
ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU

COMUNA VADU PASII
CONSILIUL LOCAL

VADU PASII

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 70
privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de

Urgenţă al U.A.T.Vadu Paşii, judeţul Buzău

        Avănd în vedere:
- Referatul de aprobare înregistrat sub nr.____________________, întocmit
de către primarul comunei privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă al U.A.T.Vadu Paşii, judeţul Buzău
- Raportul compartimentului de specialitate nr. _______________, depus de
dl. Voicu Ionel, inspector in aparatul de specialitate al primarului Comunei
Vadu Pasii;
- avizul Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor inregistrat la
nr._________________________________;
- Ordinul  75 / 24.06.2019 emis de Ministrul Afacerilor Interne pentru
aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea si
dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 533 / 28.06.2019;
- Hotărârea de Consiliu Local NR. 46 / 2005, privind înfiinţarea serviciului
voluntar pentru situaţii de urgenţă la nivel local;
- Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă, cu modificările
şi completările ulterioare ;
- Temeiul nr. 7 din Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa în administraţia
publică, cu modificările  şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 13 lit.d, art. 32 alin (3) din Legea nr. 307 / 2006 privind
apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Temeiul nr. 14 lit g din Anexa la Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 pentru
aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- În conformitate cu prevederile Legii nr. 481/2004 privind Protecţia Civilă,
cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.136 alin (1)din O.U.G.nr. 57 / 2019 privind Codul
Administrativ 

Hotaraste:



Art.1. Se aproba reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă, de tip V 1, al unităţii administrativ-teritoriale Vadu Paşii, judeţul
Buzău.

Art. 2. Se aproba actualizarea Regulamentul de organizare şi
funcţionare al SVSU Vadu Paşii

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează
primarul comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău.

INIŢIATOR: PRIMAR                                 AVIZAT pentru legalitate
GHEORGHE FIRON Secretar general

       Oana Florentina Tudorie
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REFERAT DE APROBARE
la  Proiectul  de Hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru

Situaţii de
Urgenţă al U.A.T. Vadu Paşii, judeţul Buzău

STIMAŢI CONSILIERI,
Având în vedere:

Ordinul nr. 75/2019 emis de Ministrul Afacerilor Interne pentru
aprobarea  Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi
dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 533 / 28.06.2019.

Art. 19. – (1) din Anexa la Ordinul nr. 75 / 2019 prevede următoarele:
„ Serviciile voluntare se constituie în comune, oraşe şi municipiii, în

subordinea consiliilor locale , pe următoarele tipuri:
a. servicii tip V1 – la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale

care au în evidenţă               un nr. de cel mult 1000 de
gospodării si / sau clădiri de locuit colective;

b. servicii tip V2 - la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale
care au în evidenţă un nr. cuprins între 1000 şi 3000 de
gospodării si / sau clădiri de locuit colective;

c. servicii tip V3 - la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale
care au în evidenţă un nr. de peste  3000 de gospodării si / sau
clădiri de locuit colective;

Art. 21 – (1) prin excepţie de la art. 19, în cazul unităţilor
administrative- teritoriale amplasate la o distanţă mai mică de 20 km
faţă de localitatea unde funcţionează subunităţi din cadrul serviciilor

http://www.comunavadupasii.ro/
mailto:primaria.vadupasii@yahoo.com


profesioniste pentru situaţii de urgenţă, care au în dotare minimum
două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, indiferent de numărul
de gospodării si / sau clădiri de locuit colective avute în evidenţă ,
consiliile locale au obligaţia constituirii serviciului voluntar, minimum
de tip V 1.

Din acest punct de vedere SERVICIUL VOLUNTAR
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂAL U.A.T. Vadu Paşii se
încadrează la tipul V1

Art. 6 din anexa  aceluiaşi Ordin, respectiv 75 / 2019
reglementează competenţa de emitere şi Structura – cadru a
regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor voluntare,
după cum urmează:
Capitolul 1 – Dispoziţii generale:
1. date referitoare la constituirea serviciului;
2. prezentarea succintă a activităţii serviciului în funcţie d tipurile de

risc gestionate;
3. alte date de interes general.
  
