
ROMÂNIA                   Anexa la Hotărârea 
JUDEȚUL IALOMIȚA              Nr. _____/_________2019 
 CONSILIUL LOCAL BUCU 

 
 

REGULAMENTUL 
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE 

URGENȚĂ 
 

CAPITOLUL I. 
DISPOZIȚII GENERALE 

 
Art. 1 (1) Serviciul voluntar pentru situații de urgență de tip V 1 este înființat în baza Hotărârii 

Consiliului local al comunei Bucu nr. ____ din __.12.2019 și îndeplinește atribuțiile în condițiile legii 
într-un sector de competență ce reprezintă teritoriul unității administrativ-teritoriale al comunei Bucu, 
stabilit cu avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „BARBU CATARGIU” al județului Ialomița. 

(2) Serviciul voluntar pentru situații de urgență al comunei Bucu își desfășoară activitatea în 
baza prezentului Regulament. 

(3) Serviciul voluntar pentru situații de urgență este componentă a sistemului local pentru 
managementul situațiilor de urgență. 

(4) Activitatea serviciul voluntar pentru situații de urgență este coordonată de primar, în calitate 
de președinte al Comitetului local pentru situații de urgență Bucu. 

Art. 2 Funcția de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență se stabilește și se încadrează 
prin hotărâre de consiliu local în mod obligatoriu, cu personal angajat, profesionist în domeniu conform 
art. 22, alin. (3) din Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 75/2019, pentru aprobarea 
Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și private pentru 
situații de urgență. 

Art. 3 Serviciul voluntar pentru situații de urgență se constituie și funcționează în subordinea 
Consiliului local Bucu, din a cărui structură organizatorică face parte, în scopul asigurării acoperirii 
riscurilor potențiale din sectorul de competență, atât din punct de vedere preventiv, cât și din punct de 
vedere operațional. Activitatea serviciului se desfășoară în domeniul apărării vieţii, avutului public 
şi/sau privat în situaţii de urgenţă. 

Art. 4 Constituirea, încadrarea şi dotarea serviciului voluntar sunt realizate în funcţie de:  
a) numărul de gospodării și / sau clădiri de locuit colective; 

În comuna Bucu sunt 1.025 de gospodării. 
b) distanţa faţă de structurile de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de 

urgenţă; 

Distanța față de cea mai apropiată subunitate a serviciilor profesioniste pentru situații de urgență 
este de 10 km, respectiv de Garda de intervenție Slobozia din cadrul Detașamentul de pompieri Slobozia. 

c)tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă şi concluziile rezultate din Planul de 

analiză şi  acoperire a riscurilor, întocmit potrivit Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi 

acoperire a  riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, aprobate 

prin Ordinul ministrului administraţiei  şi internelor nr. 132/2007; 

La nivelul comunei Bucu au fost identificate următoarele tipuri de riscuri: 
1. Riscuri naturale: 

- Cutremur 
- Inundații 
- Fenomene meteorologice periculoase 

2. Riscuri tehnologice: 
- Accident chimic 
- Incendii în masă 
- Accidente grave pe căile de transport 
- Eșecul utilităților publice 

3. Riscuri biologice: 
- epidemii 
- epizootii/zoonoze 



d)destinaţia, numărul de utilizatori şi/sau suprafaţa construcţiilor/aferentă utilajelor şi 

instalaţiilor tehnologice şi nivelul riscului de incendiu; 

Comuna Bucu are o suprafață de 4.262 ha, din care: 228 ha intravilan și 4.034 ha  extravilan. 
Numărul de locuitori este de 2.500. 

Având în vedere situația operativă din ultimii 5 ani, nivelul riscului de incendiu este mediu la 
gospodăriile populației și fermele dispuse în unitatea administrativ teritorială a comunei. 

e) asigurarea timpului de răspuns; 

Timpii de răspuns care s-au avut în vedere sunt: 
- la instituții și operatori economici din subordinea consiliului local este de 15 minute, 
- până în cel mai îndepărtat punct din unitatea administrativ teritorială este de 20 de minute. 
f) asigurarea permanentă a intervenției; 

Serviciul voluntar pentru situații de urgență al comunei Bucu asigură permanent intervenția în 
unitatea administrativ teritorială, astfel: 

- în situații de normalitate: în timpul programului de lucru 08.00 la 16.00 din locul de dispunere, 
iar în afara programului de lucru de la domiciliu; 

- la producerea unei situații de urgență sau când există premisa producerii iminente a unei situații 
de urgență, serviciul se desfășoară în ture. 

g) dotarea cu instalații de stingere a incendiilor; 

În comuna Bucu există rețea de hidranți stradali, care va fi dezvoltată permanent în vederea 
asigurării apei necesare pentru stingerea incendiilor. 

