: 

- total 23 ore : - 8 ore pregătire de specialitate teoretică şi 
practică; 

      - 21 ore antrenament la pregătirea fizică generală şi    
specifică; 

      - 4 ore aplicaŃii şi exerciŃii de intervenŃie. 
În ceea ce îi priveşte pe pompierii voluntari  aceştia vor efectua: 
  -   total 6 ore:    - 2 ore pregătire tactică de specialitate; 
           - 2 ore antrenament la pregătirea fizică specifică; 
           - 2 ore aplicaŃii şi exerciŃii de intervenŃie.          
 Pregătirea de specialitate şi fizică la care participă toŃi pompierii civili se 
desfăşoară neîntrerupt sub conducerea nemijlocită a şefului serviciului sau 
formaŃiei de intervenŃie. 
 Planul de pregătire va cuprinde teme din Planul-cadru completat cu teme 
specifice pe categorii de pregătire. 
 Planul lunar de pregătire întocmit de şeful serviciului se structurează 
pentru toate specialităŃile din cadrul serviciului – servanŃi mecanici M.P., 
conducători auto, pompieri pentru post fix, etc. – şi pe categorii de pregătire 
precizându-se data, ora sedinŃei de pregătire şi cine conduce. 

 Se vor întocmi Planuri pentru temele predate, iar membrii Serviciului 
Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă vor avea conspectate temele în caietele de 
studiu individual. 



 Şeful Serviciului Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă va avea un registru 
de evidenŃă a participării personalului la pregătirea de specialitate şi 
calificativele obŃinute. 

 
CAPITOLUL VIII – DISPOZI łII FINALE  

 
 Regulamentul de organizare şi funcŃionare a Serviciului Voluntar pentru 
SituaŃii de UrgenŃă se aprobă de Consiliul Local al Comunei PECIU-NOU. 
 Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă colaborează cu alte servicii 
chiar din alte Ńări în baza contravenŃiilor internaŃionale la care România este 
parte sau a acordurilor bilaterale. 

 Autospecialele, echipamentele, substanŃele, accesoriile şi celelalte 
mijloace de apărare împotriva incendiilor trebuie să îndeplinească condiŃiile 
tehnice de calitate şi de performanŃă prevăzute de regulamentele în vigoare. 
 Personalul tehnic al administraŃiei publice locale cu atribuŃiuni de 
îndrumare, control şi constatare a încălcărilor legii în domeniul p.s.i. se atestă de 
Inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃă «Banat» al jud. Timiş. 
 Prestarea lucrărilor de termoprotecŃie, ignifugare, verificare, întreŃinere şi 
reparare a autospecialelor şi a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva 
incendiilor, se efectuează de către persoanele fizice şi juridice atestate de 
unităŃile Inspectoratului General pentru SituaŃii de UrgenŃă Bucureşti. 
 Cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor la bunurile aparŃinând 
domeniului public şi privat al statului, la bunurile personale ale cetăŃenilor, 
precum şi la cele aparŃinând asociaŃiilor nonprofit sau organizaŃiile cu caracter 
cultural, politic, religios, sportiv sau umanitar, constituite potrivit legii, se 
suportă la Consiliul Local în raza căruia s-a produs incendiul (sau Inspectoratul 
pentru SituaŃii de UrgenŃă «Banat» dacă legea nu prevede altfel. 
 Drepturile, compensaŃiile, despăgubirile, recompensele şi sancŃiunile sunt 
cele prevăzute la art. 35 – 42 din Ordonanta nr. 60/1997 privind apărarea 
împotriva incendiilor, aprobată prin Legea nr. 212/1997. 

 