Capitolul 2 – Organizarea şi atribuţiile serviciului:
1. conducerea şi structura organizatorică;
2. atribuţiile serviciului;
3. atribuţiile compartimentului şi ale specialiştilor  pentru prevenire;
4. atribuţiile formaţiilor de intervenţie;
5. atribuţiile grupelor de intervenţie;
6. atribuţiile echipelor specializate;

Capitolul 3 – Atribuţiile personalului din structura serviciului:
1. atribuţiile şefului serviciului;
2. atribuţiile şefului compartimentului pentru prevenire;
3. atribuţiile membrilor compartimentului pentru prevenire;
4. atribuţiile şefului formaţiei pentru intervenţie;
5. atribuţiile şefului grupei de intervenţie;
6. atribuţiile şefului echipei specializate;
7. atribuţiile membrilor grupei de intervenţie;
8. atribuţiile membrilor echipei specializate;

Capitolul 4 – Gestionarea patrimoniului



La stabilirea atribuţiilor şefului serviciului voluntar se au în vedere
următoarele atribuţii principale:
a. întocmeşte documentele de organizare şi funcţionare a activităţii

serviciului voluntar;
b. planifică şi conduce activitatea de pregătire a personalului

serviciului voluntar;
c. asigură respectarea prevederilor actelor normative specifice în

vigoare;
d. organizează activitatea de prevenire ;
e. verifică întreţinerea utilajelor şi materialelor din dotate;
f. conduce acţiunile de intervenţie în limita competenţelor stabilite;
g. întocmeşte rapoartele de intervenţie.

Prevederile art. 13 , lit. d şi art. 32, alin (3) din Legea 307 / 2006
privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările
ulterioare, stabilesc una dintre obligaţiile consiliului local: 
d.) înfiinţează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului,
serviciul voluntar de urgenţă şi aprobă regulamentul de organizare şi
funcţionare al acestuia; în prezent la nivelul U.A.T. Vadu Paşii ester
înfiinţat acest serviciu ( HCL 46 / 2005), prin acest Proiect de
Hotărâre se reorganizează SVSU.

Art. 32 alin (3)Consilile locale au obligaţia să constituie servicii de
urgenţă voluntare.

În acelaşi timp prevederile art.14 lit g din Anexa la Ordinul
Ministrului Administraţiei şi internelor nr. 163 / 2007 pentru
aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor
stabileşte care sunt  Actele de autoritate privind apărarea împotriva
incendiilor emise de consiliul local: „Hotărârea de înfiinţare,
regulament de organizare şi funcţionare”
În baza prevederilor art. 129alin(1), alin. (2), lit. d.,alin(7) lit. h,
precum şi ale ale art. 139 alin(1) şi art. 196alin (1), lit a. din O.U.G.
nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ, se supune spre analiză,
dezbatere şi aprobare Proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Prezentul Referat de aprobare s-a întocmit în conformitate cu
prevederile art. 136 alin (8)lit a. din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul
administrativ.



Primar

Gheorghe Firon

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU

COMUNA VADU PAŞII
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.__
privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al

comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău, de tipul V1, organigrama şi
regulamentul de organizare şi funcţionare

Consiliul Local al Comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară în data de _______

Având în vedere Raportul de aprobare întocmit de primarul comunei 
Vadu Paşii, înregistrat sub nr._____ , precum şi Raportul de specialitate 
întocmit de compartimentul SVSU – Inspector cu atribuţii de şef SVSU, 
Voicu Ionel, înregistrat sub nr. ____, din care rezultă necesitatea înfiinţării 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Vadu Paşii, 
judeţul Buzău, de tipul V 1, organigrama şi regulamentul de organizare şi 
funcţionare, în conformitate cu modificările legislative în vigoare.

În baza prevederilor O.M.A.I. nr. 75 din 27.08.2019 pentru aprobarea 
Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea 
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;

Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.
88 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, modificată şi 
completată, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 21 din 15 
aprilie 2004 ( actualizată) privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă, ale Legii nr. 481 din 8 noiembrie 2004 republicată 
privind protecţia civilă, ale Legii nr. 307 din 12 iulie 2006 ( actualizată) 
privind  apărarea împotriva incendiilor.

Având în vedere dispoziţiile art. 129, alin. (7), lit. (h) din Ordonanţa 
de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. (d) şi alin(3), lit.
e) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ.



HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se înfiinţează Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, de tipul 
V 1, în subordinea Consiliului local al comunei Vadu Paşii.
Art. 2. Serviciul voluntar pentru Situaţii de urgenţă de tipul V 1, se
încadrează cu un număr de 19 persoane, după următoarea structură
organizatorică :

a. compartimentul pentru prevenire.
b. Echipa specializată de stingere incendiu.
c. Echipa specializată de avertizare,alarmare, evacuare, căutare, salvare

şi deblocare.
Art. 3. Se aprobă  Regulamentul  de organizare şi funcţionare  a
serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, potrivit anexei la prezenta.
Art. 4.  Hotărârea 46 / 2005, privind înfiinţarea Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Vadu Paşii se abrogă.
Art. 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de preşedintele
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, prin afişare la panoul de
afişaj de la sediul primăriei comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                   SECRETAR GENERAL
                                                                   OANA FLORENTINA TUDORIE



   Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local                                        
                                                        Nr.

Aprob                                                                                           Avizat

Primar                                                             I.S.U. „ Neron Lupaşcu” Buzău
Gheorghe Firon                                                                

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI VOLUNTAR

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ A COMUNEI VADU PAŞII

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Vadu Paşii, 
judeţul Buzău, de tipul V1, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 3 din 
Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art.14, lit. g din O.M.A.I. Nr. 163/2007 pentru 
aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, ale O.M.A.I. 
nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, 
încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru 



situaţii de urgenţă, ale H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului 
personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind Protecţia Civilă, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, astfel:

CAPITOLUL I
Art. 2 DISPOZIŢII GENERALE:

În conformitate cu dispoziţiile art. 13 literele b, c din Legea 307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul Local emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la 
organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în unitatea 
administrativ-teritorială pe care o reprezintă şi instituie reguli şi măsuri 
specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale.

Conform prevederilor O.M.A.I. nr. 75 / 2019 pentru aprobarea 
Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea 
serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă,, ale 
art.6 alin 1 din O.M.A.I. nr. 163 /2007 pentru aprobarea Normelor generale 
de apărare împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
structura organizatorică de apărare specifică unităţilor administrativ 
teritoriale este Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă , ca serviciu 
comunitar pentru situaţii de urgenţă, 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, 
avutului public şi privat, precum şi de protecţie a mediului în sectorul de 
competenţă stabilit cu avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„ Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău.
Avănd în vedere dispoziţiile art. 13, literele d,e,f,g şi ale art. 32 alin.3 din 
Legea 307 /2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art. 14 lit g din O.M.A.I. nr. 163 /2007 pentru 
aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor şi prevederile 
O.M.A.I. nr. 75 /2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 
constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private
pentru situaţii de urgenţă, 
Consiliul Local al Comunei Vadu Paşii, jud. Buzău, prin Hotărârea nr._____
din ___________ a aprobat reorganizarea Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă de tip V1 , al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău.



CAPITOLUL II
ART. 3

ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE SERVICIULUI VOLUNTAR
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL COMUNEI VADU PAŞII,

JUDEŢUL BUZĂU

Organizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de tip 
V1al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău se face prin dispoziţie a Primarului 
Vadu Paşii, judeţul Buzău şi va avea în compunere următoarele structuri:

- şef serviciu;
- compartiment pentru prevenire
- echipe specializate

Art. 4
Conducerea şi structura organizatorică

- Serviciul Voluntar este condus de către şeful serviciului, profesionist 
în domeniu;

- Structura organizatorică a serviciului voluntar:
Funcţiile specifice serviciilor voluntare şi serviciilor private sunt 
următoarele:
a. şef serviciu – cod COR 541901
b. şef compartiment pentru prevenire – cod COR 541101
c. şef echipă specializată – cod COR 541106
d. specialist pentru prevenire – cod COR 541103
 

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 tribuţii
privind apărarea ordinii publice, prevenirea situaţiilor de urgenţă ,
apărarea vieţii şi integrităţii fizice a persoanelor, a vutului public şi
privat, precum şi de protecţie a mediului.

Şeful serviciului voluntar se subordonează primarului, în
calitate de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.
Acesta are în subordine directă întregul personal din componenţa
serviciului.

Şeful Serviciului Voluntar colaborează cu celelalte servicii şi
compartimente din cadrul Primăriei, cu celelalte structuri ale
Ministerului Afacerilor Interne , precum şi cu Comitetul Local pentru
Situaţii de Urgenţă în scopul îndeplinirii misiunilor specifice.