 
CAPITOLUL II. 

ORGANIZAREA ȘI ATRIBUȚIILE SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE 
URGENȚĂ 

 
Art. 5 Conducerea și structura organizatorică:  
(1) Structura organizatorică (organigrama) a Serviciului voluntar pentru situații de urgență 

(SVSU) al comunei Bucu este prezentată în anexa nr. 1 la prezentul regulament și care face parte 
integrantă din acesta. 

(2) Conducerea întregului Serviciu voluntar pentru situații de urgență este exercitată de către 
șeful serviciului. În absența justificată a șefului serviciului, conducerea serviciului este asigurată de șeful 
echipei specializate pentru stingerea incendiilor. 

(3) Conducerea compartimentului pentru prevenire este exercitată de șeful compartimentului 
pentru prevenire. În absența justificată a șefului compartimentului, conducerea este asigurată de șeful 
serviciului. 

(4) Conducerea echipelor specializate este exercitată de șefii de echipei. În absența justificată a 
șefului echipei, conducerea este asigurată de șeful serviciului. 

(5) Șeful Serviciul voluntar pentru situații de urgență are în subordine cele două componente 
(prevenire și intervenție), respectiv: compartimentul pentru prevenire și echipele specializate, și răspunde 
de organizarea și desfășurarea activității acestora în sectorul de competență. 

(6) În cadrul compartimentului de prevenire numărul de persoane cu atribuții în acest sens este 
stabilit ținându-se cont de următoarele: 

a. un specialist pentru toate instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea consiliului 
local (1 persoană); 

b. un specialist pentru 500 de gospodării (3 persoane); 
(7) Compartimentul de prevenire execută controale de prevenire la gospodăriile individuale ale 

populației, instituții și operatorii economici care își desfășoară activitatea în unitatea administrativ 
teritorială a comunei. 

(8) Echipele specializate sunt organizate astfel: 
a. 1 echipă specializată pentru stingerea incendiilor  
b. 3 echipe specializate pe tipuri de riscuri identificate în sectorul de competență, astfel: 

b.1. echipă specializată avertizare-alarmare 
b.2. echipă specializată căutare - deblocare 
b.3. echipă specializată salvare - evacuare  

(9) Echipele specializate de intervenție desfășoară activități de intervenție funcție de natura 
situației de urgență în sectorul de competență stabilit, sub conducerea nemijlocită a șefului serviciului;  



(10) Fiecare echipă de intervenție a fost dimensionată astfel încât să poată asigura intervenția 
operativă, atât individual, cât și în cooperare cu celelalte echipe sau structuri sosite la locul intervenției. 

(11) Personalul serviciului voluntar trebuie să fie apt din punct de vedere fizic, medical şi 
psihologic şi se compune, din: 

a) personal angajat pe funcțiile specifice serviciului; 
b) personal angajat pe alte funcţii ale autorității publice locale; 
c) personal voluntar. 

(12) Personalul angajat pe alte funcţii ale autorității publice locale poate fi încadrat în cadrul 
serviciului pe funcții stabilite pentru personalul voluntar. 

(13) Evaluarea personalului prevăzut la alin. (11) lit. a) și b) se  realizează: 
a) pentru aptitudinile fizice, la încadrare, pe baza baremelor prevăzute în anexa nr. 2; 
b) pentru aptitudinile medicale, la încadrare şi, ulterior, anual; 
c) pentru aptitudinile psihologice, la încadrare şi, ulterior, cel puţin o dată la 3 ani. 

(14) Evaluarea personalului prevăzut la alin. (11) lit. c) se realizează potrivit Statutului 
personalului voluntar  din serviciile de urgenţă voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.579/2005, cu modificările şi  completările ulterioare. 

