ROMANIA
JUDETUL ARAD
ORAS PECICA
CONSILIUL LOCAL ORAS PECICA

Anexa nr.1 la HCL PECICA ___2020

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SERVICIULUI VOLUNTAR
PENTRU SITUATII DE URGENTA AL ORASULUI PECICA , JUDETUL ARAD
CAPITOLUL 1
DISPOZITII GENERALE
1.1. DATE REFERITOARE LA CONSTITUIREA SERVICIULUI
ART.1. (1) Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Serviciul Voluntar,
este o structura specializata, alta decat cea apartinand serviciilor de urgenta profesioniste, organizata cu
personal angajat si/sau voluntar, in scopul apararii vietii, avutului public si/sau a celui privat impotriva
incendiiilor si a altor calamitati, in sectorul de competenta al Orasului Pecica, stabilit cu avizul
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al judetului Arad.
(2) Constituirea, incadrarea si dotarea serviciului de urgenta voluntar Pecica se realizeaza pe
baza criteriilor de performanta elaborate de Inspectoratul General si aprobate prin ordin al ministrului
administratiei si internelor. Certificarea respectarii criteriilor de performanta se realizeaza prin emiterea de
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al judetului Arad a avizului de infiintare, respectiv
pentru sector de competenta a serviciului voluntar.
(3) Organizarea si functionarea serviciului de urgenta voluntar Pecica se stabileste prin
regulament aprobat de consiliul local care l-a infiintat, cu respectarea criteriilor de performanta.
Art. 2. Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica se constituie in subordinea Consiliului
Local al Orasului Pecica .
1.2. Prezentarea succinta a activitatii serviciului in functie de tipurile de risc gestionate.
Art. 3. Structura Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica va fi dimensionata in functie
de principalele tipuri de riscuri generatoare de situatii de urgenta, grupate in functie de natura lor, conform
HG nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc si a Planului de analiza si acoperire a riscurilor.
Art.4. (1) Structura organizatorica cu numarul de personal este prezentata in Anexa nr.1 la Hotararea
Consiliului Local Pecica nr…../2020.
(2) Incadrarea voluntarilor pe functii se va face pe baza unui contract, incheiat in forma
scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, intre voluntar si beneficiarul voluntariatului, voluntarii trebuind sa
corespunda criteriilor stabilite prin actele normative emise in acest sens.
Art.5. Sectorul de competenta al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica este unitatea
administrativ – teritoriala a Orasului Pecica .
Art.6. (1) Pentru indeplinirea atributiilor ce-i revin, autoritatile administratiei publice locale pot
incheia contracte ori conventii de colaborare pe baza de reciprocitate cu alte asemenea autoritati care au
constituit servicii voluntare.
(2) Pentru limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta, autoritatile administratiei
publice locale care au constituit servicii voluntare pot incheia protocoale cu asociatii ce desfasoara activitati
in domeniu.
(3) Serviciul Voluntar solicita sprijinul entitatilor prevazute la alin.1 si alin.2 sau, dupa caz,
interventia structurilor profesioniste de interventie a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Vasile
Goldis” al judetului Arad, ori de cate ori amploarea situatiei de urgenta depaseste capacitatea de raspuns a
acestuia.
1.3. Alte date de interes general
Art.7. Relatiile dintre structurile Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica sunt
urmatoarele:

A. Ierarhice:
a) Seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica se subordoneaza primarului Orasului
Peciac in calitate de presedinte al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si are in subordine
nemijlocita/directa intregul personal din componenta Serviciului voluntar;
b) Seful compartimentului de prevenire si seful de formatie se subordoneaza sefului Serviciului
Voluntar;
c) Seful de formatie coordoneaza activitatea intregului personal al formatiei;
d) Seful grupei de interventie conduce activitatea membrilor grupei si se subordoneaza sefului
formatiei;
e) Servantii pompieri, șoferii autospecialelor se subordoneaza sefilor echipelor specializate;
B. Functionale:
a) Seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica colaboreaza si conlucreaza cu
celelalte structuri functionale din cadrul administratiei publice locale, pentru indeplinirea atributiilor
specifice, respectiv colaboreaza pe baza de reciprocitate cu alte servicii voluntare/private/profesioniste, ori
de cate ori, amploarea situatiei de urgenta depaseste capacitatea de raspuns a serviciului voluntar;
b) Seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica colaboreaza cu asociatii profesionale
si organizatii neguvernamentale, in baza unor protocoale, pentru limitarea si inlaturarea situatiilor de urgenta.
C. Coordonare si control:
a) Seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica organizeaza si coordoneaza activitatea
compartimentului de prevenire cu privire la controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor
la constructiile si instalatiile tehnologice apartinand domeniului public si privat al unitatii administrativ –
teritoriale, precum si la institutiile publice.
2.1. CONDUCEREA SI STRUCTURA ORGANIZATORICA
Art.8. (1) Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica este condus de catre seful serviciului,
profesionist in domeniu, salariat al administratiei publice locale.
(2) Seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
a) sa aiba avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al judetului Arad;
b) sa fie apt din punct de vedere fizic, medical si psihologic.
Art.9. Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta tip V3 are urmatoarea compunere: sef serviciu,
compartiment pentru prevenire, o formatie de interventie compusa din doua grupe de interventie care
incadreaza cele doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si, dupa caz, una sau mai multe echipe
specializate pentru avertizare – alarmare – cautare – deblocare – salvare – evacuare si atelier de reparatii.
2.2. ATRIBUTIILE SERVICIULUI VOLUNTAR
Art.10. Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica are urmatoarele atributii prinicipale:
a) desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si a
masurilor de protectie civila si de aparare impotriva incendiilor;
b) verifica modul de aplicare a normelor, reglementarilor tehnice si dispozitiilor care privesc
protectia civila si apararea impotriva incendiilor, in domeniul de competenta;
c) asigura interventia pentru stingerea incendiilor, salrvarea, acordarea primului ajutor si protectia
persoanelor, a animalelor si a bunurilor periclitate de incendii sau in alte situatii de urgenta/protectie civila.
2.3. ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI SI ALE SPECIALISTILOR PENTRU
PREVENIRE
Art.11. Compartimentul pentru prevenire al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica,
este compus din specialisti pentru prevenire si are urmatoarele atributii principale:

a) desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si a
masurilor de protectie civila si de aparare impotriva incendiilor;
b) planifica si realizeaza, potrivit legii, actiuni specifice, in vederea preintampinarii, reducerii sau
eliminarii riscurilor de producere a situatiilor de urgenta si a consecintelor acestora, a protectiei populatiei, a
mediului, a bunurilor si valorilor.
c) desfasoara activitati de control, asistenta tehnica de specialitate, verificarea si informarea
preventiva a populatiei;
d) asigura respectarea prevederilor actelor normative si ale celorlalte reglementari privind apararea
impotriva incendiilor si protectia civila;
e) identificarea, evaluarea si analizarea pericolelor potentiale prin aprecierea posibilitatilor de
aparitie a lor si a consecintelor acestora asupra vietii oamenilor, mediului si bunurilor materiale;
f) constientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii dintre personalul care executa
controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat si alte persoane interesate sau implicate;
g) informarea populatiei si a salariatilor privind pericolele potentiale, precum si modul de
comportare in situatii de urgenta;
h) la nevoie, sprijina formatia de interventie in actiunile de gestionare a situatiilor de urgenta.
2.4. ATRIBUTIILE FORMATIEI DE INTERVENTIE
Art.12. Formatia de interventie este o structura specializata a Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenta Pecica, condusa de un sef de formatie, avand in compunere grupe de interventie si/sau echipe
specializate;
Art.13. Atributiile principale ale formatiei de interventie din cadrul Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta Pecica sunt urmatoarele:
a) limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta;
b) desfasoara activitatea, potrivit legii, in vederea preintampinarii, reducerii, gestionarii si eliminarii
situatiei de urgenta;
c) asigura interventia operativa in cazul producerii unei situatii de urgenta.
2.5. ATRIBUTIILE GRUPELOR DE INTERVENTIE
Art.14. Atributiile principale ale grupei de interventie din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii
de Urgenta Pecica sunt urmatoarele:
a) asigura interventia pentru stingerea incendiilor sau pentru inlaturarea urmarilor situatiilor de
urgenta, salvarea persoanelor, acordarea primului ajutir si protectia persoanelor, a animalelor si a bunurilor
periclitate de incendii sau in alte situatii de urgenta/protectie civila.
b) executa recunoasteri in sectorul de competenta, cu accent pe identificarea surselor de alimentare
cu apa, mentinerea in stare de functionare a cailor de acces, a sistemelor de anuntare, alarmare, precum si de
alimentare cu apa in caz de incendiu.
c) actioneaza in cadrul formatiei de interventie, pentru salvarea ranitilor, a celor surprinsi sub
daramaturi sau blocati in cladiri avariate sau distruse.
d) actioneaza pentru deblocarea cailor de acces spre obiectivele de interventie si pentru evacuarea
ranitilor si sinistratilor;
e) localizarea si limitarea avariilor la retelele de utilitate publica care prezinta pericol pentru
personalul de interventie sau cel afectat;
f) asigura transportul materialelor si hranei in cazul unor situatii de urgenta;
g) asigura avertizarea/alarmarea populatiei cu mijloace specifice, premergator, pe timpul sau dupa
producerea unei situatii de urgenta.

2.6. ATRIBUTIILE ECHIPELOR SPECIALIZATE.
Art.15. Echipa specializata pentru avertizare-alarmare-cautare-deblocare-salvare-evacuare din cadrul
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica are atributii in cazul situatiilor de urgenta determinate
de toate tipurile de risc identificate in sectorul de competenta.
Art.16. Atributiile principale ale echipei specializata pentru avertizare-alaramre- cautare – deblocare
– salvare – evacuare din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica sunt urmatoarele:
a) actioneaza in cadrul formatiei de interventie, pentru salvarea ranitilor, a celor suprinsi sub
daramaturi sau blocati in cladiri avariate sau distruse;
b) actioneaza pentru deblocarea cailor de acces spre obiectivele de interventie si pentru evacuarea
ranitilor si sinistratilor;
c) localizarea si limitarea avariilor la retelele de utilitate publica care prezinta pericol pentru
personalul de interventie sau cel afectat;
d) asigura transportul materialelor si hranei in cazul unor situatii de urgenta;
e) asigura avertizarea/alarmarea populatiei cu mijloace specifice, premergator, pe timpul sau dupa
producerea unei situatii de urgenta.
2.7. ATRIBUTIILE COMPARTIMENTULUI ATELIER PROPRIU DE INTRETINERE SI
REPARATII
ART.17. Pentru efectuarea lucrarilor de verificare, intretinere si reparare a mijloacelor de interventie
din dotare, Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica are atelier propriu.
CAPITOLUL III – ATRIBUTIILE PERSONALULUI DIN
STRUCTURA SERVICIULUI VOLUNTAR
3.1. ATRIBUTIILE SEFULUI SERVICIULUI VOLUNTAR
Art.18. Seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica are urmatoarele atributii:
a) intocmeste si gestioneaza documentele de organizare si functionare a activitatii serviciului
voluntar;
b) planifica si conduce activitatea de pregatire a personlului serviciului voluntar;
c) asigura respectarea prevederilor actelor normative in vigoare;
d) controleaza aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor si protectie civila in sectorul de
competenta;
e) organizeaza si asigura desfasurarea activitatilor de prevenire la nivelul localitatii, sub coordonarea
primarului (anual, planifica activitatile de prevenire, prin Graficul de control si Graficul de informare
publica, pe baza Programului de masuri in vederea acordarii asistentei pentru prevenirea situatiilor de
urgenta la gospodariile populatiei si evidentei operatorilor economici din subordinea Consiliului Local si a
institutiilor publice din sectorul de competenta;
f) verifica intretinerea autospecialelor, utilajelor si materialelor din dotare;
g) conduce actiunile de interventie in limita competentelor stabilite;
h) intocmeste rapoartele de interventie;
i) asigura intocmirea planurilor operative de la nivelul unitatii administrativ-teritoriale (planuri de
interventie si/sau de aparare, in functie de riscurile identificate in sectorul de competenta, planuri de
cooperare, planul de evacuare in caz de situatii de urgenta, planul sectorului de competenta pe care sunt
marcate zonele locuite, operatorii economici si institutiile, sursele de alimentare cu apa, zonele greu

