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DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI
VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ DIN
COMUNA CIUMANI
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art.1 Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă din comuna Ciumani s-a
constituit în anul 2005 prin HCl nr.40/2005 în subordinea Consiliului Local al Comunei
Ciumani în scopul desfăşurării activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă, intervenţia
operativă pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă, apărarea vieţii,
avutului public şi/sau a celui privat, a bunurilor şi mediului împotriva incendiilor şi a altor
calamităţi, precum şi realizarea măsurilor de protecţie civilă în sectorul de competenţă.
Primele înregistrări despre Asociația Pompierilor Voluntari, avem din anul 1886.
În anul 2008 a fost angajat primul șef serviciu, până atunci această funcție fiind
îndeplinită de voluntari.
Art.2 Se înființează Serviciul voluntar pentru situații de urgență a
Comunei Ciumani, prin prezentul regulament de organizare și funcționare, ca Serviciu
Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Ciumani, Județul
Harghita, de tip V2, conform prevederilor Ordinului Ministerului Afacerilor Interne
nr.75/2019 privind aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și
dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.
Art.3 Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă îşi îndeplineşte
atribuţiile legale şi prestează servicii într-un sector de competenţă stabilit cu acordul
Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita.
(2) Sectorul de competenţă cuprinde obligatoriu teritoriul Comunei Ciumani.
(3) Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă are încheiat contracte pentru
asigurarea intervenţiei în situaţii de urgenţă cu serviciile voluntare din comunele învecinate
Suseni și Joseni cu acordul Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă „Oltul” al judeţului
Harghita, în condiţiile legii.
(4) Constituirea şi dimensionarea structurilor serviciilor voluntare pentru
situaţii de urgenţă se face pe baza următoarelor criterii:
a) numărul de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective;
b) distanţa faţă de structurile de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de
urgenţă;
c) tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă şi concluziile rezultate din Planul
de analiză şi acoperire a riscurilor,
d) destinaţia, numărul de utilizatori şi/sau suprafaţa construcţiilor/aferentă utilajelor şi
instalaţiilor tehnologice şi nivelul riscului de incendiu;
e) asigurarea timpului de răspuns;
f) asigurarea permanentă a intervenţiei;
g) dotarea cu instalaţii de stingere a incendiilor.
Art.4 Riscurile gestionate de Serviciul voluntar pentru situații de urgență din
comuna Ciumani sunt cele enumerate și analizate în Planul de Analiză și Acoperire a
Riscurilor din comuna Ciumani, aprobată prin hotărâre a Consiliului Local Ciumani, care
sunt următoarele:
a) furtuni,vânt puternic şi/sau precipitaţii masive şi/sau căderi de grindină
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b)
c)
d)
e)

inundaţii;
secetă;
îngheţ, poduri şi baraje de gheaţă pe apă,căderi masive de zăpadă,chiciură,polei.
incendiile de pădure, incendii la fondul forestier, incendii de vegetaţie uscată sau
culturi de cereale păioase.
f) cutremure de pământ.
Art.5 Serviciul voluntar se încadrează cu personal angajat şi cu personal
voluntar. Personalul angajat şi cel voluntar trebuie să corespundă cerinţelor de pregătire
fizică şi psihică şi să aibă aptitudinile necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor.

Art.6 Funcţiile de Şef serviciu şi conducătorul autospecialei este încadrată
în mod obligatoriu cu personal angajat:
a) Șef serviciu – Cod COR 541901
b) Șofer – Cod COR 833101.
CAPITOLUL II
Organizarea și atribuțiile serviciului
A. Organizarea Serviciului voluntar pentru situații de urgență
Art.7
(1) Serviciul voluntar este condus de un şef serviciu, profesionist în
domeniu, şi are în structură:
a) compartiment pentru prevenire;
b) formaţia de intervenţie cu 3 grupe de intervenţie şi o echipă specializată.

Art.8

Șeful serviciului voluntar trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă avizul Inspectoratului pentru siuații de urgență ”Oltul” al județului Harghita;
b) să fie apt din punct de vedere fizic, medical și psihologic.