 
Art. 6 Atribuțiile Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență:  
(1) Atribuții principale: 

a) execută activităţi de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în 
sectorul de competenţă;  

b) asigură coordonarea de specialitate a activităţilor de apărare împotriva incendiilor şi de 
protecţie civilă; 

c) desfăşoară activităţi de prevenire a riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă, prin 
acţiuni de îndrumare şi control;  

d) intervine în timp oportun pentru limitarea sau înlăturarea consecinţelor situaţiilor de 
urgenţă; 

e) intervine pentru ajutorarea şi salvarea oamenilor şi bunurilor materiale în caz de 
dezastre, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situaţii; 

f) planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru verificarea 
viabilităţii documentelor operative; 

g) participă la concursuri profesionale cu celelalte servicii voluntare, desfăşoară acţiuni 
educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli; 

h) desfăşoară activităţi de informare publică şi educaţie preventivă pentru cunoaşterea de 
către cetăţeni a tipurilor de risc specifice sectorului de competenţă, a măsurilor de prevenire, precum şi a 
conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă; 

i)  informează conducerea primăriei despre încălcările deosebite de la normele de 
prevenire şi despre situaţia de urgenţă, făcând propuneri menite să înlăture pericolul; 

j)  asigură menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de intervenţie, avertizare, 
anunţare şi semnalizare a incendiilor, a instalaţiilor de stingere, a surselor de alimentare cu apă şi a căilor 
de acces şi de intervenţie din cadrul localităţii; 

k) îndeplinește atribuțiile agentului de inundaţie, conform Ordinului comun, M.A.I. nr. 
192 din 2 august 2012 și M.M.P. Nr. 1.422 din 16 mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind 
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la 
construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră. 

l) pune în aplicare, în limita competențelor legale, măsurile stabilite și dispuse de 
comitetul local pentru situații de urgență pentru prevenirea situațiilor de urgență și asigurarea condițiilor 
minime de supraviețuire a populației în astfel de situații; 

(2) Pe baza hotărârii consiliului local şi în condiţiile prevăzute de lege, serviciul voluntar poate 
presta, contra cost, către orice persoană fizică sau juridică, fără a afecta îndeplinirea atribuţiilor, unele 
servicii cum sunt: 

a) supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri, expoziţii, manifestări 
cultural-sportive, activităţi de filmare şi altele asemenea; 

b) transport de apă, evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni; 
c) limitarea, colectarea sau îndepărtarea unor produse poluante; 
d) efectuarea de lucrări la înălţime; 



e) transport de apă. 
(3) Costurile pentru prestările de servicii efectuate sunt stabilite prin hotărâre a consiliului local, 

iar sumele încasate se constituie ca venituri ale bugetului local. 
(4) Serviciul voluntar pentru situații de urgență poate asigura intervenția și în alte unități 

administrativ teritoriale, instituții și operatori economici cu care a încheiat convenții/contracte în acest 
sens, cu avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”BARBU CATARGIU” al județului Ialomița. 

 
Art. 7 Atribuţiile compartimentului şi ale specialiştilor pentru prevenire  
(1) Constau în controlul și informarea preventivă a populației, instituțiilor și operatorilor 

economici din sectorul de competență, în pregătirea acestora, constatarea și sancționarea încălcărilor 
prevederilor legale din domeniul de competență, și se concretizează în: 

a) planifică şi desfăşoară, controale, verificări şi alte activităţi de prevenire privind modul de 
aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de 
siguranţă/securitate al cetăţenilor şi bunurilor; 

b) desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor 
de risc specifice sectorului de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe 
timpul situaţiilor de urgenţă; 

c) participă la elaborarea reglementărilor specifice sectorului de competenţă în domeniul 
prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă; 

d) monitorizează şi evaluează tipurile de risc; 
e) participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea personalului serviciului, 

precum şi a populaţiei; 
f) controlează şi îndrumă, în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, 

operatorii economici/instituţiile şi structurile subordonate consiliului local; 
g) participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor şi împrejurărilor care au 

determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor; 
h) constată, prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de 

competenţă; 
i) acordă sprijin unităţilor de învăţământ  în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

pregătire a concursurilor cercurilor de elevi „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”; 
j) desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific. 
k) pentru identificarea şi evaluarea tipurilor de risc specifice sectorului de competenţă, 

precum şi pentru stabilirea măsurilor în domeniul prevenirii şi intervenţiei, participă împreună cu şeful 
serviciului la întocmirea „Planului de analiză şi acoperire al riscurilor” în sectorul de competenţă, pe baza 
Schemei cu riscurile teritoriale întocmită de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al 
Judeţului Ialomița. 

l) supraveghează activităţile cu public numeros de natură religioasă, cultural-sportivă sau 
distractivă, sărbători tradiţionale şi altele; 

m)  desfăşoară activităţi pentru cunoaşterea nemijlocită a gradului real de protecţie la nivelul 
instituţiilor precum şi pentru adoptarea măsurilor corespunzătoare pentru îmbunătăţirea acestuia. 