accesibile si vulnerabile la riscuri).
j) verifica petitiile cetatenilor in probleme privind situatiile de urgenta si face propuneri primarului
pentru solutionarea acestora;
k) inmaneaza primarului, saptamanal, toate documentele de control incheiate in saptamana
anterioara, in vederea constatarii contraventiilor si aplicarii sanctiunilor contraventionale, conform
reglementarilor in vigoare;
l) intocmeste, semestrial, analiza activitatii de prevenire si a neregulilor constatate, pe care o supune
dezbaterii consiliului local si propune masuri pentru remedierea acestora (raportul de evaluare a capacitatii
de aparare impotriva incendiilor si protectie civila);
m) participa la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor si protectie civila
la nivelul unitatii administrativ – teritoriale;
n) propune includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare
impotriva incendiilor si protectie civila, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si
protectie civila si echipamente de protectie specifice;
o) analizeaza respectarea incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta voluntare;
p) raspunde de pregatirea serviciului de urgenta voluntar, precum si de participarea acestuia la
concursurile profesionale;
q) acorda sprijin pentru participarea la concursuri a cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii
pompierilor” si „Cu viata mea apar viata”;
r) intocmeste Registrul istoric al serviciului voluntar;
s) indeplineste functia de agent de inundatii (numit prin dispozitie a primarului) la nivelul unitatii
administrativ teritoriale;
t) colaboreaza permanent cu agentul hidrotehnic din cadrul unitatii de gospodarire a apelor pentru
aspecte privind starea tehnica si functioneala a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare si a cursurilor de
apa de pe raza unitatii administrativ teritoriale;
u) asigura, impreuna cu secretarul Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, centralizarea datelor
privind urmarile fenomenelor hidrometeorologice periculoase avand ca efect producerea de inundatii, seceta
hidrologica si poluari accidentale pe cursurile de apa;
v) asigura, impreuna cu secretarul Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, intocmirea si
transmiterea rapoartelor operative in maxim 24 de ore de la declansarea evenimentului si nu mai mult de 12
ore de la incetarea fenomenului (pentru ultimul raport operativ).
w) asigura, impreuna cu secretarul Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, intocmirea Planului
local de aparare impotriva inundatiilor, fenomene hidrometeorologice periculoase avand ca efect producerea
de inundatii, seceta hidrologica, precum si incidente/accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale
pe cursurile de apa si poluari marine in zona costiera.
y) asigura afisarea in locuri publice a extraselor din Planul local de aprare, a semnificatiei codurilor
de culori pentru avertizarile meteorologice si hidrologice si a semnalelor de alarmare acustica a populatiei;
z) asigura afisarea in locuri publice a extraselor din Planul de actiune in caz de accident la barajul
situat in amonte de unitatea administrativ – teritoriala transmis de catre Sistemul de Gospodarire a Apelor.

3.2. ATRIBUTIILE SEFULUI COMPARTIMENTULUI PENTRU PREVENIRE
Art.19. Seful compartimentului pentru prevenire din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenta Pecica se subordoneaza sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica si are
urmatoarele atributii:
a) coordoneaza desfasurarea activitatilor de prevenire la nivelul localitatii;
b) actioneaza cu fermitate pentru inlaturarea imediata a starilor de pericol pe care le constata si

