
 
                                         ROMÂNIA  

JUDEŢUL SATU MARE 
                                                        COMUNA APA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
 
 

 HOTĂRÂREA  Nr. 2  / 31.01. 2014 
privind aprobarea extinderii activitatii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă al Comunei Apa, Judeţul Satu Mare, la categoria III.    
 Consiliul local al comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedintă ordinară 
în data de 31.01.2014 
 Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.59/17.01.2014 prezentată de domnul primar,  
- raportul de specialitate nr.60/17.01.2014 a compartimentului SVSU, 
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,          
- dispoziţiile art. 13, literele d, e, f, g şi ale art. 31, alin. 3 din Legea 307 din 
12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor (Publicata in Monitorul Oficial al 
României, Partea I Nr. 633/21.07.2006); ale art. 14, lit. g din O.M.A.I. 
Nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 
incendiilor, (Publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 216/29.03.2007) 
si a Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor Nr. 718/30.06.2005 pentru 
aprobarea  „Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea 
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă” 
    În temeiul prevederilor art.45, alin.1, coroborat cu art.115 alin.1 lit.b din Legea 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare                      

H O T A R Ă Ş T E: 
            Art.1 – Se aprobă extinderea activitatii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă, la Categoria a III-a , al Comunei Apa, Judeţul Satu Mare.  
 Art.2 – Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama, 
statul de funcţii şi numărul de personal pentru serviciul voluntar pentru situaţii de 
urgenţă ,  conform anexelor nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3–Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
compartimentul SVSU prin inspector Mureşan Cristian-Marcel. 

Apa la data de 31.01.2014 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001, 
republicata cu completarile ulterioare, privind administratia publica locala, cu un numar de 10 
voturi “pentru”; 0“abtineri”; 0“impotriva . 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                  Secretar 

Boboşan Marius-Sorin                                                                Moldovan  Vasile 
 
 
 
 
RED : M.V. în 4 EX.  
 



 
Anexa nr.1 la HCL nr.2 / 2014 

 Structura serviciului voluntar pentru situa ţii de urgenţă  
al localităţii APA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŞEFUL SERVICIULUI VOLUNTAR 
PENTRU 

      SITUAŢII DE URGENŢĂ     1pers. 

COMPARTIMENTUL  PENTRU 
PREVENIRE                           3 

. 

 
ECHIPA  

INTERVENŢIE 
P.S.I 

 
       10pers. 

 

ECHIPA 
TRANSMISIUNI-
ALARMARE, 
CERCETARE 
CĂUTARE 
9 pers.    

 
ECHIPA 

DEBLOCARE 
SALVARE 

   6pers. 

 
ECHIPA 

SANITAR 
VETERINARĂ  

        3  pers. 

 
ECHIPA 

 EVACUARE 
6pers. 



Se extinde activitatea Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Apa, 
Jud. Satu Mare, de categoria a III-a, dotată cu autospeciala având în compunere un 
numar de 3 pompieri civili angajati şi un număr de 8 pompieri civili voluntari cu 
urmatoarea componenţă : 
 
Comuna:APA 
Nr. 
crt. 

FUNCŢIA NUMELE ŞI PRENUMELE TOTAL 
Operativi 
nume-funcţie 

Voluntari 
numele 

Operativi voluntari 

1. 
 

Cadru tehnic PSI 
şi Şef serv. SVSU 
atestat nr.0093365  
seria D 

Muresan Cristian 
Marcel-sef  SVSU 

 

 
 

-- 

 
1 

 
- 
 
 
 
 
 

2. Şef formaţie comuna 
APA   
 

 
-- 

Roja Mihai - 1 

3. Conducator auto Morar Petrica-
conducator auto 

-- 1 - 

4. Mecanic motopompa Guias Constantin -- 1 - 
5. Servanti -- Apan Gheorghe 

Daraban Dorel 
Gozar Romel 
Guias Mihai 

Anitas Nicolae 
Balaj Vasile 

Chereches Ionel 

- 7 

FORMAŢIA DE INTERVEN ŢIE,SALVARE ŞI PRIM AJUTOR/ Satul APA 
1. Specialist de prevenire, 

atestat, nr. 
 Guiaş Constantin  1 

2 Şef grupă  Roja Mihai  1 

3 Servanţi 

 Apan Gheorghe  1 
 Anitas Nicolae  1 
 Balaj Vasile  1 
 Guias Mihai  1 

4 Conducător auto  Morar Petrica  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMAŢIA DE INTERVEN ŢIE,SALVARE ŞI PRIM AJUTOR/ Satul SOME ŞENI 
1. Specialist de prevenire, 

atestat, nr. 
 Guiaş Constantin  1 

2 Şef grupă  Dărăban Dorel  1 

3 Servanţi 

 Gozar Romel  1 
 Cherecheş Ionel  1 
   1 
   1 

4 Conducător auto  Morar Petrica  1 
 
FORMAŢIA DE INTERVEN ŢIE,SALVARE ŞI PRIM AJUTOR/ Satul LUNCA APEI 
 
1. Specialist de prevenire, 

atestat, nr. 
 Guiaş Constantin  1 

2 Şef grupă  Roja Mihai  1 

3 Servanţi 

 Apan Gheorghe  1 
 Anitas Nicolae  1 
 Balaj Vasile  1 
 Guias Mihai  1 

4 Conducător auto  Morar Petrica  1 
 
SPECIALI ŞTI DE PREVENIRE DIN SATELE APAR ŢINĂTOARE 
1. Sat. Apa  Guias Constantin  1. 
2 Sat. Someseni  Gozar Romel  1. 

3 Sat. Lunca Apei  Guias Mihai  1. 
 
GRUPA DE INTERVENŢIE LA ÎN ĂLŢIME 
1. Şef grupă  Roja Mihai  1. 

2 Servanţi 

 Balaj Vasile  1. 
 Anitas Nicolae  1. 
 Apan Gheorghe  1. 
    
    

3 Conducător auto  Morar Petrica  1. 
GRUPA DE INTERVENŢIE LA INUNDA ŢIE/ÎNEC 
1. Şef grupă  Dărăban Dorel  1. 

2 Servanţi 

 Gozar Romel  1. 
 Cherecheş Ionel  1. 
 Guiaş Constantin  1. 
 Guiaş Mihai  1. 
    

3 Conducător auto  Morar Petrica  1. 
 
 
 
 
 
 
 



GRUPA DE DESCARCERARE / DEBLOCARE SALVARE 
1 Şef grupă  Roja Mihai  1. 

2 
Servanţi 
5/10 funcţie de 
mărimea comunei 

 Boje Adrian  1. 
 Trandafir Radu  1. 
 Tataran Mihai  1. 
 Ghirean Ciprian  1. 
 Darle Radu  1. 
    
    
    

3 Conducător auto     
 

ECHIPA DE CERCETARE - CĂUTARE 
1 Şef echipă  Gal Alexandru  1. 

2 Membrii 
 Bobosan Sorin  1. 
 Soponar Dorin  1. 

 
ECHIPA DE TRANSMISIUNI – ALARMARE 

(pt. Acţionarea sirenei) 
1 Şef echipă  Cadar Andrei  1. 

2 Membrii 
 Chereches Vasile  1. 
 Pomian Vasile  1. 

 
ECHIPA SANITAR Ă 

1 Şef echipă  Dr.Rusu Viorel  1. 

2 Membrii 
 Chereches Monica  1. 
 Daraban Cristina  1. 

 
ECHIPA VETERINAR Ă 

1 Şef echipă  Dr.Daraban Vasile  1. 

2 Membrii 
 Nogradi Aron  1. 
 Cadar Andrei  1. 

 
GRUPA DE EVACUARE 

1 Şef grupă  Guias Constantin  1. 

2 
Servanţi 
5/10 funcţie de 
mărimea comunei 

 Ciora Gheorghe  1. 
 Apan Mihai jr.  1. 
 Barbus Gheorghe  1. 
 Bonta George Florin  1. 
 Filip Florin  1. 
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 



SUPORT LOGISTIC 
1 Şef grupă  Vlad Ivan  1. 

2 
Servanţi 
 

 Demeter Sigismund  1. 
 Pop Cornel  1. 
    