(2) Compartimentul pentru prevenire întocmesc următoarele documente: 
1. graficul controalelor la gospodăriile populaţiei, operatorilor economici şi instituţiilor din 

subordine; 
2. graficul activităţilor de verificare, curăţare şi reparare a coşurilor de fum; 
3. carnetele şi notele de control cu constatările rezultate din controale; 
4. graficul acţiunilor de informare preventivă. 

(3) Activitățile de prevenire desfășurate de compartiment se finalizează prin întocmirea unor 
note de control în care fiecare participant menționează, de regulă: locurile în care s-a desfășurat 
activitatea, aspectele constatate, măsurile luate. 

(4) Notele de control se centralizează la șeful compartimentului, care împreună cu șeful 
serviciului le analizează și întocmește un raport de activitate pe care îl prezintă primarului pentru 
dispunerea măsurilor ce se impun, după caz. 

(5) Toate documentele întocmite de compartimentul pentru prevenire se păstrează într-un dosar 
special constituit, denumit ” Dosar privind activitatea de prevenire”. 

 
Art. 8 Atribuţiile echipelor specializate 



(1) Atribuții generale: 
a) execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului 

ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate de incendii; 
b) acordă ajutor, în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de 

explozii, inundaţii, accidente, precum şi în cazul altor dezastre. 
c) în cazul apariţiei unor situaţii de urgenţă, anunţă imediat conducerea unităţii 

administrativ-teritoriale şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă „Barbu Catargiu” al Judeţului 
Ialomița, stabilind împreună cu conducătorii locurilor de muncă măsurile necesare ce se impun; 

d) cercetează, identifică şi evaluează efectele dezastrului care s-a produs în sectorul de 
competenţă; 

e) transmite date şi informaţii la Centrul operativ al Comitetului local pentru situaţii de 
urgenţă; 

f) organizează căutarea, deblocarea şi salvarea oamenilor surprinşi sub dărâmături, 
salvarea victimelor rezultate în urma incendiilor, accidentelor rutiere de mari proporţii, exploziilor sau 
avariilor tehnologice; 

g) participă la salvarea oamenilor şi animalelor în cazul unor accidente în care au fost 
implicate substanţe periculoase; 

h) participă la asigurarea cu apă potabilă a populaţiei din zona dezastrului sau a 
accidentului major, precum şi în caz de secetă hidrologică; 

i) participă la distribuirea hranei şi a bunurilor de primă necesitate pentru persoanele 
sinistrate; 

j) participă la acţiunile de refacere a construcţiilor şi a unor lucrări de mică dimensiune; 
k) participă la instalarea taberelor pentru sinistraţi şi la acţiunile ce se desfăşoară pentru 

asigurarea condiţiilor de trai ale acestora; 
l) asigurară iluminatul pe timp de noapte pentru necesităţi proprii de intervenţie sau la 

cererea altor servicii de urgenţă; 
m) participă la pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a salariaţilor  şi a populaţiei din 

sectorul de competenţă. 
(2) Atribuții specifice: 
A. Echipa specializată pentru stingerea incendiilor: 

a) răspunde de localizarea și lichidarea incendiilor, a urmărilor calamitaţilor naturale și 
catastrofelor din sectorul de competență și de folosirea cu eficienta a substanţelor si mijloacelor de 
stingere; 

b) execută mânuirea corectă a utilajelor, accesoriilor și echipamentului de protecţie din 
dotare; 

c) execută recunoaşterea surselor de apa apropiate, la nevoie amenajează surse de apa 
pentru alimentare; 

d) mânuieşte stingătoarele din dotarea mijloacelor mobile de prima intervenţie; 
e) executa, la ordin, desfaceri, tăieri si demolări; 
f) mânuieşte cangea, lopata, toporul - târnăcopul, ranga, etc.; 
g) execută activitățile de pregătire și desfășoară exerciții și aplicați privind stingerea 

incendiilor la: gospodăriile populației, instituții și operatori economici, la culturi agricole și păduri, 
autovehicule implicate în accidente rutiere și feroviare cu victime și/sau care transportă substanțe 
periculoase; 