Şeful Serviciului Voluntar colaborează şi cu structurile
administraţiei publice locale învecinate cu care are relaţii stabilite pe
bază de contract/convenţie, potrivit prevederilor legale.
    

CAPITOLUL III
Art. 5

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA SERVICIULUI
VOLUNTAR

        Serviciile voluntare de urgenţă au următoarele atribuţii principale:
a. desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi 

respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
b. verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi

dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul
de competenţă;

c. asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea
primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor
periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă.

1. Şeful serviciului are următoarele atribuţii:
- întocmeşte documentele de organizare şi funcţionare a activităţii

serviciului voluntar/serviciului privat.
- planifică şi conduce activitatea de pregătire a personalului serviciului

voluntar / serviciul privat;
- asigură respectarea prevederilor actelor normative specifice în

vigoare;
- organizează activitatea de prevenire;
- conduce acţiunile de intervenţie în limita competenţelor stabilite;
- întocmeşte rapoartele de intervenţie;
- 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;

- asigură respectarea întocmai a programului zilnic şi a programului de
pregătire al membrilor serviciului;

- 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 membrilorserviciului, 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;execută 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 pusăîn
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 unităţilor administrativ-
teritoriale , al obiectivelor de importanţă locală şi la gospodăriile
cetăţeneşti în vederea respectării nomelor de prevenire a incendiilor;

- instruieşte periodic membrii Serviciului Voluntar privind normele şi
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 formaţiilor de
intervenţie pe sate, precum şi ca acestea să fie în permanenţă în stare
corespunzătoare de funcţionare sau utilizare;

- verifică starea de utilizare a mijloacelor de stingere, asurselor de apă
pentru incendiu şi a căilor de acces;

- conduce activitatea de prevenire a incendiilor pe raza unităţii
administrative;

- acordă sprijin conducătorilor 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;

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

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

- răspunde de păstrarea liberă a căilor de acces pentru intervenţia în caz
de situaţie de urgenţă publică de incendiu;

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

- informează periodic Consiliul Local şi conducerea executivă a unităţii
administrativ-teritoriale asupra activităţii desfăşurate de către
S e r v i c i u l v o l u n t a r a l l o c a l i t ă ţ i i .

2. Atribuţiile şefului de compartiment şi a specialistului de prevenire
Şeful compartimentului are următoarele atribuţii:



- controlează respectarea  criteriilor minime de performanţă stabilite în
condiţiile legii, în organizarea şi dotarea serviciului voluntar;

- asigură 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;

- tragerea la răspundere a celor vinovaţi de abaterile şi neajunsurile
manifestate în activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor.

- Cunoaşterea nemijlocită a gradului real de protecţie împotriva
incendiilor asigurat în instituţii şi adoptarea celor mai corespunzătoare
măsuri pentru îmbunătăţirea actrivităţii de prevenire şi stingere a
incendiilor.

Specialistul de prevenire are următoarele atribuţii:
- 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;
- supravegherea unor activităţi cu public numeros de natură religioasă,
cultural-sportivă sau distractivă, sărbători tradiţionale şi altele ;
- depistarea şi înlăturarea operativă a pericolelor şi cauzelor de incendiu ,
precum şi a condiţiilor care le generează.
- stabilirea şi luarea măsurilor concrete pentru înlăturarea neajunsurilor
constatate şi respectarea normelor, normativelor şi a altor prescripţii
tehnice şi dispoziţii referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor;
- acordarea de sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate în soluţionarea 
unor probleme de prevenire şi stingere a incendiilor sau conexe cu 
acestea.