    
    

 
Dotarea cu autospeciale de stins incendii şi mijloace iniţiale de stingere a incendiilor a 

Grupelor de intervenţie pe fiecare sat, astfel: 
1. Autospecială/motopompă de stind incendii din dotare: 

- SCANIA 92ML- 3000L; Anul de fabricaţie: 1987; 
 Nr. de înmatriculare: SM 21 APA; - este în stare de funcţionare: in stare de 

funtionare (dar fara garaj).  
 

2. Mijloace iniţiale de stingere a incendiilor a Grupelor de intervenţie pe fiecare sat, astfel: 
-  10 (zece) măturoaie cu coadă; 
-  2 (doua) târnacoape; 
- 2 (două) căngi cu coada; 

 - 5 (cinci) topoare; 
 - 10 (zece) lopeti; 
 - 10 (zece) galeti pentru apă (8-10 litri); 
 - 4 (patru) furci; 
 - 10 (zece) sape; 
 - 4 (patru) stingătoare; 
 - 1 (unu) mijloc mobil de transport (căruţa, remorca, cărucior, et.) 
 
      Preşedinte de şedinţă                       Secretar 

 
Boboşan Marius-Sorin                                          Moldovan Vasile 
 

DE ACORD 

cu  organigrama, numărul de personal şi categoria Serviciului Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă al Comunei APA. 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „SOMES” AL JUDEŢULUI 
SATU MARE 

 
IMPUTERNICIT INSPECTOR ŞEF 

                                              Colonel 
      dr. Ing. DAN GHEORGHE 
 

 
 
 
 
 
 
 



                         R O M Â N I A  
               JUDEŢUL  SATU MARE                                                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 

 
     Anexa nr.2 la H.C.L. Nr.2 /2014 

 
      A P R O B                                                  A V I Z A T          

 
                          Primar                                          I.S.U.”SOMES” SATU MARE 
   

       IMPUTERNICIT INSPECTOR ŞEF 
                                                                                             Colonel 

                                dr. Ing. DAN GHEORGHE 
REGULAMENTUL 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUIVOLUNTAR PENTRU SITUAŢII 
DE URGENŢĂ A COMUNEI APA 

 
         Art.1  -  Se aprobă Regulamentul de organizare si funcţionare al Serviciului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei APA, Judeţul Satu Mare, de categoria a III-a, în 
conformitate cu prevederile art. 32, alin. 4 din Legea 307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor (Publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 633/21.07.2006), ale art. 14, 
lit. g din O.M.A.I. Nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 
incendiilor, (Publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 216/29.03.2007), ale Ordinului 
Ministrului Administraţiei şi Internelor Nr. 718/30.06.2005 pentru aprobarea  „Criteriilor de 
performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de 
urgenţă” publicat în Monitorul Oficial nr.636/20.07.2005 şi modificat cu O.M.I.R.A. nr. 195 din 20 
aprilie 2007 publicat în Monitorul Oficial nr.288/02.05.2007, ale Legii nr.215/2001 privind 
Administraţia publică locală, ale Legii nr.481/2004 privind Protecţia Civilă astfel: 

CAPITOLUL I 

DISPOZITII GENERALE: 

   In conformitate cu dispoziţiile art. 13, literele b, c din Legea 307 din 12.07.2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor (Publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 633/21.07.2006), 
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. 

Conform Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.718/30.06.2005. pentru 
aprobarea ”Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor 
voluntare pentru situaţii de urgenţă” şi modificat cu O.M.I.R.A. nr. 195 din 20 aprilie 2007 şi art 6, 
alin. 1 din O.M.A.I. Nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 
incendiilor, structura organizatorică de apărare împotriva incendiilor specifică unităţilor 
administrativ teritoriale este Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, ca serviciu comunitar 
pentru situaţii de urgenţa, care funcţionează în subordinea Consiliului Local  - denumite în 
continuare servicii voluntare, sunt structuri profesionale (altele decât unităţile Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă), încadrate cu personal civil care au atribuţii privind apărarea vieţii, a avutului 
public şi privat, precum şi de protecţie a mediului în sectorul de competenţă stabilit cu avizul / 
acordul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Somes” al judeţului Satu Mare .  

Având în vedere dispoziţiile art. 13, literele d, e, f, g şi ale art. 31, alin. 3 din Legea 307 din 
12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale art. 14, lit. g din O.M.A.I. 
Nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, si a 



Ordinului Ministrului şi Administraţiei nr.718/30.06.2005 publicat în Monitorul Oficial 
nr.636/2005 pentru aprobarea ”Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea 
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă”, Consiliul Local al Comunei Apa, Jud. Satu Mare, 
prin Hotărârea Nr.2 din 31.01.2014 a aprobat reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă de Categoria a III-a, al  Comunei Apa, Judeţul Satu Mare. 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE 

SERVICIULUIVOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Al COMUNEI APA, 
JUDEŢUL SATU MARE: 

        A). Conducerea şi structura organizatorică 
 Art.2  – Serviciul Voluntar este condus de către şeful serviciului, profesionist în domeniu; 
 Art.3  – Structura organizatorică a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă este 
prezentată în Anexa nr. 1 la prezentul regulament. Încadrarea voluntarilor pe funcţii se  face prin 
contract de voluntariat prezentat în Anexa nr.2 
 Art.4  – Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, Serviciul Voluntar 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 
          Art. 5 -  Organizarea Serviciului Voluntar pentru situaţii de Urgenţă  de Categoria a III-a, al 
Comunei APA, Judeţul SATU MARE se  face prin dispoziţie a Primarului Comunei APA, Judeţul 
SATU MARE şi va avea in compunere urmatoarele structuri: 
              - Sef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă - Cadru tehnic coordonator – 
profesionist 

   - Şef formaţie intervenţie; (pentru fiecare sat – cu nr. de personal conf. tabel structură 
SVSU; 

   - Specialişti pentru prevenire, (câte unul pentru fiecare sat); 
   - Grupe de intervenţie la autospeciala cu apă şi spumă / motopompă / sate  
   - Grupe de salvare şi prim ajutor / sate . 
   - Grupă de intervenţie la înălţime;   
   - Grupă de intervenţie la inundaţii şi / sau înec; 
   - Grupă de descarcerare/salvare-deblocare; 

 B). Relaţiile dintre structurile Serviciului Voluntar  
 B1). Relaţii ierarhice 
 Art.6  – Şeful Serviciului Voluntar se subordonează primarului, în calitate de preşedinte al 
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă; 
 Art.7  – Şeful Serviciului Voluntar are în subordine directă întregul personal din 
componenţa serviciului. 
 B2) – Relaţii funcţionale 
 Art.8  – Şeful Serviciului Voluntar colaborează cu celelalte servicii şi compartimente din 
cadrul Primăriei; 
 Art.9  – Şeful Serviciului Voluntar cooperează cu celelalte structuri ale Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, precum şi cu Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă în scopul 
îndeplinirii misiunilor specifice; 
 Art.10 – Şeful Serviciului Voluntar colaborează cu structurile administraţiei publice locale 
învecinate cu care are relaţii stabilite pe bază de contract / convenţie, potrivit prevederilor legale. 
 C). Organizarea pe ture a Serviciului Voluntar 
 Art.11 –Serviciului Voluntar, de categoria a IIIa, dotat cu M.P./autospecială –SCANIA 
ML92,   execută permanenţa serviciului  conform statului de organizare prezentat în anexa nr. ... 
astfel încât să se poată asigura o intervenţie operativă în caz de situaţie de urgenţă;  
 Art.12 – Durata turei de serviciu este (stabilită prin dispoziţie a Primarului,). 