Art.9
Compartimentul pentru prevenire are în compunere:
a) un specialist pentru activitatea de prevenire pentru instituţiile publice şi operatorii
economici din subordinea Consiliului Local al Comunei Ciumani;
b) şi 4 specialişti pentru locuinţele individuale sau gospodăriile cetăţenești.
Art.10 Cele 3 grupe de intervenţie încadrează o autospecială de stingere cu apă și
spumă tip DAF , de capacitate medie cu un rezervor de 2000 litri, folosită pentru
îndeplinirea atribuţiilor, din dotarea serviciului voluntar. Fiecare grupă are un șef de grupă de
intervenție și 3 servanți pompieri și conducător autospecială, pe fiecare tură. Grupele de
intervenție mai au pentru rezervă și o autospecială de stingere cu apă tip Steyr cu un rezervor
de 2000 l (fără inspecție tehnică periodică).
Art.11Echipa specializată este constituită în funcţie de tipurile de riscuri identificate
în Comuna Ciumani pe următoarele domenii:
a) Avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare, cu un șef de
echipă și 3 membrii.
Art.12 Structura organizatorică a serviciului voluntar este prevăzută în Anexa nr.1 a
prezentului regulament.
Art.13 Şeful serviciului voluntar se subordonează preşedintelui comitetului local
pentru situaţii de urgenţă, iar personalul serviciului voluntar se subordonează şefului
serviciului.
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Art.14 Personalul angajat şi cel voluntar îşi îndeplinesc atribuţiunile funcţionale
prevăzute în prezentul regulament, în cadrul compartimentului, formaţiei, grupei sau echipei
specializate în care este încadrat.
B. Atribuțiile Serviciului voluntar pentru situații de urgență
Art.15 Atribuții generale ale serviciului
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.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Art.16 Compartimentul pentru prevenire îndeplineşte următoarele atribuţii:
verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor de apărare
împotriva incendiilor şi protecţie civilă, atât la domeniul public cât şi la cel privat, în
sectorul de competenţă;
asigurară respectarea prevederilor actelor normative şi ale celorlalte reglementări privind
apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă în sectorul de competenţă încredinţat;
identifică, evaluează şi analizează pericolele potenţiale prin aprecierea posibilităţilor de
apariţie a lor şi a consecinţelor acestora asupra vieţii oamenilor, mediului şi bunurilor
materiale;
prevene producerea unor situaţii de urgenţă prin acţiuni de îndrumare şi control la
instituţiile publice şi gospodăriile/locuinţele individuale ale populaţiei, în sectorul de
competenţă;
desfăşoară activităţi de informare şi instruire a populaţiei şi salariaţilor privind
cunoaşterea tipurilor de risc specifice sectorului de competenţă, a măsurilor de prevenire a
acestora, precum şi a modului de comportare în situaţii de urgenţă;
participă la elaborarea reglementărilor specifice sectorului de competenţă, emise de
autoritatea locală în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă;
elaborează programul de măsuri în vederea acordării asistenţei pentru prevenirea
situaţiilor de urgenţă, la gospodăriile populaţiei;
participă la identificarea resurselor umane şi materiale disponibile pentru răspuns în
situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora;
constată şi informează, personalul abilitat să sancţioneze conform legii, despre încălcarea
dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;
participă la concursuri profesionale cu serviciile voluntare, precum şi la acţiuni educative
cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli;
îndeplineşte alte sarcini stabilite prin lege sau hotărâri ale consiliului local.