3. Atribuţiile echipei specializate
Echipa stingere incendii are următoarele atribuţii:

- de localizare şi lichidare a incendiilor;
- protecţia elementelor de construcţie, a golurilor, instalaţiilor, căilor de 

acces şi vecinătăţilor, pe direcţiile şi în locurile cele mai afectate şi 
asigurarea condiţiilor pentru salvarea persoanelor aflate în zone greu 
accesibile;

- îndepărtarea substanţelor şi materialelor combustibile sau protejarea 
lor;

- desfacerea sau demolarea elementelor de construcţie sau a unor părţi a
instalaţiilor , când situaţia impune, pentru crearea de coluare de acces 
sau spaţii între obiectivul afectat şi vecinătăţi;

- atacul focarelor pe direcţiile principale de propagare a incendiului;



- folosirea stingătoarelor în funcţie de natura materialelor care ard;
- verificarea gradului de încălzire a elementelor constructive cu goluri, 

determinându-se schimbarea la culoare, fisurile produse în tencuială, 
vopsea sau alte elemente specifice unor arderi ce se manifestă în spaţii
reduse;

- cunoaşterea de către echipa de stingere a incendiilor a tehnicii de 
lucru la toate tipurile de incendii, pentru a se evita accidentele şi 
degradarea construcţiilor şi a bunurilor materiale prin folosirea apei în
exces;

- verificarea existenţei instalaţiilor speciale de stins incendii, dacă au
fost puse în funcţiune şi eficienţe acestora;verificarea existenţei
conductelor uscate de apă şi posibilitatea de a folosi acestea pentru
realizarea dispozitivului de intervenţie.

- atacarea incendiului pe toate căile disponibile;
- luarea de măsuri pentru ventilarea spaţiului incendiat, pentru

reducerea temperaturii, evacuarea fumului şi a gazelor de ardere;
- verificarea stării căilor de acces şi posibilităţii folosirii acestora în

vederea realizării dispozitivului de intervenţie.

Echipa avertizare- alarmare- căutare- deblocare-salvare-evacuare are
următoarele atribuţii:

Şeful echipei are următoarele atribuţii:
- asigură acţionarea la timp a sistemelor de avertizare/alarmare în cazul

iminenţei producerii unor situaţii de urgenţă;
- menţinerea mijloacelor de alarmare în perfectă stare de funcţionare;
- folosirea mai multor tipuri de mijloace  de alarmare a căror

funcţionare să fie asigurată prin surse energetice furnizate de reţeaua
industrială de electrificare, grupuri electrogene, acumulatori etc.

- verificarea periodică a dispozitivelor de acţionare a mijloacelor de
alarmare;

- readucerea la starea de funcţionare, în cel mai scurt timp a sistemelor
şi mijloacelor de alarmare afectate în urma dezastrelor sau atacurilor
aeriene;

- înştiinţarea populaţiei despre iminenţa producerii sau producerea unor
dezastre;

- înştiinţarea despre pericolul unui posibil atac aerian.
- Studiază şi cunoaşte caracteristicile construcţiilor, spaţiilor de

adăpostire, reţelelor de gospodărie comunală, căilor de comunivaţie,
precum şi măsurile de intervenţie în cazul afectării lor;

- solicită întreruperea alimentării cu gaze, apă şi energie electrică;



- identifică, evaluează riscurile şi informează membrii echipei;
- coordonează căutarea persoanelor;
- coordonează salvarea persoanelor;
- aplică tehnici de salvare a persoanelor;
- cunoaşte în permanenţă stadiul realizării măsurilor pentru adăpostirea

populaţiei, protecţia bunurilor materiale şi mascara obiectivelor;   
- asigură şi urmăreşte aprovizionarea cu instalaţii, utilaje şi alte

materiale necesare dotării echipajului;
- coordonează şi îndrumă împreună cu şeful serviciului pregătirea de

specialitate a subordonaţilor;
- centralizează şi raportează ierarhic informaţiile de specialitate privind

acţiunile pe care le-a desfăşurat;
- conduce nemijlocit acţiunile de intervenţie specifice profilului echipei

sale;
- participă la executarea recunoaşterii;
- execută prin metodele, procedeele, tehnicile şi procedurile ordonate

salvarea, deblocarea, descarcerarea, degajarea şi evacuarea
persoanelor din zona de risc;

- acordă victimelor primul ajutor de bază;
- execută operaţiuni pentru transportul victimelor în afara zonei de risc

şi predarea acestora în vederea acordării primului ajutor calificat sau a
asistenţei medicale de urgenţă;

- execută operaţiuni pentru evacuarea valorilor culturale importante şi a
bunurilor de patrimoniu din zona de risc;

- execută operaţiuni pentru evacuarea animalelor aflate în pericol,
imobilizate sau captive în medii ostile vieţii;

- execută operaţiuni de tăiere, desfacere, demolare, consolidare a
elementelor de construcţii/instalaţii ce prezintă pericol;

- ţine permanent legătura cu şeful echipei şi cilalţi membri al echipei de
salvare, folosind aparatura radio.