Art 13 -  Asigurarea  permanenţei serviciului, a încadrării zilnice cu personal, se va face de 
către şeful de serviciu  Domnul Muresan Cristian Marcel– cadru tehnic coordonator, prin 
intermediul şefilor de formaţie.   
D). Atribu ţiile Serviciului Voluntar  
 D.1). Atribuţiile compartimentului / specialiştilor de prevenire 
 Art.14 – Compartimentul pentru prevenire are ca principală atribuţie prevenirea apariţiei 
situaţiilor potenţial generatoare de riscuri, prin îndrumare şi control. 
 D.2). Atribuţiile formaţiilor de intervenţie 
  D.2.1.). Atribuţiile echipajelor / grupelor de intervenţie 
 Art.15 – Formaţiile de intervenţie sunt structuri specializate, dotate, organizate şi instruite 
pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de risc identificate 
anterior; 
 Art.16 – Atribuţiile fiecărui echipaj / grupă de intervenţie sunt detaliate în prezentul 
regulament  în capitolul III; 
  D.2.2.) Atribuţiile echipelor specializate 
 Art.17 – Atribuţiile fiecărei echipe de intervenţie sunt detaliate în prezentul regulament în 
capitolul III; 
 D.3). Atribuţiile atelierului – unde există; 

CAPITOLUL III  
 ATRIBUŢIILE PERSONALULUI  

DIN STRUCTURA SERVICIULUI VOLUNTAR 
 A). Atribuţiile şefului  serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 
 Art.18 – Şeful serviciului are următoarele atribuţii: 

a) organizează şi conduce nemijlocit instruirea de specialitate a serviciului întocmind în acest 
scop programul anual şi lunar de pregătire de specialitate şi fizică conform planului tematic 
anexat prezentului regulament şi planul aprobat prin Hotărârea nr. _______a Consiliului 
Judeţean Satu Mare, privind aprobarea  „Regulilor şi dispoziţiilor de apărare împotriva 
incendiilor pentru domeniul public şi privat al judeţului Satu Mare” şi urmăreşte executarea 
lui întocmai de întreg personalul serviciului, execută instruirea metodică a şefilor 
compartimentelor, formaţiilor de intervenţie şi a echipelor specializate întocmeşte 

     registrul de evidenta a participării la pregătirea de specialitate si calificativele obţinute; 
b) pregăteşte personalul care execută activitatea de prevenire, asigură participarea acestora la 
convocările de pregătire organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Somes ” al jud. 
Satu Mare; 

c). controlează personal modul de aplicare şi respectare a prevederilor legislaţiei în vigoare 
pe linie de PSI şi acţionează pentru înlăturarea operativă a oricăror încălcări; 

d). desfăşoară activitatea instructiv-educativă în rândul personalului şi cetăţenilor, 
popularizare legislaţiei pe linie de P.S.I. a normelor specifice aprobate prin Hotărârea nr. 
_________ a Consiliului Judeţean Satu Mare, privind aprobarea  „Regulilor şi dispoziţiilor de 
apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al judeţului Satu Mare; 

e). participă la realizarea instructajului introductiv general al personalului ce se încadrează 
în muncă şi sprijină şefii compartimentelor, formaţiilor de intervenţie şi a echipelor specializate în 
instruirea personalului la locurile de muncă; 

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

g). organizează intervenţia serviciului voluntar  în care scop : 
- întocmeşte, cu sprijinul specialiştilor, documentele de organizare, desfăşurare  şi 

conducere a activităţii serviciului; 
- organizează zilnic intervenţia serviciului voluntar pe ture de serviciu şi urmăreşte 

încadrarea completă a acesteia; 



- pregăteşte personalul serviciului pentru executarea de exerciţii de aplicaţie pe timp de zi 
şi de noapte, atât cu forţele şi mijloacele proprii, cât şi în cooperare cu alte servicii în 
baza contractelor de cooperare întocmite; 

- controlează şi ia măsuri pentru ca toate autospecialele, motopompele, utilajele, 
accesoriile, echipamentul de protecţie şi instalaţiile de stingere din dotarea serviciului, 
precum şi instalaţiile de alarmare – înştiinţare să fie în permanentă stare de funcţionare; 

- organizează alarmarea în caz de situaţii de urgenţă a tuturor structurilor cu care există 
relaţii funcţionale; 

 -   conduce serviciul în acţiunile de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea        efectelor 
generate de situaţiile de urgenţă  cu   autospeciala de stins incendii / motopompă si cu mijloacele 
iniţiale de stingere a incendiilor cu mijloace auto /hipo, specializate pentru lucru la înălţimi, 
descarcerare,,decontaminare şi protecţie NBC, cercetare;  (asigurate de Consiliul Local sub 
coordonarea primarului), cu una / mai multe    grupe de intervenţie, in orice zona locuita cuprinsa in 
limitele administrative ale Comunei  

- urmăreşte asigurarea permanenţei la sediul serviciului 
          - verifica modul de aplicare a normelor , a dispoziţiilor, instrucţiunilor si măsurilor  care 
privesc apărarea împotriva incendiilor, in sectorul de competenta; 

          - executa acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului 
ajutor si protecţia  persoanelor si a bunurilor periclitate de incendii; 

          - acorda ajutor, in condiţiile legii, persoanelor a căror viaţă este pusă in pericol în caz de 
explozie, alunecări de teren, inundaţii, accidente, precum şi in caz de dezastre; 

          - asigură controlul periodic la construcţiile si instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului 
public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, al obiectivelor de importanţă locală şi la 
gospodăriile cetăţeneşti în vederea respectării normelor de prevenire a incendiilor;  

 - în cazul apariţiei unor stări de pericol de incendiu sau explozie, anunţă imediat conducerea 
unităţii administrativ - teritoriale şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  „SOMES” al jud. Satu 
Mare stabilind împreună cu conducătorii locurilor de munca măsurile necesare ce se impun; 

 - urmăreşte realizarea CRITERIILOR OPERAŢIONALE  ale serviciului după cum 
urmează: - timpul de alertare al serviciului ziua = 5 minute (max) 

      - timpul de alertare al serviciului noaptea = 10 minute (max) 

      - raza medie a sectorului de competenţă al serviciului 5 km. 

      - viteze medie de deplasare a autospecialelor de intervenţie = 50 km/oră; 

      - timpul maxim de răspuns  în sectorul de bază de intervenţie = 15 minute; 

  - în cel mai îndepărtat punct din sectorul de competenţă al serviciului = 20 minute; 

  - în localităţile cu, care sau încheiat contracte sau convenţii de intervenţie timpul 
maxim = 35 minute;  

          - la localităţile care deţin, sub orice formă suprafeţe împădurite, se vor amenaja puncte 
înaintate de intervenţie dotate cu mijloace şi materiale specifice stingerii incendiilor de pădure; 

h). face propuneri privind îmbunătăţirea continuă a încadrării serviciului voluntar pentru 
situaţii de urgenţă cu personal angajat şi voluntar, precum şi cu mijloace tehnice de intervenţie; 

i). asigură respectarea întocmai a programului zilnic şi a programului de pregătire al 
membrilor serviciului; 
j). actualizează documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţilor 

serviciului, asigură gestionarea  corespunzătoare a bunurilor mobile şi imobile din înzestrarea 
acestuia şi a sediului serviciului, ordinea şi disciplina în rândul membrilor serviciului, face 
propuneri de recompensare şi sancţionare a personalului din subordine; 



          - verifică modul de aplicare a normelor , a dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor  care 
privesc apărarea împotriva incendiilor, în sectorul de competenţă; 

          - executa acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului 
ajutor şi protecţia  persoanelor şi a bunurilor periclitate de incendii; 

          - acordă ajutor, în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de 
explozie, alunecări de teren, inundaţii, accidente, precum şi în caz de dezastre; 

          - asigură controlul periodic la construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului 
public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, al obiectivelor de importanţă locală şi la 
gospodăriile cetăţeneşti în vederea respectării normelor de prevenire a incendiilor;  

          - timpul de deplasare, in sprijin, a conducerii serviciului, de la comuna la satele apartinatoare 
va fi ne maxim 15 minute; 

          - asigură materialul bibliografic şi materialul didactic pentru pregătire; 

          - instruieşte periodic membrii Serviciului Voluntar privind normele si regulile de protecţie a 
muncii şi tehnica securităţii;  

          - controlează şi ia măsuri pentru dotarea corespunzătoare cu mijloace iniţiale de stingere şi 
alte materiale din dotarea Grupelor de intervenţie pe sate, precum şi ca acestea sa fie în permanenţă 
în stare corespunzătoare de funcţionare sau utilizare; 

          - verifica starea de utilizare a mijloacelor de stingere, a surselor de apă pentru incendiu şi a 
căilor de acces; 

          - conduce activitatea de prevenire a incendiilor pe raza unităţii administrativ - teritoriale;  