Art.17 Grupele de intervenţii cu autospecială de stins incendii
îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) participă cu forţe proprii sau în cooperare cu alte forţe la operaţiuni şi activităţi de limitare
şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă;
b) identifică sursele de alimentare cu apă necesare intervenţiei în sectorul de competenţă şi o
utilizează gratuit, indiferent de sursa din care provine;
c) se deplasează cu autospecialele şi mijloacele tehnice din dotare la locul intervenţiei, pe
drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice ori pe alte terenuri, indiferent de forma
de proprietate, dacă cerinţele de operativitate şi de lucru impun aceasta;
d) solicită organelor abilitate oprirea ori limitarea traficului public în zona desfăşurării
acţiunilor de intervenţie;
e) intră, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, în orice incintă a organismelor şi
organizaţiilor, instituţiilor şi operatorilor economici;
f) intră în locuinţele persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimţământul acestora, în
condiţiile prevăzute de lege, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice. În cazul în care se
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impune înlăturarea unor factori de risc, care prin iminenţa ameninţării lor pot declanşa o
situaţie de urgenţă, consimţământul nu este necesar;
g) solicită sprijinul autorităţilor publice, mijloacelor de informare în masă şi cetăţenilor
pentru luarea măsurilor urgente în vederea prevenirii, limitării sau înlăturării unor
pericole iminente ce pot provoca situaţii de urgenţă;
h) participă, împreună cu organele abilitate de lege, la stabilirea cauzelor probabile producerii
situaţiilor de urgenţă şi participă, la cererea acestora, la identificarea şi stabilirea factorilor
de risc şi împrejurărilor care au generat situaţiile de urgenţă;
i) execută acţiuni de intervenţie pentru localizarea şi stingerea incendiilor, salvarea
oamenilor, acordarea primului ajutor protecţia bunurilor şi mediului precum şi limitarea
efectelor acestora;
j) acordă ajutor, în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţa este pusă în pericol în caz de
explozie, inundaţii, alunecări de teren, accidente sau alte tipuri de dezastre.
k) participa la exerciţii şi aplicaţii practice de intervenţie;
l) execută activități de stingere a pădurilor prin limitare a propagării incendiului prin
curățarea terenului din fața focului ;
m) izolează incendiul prin crearea de fâșii izolatoare, realizează baraje în jurul acestora prin
doborârea copacilor apropiați , precum curăță zona de doborâturi de orice vegetație care
ar contribui la propagarea incendiului;
n) folosește tehnica de stingere prin baterea focarelor pe direcțiile de înaintare sauprin
aruncarea pământului pentru înăbușirea incendiului;
o) execută alte sarcini şi misiuni în legătură cu atribuţiile serviciului voluntar, stabilite de şeful
serviciului ori de preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă.
Art.18 Echipa de
avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvareevacuare are următoarele atribuţii:
a) asigură întreținerea, exploatarea și funcționarea aparaturii și mijloacelor de transmisiuni,
înștiințare-alarmare;
b) asigură fluxul informațional între eșalonul superior cu comitetul local pentru situații de
urgență și centrul operativ;
c) asigură primirea și transmiterea cu prioritate a semnalelor de înștiințare și alarmare a
populației și a salariaților, privind iminența producerii unor situații de urgență pe teritoriul
localității, folosind sistemul de alarmare sau alte mijloace avute la dispoziție;
d) execută operaţiuni de căutare a persoanelor prinse sub dărâmături sau a celor dispărute
ca urmare a inundaţiilor ori viiturilor, cercetarea de radiaţie, chimică şi pirotehnică,
marchează şi izolează raionul afectat;
e) înlătură dărâmăturile, creează căi de accese spre locurile de intervenție a forțelor proprii și
a celor cu care cooperează și a căilor de evacuare a răniților și contaminaților;
f) deblochează adăposturile, localizează și înlătură avariile care pun în pericol viața
oamenilor și a bunurilor materiale;
g) execută lucrări de sprijinire sau dărâmare a elementelor de construcții ce prezintă pericol,
localizează și limitează avariile la rețelele de utilitate publică care prezintă pericol pentru
personalul de intervenție sau cel afectat;
h) organizează, asigură paza şi interzice accesul în perimetrul afectat;
i) amenajează şi instalează punctele de adunare şi evacuare a răniţilor (intoxicaţilor);
j) strânge răniţii, bolnavii şi intoxicaţii din raionul (obiectivul) afectat de dezastre şi
transportă acestea la punctul de adunare a răniţilor (intoxicaţilor);
k) acordă primul ajutor ;
l) execută triajul bolnavilor, răniţilor şi intoxicaţilor;
m) supraveghează respectarea cu rigurozitate a măsurilor sanitaro-igienice pe timpul asanării
teritoriului din raioanele afectate;
n) supraveghează personalul pe timpul executării decontaminării totale în puncte de
decontaminare personal;
o) transmite informaţiile privind caracteristicile raionului afectat la centrul operativ;
p) execută observarea spaţiului aerian şi terestru, precum şi evoluţia fenomenelor
meteorologice, în limita vizibilităţii directe;
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q) cercetează căile, raioanele de evacuare şi itinerarele de deplasare;
r) controlează şi execută camuflarea luminilor;
s) evacuează apele ce prezintă pericol pentru personalul de intervenţie şi pentru cei surprinşi
la locul intervenţiei;
t) organizează acțiunile de evacuare, punctele de adunare, îmbarcare-debarcare și repartiție
a sinistraților;
u) îndeplineşte orice alte sarcini legate de atribuţiile serviciului stabilite de şeful serviciului.