CAPITOLUL IV
                                                          Art. 6

COORDONAREA, CONTROLUL ŞI ÎNDRUMAREA SERVICIULUI
VOLUNTAR

Coordinarea, 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 d organele abilitate de lege;

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

c. relaţii 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 „ Neron Lupaşcu”, al
judeţului Buzău şi de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Buzău.

CAPITOLUL V
Art. 7
GESTIONAREA PATRIMONULUI SERVICIULUI VOLUNTAR

Pentru asigurarea funcţionării serviciului voluntar, acesta va avea în
administrare, prin grija Consiliului Local al comunei:

- mijloace şi materiale necesare intervenţiei;
- carburanţi şi lubrefianţi;
- sediu şi spaţiu de adăpostire a tehnicii de intervenţie  şi a materialelor

din dotare;
- mijloace de anunţare, alarmare, alertare şi conducere a intervenţiei;
- mijloace şi utilaje pentru executarea prestărilor de servicii
- săli de pregătire şi instruire a personalului
- finanţarea serviciului se face de către Consiliul Local al comunei şi de

la ____________________________________________________
- întreaga gestiune a patrimoniului serviciului va fi dată în primire

şefului serviciului, pe bază de semnătură.
- Inventarul patrimoniului serviciului face parte documentele de

organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii, iar la predarea-
primirea serviciului, între ture obligatoriu se va  verifica patrimoniul
serviciului, conform listelor de inventar.

CAPITOLUL VI
Art. 8
PREGĂTIREA PERSONALULUI SERVICIULUI VOLUNTAR



Pregătirea personalului serviciului se efectuează pe baza planului de
pregătire generală pe luni, teme şi exerciţii.

Pregătirea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se
efectuează pe baza planului anual de pregătire în domeniul situaţiilor de
urgenţă.

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.
Pregătirea specifică locului de muncă se desfăşoară prin şedinţe teoretice şi
practice (inclusiv recunoaşteri în teren şi exerciţii) şi vizează pregătirea
pentru îndeplinirea următoarelor misiuni:

- stingerea incendiilor
- protecţie civilă
- acordarea de prim ajutor calificat şi descarcerare;
- căutare şi salvare din medii ostile vieţii ( dărâmături,

subsoluri,tuneluri, puţuri, grote etc.)
- salvare de la înălţime

Pregătirea de specialitate la care participă toţi membrii serviciului se
desfăşoară neîntrerupt sub conducerea şefului serviciului. Planul de
pregătire va cuprinde  teme din Planul cadru completat cu teme specifice
pe categorii de pregătire.
Pregătirea de specialitate se va executa prin cursuri, şedinţe teoretic
aplicative, practic-demonstrative şi prin participarea la exerciţii
aplicative.
Specialiştii compartimentului pentru prevenire, din serviciul voluntar, vor
participa la şedinţele de pregătire organizate de către şeful SVSU.

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



CAPITOLUL VII
DREPTURI, COMPENSAŢII ŞI DESPĂGUBIRI, RECOMPENSE,

SANCŢIUNI ACORDATE MEMBRILOR SERVICIULUI
VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Art. 9 Drepturi
1. drepturile componenţilor Serviciului Voluntar sunt stabilite în 

conformitate cu prevederile art. 7 din H.G. nr. 1579 / 2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 38 – 43 din 
Legea 307 /2006, cu modificările completările ulterioare, sunt 
următoarele:

- 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 a serviciului, utilizarea 
focului deschis şi efectuarea unor lucrări cu substanţe inflamabile, 
pentru a preveni producerea de incendii ori explozii.

- să propună persoanelor în drept oprirea funcţionării ori demolarea 
construcţiei incendiate, precum şi a celor vecine ori a unei părţi din 
acestea, în scopul limitării propagării incendiilor;

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

- să oprească ori să limiteze traficul public în zona desfăşurării 
operaţiunilor de intervenţie;

- să intre în locuinţa persoanelor fizice, la solicitarea sau cu 
consimţământul acestora, în condiţiile prevăzute de lege, în cazul când
se impune înlăturarea unui pericol iminent de incendiu asupre vieţii, 
integrităţii fizice a persoanelor sau bunurilor acestora, consinţământul 
nu este necesar.