          - repartizează personalul grupelor de prevenire a incendiilor pentru controlul de prevenire în 
toate satele componente ale unităţii administrativ-teritoriale, pregatindu-l şi stabilindu-i  sarcini în 
vederea executării activităţii respective; 

          - acorda sprijin conducatorilor construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice aparţinând 
domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, al obiectivelor de importanţă locală 
şi la gospodăriile cetăţeneşti în vederea respectării normelor de prevenire a incendiilor;  

          - raspunde de menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de alarmare în caz de incendiu; 

          - răspunde de încărcarea  stingătoarelor şi de verificarea la termen, conform normelor, a 
acestora; 

          - raspunde de păstrarea libera a cailor de acces pentru intervenţia în caz de situaţie urgenţă 
publica de incendiu; 

          - răspunde de verificarea şi menţinerea în stare operativă a surselor de apă pentru stingerea 
incendiilor; 

          - organizează alarmarea în caz de incendii, explozii a Dispeceratului din cadrul 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SOMES” al jud. Satu Mare, cât şi a Serviciilor 
Voluntare sau Private pentru Situaţii de Urgenţă dotate cu autospeciale, cu care sunt incheiate 
convenţii/contracte  pentru asigurarea intervenţiei la incendii;  

          - informeaza periodic Consiliul Local şi conducerea executivă a unităţii administrativ-
teritoriale asupra activităţii desfăşurate de către Serviciul voluntar al localităţii;  

 B). Atribuţiile şefului de compartiment / specialistului de prevenire 
şi a personalului grupelor de prevenire 

 Art.19 – Şeful compartimentului / specialistul de prevenire are următoarele atribuţii: 
 a). controlează respectarea criteriilor minime de performanţă stabilite în condiţiile legii, în 
organizarea şi dotarea serviciului voluntar; 



 b). asigură, împreună cu şefii formaţiilor de intervenţie, controlul respectării legislaţiei în 
vigoare în domeniul situaţiilor de urgenţă la obiectivele aparţinând domeniului public şi privat din 
zona de competenţă, precum şi la gospodăriile cetăţeneşti şi propune măsuri pentru remedierea 
deficienţelor constatate; 
 c). prezintă Consiliului Local şi Primarului informări periodice cu privire la situaţia 
operativă din zona de competenţă; 
 d). menţine permanent legătura între Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă „SOMES” al 
jud.Satu Mare şi Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă referitor la situaţia operativă din zona 
de competenţă, asigurând fluxul de informaţii. 
          e) - atenţionarea cetăţenilor asupra unor măsuri preventive specifice în sezoanele de 
primăvară şi toamnă, în perioadele caniculare şi cu secetă prelungită, sau când se înregistrează 
vânturi puternice; 

          f)- supravegherea unor activităţi cu public numeros de natură religioasă, cultural-sportivă sau 
distractivă, sărbători tradiţionale şi altele; 

          g)- depistarea şi înlăturarea operativă a pericolelor şi cauzelor de incendiu, precum şi a 
condiţiilor care le generează. 
         h)- stabilirea şi luarea de măsuri concrete pentru înlăturarea neajunsurilor constatate şi 
respectarea normelor, normativelor şi a altor prescripţii tehnice şi dispoziţii referitoare la prevenirea 
şi stingerea incendiilor; 
          i)- acordarea de sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate în soluţionarea unor probleme de 
prevenire şi stingere a incendiilor sau conexe cu acestea. 
          j)- tragerea la răspundere a celor vinovaţi de abaterile şi neajunsurile manifestate in 
activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor. 
          k)- cunoaşterea nemijlocită a gradului real de protecţie împotriva incendiilor asigurat în 
instituţii şi adoptarea celor mai corespunzătoare măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire 
şi stingere a incendiilor . 

C). Atribuţiile şefului formaţiei de intervenţie la autospeciala / motopompa de intervenţie la 
incendii 

 Art.20 – Şeful formaţiei de intervenţie are următoarele atribuţii: 
 a).- se subordonează şefului serviciului voluntar şi îndeplineşte sarcinile date de către 
acesta, 
 b).- verifică prezenţa personalului conform organizării , starea de funcţionare a mijloacelor 
tehnice de intervenţie; 
 c). - execută nemijlocit instruirea de specialitate în cadrul programului lunar / ori de câte ori 
este nevoie a personalului din subordine; 
 d).- desfăşoară activitatea de control asupra respectării legislaţiei în vigoare în domeniul 
situaţiilor de urgenţă; 
 e).- conduce şi participă efectiv la acţiunile de intervenţie; 
 f). verifică starea de funcţionare a mijloacelor tehnice de intervenţie, accesoriilor, 
echipamentului de protecţie din dotarea subordonaţilor; 
 g).- asigură respectarea întocmai de către personalul din subordine a programului zilnic de 
activitate stabilit, ordinea şi disciplina; 
 h).- menţine permanent legătura cu şeful serviciului pe timpul executării unor activităţi / 
misiuni specifice în zona de competenţă; 
 i).- nu părăseşte serviciul decât după sosirea la sediu şi luarea în primire a serviciului de 
către şeful formaţiei de intervenţie care urmează să-l înlocuiască; 
 j).- îndeplineşte şi  alte sarcini trasate de şeful serviciului 
 k) – preia atribuţiile şefului serviciului în lipsa acestuia 
           l) - răspunde de deplasarea grupei la locul intervenţiei; 
              - verifică echiparea şi ia măsuri de asigurarea securităţii servanţilor; 



              - participă la recunoaştere şi dă misiuni grupei; 
              - mânuieşte ţevile de refulare a apei, spumei sau pulberilor stingătoare (pe partea dreapta a 
dispozitivului); 
              - întinde, prelungeşte şi strânge liniile de furtun; 
              - urmăreşte menţinerea presiunii ordonate; 
              - mânuieşte masca contra fumului şi gazelor sau aparatul izolant, la nevoie; 
              - mânuieşte toporaşul, cordiţa de salvare şi lampa electrică portativă (lanterna); 
              - foloseşte la nevoie, costumul de protecţie contra temperaturilor; 
              - lucrează cu tunul remorcabil de apă şi spumă; 
              - conduce activitatea grupei pentru remorcarea – dezremorcarea, punerea in funcţiune a 
utilajelor remorcabile de intervenţie; 
              - transmite semne si semnale. 
 D). Atribuţiile şefului echipajului / grupei de intervenţie 
 
 Art.21 – Şeful echipajului / grupei de intervenţie are următoarele atribuţii: 
 a). se subordonează şefului serviciului şi îndeplineşte sarcinile trasate de către acesta; 

b). verifică, la intrarea în serviciu, prezenţa personalului din subordine, starea de funcţionare 
a mijloacelor tehnice din dotare; 

c). execută, lunar şi ori de câte ori este necesar, instruirea de specialitate a subordonaţilor; 
d). conduce şi participă efectiv, cu grupa sa, la acţiunile de intervenţie; 
e). asigură respectarea întocmai de către subordonaţi a programului zilnic; 
f). Îndeplineşte alte sarcini stabilite 

           g) - răspunde de deplasarea grupei la locul intervenţiei; 
              - verifică echiparea şi ia măsuri de asigurarea securităţii servanţilor; 
              - participă la recunoaştere şi dă misiuni grupei; 
              - mânuieşte ţevile de refulare a apei, spumei sau pulberilor stingătoare (pe partea stângă a 
dispozitivului); 
              - întinde, prelungeşte şi strânge liniile de furtun; 
              - urmăreşte menţinerea presiunii ordonate; 
              - mânuieşte masca contra fumului şi gazelor sau aparatul izolant, la nevoie; 
              - mânuieşte toporaşul, cordiţa de salvare şi lampa electrică portativă (lanterna); 
              - foloseşte la nevoie, costumul de protecţie contra temperaturilor; 