urmareste rezolvarea lor operativa;
c) stabileste restrictii si interdictii la utilizarea sau efectuare unor lucrari cu pericol daca nu se
respecta prevederile normelor de prevenire si regulile de executare a lucrarilor cu risc;
d) sprijina conducerile operatorilor economici din comuna in realizarea masurilor de protectie si
instruirea personalului in domeniul situatiilor de urgenta;
e) informeaza conducerile operatorilor economici, seful serviciului voluntar, consiliul local, imediat
dupa ce a constatat nereguli grave, sau stari de pericol de incendiu, explozii sau accidente tehnologice3;
f) in cazul producerii unor situatii de urgenta, alerteaza serviciul voluntar si participa la nevoie, la
limitarea si lichidarea situatiei de urgenta;
g) consemneaza neregulile in carnetele cu constatarile rezultate din controale (cele de la gospodariile
populatiei) si in notele de control (cele de la institutiile publice si operatorii economici din subordinea
consiliului local), de la unitatile de invatamant si de la operatorii economici din sectorul de competenta, cu
care s-au incheiat contracte de interventie);
h) prezinta sefului de serviciul carnetele cu constatarile rezultate sau notele de control;
i) cunoaste sensul principiilor care stau la baza desfasurarii activitatii de prevenire (principiul
legalitatii, principiul impartialitatii si independentei, principiul confidentialitatii, principiul transparentei,
principiul continuitatii si gradualitatii);
j) propune includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de prevenire,
dotarii cu mijloace tehnice si echipamente de protectie specifice.
3.3. ATRIBUTIILE MEMBRILOR COMPARTIMENTULUI PENTRU PREVENIRE
Art.20. Membrii compartimentului pentru prevenire din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii
de Urgenta Pecica au urmatoarele atributii:
a) actioneaza cu fermitate pentru inlaturarea imediata a starilor de pericol pe care le constata si
urmareste rezolvarea lor operativa;
b) stabilesc restrictii si interdictii la utilizarea sau efectuarea unor lucrari cu pericol daca nu se
respecta prevederile normelor de prevenire si regulile de executare a lucrarilor cu risc;
c) verifica dotarea si tarea tehnica a mijlaocelor de prima interventie in caz de incendiu, sursele de
alimentare cu apa (rezervoarele de apa de incendiu si hidranti exteriori de incendiu) de la operatorii
economici si cele apartinand Orasului Pecica;
d) controleaza locurile de munca unde se executa lucrari cu foc sau lucrari periculoase;
e) sprijina conducerile operatorilor economici din Orasul Pecica in realizarea masurilor de protectie
si instruirea personalului in domeniul situatiilor de urgenta;
f) informeaza conducerile operatorilor economici, seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenta Pecica, Consiliul Local al Orasului Pecica, imediat dupa ce a constatat nereguli grave sau stari de
pericol de incendiu, explozii sau accidente tehnologice;
g) urmareste modul cum se respecta regulile privind interzicerea fumatului si focului deschis in
locurile stabilite;
h) verifica mentinerea libera si in stare de utilizare a cailor de acces pentru interventie si de evacuare
in caz de situatii de urgenta in sectorul de competenta;
i) in cazul producerii unor situatii de urgenta, alerteaza Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenta Pecica si participa la nevoie, la limitarea si lichidarea situatiei de urgenta;
j) consemneaza neregulile in carnetele cu constatarile rezultate din controale (cele de la gospodariile
populatiei) si in notele de control (cele de la institutiile publice si operatorii economici din subordinea
consiliului local), de la unitatile de invatamant si de la operatorii economici din sectorul de competenta, cu
care s-au incheiat contracte de interventie);
k) prezinta sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica carnetele cu constatarile

rezultate sau notele de control;
l) cunoaste sensul principiilor care stau la baza desfasurarii activitatii de prevenire (principiul
legalitatii, principiul impartialitatii si independentei, principiul confidentialitatii, principiul transparentei,
principiul continuitatii si gradualitatii);
3.4. ATRIBUTIILE SEFULUI FORMATIEI DE INTERVENTIE
Art.21. Seful formatiei de interventie din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
Pecica are urmatoarele atributii:
a) se subordoneaza sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica si indeplineste
sarcinile date de catre acesta;
b) pune in aplicare ordinele sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica si asigura
transmiterea acestora echipei din sector;
c) face propuneri sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica privind modul de
actiune, necesarul de forte si mijloace;
d) executa, impreuna cu sefii grupelor de interventie si echipelor specializate din cadrul Serviciului
Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica, recunoasterea la locul interventiei, analizeaza riscurile si
transmite datele necesare sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica
e) dispune masurile necesare indeplinirii misiunii in sectorul repartizat;
f) utilizeaza echipamentele de comunicatii;
g) receptioneaza si transmite ordine, semne si semnale;
h) asigura interventia operativa in cazul producerii unei situatii de urgenta;
i) actioneaza cu fermitate pentru inlaturarea imediata a starilor de pericol pe care le constata si
urmareste rezolvarea lor operativa;
j) verifica prezenta personalului, starea de functionare a mijloacelor tehnice de interventie,
accesoriilor, echipamentului de protectie din dotarea subordonatilor;
k) executa nemijlocit instruirea de specialitate in cadrul programului lunar, sau ori de cate ori este
nevoie, a personalului din subordine;
l) asigura respectarea intocmai de catre personalul din subordine a programului zilnic/lunar de
activitate stabilit, ordinea si disciplina;
m) mentine permanent legatura cu seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica pe
timpul executarii unor activitati;
n) indeplineste si alte sarcini trasate de seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica;
3.5. ATRIBUTIILE SEFULUI GRUPEI DE INTERVENTIE
Art.22. Seful grupei de interventie are urmatoarele atributii:
a) se subordoneaza sefului formatiei de interventie si indeplineste sarcinile date de catre acesta;
b) pune in aplicare ordinele sefului formatiei de interventie si asigura transmiterea acestora
membrilor grupei din sector;
c) manuieste accesoriile, dispozitivele si utilajele din dotarea autospecialei pentru indeplinirea
misiunilor primite;
d) asigura si urmareste executarea operatiunilor pentru desfasurarea interventiei;
e) pune in aplicare ordinele sefului serviciului voluntar transmise direct sau prin seful sectorului;
f) participa la recunoasterea locului incendiului/situatiei de urgenta si da misiuni subordonatilor;
g) asigura cercetarea initiala pentru identificarea prezentei substantelor periculoase;