B. Echipa specializată avertizare – alarmare este destinată să asigure înştiinţarea şi alarmarea 
populaţiei, să exploateze, să menţină în stare de funcţionare sistemele de înştiinţare şi alarmare şi 
îndeplineşte următoarele misiuni:  

a) asigură primirea şi transmiterea cu prioritate a semnalelor de înştiinţare şi alarmare a 
populaţiei, privind iminenţa producerii unor situaţii de urgenţa pe teritoriul comunei, folosind sistemul de 
alarmare a localităţii sau alte mijloace avute la dispoziţie;  

b) reface şi asigură funcţionarea normală a sistemelor de înştiinţare şi alarmare în cazul 
defectării acestora ca urmare a atacurilor aeriene, calamităţilor şi catastrofelor;  

c) execută întreţinerea şi repararea tehnicii de înştiinţare-alarmare, precum şi exploatarea 
corectă a acesteia 

C. (1) Echipa specializată căutare – deblocare este destinată cercetării şi descoperirii în timp 
util a urmărilor generate de situaţiile de urgenţă şi raportarea acestora la centrul operativ organizat la 



nivelul comitetului local pentru situaţii de urgenţă, precum și executarea operațiunilor specifice de 
deblocare și scoatere a victimelor din zonele afectate de dezasru. 

(2) Funcţie de tipul situaţiei de urgenţă, în cazul producerii unor dezastre naturale sau 

tehnologice, componenta de CĂUTARE, determină şi comunică următoarele: 
a) locul şi numărul construcţiilor avariate, gradul de avariere şi numărul estimativ al 

morţilor, răniţilor şi sinistraţilor; 
b) localizarea persoanelor surprinse sub dărâmături sau la înălţime; 
c) gradul de blocare şi avariere a căilor de acces şi variantele de ocolire; 
d) locul şi amploarea principalelor avarii la reţelele de utilitate publică; 
e) locul, amploarea şi tendinţa de propagare a incendiilor;  
f) existenţa pericolului de apariţie a unor dezastre complementare; 
g) suprafaţa, direcţia şi viteza de propagare a norului toxic în urma accidentelor în care 

sunt implicate substanțe periculoase; 
h) locul, numărul şi gradul de avariere al construcţiilor, drumurilor sau reţelelor de utilitate 

publică; 
i) numărul probabil al victimelor şi poziţionarea acestora; 
j) limitele porţiunilor de teren afectate şi gradul de avariere al obiectivelor economico-

sociale din zonă; 
k) posibilităţile de acces în zona afectată; 
l) posibilităţile de asigurare a unor surse de apă potabilă; 
m) posibilităţile de evacuare şi adăpostire a persoanelor sinistrate, a bunurilor şi a 

animalelor. 
(3) Componenta de DEBLOCARE are următoarele atribuţii: 

a) scoaterea/extragerea răniţilor şi a persoanelor surprinse/blocate în adăposturi/sub 
dărâmături, clădiri avariate sau distruse;  

b) executarea lucrărilor de sprijinire sau dărâmare a elementelor de construcţii ce prezintă 
pericol;  

c) localizarea şi limitarea avariilor la reţelele de utilitate publică ce prezintă pericol pentru 
personalul de intervenţie sau cel afectat; 

d) deblocarea căilor de acces spre obiectivele de intervenţie;  
e) evacuarea apelor ce prezintă pericol pentru personalul de intervenţie şi pentru populaţia, 

bunurile şi valorile materiale din obiectivele afectate; 
f) realizează măsurile de asigurare privind transportul populaţiei, a bunurilor materiale, a 

colectivităţilor de animale şi de luare în evidenţă a acestora pe timpul executării evacuării din/în raioanele 
în care se execută aceasta. 

D. Echipa specializată salvare – evacuare 
(1) Componenta de SALVARE are următoarele atribuții 

a) salvarea răniţilor şi a persoanelor surprinse/blocate în adăposturi/sub dărâmături, clădiri 
avariate sau distruse;  

b) acordă  primul ajutor medical şi transportă răniţii la punctele de adunare şi evacuare; 
c) participă la aplicarea unor măsuri de antibioprofilaxie şi antiepidemice 
d) participă la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană şi medicamente 
e) participă la înlăturarea urmărilor dezastrelor şi reabilitarea zonei din punct de vedere 

sanitar 
f) realizează măsurile tehnico-medicale privind asanarea zonei în care se găseşte un număr 

mare de cadavre; 
g) identifică numărul şi locul animalelor şi păsărilor care necesită ajutor sanitar-veterinar  

sau care trebuie sacrificate 
h) acordă ajutorul sanitar-veterinar animalelor sau păsărilor rănite, infectate şi bolnave; 
i) asigură locul de dispunere a punctelor pentru tratarea animalelor, direcţiile de evacuare 

a  animalelor rănite, infectate, bolnave spre locurile de tratare; 
j) asigură prelevarea/recoltarea probelor din sectorul infectat (apă, furaje, produse 

animale, produse vegetale) şi transmiterea acestora la laboratorul sanitar cel mai apropiat; 
k) participă la acţiunile de limitare şi lichidare a focarului creat, executând, la ordin,  

dezinfecţia grajdurilor, terenurilor, mijloacelor de transport şi a animalelor, dezinfecţia furajelor şi a apei 



folosită de animale, imunizarea animalelor (păsărilor) şi stabilirea regimului de întrebuinţare a cărnii 
animalelor infectate; 