E. Atribuţiile şefului echipei specializate 
 Art.22 - Şeful echipei transmisiuni – alarmare are următoarele atribuţii : 

a). asigură primirea şi transmiterea cu prioritate a semnalelor de înştiinţare despre situaţiile 
de urgenţă; 

b). asigură acţionarea la timp a sistemelor de alarmare; 
c). organizează şi controlează periodic exploatarea mijloacelor de transmisiuni şi alarmare şi 

protecţia lor împotriva armelor N.B.C., convenţionale şi a mijloacelor incendiare; 
d). cunoaşte posibilităţile sistemului de telecomunicaţii teritorial şi solicită folosirea acestuia 

pentru nevoile serviciului; 
e). cunoaşte căile ocolitoare şi modul de realizare a legăturilor în cazul scoaterii din 

funcţiune a centralelor telefonice din zona de competenţă; 
f). centralizează, analizează şi sistematizează, împreună cu şeful serviciului voluntar, 

informaţiile de specialitate privind urmările situaţilor de urgenţă; 
g). elaborează documentele pe linie de specialitate şi asigură transmiterea lor; 
h). organizează şi asigură respectarea regulilor şi dispoziţiilor privitoare la traficul radio; 
 

 Art.23 - Şeful echipei cercetare – căutare / deblocare - salvare are următoarele atribuţii: 
a). studiază şi cunoaşte caracteristicile construcţiilor, spaţiilor de adăpostire, reţelelor de 

gospodărie comunală, căilor de comunicaţie, precum şi măsurile de intervenţie în cazul afectării lor; 



b). elaborează măsurile necesare pentru protecţia prin adăpostire a cetăţenilor şi a bunurilor 
materiale împotriva efectelor dezastrelor, armelor N.B.C., convenţionale şi mijloacelor incendiare; 

c). cunoaşte în permanenţă stadiul realizării măsurilor pentru adăpostirea populaţiei, 
protecţia bunurilor materiale şi mascarea obiectivelor; 

d). asigură şi urmăreşte aprovizionarea cu instalaţii, utilaje şi alte materiale necesare dotării 
echipajului; 

e). coordonează şi îndrumă împreună cu şeful serviciului pregătirea de specialitate a 
subordonaţilor 

f). centralizează şi raportează ierarhic informaţiile de specialitate privind acţiunile pe care 
le-a desfăşurat; 

g). conduce nemijlocit acţiunile de intervenţie specifice profilului echipei sale. 
 

 Art.24 - Şeful echipei sanitar – veterinare are următoarele atribuţii: 
a). cunoaşte situaţia epidemiologică şi epizootică din zona de responsabilitate şi determină 

influenţa  acesteia  în  cazul contaminării; 
b). îndrumă şi coordonează constituirea şi dispunerea elementelor sanitare şi sanitar – 

veterinare specializate pentru acordarea ajutorului medical calificat pe teritoriul unităţii 
administrativ-teritoriale; 

c). cunoaşte în permanenţă stadiul realizării măsurilor sanitaro-igienice şi sanitar-veterinare, 
situaţia şi capacitatea de acţiune a forţelor proprii; 

d). asigură triajul şi stabilizarea victimelor, evacuarea acestora către formaţiunile medicale 
locale sau spitale; 

e). ia măsuri de tratare a victimelor şi animalelor afectate de către situaţiile de urgenţă; 
f). intervine de urgenţă pentru degajarea victimelor blocate; 
g). cunoaşte locurile de dispunere a spitalelor, profilul lor şi condiţiile de spitalizare a 

răniţilor şi bolnavilor precum şi posibilităţile de extindere a spaţiilor de spitalizare; 
h). centralizează,  analizează   şi   sistematizează   informaţiile   de  specialitate provenite în 

urma desfăşurării acţiunilor de intervenţie ale serviciului voluntar; 
i). analizează informaţiile privind urmările utilizării preparatelor fitotoxice asupra  plantelor 

şi prezintă  propuneri  pentru combaterea contaminării; 
j). ţine evidenţa dozei de radiaţie primită şi propune decontaminarea celor care necesită 

acest lucru; 
k). întocmeşte documentele pe linia specialităţii şi asigură transmiterea lor; 
l). Participă nemijlocit la acţiunile de intervenţie desfăşurate de către subordonaţi; 
m). asigură ajutorul medical de urgenţă personalului propriu şi a victimelor 

 Art.25 - Şeful echipei evacuare are următoarele atribuţii: 
 a). executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a raioanelor în care se va executa 
evacuarea, pe diferite variante de transport (auto, pe caile ferate, etc.); 
 b). cercetarea si siguranta transportului pe timpul executarii actiunii de evacuare; 
 c). stabilirea de puncte de adunare, puncte de imbarcare, puncte de debarcare, puncte de 
primire si puncte de repartitie; 
 d). logistica actiunilor de evacuare care se asigura de catre institutiile publice si agentii 
economici din zona de competenţă; 
 e). aprovizionarea personalului care se evacueaza, cu produse alimentare si industriale de 
prima necesitate; 
 f). asigurarea pazei bunurilor, ordinii publice, fluenţei circulaţiei, evidenţei populatiei, pe 
toata durata actiunilor de evacuare; 
 g). protectia populatiei pe timpul executarii evacuarii. 
 Art.26 - Şeful echipei protecţie NBC are următoarele atribuţii: 

a). cunoaşte caracteristicile terenului, detaliile de planimetrie, condiţiile climatologice 
locale, sursele potenţiale de risc şi determină influenţa acestora în cazul folosirii  de către inamic a 
armelor N.B.C., convenţionale şi a mijloacelor incendiare; 



b). stabileşte măsurile de protecţie N.B.C. a populaţiei şi bunurilor materiale;  
c). cunoaşte în permanenţă situaţia şi capacitatea de acţiune a serviciului voluntar;   
d). studiază şi propune adaptarea aparaturii şi utilajelor pentru a fi folosite în misiuni de 

cercetare N.B.C. sau decontaminare; 
e). ţine evidenţa  şi stabileşte modul de întrebuinţare a substanţelor chimice existente la 

agenţii economici din zona de competenţă care pot fi folosite pentru executarea decontaminării; 
f). coordonează şi îndrumă pregătirea de specialitate a membrilor serviciului voluntar şi 

populaţiei; 
g). centralizează, analizează şi sistematizează informaţiile de specialitate, pregăteşte şi 

prezintă propuneri; 
h). elaborează documentele pe linia specialităţii şi asigură transmiterea lor; 
i). organizează şi conduce cercetarea N.B.C., precum şi controlul dozimetric;  
k). ţine, împreună cu şeful echipei sanitar - veterinare, evidenţa dozei de radiaţie primită 

de membrii serviciului voluntar şi de către populaţie; 
l). urmăreşte scăderea în timp a nivelului de radiaţie,  modificările survenite în zonele 

(raioanele) contaminate cu substanţe chimice şi informează despre aceasta şeful serviciului 
voluntar precum şi populaţia;  

m). verifică îndeplinirea misiunilor de către subordonaţi. 
F. Atribuţiile conducătorilor autospecialelor de intervenţie / mecanici motopompă: 

 
 Art.27 – Conducătorul autospecialei / mecanicul de motopompă are următoarele atribuţii: 
 a). se subordonează şefului de serviciu; 
 b). menţine în stare de funcţionare mijloacele tehnice din dotarea serviciului voluntar; 
 c). verifică, la intrarea în serviciu, starea de funcţionare şi dotarea cu accesorii a 
autospeciale / motopompei; 
 d). execută la timp şi de calitate întreţinerile, reviziile şi verificările tehnice, în baza 
planificării întocmite; 
 e). execută repunerea în stare de funcţionare a mijloacelor tehnice de intervenţie din dotarea 
serviciului voluntar; 
 f). se preocupă de cunoaşterea sectorului de competenţă atribuit serviciului voluntar; 
 g) - conduce maşina de luptă la locul ordonat; 
       - răspunde de asigurarea alimentării cu apă, spumogen praf, lichid sau cu pulberi stingătoare şi 
azot (bioxid de carbon); 
              - împreună cu servantul hidrant racordează tuburile de aspiraţie şi sorbul; 
              - racordează liniile de furtun la ieşirile din pompe (instalaţie) 
              - pune în funcţiune instalaţia de lucru cu apă, spumă sau pulberi stingătoare şi celelalte 
instalaţii ale maşinii; 
              - supraveghează dispozitivul de lupta; 
              - măreşte şi micşorează presiunea (la ordin) sau la cererea şefilor de ţeavă; 
         - alimentează cu spumogen praf sau lichid, pulberi stingătoare si azot (CO2), maşina de luptă; 
              - ajută pe servanţi la asamblarea pieselor aparatului izolant si echiparea cu aceasta; 
              - împreună cu servantul hidrant mânuieşte proiectorul mobil; 
              - ajută pe servantul şef de ţeavă la montarea şi demontarea ciupercii pulverizatoare şi a 
ajutajelor, când este cazul; 
              - ajută pe servantul hidrant la coborârea accesoriilor de pe maşină; 
              - asigură remorcarea şi transportul utilajelor remorcabile de intervenţie; 
              - întreţine maşina de luptă / motopompă şi accesoriile din dotare; 
              - asigură buna funcţionare a tuturor accesoriilor din dotarea maşinii; 
              - recepţionează semne si semnale . 
 h). îndeplineşte orice sarcini de serviciu stabilite de către şeful nemijlocit. 
 Art.28 -   Atribuţiunile servanţilor grupelor de intervenţie 
                         a) Servantul şef de ţeavă la Autospeciala de stins  incendii / motopompă 