CAPITOLUL III
Atribuţiile personalului din structura serviciului voluntar
Art.19 Şeful serviciului voluntar:
a) răspunde de pregătirea, capacitatea de răspuns, disciplina şi întreaga activitate a
personalului din structura acestuia, având următoarele atribuţii principale:
b) conduce şi coordonează activităţiile serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă și
îndeplinește și funcția de agent de inundații la nivelul comunei Ciumani.
c) planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru verificarea
viabilităţii documentelor operative;
d) efectuează activităţi de analiză, evaluare şi sinteză referitoare la situaţiile de urgenţă din
competenţă;
e) elaborează concepţia specifică privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea
acţiunilor de răspuns, precum şi concepţia de acţiune în situaţii de urgenţă, conform
reglementărilor în vigoare, emise în baza răspunderilor privind tipurile de risc gestionate
şi funcţiile de sprijin îndeplinite;
f) urmăreşte aplicarea prevederilor regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
şi a planurilor de intervenţie/cooperare specifice tipurilor de riscuri;
g) centralizează solicitările privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea funcţiilor de
sprijin, premergător şi în timpul situaţiilor de urgenţă, şi le înaintează organismelor
abilitate să le soluţioneze;
h) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă date în competenţă;
i) evaluează consecinţele probabile ale surselor de risc;
j) organizează, desfăşoară şi conduce nemijlocit pregătirea de specialitate a personalului,
întocmind în acest sens documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a
activităţilor serviciului voluntare pentru situaţii de urgenţă,
k) organizează şi conduce activitatea de prevenire a incendiilor şi protecţie civilă, controlează
respectarea în sectorul de competenţă a regulilor şi măsurilor din domeniul situaţiilor de
urgenţă, ia măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate, verificând modul de
executare a controalelor la gospodăriile populaţiei;
l) execută instructajul introductiv general şi ţine evidenţa personalului instruit. Sprijină şefii
grupelor de intervenţie şi a echipelor specializate în executarea instruirii de specialitate a
personalului din subordine;
m) întocmeşte organizarea intervenţiei pe ture de serviciu;
n) verifică şi asigură ca toate autospecialele, utilajele, instalaţiile, aparatele, echipamentele de
protecţie şi substanţele de stingere din dotarea serviciului voluntar să fie în permanentă
stare de funcţionare sau de utilizare;
o) verifică modul de întocmire a documentelor operative;
p) conduce şi participă efectiv la acţiunile de stingere a incendiilor, salvarea oamenilor,
animalelor şi bunurilor materiale ce se află în pericol în caz de incendiu sau alte calamităţi
naturale ori catastrofe, la acţiunile de intervenţie la inundaţii, evacuarea apei din subsoluri,
canale tehnologice şi alte puncte, efectuarea deblocărilor şi înlăturarea dărâmăturilor
provocate de calamităţi naturale sau catastrofe, la prevenirea şi stingerea incendiilor pe
timpul repunerii în funcţiune a instalaţiilor tehnologice avariate, etc;
q) participă la cursurile de pregătire şi specializare organizate de către inspectoratele judeţene
pentru situaţii de urgenţă;
r) participă la elaborarea planurilor de intervenţie (de răspuns) în funcţie de riscurile
identificate în sectorul de competenţă;
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s) face propuneri factorilor de decizie pentru recompensarea sau sancţionarea personalului
din subordine;
t) face propuneri personalului împuternicit, potrivit legii, pentru sancţionarea încălcărilor de
la normele de prevenire şi măsurilor de protecţie civilă;
u) informează periodic în şedinţele consiliului local asupra activităţii desfăşurate de serviciul
voluntar;
v) instruieşte periodic personalul din subordine privind normele şi regulile de protecţie şi
tehnica securităţii muncii;
w) face propuneri şi ţine evidenţa referatelor prin care se solicită completarea dotării
serviciului voluntar.