h) conduce actiunile grupei de interventie;
i) aplica tehnici si tactici pentru stingerea incendiilor;
j) informeaza seful sectorului despre schimbarile de natura operativa ce apar pe parcursul
interventiei;
k) este seful echipei de salvare la ordinul sefului serviciului voluntar;
l) tine permanent legatura cu membrii echipajului si cu seful de sector;
m) actioneaza la nevoie cu mijloace de prima interventie;
n) utilizeaza echipamentele de comunicatii;
o) receptioneaza si transmite ordine, semne si semnale;
p) cunoaste mijloacele specifice de alarmare si semnalele de alarmare, locurile de evacuare.
3.6. ATRIBUȚIILE ȘEFULUI ECHIPEI SPECIALIZATE
Art. 23- Șeful echipei specializate are următoarele atribuții:
a) se subordonează șefului formației de intervenție și îndeplinește sarcinile date de către acesta;
b) pune în aplicare ordinele șefului formației de intervenție și asigură transmiterea acestora membrilor
echipei;
c) mânuiește accesoriile, dispozitivele și utilajele din dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenta Pecica pentru îndeplinirea misiunilor primite;
d) asigură și urmărește executarea operațiunilor pentru desfășurarea intervenției;
e) pune în aplicare ordinele șefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica transmise
direct sau prin șeful sectorului;
f) participă la recunoașterea locului incendiului/situației de urgență și dă misiuni subordonaților;
g) asigură cercetarea inițială pentru identificarea prezenței substanțelor periculoase;
h) conduce acțiunile echipei;
i) aplică tehnici și tactici pentru stingerea incendiilor;
j) informează șeful sectorului despre schimbările de natură operativă ce apar pe parcursul intervenției;
k) este șeful echipei de salvare la ordinul șefului serviciului voluntar;
l) ține permanent legătura cu membrii echipei și cu șeful de sector;
m) acționează la nevoie cu mijloace de primă intervenție;
n) utilizează echipamentele de comunicații;
o) recepționează și transmite ordine, semne și semnale;
p) cunoaște mijloacele specifice de alarmare și semnalele de alarmere, locurile de evacuare;
q) îndeplinește și alte sarcini trasate de șeful serviciului.
3.7 ATRIBUȚIILE MEMBRILOR GRUPELOR DE INTERVENȚIE
Art. 24- Membrii grupei de intervenție au următoarele atribuții:
a) se subordonează șefului grupei de intervenție și îndeplinesc sarcinile date de către acesta;
b) mânuiesc accesoriile, dispozitivele și utilajele din dotarea autospecialei pentru îndeplinirea
misiunilor primite;
c) execută tehnici de intervenție adecvate pentru stingerea incendiului și acționează prioritar pentru
salvarea persoanelor;
d) execută atribuții specifice la tipul de autospecială pe care îl deservesc;
e) îndeplinesc atribuțiile specifice în cadrul echipei de căutare-salvare;
f) aplică tehnici și tactici pentru stingerea incendiilor;
g) țin permanent legătura cu șeful grupei și cu membrii acesteia;
h) acționează la nevoie cu mijloace de primă intervenție;
i) se amplasează cât mai aproape de zona de ardere și acționează direct pentru limitarea propagării și
lichidării focarelor;
j) sprijină, prin acțiunea lor, activitatea de salvare a persoanelor și bunurilor;
k) comunică orice modificare a situației operative ce se produce pe timpul misiunii;
l) cooperează și se protejează reciproc, urmărind permanent evoluția incendiului, existența pericolului
de producere a exploziilor sau pierderea capacității portante a elementelor de construcție( prăbușirea
acestora);