              - înlocuieşte, la nevoie,  pe şeful de grupa;  
              - întinde, prelungeşte şi strânge liniile de furtun; 
              - mânuieşte ţevile de refulare a apei, spumei sau a pulberilor stingătoare; 
              - întinde, prelungeşte şi strânge liniile de furtun; 
              - mânuieşte ţeava lansatoare de spumă, tuburile prelungitoare cu cap deversor; 
              - mânuieşte tunul de apă şi spumă (pulberi) al maşinii de luptă; 
              - mânuieşte dispozitivul manual de manevrare a tunului de apă şi spumă (pulberi); 
              - schimbă, ajutat de şofer, ajutajele demontabile de la ţevi, montează şi demontează 
ciuperca pulverizatoare (la ordin);  
              - mânuieşte masca contra fumului şi gazelor sau aparatul izolant (la ordin); 
              - foloseşte, la ordin, costumul de protecţie anticaloric (contra temperaturii); 
              - mânuieşte toporaşul, cordiţa de salvare şi lampa electrică portativă (lanterna);  
              - lucrează cu găleata stingător; 
              - lucrează cu tunul remorcabil de apă şi spuma (când este în dotare); 
              - participa la remorcarea – dezremorcarea şi punerea in funcţiune a utilajelor remorcabile 
de intervenţie; 
              - mânuieşte scara de fereastra şi scara baston; 
              - transmite semne si semnale. 
              b) - Servantul distribuitor la Autospeciala de stins  incendii / motopompă, asigură: 
              - înlocuieşte la nevoie pe şeful de ţeavă; 
              - întinde, prelungeşte şi strânge liniile de furtun; 
              - supraveghează liniile de furtun, aplică feşi şi înlocuieşte furtunurile sparte; 
              - mânuieşte distribuitorul; 
              - mânuieşte amestecătorul de linie; 
              - mânuieşte ejectorul pentru ape mici; 
              - mânuieşte ţevile de refulare a apei şi a spumei; 
              - participa la alimentarea maşinilor de lupta cu spumogen praf sau lichid; 
             - împreună cu servantul hidrant (toporaş) mânuieşte scara culisabilă (scara de împerechere); 
              - ajuta pe servantul şef de ţeavă la instalarea ţevii lansatoare de spuma; 
              - foloseşte masca contra fumului si gazelor; 
              - mânuieşte găleata stingător; 
              - participă la remorcarea – dezremorcarea, punerea în funcţiune şi lucrul cu utilaje 
remorcabile de intervenţie; 
              - transmite semne si semnale; 
              c) -  Servantul toporaş -  la Autospeciala de stins  incendii / motopompă  
 asigură: 
              - înlocuieşte la nevoie pe servantul distribuitor; 
              - poate îndeplini funcţia de şef de ţeavă, la nevoie; 
              - întinde, prelungeşte şi strânge liniile de furtun; 
              - supraveghează liniile de furtun, la nevoie aplica feşi sau înlocuieşte furtunurile sparte;  
              - mânuieşte toporul târnacop, ranga, cangea sau lopata după caz; 
              - execută desfaceri, tăieri, demolări, la ordin; 
              - mânuieşte masca contra fumului şi gazelor; 
              - mânuieşte coturile de furtun şi punţile de trecere; 
              - împreună cu servantul distribuitor mânuieşte scara culisabilă (scara de imperechere); 
              - participă la pregătirea pentru lucru a tunului remorcabil de apă şi spumă; 
              - participă la remorcarea – dezremorcarea şi punerea in funcţiune a utilajelor remorcabile 
de intervenţie; 
              - transmite semne si semnale.        
                  d) -  Servantul mânuitor de hidrant şi ajutor sofer la Autospeciala de stins  incendii / 
motopompă, asigură: 
              - înlocuieşte la nevoie pe servantul toporaş (distribuitor); 



              - recunoaşte sursa de apă ordonată şi alte surse  apropiate; 
              - mânuieşte hidrantul portativ şi cheia hidrantului; 
              - racordează linia (liniile)de furtun pentru alimentare; 
              - împreună cu şoferul racordează tuburile de aspiraţie şi sorbul; 
              - supraveghează liniile de furtun şi la nevoie aplică feşi şi înlocuieşte furtunurile sparte; 
              - întinde şi strânge primele role de furtun de la ieşirile pompei centrifuge (instalaţiei); 
              - participă la alimentarea maşinii cu spumogen lichid sau praf; 
              - mânuieşte proiectorul mobil, ajutat de şofer; 
              - mânuieşte masca contra fumului şi gazelor; 
              - mânuieşte  coturile pentru furtun şi punţile de trecere; 
              - mânuieşte colectorul, (când este cazul); 
              - mânuieşte scara culisabilă (scara de împerechere); 
              - ajută pe şofer la punerea în funcţiune a instalaţiei de apă, spumă sau pulberi stingătoare; 
              - transportă apă pentru alimentarea galeţii stingător folosind găleata de  pânză; 
              -  ajuta la luarea accesoriilor de pe maşina de lupta; 
              - participă la remorcarea – dezremorcarea şi punerea în funcţiune a utilajelor remorcabile 
de intervenţie; 
              - transmite semne si semnale; 
               e) -  Şeful Grupelor de intervenţie pe sate: 
          - este subordonat Şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei, 
răspunzând de deplasarea Grupei de intervenţie la locul acţiunii, de modul de îndeplinire a 
îndatoririlor de către servanţii din subordine; 
          - conduce Grupa de intervenţie şi participă efectiv la acţiunile de stingere a incendiilor, de 
salvare a persoanelor şi bunurilor materiale, de înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă; 
          - verifică şi asigură echiparea corespunzătoare a servanţilor pentru intervenţie; 
          - participă la recunoaştere şi dă misiuni servanţilor; 
          - stabileşte locul şi poziţiile de lucru ale servantilor; 
          - ia măsuri de asigurare a securităţii servanţilor; 
          - mânuieşte stingătoarele din dotarea mijloacelor mobile de prima intervenţie; 
          - conduce activitatea Grupei de intervenţie pentru remorcarea - dezremorcarea şi punerea în 
funcţiune a utilajelor remorcabile la intervenţie; 
          - ţine permanent legătura cu Seful Serviciului Voluntar; 
          - recepţionează şi transmite ordine, semne şi semnale; 
              f) -  Servanţii voluntari din cadrul Grupelor de intervenţie pe sate: 

          - sunt subordonaţi Şefului Grupei de intervenţie şi răspunde de localizarea şi lichidarea 
incendiilor, a urmărilor calamităţilor naturale şi catastrofelor din sectorul de lucru încredinţat şi de 
folosirea cu eficienţă a substanţelor şi mijloacelor iniţiale de stingere; 
          - participa la toate activităţile de pregătire de specialitate, organizate cu Serviciul Voluntar; 
          - execută antrenamentul pentru mânuirea corectă a utilajelor, accesoriilor şi echipamentului 
de protecţie din dotare; 
          - să dovedească preocupare permanentă pentru însuşirea temelor din cadrul programului de 
pregatire şi aplicarea cunoştinţelor în practică; 
          - mânuieşte stingătoarele din dotarea mijloacelor mobile de prima intervenţie; 
          - execută, la ordin, desfaceri, tăieri şi demolări; 
          - mânuieşte cangea, lopata, toporul-târnăcop, ranga, etc.; 
          - recunoaşte sursa de apa ordonata şi alte surse de apă apropiate; 
          - la nevoie amenajează surse de apă pentru alimentare; 
          - respectă  regulile  de  tehnica  securităţii  pe timpul instruirii, aplicaţiilor şi intervenţiei cu 
care a fost instruit; 
          - îndeplineşte întocmai şi la timp alte sarcini stabilite de Seful de Grupa de interventie sau de 
Sefului Serviciului voluntar; 