x) evaluează anual personalul voluntar.
Art.20 Atribuţiile şefului compartimentului pentru prevenire:
a) prevenirea riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă prin activităţi de informare
preventivă, îndrumare şi control;
b) participă la elaborarea reglementărilor specifice sectorului de competenţă, emise de
autoritatea locală în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă;
c) desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea de către cetăţeni a
tipurilor de risc specifici sectorului de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a
conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;
d) verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor stabilite
pentru managementul situaţiilor de urgenţă, atât la domeniul public cât şi la cel privat din
sectorul de competenţă;
e) elaborează programul de măsuri în vederea acordării asistenţei pentru prevenirea
situaţiilor de urgenţă, la gospodăriile populaţiei;
f) participă la identificarea resurselor umane şi materiale disponibile pentru răspuns în
situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora;
g) constată şi informează personalul abilitat să sancţioneze, conform legii, despre încălcarea
dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;
h) îndeplineşte alte sarcini stabilite prin lege sau hotărâri ale consiliului local.
Art.21 Atribuţiile şefilor grupelor de intervenţii cu autospecială:
a) verifică la intrarea în serviciu prezenţa personalului încadrat, capacitatea acestora de a-şi
îndeplini atribuţiunile funcţionale, starea de funcţionare a mijloacelor tehnice de
intervenţie şi ia măsuri pentru completarea cu personal voluntar a grupei, pe tura de
serviciu conform prevederilor instrucţiunilor tehnice ale autospecialelor;
b) participă la întocmirea programului de pregătire a personalului din subordine,
organizează, desfăşoară şi conduce nemijlocit pregătirea personalului, conform
programului stabilit şi execută activităţi de evaluare acestuia;
c) participă la organizarea şi conducerea activităţii de prevenire a incendiilor şi protecţie
civilă, controlează respectarea în sectorul de competenţă a regulilor şi măsurilor de
prevenire a incendiilor şi protecţie civilă, ia măsuri pentru înlăturarea neregulilor
constatate, verificând modul de executare a controalelor la gospodăriile populaţiei;
d) execută instructajul introductiv general şi ţine evidenţa personalului instruit;
e) verifică şi asigură ca toate autospecialele, utilajele, instalaţiile, aparatele, echipamentele de
protecţie şi substanţele de stingere din dotarea grupei să fie în permanentă stare de
funcţionare sau de utilizare şi întocmeşte documentele operative;
f) conduce şi participă efectiv la acţiunile de stingere a incendiilor şi salvarea persoanelor şi
bunurilor materiale ce se află în pericol în caz de incendiu sau de calamităţi naturale ori
catastrofe; la acţiunile de intervenţie în situaţii de inundaţii, evacuarea apei din subsoluri,
canale tehnologice şi alte puncte, efectuarea deblocărilor şi înlăturarea dărâmăturilor
provocate de calamităţi naturale sau de catastrofe; la prevenirea şi stingerea incendiilor pe
timpul repunerii în funcţiune a instalaţiilor tehnologice avariate de calamităţi naturale sau
catastrofe;
g) participă la cursurile de pregătire şi specializare organizate de către inspectoratele judeţene
pentru situaţii de urgenţă;
h) îndeplineşte orice alte sarcini legate de atribuţiile serviciului stabilite de şeful serviciului.