 Voluntarii din serviciile de urgenţă voluntare beneficiază şi de 
următoarele drepturi:

- participarea activă la elaborarea şi derularea programelor în domeniul 
situaţiilor de urgenţă;

- încadrarea în serviciu pe funcţii corespunzătoare pregătirii sale 
profesionale.

- asigurarea de către beneficiarul voluntarului a desfăşurării activităţilor
în condiţiile legale de protecţie a muncii, în funcţie de natura şi de 
caracteristicile activităţii respective;asigurarea de către beneficiarul 



voluntarului, în condiţiile legii, împotriva riscurilor de accident şi de 
boală ce decurg din natura activităţii, cu plata primelor de asigurare, 
de către beneficiarul voluntarului, în lipsa asigurării sau în cazul 
neplăţii primelor de asigurare, costul prestaţiilor medicale se suportă 
integral de către beneficiarul voluntarului.

- Eliberarea de către beneficiarul voluntarului a unui certificat nominal 
care să ateste calitatea de voluntar în serviciul de urgenţă voluntar.

- rambursarea de către beneficiarul voluntarului  în condiţiile convenite
în contract, potrivit prezentului statut, a cheltuielilor efectuate de
personalul voluntar, pentru realizarea activităţii de intervenţie;

- durata timpului de muncă prevăzut la art. 108 şi următoarele din
Legea nr. 53/ 2003- Codul Muncii, cu modificările şi completările
ulterioare, să nu afecteze sănătatea voluntarului.

- păstrarea locului de muncă şi a dreprturilor salariale la
instituţia/operatorul economic, la care este angajat, pe perioada în care
participă la intervenţii, cursuri de pregătire sau cursuri profesionale;

- control medical anual, asigurat gratuit de consiliul local care a
înfiinţat serviciul voluntar;

- gratuităţi pe mijloacele de transport în comun, aflate sub autoritatea
beneficiarului voluntarului şi/sau în baza contractelor încheiate de
acesta cu societăţi private;

- uniforma, echipament de protecţie, aparatura şi mijloace de înştiinţare
asigurate gratuit de beneficiarul voluntarului;

- despăgubirea corespunzătoare, de către beneficiarul voluntarului, în
cazul în care pe timpul intervenţiei i s-a degradat îmbrăcămintea ori
alte bunuri personale;

- exonerarea de răspunderea materială pentru daunele produse pe timpul
acţiunilor de intervenţie executate cu respectarea procedurilor
specifice;

- dreptul la antidot adecvat naturii mediului de lucru pe timpul
intervenţiei , asigurat de beneficiarul voluntarului sau de beneficiarul
intervenţiei.

- hrană gratuită , în echivalentul a cel puţin 2000 de calorii/zi, în cazul
operaţiunilor de peste 4 ore, asigurată de beneficiarul voluntariatului
sau de beneficiarul intervenţiei;

- drepturi de deplasare, cazare şi diurnă pe timpul cât se află la cursuri
de pregătire şi concursuri profesionale  organizate în afara localităţii
în care funcţionează serviciul voluntar, acordate de beneficiarul
voluntarului, conform legii.



- Compensaţii în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la
intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului
voluntar, cuantumul orar al compensaţiei acordate voluntarului se
stabileşte şi se achită de consiliul local, diferenţiat pe categorii de
funcţii şi nu poate fi mai mic decât cuantumul orar calculat la valoarea
salariului lunar minim pe economie.

- În cazul operaţiunilor de lungă durată , personalul serviciilor
voluntare, li se asigură hrană gratuit, în echivalentul a cel puţin 2000
de calorii pe zi.

Art. 10 Obligaţii:
Voluntarii din serviciul de urgenţă voluntar au următoarele

obligaţii:
- să respecte cu stricteţe clauzele contractului de voluntariat;
- să îndeplinească sarcinile primite şi atribuţiile stabilite prin

regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de beneficiarul
voluntarului;

- să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul
activităţii de voluntariat;

- să respecte timpul de prezentare în caz de alertă la locul stabilit de
beneficiarul voluntarului;

- să participe la cursurile de instruire organizate sau stabilite de
beneficiarul voluntarului;

- să utilizeze în condiţii de eficienţă, eficacitate şi ecoomicitate bunurile
aflate în folosinţa serviciului voluntar şi să să acţioneze pentru
păstrarea mijloacelor tehnice din dotarea acestuia în perfectă stare de
funcţionare;

- să sesizeze organele în drept despre neregulile din domeniul de
activitate constatate în sectorul de competenţă,

- să fie respectuos, cuviincios şi corect în relaţiile cu personalul
serviciului de urgenţă .