G). Atribuţiile membrilor echipajelor / grupelor de intervenţie şi a echipelor specializate 
 

 Art.29 – Membrii echipajelor / grupelor de intervenţie / echipelor specializate au 
următoarele atribuţii: 
 a). participă la toate activităţile de instruire şi intervenţie; 
 b). execută antrenamente pentru dezvoltarea aptitudinilor fizice şi de specialitate; 
 c). respectă întocmai programul de activităţi întocmit de către şeful serviciului; 
 d). execută, împreună cu conducătorii autospecialelor de intervenţie / mecanici motopompă, 
lucrările de întreţinere a mijloacelor tehnice de intervenţie; 
 e). îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de către şeful nemijlocit 

CAPITOLUL IV  
 COORDONAREA, CONTROLUL 

ŞI ÎNDRUMAREA SERVICIULUI VOLUNTAR  
 

 Art.30 – Coordonarea, controlul şi îndrumarea serviciului voluntar se vor desfăşura 
astfel: 

a). relaţii de coordonare = coordonarea serviciului voluntar este asigurată de către Consiliul 
Local al comunei sub directa coordonare a primarului (sau persoana desemnată de către acesta, prin 
dispoziţie scrisă), precum şi de către organele abilitate de lege; 

b). relaţii de control = controlul serviciului voluntar este asigurată de către Consiliul Local 
al comunei sub directa coordonare a primarului (sau persoana desemnată de către acesta, prin 
dispoziţie scrisă), precum şi de către organele abilitate de lege; 

c). relaţiile de cooperare = cooperarea serviciului voluntar are loc în baza documentelor 
întocmite, conform legii – contracte, convenţii; 

d). relaţii de îndrumare = îndrumarea serviciului voluntar este efectuată de către 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SOMES” al judeţului SATU MARE şi de către Comitetul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă SATU MARE. 

CAPITOLUL V  
GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

SERVICIULUI VOLUNTAR 
 Art.31 – Pentru asigurarea funcţionării serviciului voluntar, acesta va avea în 
administrare:- prin grija Consiliului Local al comunei: 
 

a).- mijloace şi materiale necesare intervenţiei 
b).- autospeciale şi utilaje de intervenţie necesare îndeplinirii atribuţiilor 
c). - carburanţi şi lubrifianţi 
d).- sediu şi spaţii de adăpostire a tehnicii de intervenţie şi a materialelor din dotare 
e).- mijloace de anunţare, alarmare, alertare şi conducere a intervenţiei 
f).- mijloace şi utilaje pentru executarea prestărilor de servicii 
g).- săli de pregătire şi instruire a personalului 
h).- poligoane de antrenament 
i).- mijloace şi echipament de protecţie şi de lucru 
j).- ateliere, magazii şi alte spaţii necesare funcţionării serviciului 
k).- substanţe şi echipamente de protecţie specifice care se pun la dispoziţia forţelor de 
intervenţie chemate în sprijin. 
h).- finanţarea serviciului se face de către Consiliul Local al comunei APA. 
i). - întreaga gestiune a patrimoniului serviciului va fi dată în primire şefului serviciului, pe 
bază de semnătură. 
j).-  inventarul patrimoniului serviciului  face parte din documentele de organizare, 
desfăşurare şi conducere a activităţii, iar la predarea-primirea serviciului, între ture 
obligatoriu se va verifica şi patrimoniul serviciului, conform listelor de inventar; 



k). – întreţinerea curentă a mijloacelor tehnice – autospeciale, motopompe, accesorii, 
echipament de protecţie se face de către membrii serviciului voluntar în baza graficelor de 
exploatare, revizii, iar problemele tehnice ca defecţiuni, sau verificările la sistemele de 
rulare, frânare, gaze, în atelierele specializate şi cu obţinerea documentelor precizate de 
legile în vigoare cu privire la circulaţia pe drumurile publice; 

CAPITOLUL VI  
 PREGĂTIREA PERSONALULUI 

SERVICIULUI VOLUNTAR 
 Art.32 – Pregătirea personalului serviciului se efectuează pe baza  planului de pregătire 
generală pe luni, teme şi exerciţii ANEXA NR.5. Temele specifice se stabilesc de şeful serviciului, 
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 
serviciului trebuie să asigure ridicarea nivelului pregătirii de specialitate şi fizice a tuturor 
membrilor acestuia în scopul îndeplinirii integrale şi de calitate a sarcinilor specifice  
 
 Art.33 - Categoriile de pregătire sunt : 

- prevenirea incendiilor; 
- instrucţia la tehnica de luptă (I.T.L.) 
- stingerea incendiilor; 
- intervenţia la dezastre; 
- cunoaşterea tehnicii de luptă; 
- pregătire fizică 

 
Art.34 – Pregătirea de specialitate şi fizică la care participă toţi membrii serviciului se 

desfăşoară neîntrerupt sub conducerea nemijlocită a şefului serviciului. Planul de pregătire va 
cuprinde teme din Planul cadru completat cu teme specifice pe categorii de pregătire. 

 
Art.35 – Planul lunar de pregătire întocmit de şeful serviciului se structurează pentru toate 

specialităţile din cadrul serviciului şi pe categorii de pregătire precizându-se data, ora şedinţei de 
pregătire şi cine o conduce. Se vor întocmi Planuri conspecte pentru temele predate, iar membrii 
serviciului pentru situaţii de urgenţă vor avea conspectate temele de pregătire în caietele de studiu 
individual. Şeful serviciului va avea un registru de evidenţă a participării membrilor serviciului 
voluntar la pregătirea de specialitate şi calificativele obţinute. 

CAPITOLUL VI  

DREPTURI, COMPENSAŢII ŞI DESPĂGUBIRI, RECOMPENSE, SANCŢIUNI ACORDATE 
MEMBRILOR SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŞĂ AL 

COMUNEI:  

              Drepturile, compensaţiile şi despăgubirile, recompensele, sancţiunile acordate 
componenţilor Serviciului Voluntar Comunei APA, Jud.SATU MARE sunt stabilite în conformitate 
cu prevederile art. 37 - 42 din Legea 307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 
constând în următoarele: 

          1.) In exercitarea atribuţiilor  ce le revin, membrii Serviciului Voluntar Comunei APA, Jud 
SATU MARE au următoarele drepturi: 

- să solicite , de la persoanele fizice şi juridice, date, informaţii şi documente necesare 
îndeplinirii atribuţiilor legale privind apărarea împotriva incendiilor; 
- să stabilească restricţii ori să interzică, potrivit competenţei prevăzute în regulamentul de 

organizare şi funcţionare al serviciului, utilizarea focului deschis şi efectuarea unor lucrări cu 
substanţe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii sau de explozii; 



- să propună oprirea funcţionării sau demolarea construcţiei incendiate, precum şi a celor 
vecine sau a unei părţi din acestea , în scopul limitării propagării incendiilor si evitării unui 
dezastru,dacă un asemenea pericol este real, iminent şi inevitabil; 

- să utilizeze, în funcţie de necesitate,apa, indiferent de sursa din care provine, pentru 
intervenţii la incendii; 

- să se deplaseze cu autospeciale /motopompe din dotare la locul intervenţiei , pe drumuri 
care nu sunt deschise circulaţiei publice ori pe alte terenuri,daca cerinţele de operativitate şi de 
lucru impun aceasta; să oprească ori să limiteze traficul public in zona desfăşurării operaţiunilor de 
intervenţie; 

- să intre in locuinţa persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimţământul scris al 
acestora, in condiţiile prevăzute de lege; în cazul  când se impune înlăturarea unui pericol iminent 
de incendiu asupra vieţii, integrităţii fizice sau a bunurilor unei persoane, consimţământul  nu este 
necesar . 
          2.) Pompierilor civili li se asigura gratuit de către Consiliul Local al Comunei Apa, Jud. 
Satu Mare uniforme si echipamentul de protecţie adecvat misiunilor pe care le îndeplinesc, iar in 
cazul în care pe timpul intervenţiei li s-a degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, 
Consiliul Local al comunei; 

        3.) Pompierii civili au obligatia să poarte uniforma, echipament de protecţie şi insemne 
distinctive, conform H.G.R. NR. 160/14.02.2007, publicată în M.O. nr. 142/27.02.2007 pentru 
aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosirea uniformei, 
echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de 
urgenţă voluntare/private. 