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Art.22 Atribuţiile şefului echipei de avertizare-alarmare-căutaredeblocare-salvare-evacuare :
a) conduce operaţiunile de căutare a persoanelor prinse sub dărâmături sau a celor
dispărute ca urmare a inundaţiilor, viiturilor, ori alte dezastre;
b) conduce acţiunile echipei de amenajarea şi instalarea punctelor de adunare a răniţilor sau
intoxicaţilor;
c) coordonează strângerea răniţilor, bolnavilor şi intoxicaţilor din raionul (obiectivul) afectat
de dezastre şi transportul acestora la punctul de adunare a răniţilor (intoxicaţilor);
d) conduce acţiunile de acordarea primului ajutor, transportul răniţilor şi intoxicaţilor la
punctul de adunare, precum şi triajul acestora;
e) coordonează executarea unor măsuri sanitaro-antiepidemice şi profilactice,
supravegherea respectării cu rigurozitate a măsurilor igienico-sanitare pe timpul asanării
teritoriului din raioanele afectate;
f) organizează acţiunile de evacuare, punctele de adunare, îmbarcare-debarcare şi repartiţie
a sinistraţilor;
g) organizează instalarea, dotarea şi funcţionarea adăposturilor şi taberelor de sinistraţi;
h) asigură menţinerea ordinii interioare în adăposturi şi tabere de sinistraţi;
i) transmite informaţiile privind caracteristicile raionului afectat la centrul operativ;
j) execută observarea spaţiului aerian şi terestru, precum şi evoluţia fenomenelor
meteorologice, în limita vizibilităţii directe;
k) cercetează căile, raioanele de evacuare şi itinerarele de deplasare;
l) controlează şi execută camuflarea luminilor;
m) participă alături de grupa de intervenţie la înlăturarea efectelor negative ale dezastrelor;
n) conduce executarea cercetării de radiaţie, chimică şi pirotehnică, marcarea şi izolarea
raionul afectat;
o) urmăreşte organizarea şi asigurarea pazei şi interzicerii accesului în perimetrul marcat;
p) asigură transmiterea informaţiile privind caracteristicile raionului afectat la centrul
operativ;
q) coordonează executarea observării spaţiului aerian şi terestru, precum şi evoluţia
fenomenelor meteorologice, în limita vizibilităţii;
r) conduce operaţiunile de cercetare a căilor, raioanelor de evacuare şi itinerarelor de
deplasare ;
s) conduce şi coordonează misiunile echipei, privind înlăturarea dărâmăturilor, crearea
căilor de acces spre locurile de intervenţie a forţelor proprii şi a celor cu care cooperează, a
căilor de evacuare a răniţilor şi contaminaţilor, de deblocare a adăposturilor, localizarea şi
înlăturarea avariilor care pun în pericol viaţa oamenilor şi a bunurilor materiale;
t) supraveghează şi coordonează executarea lucrărilor de sprijinire sau dărâmare a
elementelor de construcţii ce prezintă pericol;
u) execută acţiuni de localizare şi limitare a avariilor la reţelele de utilitate publică care
prezintă pericol pentru personalul de intervenţie sau cel afectat;
v) asigură împreună cu echipa, evacuarea apelor ce prezintă pericol pentru personalul de
intervenţie şi pentru cei surprinşi la locul intervenţiei;
w) îndeplineşte orice alte sarcini legate de atribuţiile serviciului stabilite de şeful serviciului
Art.23 Atribuţiile conducătorului autospecialei de intervenţie:
a) răspunde de menţinerea în permanentă stare de operativitate a autospecialei pe care este
încadrat, cunoaşte caracteristicile tehnico-tactice, modul de lucru cu instalaţiile speciale şi
de exploatare a acesteia;
b) execută la timp lucrările de întreţinere conform planificării şi operaţiunilor preventive
prevăzute de normele tehnice în vigoare, aduce la cunoştinţă şefului grupei de intervenţie
despre orice defecţiune apărută la autospeciala pe care o are în primire şi ia măsuri de
remediere a acestora;
c) participă la intervenţii folosind cât mai judicios mijloacele tehnice din dotare, respectă
regulile şi instrucţiunile de utilizare a acestora;
d) respectă regulile privind circulaţia rutieră pe drumurile publice;
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e) se deplasează cu autospecialele şi mijloacele tehnice din dotare la locul intervenţiei, pe
drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice ori pe terenuri, indiferent de forma de
proprietate, dacă cerinţele de operativitate şi de lucru impun aceasta;
f) comunică șefului serviciului voluntar ori de câte ori absentează, pe o durată mai mare de
24 ore din localitate;
g) solicită organelor abilitate oprirea ori limitarea traficului public în zona desfăşurării
operaţiunilor de intervenţie.