m) utilizează echipamentele de comunicații;
n) recepționează și transmite ordine, semne și semnale;
o) asigură sprijin în acțiunile de intervenție la calamități sau dezastre și salvarea persoanelor aflate în
pericol;
p) la ordin, execută recunoașteri și semnalizează/delimitează zona de intervenție;
q) execută căutarea persoanelor cu mijloacele din dotare;
r) asigură evacuarea, salvarea și/sau protecția persoanelor, animalelor și bunurilor și reducerea
impactului negativ asupra mediului;
s) aplică tehnici de salvare a persoanelor și mânuiesc accesoriile din categoriile: scări manuale,
descarcerare, tăiat și demolat, salvare și prim ajutor medical, alte accesorii diverse;
t) asigură sprijin în acordarea asistenței medicale de urgență;
u) asigură întreruperea alimentării cu energie electrică și gaze naturale;
v) asigură executarea desfacerilor sau a demolărilor;
w) asigură protecția căilor destinate salvării și evacuării persoanelor, animalelor și bunurilor materiale,
protecția instalațiilor și construcțiilor situate în zona afectată;
x) asigură iluminarea zonei de intervenție;
y) asigură transportul efectivelor și altor materiale la locul intervenției;
z) asigură consolidarea elementelor de construcție care amenință cu prăbușirea, executarea de treceri
printre și peste dărâmături spre locul intervenției;
aa) acționează în cadrul formației de intervenție, pentru salvarea răniților, a celor surprinși sub
dărâmături sau blocați în adăposturi, clădiri avariate sau distruse;
bb) acționează pentru deblocarea căilor de acces spre obiectivele de intervenție și pentru evacuarea
răniților și sinistraților;
cc) asigură avertizarea-alarmarea populației cu ajutorul mijloacelor specifice din dotare;
dd) localizează și limitează avariile la rețelele de utilitate publică care prezintă pericol pentru personalul
de intervenție sau cel afectat;
ee) asigură transportul materialelor și hranei în cazul unor situații de urgență;
ff) utilizează echipamentele de comunicații;
gg) cunosc în permanență situația evacuării persoanelor și bunurile materiale.
3.8. ATRIBUȚIILE MEMBRILOR ECHIPELOR SPECIALIZATE
Art. 25 – Membrii echipelor specializate pentru avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvareevacuare din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica au următoarele atribuții:
a) se subordonează șefului echipei și îndeplinesc sarcinile date de către acesta;
b) asigură sprijin în acțiunile de intervenție la calamități sau dezastre și salvarea persoanelor aflate în
pericol;
c) la ordin, execută recunoașteri și semnalizează/delimitează zona de intervenție;
d) execută căutarea persoanelor cu mijloacele din dotare;
e)
asigură evacuarea, salvarea și/sau protecția persoanelor, animalelor și bunurilor și reducerea
impactului negativ asupra mediului;
f) aplică tehnici de salvare a persoanelor și mânuiesc accesoriile din categoriile: scări manuale,
descarcerare, tăiat și demolat, salvare și prim ajutor medical, alte accesorii diverse;
g) asigură sprijin în acordarea asistenței medicale de urgență;
h) asigură întreruperea alimentării cu energie electrică și gaze naturale;
i) asigură executarea desfacerilor sau a demolărilor;
j) asigură protecția căilor destinate salvării și evacuării persoanelor, animalelor și bunurilor materiale,
protecția instalațiilor și construcțiilor situate în zona afectată;
k) asigură iluminarea zonei de intervenție;
l) asigură transportul efectivelor și altor materiale la locul intervenției;
m) asigură consolidarea elementelor de construcție care amenință cu prăbușirea, executarea de treceri
printre și peste dărâmături spre locul intervenției;
n) acționează în cadrul formației de intervenție, pentru salvarea răniților, a celor surprinși sub
dărâmături sau blocați în adăposturi, clădiri avariate sau distruse;
o) acționează pentru deblocarea căilor de acces spre obiectivele de intervenție și pentru evacuarea
răniților și sinistraților;
p) asigură avertizarea-alarmarea populației cu ajutorul mijloacelor specifice din dotare;
q) localizează și limitează avariile la rețelele de utilitate publică care prezintă pericol pentru personalul

de intervenție sau cel afectat;
r) asigură transportul materialelor și hranei în cazul unor situații de urgență;
s) utilizează echipamentele de comunicații;
t) cunosc în permanență situația evacuării persoanelor și bunurile materiale.
3.9 ATRIBUȚIILE CONDUCĂTORILOR AUTOSPECIALELOR DE INTERVENȚIE
Art. 26. – Conducătorul autospecialei de intervenție din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii
de Urgenta Pecica are următoarele atribuții:
a) se subordonează șefului grupei de intervenție și îndeplinește sarcinile date de către acesta;
b) execută operațiunile pentru desfășurarea intervențiilor și ordinele șefului grupei;
c) respectă regulile de circulație pe timpii deplasării autospecialei;
d) mânuiește instalațiile autospecialei, asigurând funcționarea acesteia pe tot timpul intervenției;
e) apreciază distanța de apropiere față de locul incendiului, în funcție de natura acestuia;
f) participă la restabilirea capacității de intervenție a autospecialei și raportează șefului grupei/șefului
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica orice defecțiune apărută;
g) acționează la nevoie cu mijloace de primă intervenție;
h) utilizează echipamentele de comunicații;
i) recepționează și transmite ordine, semne și semnale.
j) răspunde de menţinerea în stare de funcţionare a utilajelor şi instalaţiilor de intervenţie pe care le
deserveşte;
k) execută toate lucrările de asistenţă tehnică şi reparaţii planificate;
l) ţine şi întocmeşte evidenţa zilnică a rodajului la autospecială, motopompă sau celelalte utilaje, în
foile de parcurs respective.
m) alarmează în caz de incendiu şeful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica, pompierii
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica, pompierii militari din cadrul Inspectoratului
pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al judetului Arad, alte forţe cu care se cooperează.
n) remediază pe loc toate defecţiunile posibile la utilajele şi instalaţii P.S.I. iar când nu le poate remedia
vor fi aduse la cunoştinţă primarului prin şeful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica
sau şeful de echipă/grupă;
o) respectă programul şi regulamentul de funcţionare şi organizare a serviciului voluntar, reguli de
disciplina a muncii;
p) nu părăseşte locul de muncă până nu a asigurat predarea serviciului şi a inventarului, la schimbul
următor;
q) participă la şedinţele de pregătire lunare şi la testele pentru verificarea cunoştinţelor şi atestarea pe
post.
r) Verifică valabilitatea vizelor de ITP şi a contractelor de asigurare ale autospecialelor şi aduce la
cunoştinţa şefului de serviciu termenele de expirare.
CAPITOLUL IV – DISPOZIȚII FINALE
4.1. OBLIGAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ
Art. 27 – Personalul cu atribuții de conducere a intervențiilor:
a) adoptă tactici de intervenție care să aibă în vedere, cu prioritate, asigurarea securității proprii și a
personalului din subordine prin amplasarea forțelor și mijloacelor astfel încât să existe permanent
posibilitatea retragerii în condiții de siguranță în cazul producerii unor explozii, răbufniri de flacără,
prăbușiri de elemente de construcție etc.;
b) urmărește folosirea echipamentelor și mijloacelor de protecție individuală adecvate situației
respective;
c) ia în considerare competențele personalului din subordine, în ceea ce privește executarea misiunilor,
având în vedere aspectele ce vizează securitatea și sănătatea în muncă.
Art. 28 – Personalul cu atribuții de execuție:
a) desfășoară activitatea la intervenție conform competențelor, executând doar operațiunile
ordonate;
b) monitorizează permanent locul unde își desfășoară activitatea , în vederea identificării în timp
util a unor factori care i-ar putea pune în pericol integritatea corporală, iar în cazul identificării
unor astfel de factori va lua măsuri urgente de adăpostire/evacuare, fără a aștepta un ordin în
acest sens.