          4.) Pe timpul intervenţiei , pompierilor civili şi celorlalţi participanţi la acţiuni în condiţii de 
risc li se asigură antidot adecvat naturii mediului de lucru, potrivit legii. 
               In cazul incendiilor de durata, care depăşesc 4 ore, pompierilor civili  şi celorlalţi 
participanţi la intervenţie li se asigură hrana gratuit, în echivalentul a 2000 de calorii / zi. 
          Obligaţia asigurării drepturilor prevăzute anterior revine Consiliului Local al Comunei Apa, 
Jud. Satu Mare; 
          5.) Pompierii voluntari încadraţi  în Serviciului voluntar al Comunei Apa, Jud.Satu Mare au 
dreptul la compensaţie în bani pentru timpul efectiv de lucru la intervenţii şi la celelalte activităţi 
prevăzute in programul zilnic. 

          Cuantumurile orare ale compensaţiilor prevăzute anterior se stabilesc şi se acorda de către 
Consiliul Local al Comunei Apa, Judetul Satu Mare, diferenţiat pe categorii de funcţii. 

          6.) Pe timpul cat se afla la cursuri de pregătire şi concursuri profesionale, organizate în 
afara localităţii în care funcţionează serviciul, pompierii voluntari beneficiază de toate drepturile de 
deplasare, cazare şi de diurnă, ca pompierii angajaţi, care se acorda de Consiliul Local al Comunei 
Apa, Jud. Satu Mare. 
         Pompierii voluntari care sunt salariaţi ai altor Servicii  îşi păstrează drepturile de salariu 
la locul de munca pentru perioada de timp cat participa la intervenţii sau la cursuri de pregătire. 

          7.) Persoanele juridice care organizează servicii de pompieri civili au obligaţia să asigure 
personalul acestora la o societate comerciala de asigurări, pentru caz de boală profesională, accident 
sau deces produs în timpul sau din cauza îndeplinirii atribuţiilor ce le revin pe timpul intervenţiilor.  
 
          8.) Pompierii nu răspund de pagubele inerente procesului de intervenţie. 
      Pagubele produse Serviciului Voluntar Comunei Apa, Jud. Satu Mare, prin pierderea sau 
degradarea mijloacelor din dotare pe timpul acţiunilor de intervenţie, se suporta de către Consiliul 
Local al Comunei Apa, Jud. Satu Mare, sau de către beneficiarul intervenţiei, după caz, dacă 
paguba nu s-a produs din culpa unui membru al serviciului de pompieri. 

CAPITOLUL VIII  



 DISPOZIŢII FINALE  
 Art.36 – Întreg personalul serviciului voluntar are obligaţia de a cunoaşte, aplica şi respecta 
prevederile prezentului regulament - organizarea, conducerea, îndrumarea şi controlul activităţii de 
prevenire şi stingere a incendiilor se desfăşoară conform legislaţiei în vigoare. 
 Art.37 – Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării acestuia de către Consiliul 
Local, cu aceeaşi dată fiind adus la cunoştinţă tuturor persoanelor interesate; 
 Art.38 – 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; 
 Art.39 – 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. 
 Art.40 - Pe baza hotărârii Consiliului Local al Comunei Apa, Jud. Satu Mare şi în condiţiile 
prevăzute de lege, Serviciului Voluntar Comunei Apa, Jud. Satu Mare de 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 apa, evacuarea apei din subsoluri sau din fântâni; 
          2.) limitarea răspândirii unor produse poluante, colectarea sau îndepărtarea acestora; 
          3.) eliberarea căilor de circulaţie de doborâturi de vânt sau de mijloace de transport 
accidentate; 
 4.) curăţarea şi repararea sobelor şi coşurilor de fum, intervenţii de urgenta în caz de 
defecţiuni la instalaţii electrice, de gaze sau de alimentare cu apa; 
 5.) încărcarea şi întreţinerea stingătoarelor, lucrări de termoprotecţie, lucrări la înălţime – de 
către personal atestat în condiţiile legii; 
 6.) alte servicii în domeniul apărării împotriva  incendiilor a vieţii oamenilor, bunurilor şi a 
mediului. 
          Conform prevederilor Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.718/30.06.2005 
pentru aprobarea  „Criteriilor  de performanţă privind structura şi dotarea Serviciilor voluntare 
pentru situaţii de urgenţă, localităţile în  care sunt constituite Servicii voluntare pentru situaţii de 
urgenţă, dotate cu autospeciale, au obligaţia încheierii de convenţii/contracte, pentru asigurarea 
intervenţiei la incendiu, cu Consilii Locale/agenţi economici care dispun de  Servicii Publice sau 
Private pentru situaţii de urgenţă dotate cu autospeciale de stins incendii; 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea extinderii activitatii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta  din 

comuna Apa, la categoria III-a,Regulamentului de organizare si functionare,organigrama, statutul 
de functii si numarul de personal a acestuia.   
 
 
 
Domnilor consilieri, 
 
 
                      Având în vedere dispoziţiile art. 13, literele d, e, f, g şi ale art. 31, alin. 3 din Legea 
307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor (Publicata in Monitorul Oficial al 
României, Partea I Nr. 633/21.07.2006); ale art. 14, lit. g din O.M.A.I. Nr.163/28.02.2007 pentru 
aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, (Publicat in Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Nr. 216/29.03.2007) si a Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor Nr. 
718/30.06.2005 pentru aprobarea  „Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi 
dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă” publicat în Monitorul Oficial 
nr.636/20.07.2005 şi modificat cu O.M.I.R.A. nr. 195 din 20 aprilie 2007 publicat în Monitorul 
Oficial nr.288/02.05.2007, Legea nr. 481/2004 privind Protecţia Civilă, 
      mentionez ca printre obligaţiile consiliului local se numără şi aprobarea infiintarii-extinderii 
activitatii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, a Regulamentului de Organizare si 
functionare, organigrama, statutul de functii si numarul de personal a acestuia. 
 
 
       În acest sens am iniţiat acest proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii consiliului local 
spre aprobare, cu precizarea că respectă prevederile legale în materie si interesele comunitatii. 
 
                   
 

 
Apa la 17.01.2014 
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APAN  MIHAI 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr.60 din 17.01.2014 

 
 

referitor la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE Nr.187 din 20.02.2013 
 
 

  Analizând proiectul de hotărâre menţionat şi expunerea de motive nr.59 din 
17.01.2014 precum şi prevederile actelor normative în vigoare, respectiv: 

 
art. 13, literele d, e, f, g şi ale art. 31, alin. 3 din Legea 307 din 12.07.2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor (Publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I 
Nr. 633/21.07.2006); ale art. 14, lit. g din O.M.A.I. Nr.163/28.02.2007 pentru 
aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, (Publicat in Monitorul 
Oficial al României, Partea I, Nr. 216/29.03.2007) si a Ordinului Ministrului 
Administraţiei şi Internelor Nr. 718/30.06.2005 pentru aprobarea  „Criteriilor de 
performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru 
situaţii de urgenţă” publicat în Monitorul Oficial nr.636/20.07.2005 şi modificat cu 
O.M.I.R.A. nr. 195 din 20 aprilie 2007 publicat în Monitorul Oficial 
nr.288/02.05.2007, Legea nr. 481/2004 privind Protecţia Civilă, 

 
propun: 

 
 
adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea extinderii activitatii 

Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta  din comuna Apa, la categoria III-
a,Regulamentului de organizare si functionare,organigrama, statutul de functii si 
numarul de personal a acestuia, în forma prezentată. 

 
Inspector, 

MUREŞAN CRISTIAN MARCEL 
 

 
 