Art.24 Atribuţiile servanților pompieri:
a) se subordonează şefului formaţiei de intervenţie şi şefului serviciului voluntar;
b) participă la toate activităţile de pregătire şi instruire de specialitate planificate şi organizate
în cadrul serviciului, execută antrenament pentru perfecţionarea deprinderilor de
mânuire corectă a utilajelor, accesoriilor şi echipamentului din dotare;
c) respectă întocmai programul de activitate stabilit, regulile de ordine interioară şi disciplina
muncii şi nu părăseşte serviciul până la sosirea în serviciu a personalului de schimb;
d) urmăreşte menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor tehnice de intervenţie şi de
alarmare-alertare din dotarea serviciului voluntar;
e) execută verificările, întreţinerile şi reparaţiile curente la tehnica din dotare, respectând
instrucţiunile tehnice şi metodologice stabilite pentru astfel de operaţiuni;
f) participă efectiv la acţiunile de stingere a incendiilor, de salvare a persoanelor bunurilor şi
de înlăturare a urmărilor calamităţilor naturale sau catastrofelor;
g) execută lucrările de întreţinere la utilajele şi accesoriile din dotare, pe care le deserveşte,
precum şi a echipamentului de protecţie;
h) respectă regulile de protecţia muncii pe timpul intervenţiilor, şedinţelor de pregătire,
exerciţiilor şi aplicaţiilor;
i) comunică sefului serviciului voluntar ori de câte ori absentează, pe o durată mai mare de
24 ore din localitate.
j) îndeplineşte orice alte sarcini legate de atribuţiile serviciului sau stabilite de şeful grupei.
Art.25 Atribuţiile membrilor echipei de avertizare-alarmare-căutaredeblocare-salvare-evacuare :
a) asigură întreținerea, exploatarea și funcționarea aparaturii și mijloacelor de transmisiuni,
înștiințare-alarmare;
b) asigură fluxul informațional între eșalonul superior cu comitetul local pentru situații de
urgență și centrul operativ;
c) asigură primirea și transmiterea cu prioritate a semnalelor de înștiințare și alarmare a
populației și a salariaților, privind iminența producerii unor situații de urgență pe teritoriul
localității, folosind sistemul de alarmare sau alte mijloace avute la dispoziție;
d) execută operaţiuni de căutare a persoanelor prinse sub dărâmături sau a celor dispărute
ca urmare a inundaţiilor ori viiturilor, cercetarea de radiaţie, chimică şi pirotehnică,
marchează şi izolează raionul afectat;
e) înlătură dărâmăturile, creează căi de accese spre locurile de intervenție a forțelor proprii și
a celor cu care cooperează și a căilor de evacuare a răniților și contaminaților;
f) deblochează adăposturile, localizează și înlătură avariile care pun în pericol viața
oamenilor și a bunurilor materiale;
g) execută lucrări de sprijinire sau dărâmare a elementelor de construcții ce prezintă pericol,
localizează și limitează avariile la rețelele de utilitate publică care prezintă pericol pentru
personalul de intervenție sau cel afectat;
h) organizează, asigură paza şi interzice accesul în perimetrul afectat;
i) amenajează şi instalează punctele de adunare şi evacuare a răniţilor (intoxicaţilor);
j) strânge răniţii, bolnavii şi intoxicaţii din raionul (obiectivul) afectat de dezastre şi
transportă acestea la punctul de adunare a răniţilor (intoxicaţilor);
k) acordă primul ajutor ;
l) execută triajul bolnavilor, răniţilor şi intoxicaţilor;
m) supraveghează respectarea cu rigurozitate a măsurilor sanitaro-igienice pe timpul asanării
teritoriului din raioanele afectate;
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n) supraveghează personalul pe timpul executării decontaminării totale în puncte de