Art. 29 – Verificarea și folosirea integrală a echipamentului de protecție individual este obligatorie
pentru întregul personal participant la intervenție.

4.2. PREGĂTIREA PERSONALULUI SERVICIULUI VOLUNTAR
Art. 30 – (1) Pregătirea personalului din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
Pecica se realizează prin: programe de pregătire, instruiri, convocări, verificări, exerciții și
concursuri profesionale, care se cuprind în Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență.
(2) Coordonarea activității de pregătire a personalului serviciului voluntar se execută de
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al județului Arad.
(3) Programele de pregătire și exercițiile din Planul de pregătire în domeniul situațiilor de
urgență prevăzut la alin.(1) se stabilesc în funcție de tipurile de risc identificate în sectorul
de competență și de particularitațile intervenției.
4.3. AUTOSPECIALELE, ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE ȘI UNIFORMA
Art. 31 – (1) Autospecialele, echipamentul de protecție și uniforma trebuie să fie inscripționate,
vizibil, cu denumirea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica
(2)Autospecialele trebuie să fie inscripționate cu numărul de telefon la care poate fi apelat
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica
(3)Numărul de telefon se afișează atât la sediul serviciului, cât și în zonele cu risc din
sectorul de competență.
(4)Uniforma și echipamentul de protecție se asigură, gratuit, potrivit prevederilor art. 39
alin. (3) din Legea nr. 307/2006, republicată.
4.4. NORMA DE DOTARE A SERVICIULUI VOLUNTAR
Art.32 – (1) În baza normei orientative de dotare, Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
Pecica își stabilește propria normă de dotare în funcție de tipul serviciului, riscurile identificate, precum și de
tipul/capacitatea/destinația autospecialei, astfel încât să asigure:
a) intervenția operativă și gestionarea tuturor situațiilor de urgență în funcție de riscurile identificate;
b) spații pentru garare/revizie a mijloacelor de intervenție și funcționalitatea dispeceratului;
c) capacitatea maximă de lucru a autospecialelor;
d) îndeplinirea atribuțiilor și asigurarea protecției personalului serviciului.

4.5. REALIZAREA INTERVENȚIEI
Art. 33 – (1) Conducerea intervenției se asigură de către primar, până la finalizarea acesteia ori până la
sosirea structurilor profesioniste de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș”
al județului Arad.
(2) Intervenția se realizează gradual astfel:
a) alarmarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica, concomitent cu anunțarea/alertarea
structurilor profesioniste de intervenție, ori de câte ori amploarea situației de urgență depășește capacitatea
de răspuns a acestuia, precum și după caz, a entității cu care a fost încheiat contract, convenție de colaborare
sau protocol;
b) realizarea intervenției propriu-zise de către Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica;
c) acordarea de sprijin la intervenție, cu tehnică și personal specializat, de către entitatea cu care a fost
încheiat contract, convenție de colaborare sau protocol;
d) participarea la intervenție, cu tehnică și personal specializat, a structurilor profesioniste de intervenție ale
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al județului Arad.
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ORGANIGRAMA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ PECICA
( serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă. cat. V 3 )
Aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Oras Pecica cu numărul …....../ 2020
nr.c
rt.

POSTUL

angajati

voluntari

1

ŞEF SERVICIU

2

COMPARTIMENT PREVENIRE

7

7

3

ŞEF FORMAŢIE INTERVENŢIE

1

1

4
5

GRUPĂ I STINGERE INCENDII
GRUPĂ II STINGERE INCENDII
Echipa specializata de avertizare alarmare căutare - deblocare - salvare –
evacuare
Conducator autospeciala / echipa
specializata avertizare - alarmare

5
5

5
5

14

14

6

7

1

total
1

5

5

ŞEF SERVICIU

FORMAŢIUNE DE INTERVENŢIE

COMPARTIMENT
PREVENIRE

ŞEF FORMAŢIE DE INTERVENŢIE

GRUPĂ I
STINGEREA
INCENDIILOR

1x 5

PRIMAR
ANTAL PETRU

GRUPĂ II
STINGEREA
INCENDIILOR

1x 5

Echipa specializata de avertizare
- alarmare căutare - deblocare - salvare –
evacuare

1 x 14

COMPONENTA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU
SITUATII DE URGENTA AL ORASULUI PECICA

COMPARTIMENT

NUME, PRENUME

Functia

Sef SVSU

MOCANU LUCIAN IOAN

Sef SVSU

PREVENIRE

STAN MIHAIL

Sef comp.