- să acorde sprijin colegilor pe timpul executării misiunilor şi
intervenţiilor;

- să fie disciplinat şi să dovedească probitate profesională şi morală în
întreaga activitate.

- prin întregul sau comportament să se arate demn de consideraţia şi
încrederea impuse de statutul de voluntar;



- să îşi probeze calitatea de voluntar, în exercitarea atribuţiilor
specifice, cu legitimaţia eliberată de beneficiarul voluntarului.

- Personalul voluntar din serviciile de urgenţă voluntare are obligaţia să
poarte uniformă, echipament de protecţie şi însemne distinctive, ale
căror descriere, condiţii de acordare şi folosire sunt stabilite prin
Regulamentul privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi
folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor
distinctive ale personalului pentru situaţii de urgenţă aprobate prin
H.G. nr. 160/2007

Art. 11   Recompense:
Pentru acte de eroism, curaj şi devotament în executarea unor misiuni,

precum şi pentru merite deosebite în îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin,
personalului voluntar i se pot acorda următoarele recompense morale şi
materiale:
- mulţumiri verbale şi scrise;
- scrisori de mulţumire personale sau adresate instituţiei ori operatorului

economic care are calitatea de angajator în raport cu voluntarul;
- evidenţierea în mas –media locală sau centrală a acţiunilor întreprinse

de voluntar;
- acordarea, în condiţiile legii, de titluri onorifice, decoraţii şi premii în

obiecte sau bani. 
      Art. 12 Sancţiuni:
            Pentru abateri de la regulile de disciplină, neîndeplinirea îndatoririlor
sau a condiţiilor contractuale personalului voluntar din serviciile de urgenţă
voluntare i se pot aplica următoarele sancţiuni:

a. avertisment;
b. suspendarea dreptului de a activa în cadrul serviciului de urgenţă

voluntar, precum şi a drepturilor aferente, pe o perioadă cuprinsă
între 1 şi 6 luni, în funcţie de gravitatea abaterii;

c. rezilierea contractului.

CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE

Art. 13. Întreg personalul serviciului voluntar are obligaţia de a
cunoaşte, aplica şi respecta prevederile prezentului regulament.

Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării acestuia
de către Consiliul Local, cu aceeaşi dată fiind adus la cunoştinţă tuturor
persoanelor interesate;



          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 legii în vigoare.

                                     
                                            Întocmit 
                                             Insp. cu atribuţii de şef SVSU
                                             Ionel Voicu
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                                                                              Anexa la HCL nr._____
COMUNA VADU PAŞII

STAT DE FUNCŢII
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU 

SITUAŢII DE URGENŢĂ

Nr.
Crt.

STRUCTURA Funcţia contractuală

St
ud

ii

de
conducere

de
execuţie

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ

1            VOICU IONEL Insp. cu 
atribuţii şef 
serviciu

S

Compartiment prevenire – 7 persoane voluntari
1 BAŞTUREA IONEL voluntar S
2 NECHIFOR CRISTINA voluntar S
3 FLOREA ANDRA voluntar S
4 GHERASE MARCELA voluntar M
5 MANOLE SIMONA voluntar M
6 FLORESCU SIRIOPOL voluntar M
7 MOISE ANDREI voluntar M

Echipă stingere incendii – 8 pers. voluntar
1 FERARU MARIAN voluntar M
2 SORA DANIEL voluntar M
3 ZABAVĂ DRĂGAN voluntar M
4 CONSTANTIN COMAN voluntar M
5 MUSTĂŢEA NICU voluntar M
6 NEDU PETRICĂ voluntar M
7 BADIU NICOLAE voluntar M
8 ANTON MARIAN voluntar M

Echipă avertizare,alarmare, salvare…- 3 
pers. 

voluntar

1 DRAGU ION voluntar M



2 DRAGOMIR MARIUS voluntar M
3 DOGARU LUMINIŢA voluntar M

                                                          PRIMAR
GHEORGHE FIRON