decontaminare personal;
o) transmite informaţiile privind caracteristicile raionului afectat la centrul operativ;
p) execută observarea spaţiului aerian şi terestru, precum şi evoluţia fenomenelor
meteorologice, în limita vizibilităţii directe;
q) cercetează căile, raioanele de evacuare şi itinerarele de deplasare;
r) controlează şi execută camuflarea luminilor;
s) evacuează apele ce prezintă pericol pentru personalul de intervenţie şi pentru cei surprinşi
la locul intervenţiei;
t) organizează acțiunile de evacuare, punctele de adunare, îmbarcare-debarcare și repartiție
a sinistraților;
u) îndeplineşte orice alte sarcini legate de atribuţiile serviciului stabilite de şeful serviciului.
v) comunică șefului serviciului voluntar ori de câte ori absentează, pe o durată mai mare de
24 ore din localitate;
w) îndeplineşte orice alte sarcini legate de atribuţiile serviciului stabilite de şeful serviciului.
CAPITOLUL V
Gestionarea patrimoniului serviciului voluntar
Art.26 Gestionarea materialelor serviciului voluntar se execută de către şeful de
serviciu în baza inventarului de patrimoniu, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art.27 Exploatarea dotărilor din cadrul Serviciului voluntar pentru situații de
urgență se efectuează sub conducerea șefului serviciului și se execută în cadrul exercițiilor,
pregătirilor, concursurilor și intervențiilor.
Art.28 Întreținerea autospecialei, a autoutilitarului, precum a celorlalte dotări se
exercită la un atelier autorizat pe bază de contract de servicii.
Art.29 Evidența patrimoniului Serviciului voluntar pentru situații de urgență a
comunei Ciumani este ținută de compartimentul contabilitate a Primăriei comunei Ciumani.
Anual este organizată inventarierea conform normelor în vigoare. Controlul patrimoniului se
exercită de către viceprimarul comunei Ciumani.
Art.30 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciului
voluntar se asigură din bugetul local, Capitolul II punctul 10, litera b, Protecţie civilă, care se
completează cu venituri extrabugetare, donaţii, sponsorizări şi alte surse, potrivit legii.
(2) Primarul comunei Ciumani răspunde de asigurarea tehnico-materială a serviciului
voluntar, verifică evidenţa contabilă a acestuia, răspunde de modul de depozitare şi folosire a
tehnicii, accesoriilor şi materialelor din dotare, controlează periodic starea de operativitate şi
stabileşte înlocuirea sau completarea acestora prin intermediul personalului propriu de
specialitate.
Art.31 Consiliul local stabileşte în condiţiile legii, anual, cuantumul taxelor privind
prestările de serviciu în domeniul situaţiilor de urgenţă şi asigură operaţionalizarea serviciului
voluntar în conformitate cu prevederile legale.
CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale
Art. 32 Cunoaşterea şi aplicarea întocmai a prevederilor prezentului regulament sunt
obligatorii pentru tot personalul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Art.33 Actualizarea prevederilor prezentului regulament se face anual sau ori de câte
ori este nevoie, modificările trebuiesc supuse aprobării consiliului local, avizate de către
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al Judeţului Harghita şi aduse la cunoştinţa
personalului serviciului voluntar.
Art.34 Prezentul regulament s-a aprobat în şedinţa consiliului local din data de mai
2021, dată la care acesta intră în vigoare.
CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL: Balogh Zita
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