MOLDOVAN LIVIU
GYORGY VILMOS
HAZI IOAN

Specialist
prevenire

TAŞCĂ GHEORGHE
HEDEȘAN ALIN
BRIE CATALIN
Şef Formatie de
interventie

Grupa de
interventie 1
FORMATIA DE
INTERVENTIE

MEGYES PETRU

Sef interventie

HORVATH ROBERT

Sef grupa

JUNCAN CLAUDIU/
MOLDOVAN SILVIU

Conducator
autospeciala

VLAȘIN DUMITRU
HEDEŞAN ANDREI
CUPCEA NARCIS
Grupa de
interventie 2

Servant
pompier

HEDEŞAN FLORIN

Sef grupa

TOT ŞTEFAN
NAGY IOAN

Conducator
autospeciala

ŞICULAN IOAN
KONDRAT RĂZVAN
GLADIȘ EMANUEL
ŞICULAN IOAN
Echipa specializata de avertizare alarmare căutare - deblocare - salvare - evacuare

Servant
pompier
Sef Echipa

GORGAN DANIEL
ROSU OVIDIU ADRIAN
VLAȘIN DUMITRU
LAZAN DENIS

Specialist

BRIE CATALIN
HEDEȘAN ALIN
GYORGY VILMOS
ANTON IONUȚ ALEX

ROMANIA
JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

Aprob
Primar ,

ORAS PECICA

ANTAL PETRU

NORMA DE DOTARE A SERVICIULUI VOLUNTAR
PENTRU SITUATII DE URGENTA AL ORASULUI PECICA
A. Norma de dotare cu echipament de protecție a personalului Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta Pecica
a) Șef serviciu:
1. costum de protecție tip pompier;

1 costum

2. cizme scurte din piele cu branț metalic;

1 pereche

3. cască de protecție cu vizor;

1 buc.

4. brâu pompier (centură de siguranță);

1 buc.

5. mănuși de protecție.

1 pereche

b) Membrii grupelor de intervenție:
1. costum de protecție tip pompier;

10 costume

2. bocanci cu bombeu din piele tip pompier

10 perechi

3. cască de protecție cu vizor;

10 buc.

4. brâu pompier (centură de siguranță);

10 buc.

5. aparat de respirat cu aer comprimat ;

10 buc

6. mănuși de protecție.

10 perechi

c) Membrii echipei specializate .
1. costum de protecție tip pompier;

7 costume

2. bocanci cu bombeu din piele ;

7 perechi

3. cască de protecție cu vizor;

7 buc.

4. brâu pompier (centură de siguranță);

7 buc.

5. mănuși de protecție.

7 buc

d) Membrii echipei de prevenire
1. costum de protecție;

7 costume

2. bocanci;

7 perechi

3. cască de protecție;

7 buc

4. brâu pompier (centură de siguranță);

7 buc

5. mănuși de protecție.

7 perechi

Șef S.V.S.U.
Mocanu Lucian Ioan

B. Dotarea spațiilor aferente Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pecica
a) Spații pentru garare/revizie mijloace de intervenție:
1. spații pentru gararea/depozitarea, adăpostirea și întreținerea 1
materialelor/mijloacelor tehnice, încălzite pe timpul sezonului rece;
2. utilaje și scule adecvate lucrărilor de întreținere și reparații.
B. Dotarea unei autospeciale de stingere cu apă și spumă
Nr.
Denumire
crt.
1 furtun de refulare tip C
2 furtun de refulare tip B
3 țeavă de refulare tip C
4 găleată tablă pompieri
5 distribuitor B-C , C-B
6 hidrant portativ + cheie
7 aparat spălat furtune
8 furtun tip D
9 țeavă refulare tip D
10 țeavă refulare tip B
11 ejector pentru ape mici
reducții de racorduri:
12 - tip A-B;
- tip B-C. C.-D.
13 amestecător de linie
14 țeavă generatoare de spumă mecanică
15 aparate de respirat cu aer comprimat
16 butelie cu aer comprimat, de rezervă
17 coardă de salvare
18 cordiță de salvare
19 topor târnăcop + toc
20 toporaș + toc
21 cange
22 rangă oțel
23 proiector mobil + încărcător
24 stație emisie-recepție
25 bobină pentru cablu de 50 m
26 punte de trecere peste furtun
27 ferăstrău mecanic (drujbă)
28 lanternă cască pompier
29 trusă chei auto + cric auto
fașă pentru furtun:
30 - tip B;
- tip C.
31 scară de fereastră aluminiu
32 scară culisabilă 3 elemenți 9m

1 Trusa scule

Nr. bucăți
15
6
4

2
2
2 set
1
4
2
2
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
4
4
1
1

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

stingător tip P 6
trusă sanitară omologată RAR
lopată cu coadă
cazma cu coadă
ferăstrău manual
motopompă apă
canistră combustibil omologată
cheie hidrant subteran
cheie hidrant suprateran
cizme cauciuc
prezante pompieri
costum gală +chipiu
drapel luptă PSI

4
1
2
2
1
1
2
1
1
5perechi.
5
10
1

C. Dotarea echipei specializate

Nr.
crt.

Tipul echipei specializate

1

Stingere incendii

2

Avertizare-alarmare-căutare-deblocaresalvare-evacuare

3

Cercetare-intervenție

INIȚIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU

Dotare minimă/echipă
- 6 furtunuri tip C
- 2 țevi de refulare**
- 1 aparat de respirat cu aer comprimat (1
butelie de rezervă)
- 3 lanterne
- hidrant portativ cu cheie
- unelte de deblocare-salvare
- targă - 1
- vestă reflectorizantă - 1/persoană
- lanternă - 1/persoană
- mijloace de avertizare-alarmare
- echipament detecție - 1
- complet de protecție CBRN-1/persoană