(2) Componenta de EVACUARE are următoarele atribuții 
a) participă la deblocarea căilor de acces spre obiectivele de intervenţie şi asigurarea 

evacuării răniţilor şi a sinistraţilor;  
b) organizează, conduce şi îndrumă desfăşurarea evacuării instituţiilor publice, agenţilor 

economici, populaţiei, colectivităţilor de animale, bunurilor materiale şi culturale din locaţiile afectate;  
c) urmăreşte realizarea măsurilor de pregătire şi de desfăşurare a acţiunilor de evacuare, de 

primire-repartiţie şi de cazare a populaţiei, de depozitare a bunurilor materiale;  
d) organizează, încadrează şi asigură funcţionarea punctelor de adunare, îmbarcare, 

debarcare  şi de repartiţie a sinistraţilor; 
e) - realizează măsurile de asigurare privind transportul populaţiei, a bunurilor materiale, a 

colectivităţilor de animale şi de luare în evidenţă a acestora pe timpul evacuării în raioanele din şi în care 
se execută aceasta. 
 

CAPITOLUL III 
ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA SERVICIULUI VOLUNTAR 

 
Art. 9 Șeful serviciului voluntar  

(1) Este personal angajat al consiliului local, profesionist în domeniu și are următoarele 
obligaţii principale: 

a) întocmeşte documentele de organizare şi funcţionare a activităţii serviciului 
voluntar/serviciului privat; 

b) planifică şi conduce activitatea de pregătire a personalului serviciului 
voluntar/serviciului privat; 

c) asigură respectarea prevederilor actelor normative specifice în vigoare; 
d) organizează activitatea de prevenire; 
e) verifică întreţinerea autospecialelor, utilajelor şi materialelor din dotare; 
f) conduce acţiunile de intervenţie în limita competenţelor stabilite; 
g) întocmeşte rapoartele de intervenţie 

(2) În vederea îndeplinirii obligațiilor principale, are următoarele atribuții specifice: 
a) întocmeşte documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii 

serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă; 
b) planifică şi conduce pregătirea şi evaluarea personalului serviciului voluntar; 
c) răspunde de evidenţa personalului care încadrează serviciul voluntar; 
d) conduce şi coordonează nemijlocit activitatea de pregătire şi desfăşurarea exerciţiilor 

practice şi teoretice; 
e) asigură mobilizarea membrilor serviciului voluntar pentru participarea la intervenţii, 

precum şi la exerciţiile de pregătire; 
f) răspunde de evidenţa personalului care încadrează serviciul voluntar; 
g) conduce şi coordonează activitatea echipelor specializate în toate situaţiile întâlnite 

pe timpul intervenţiilor; 
h) asigură studierea şi cunoaşterea de către personalul serviciului voluntar a 

particularităţilor localităţilor şi clasificării din punct de vedere al factorilor de risc care ar influenţa 
urmările situaţiilor de urgenţă din sectorul de competenţă ; 

i) urmăreşte asigurarea bazei materiale a serviciului voluntar, pe baza normelor şi 
instrucţiunilor de dotare; răspunde de menţinerea stării de înzestrare cu tehnică şi materiale de bună 
calitate; 

j) asigură încadrarea serviciului cu personal de specialitate; 
k) întocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajele şi instalaţiile din localități care 

pot fi folosite în situaţii de urgenţă, pe care o actualizează permanent; 
l) informează primarul despre stările de pericol constatate în sectorul de competentă; 
m) întocmeşte şi actualizează permanent documentele operative ale serviciului, 

informându-1 pe primar despre acestea; 
n) urmăreşte executarea dispoziţiilor date către voluntari şi nu permite amestecul altor 

persoane neautorizate în conducerea intervenţiilor sau a serviciului; 



o) participă la instructaje, schimburi de experienţă, cursuri de pregătire profesională, 
organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă; 

p) se preocupă pentru participarea personalului serviciului voluntar la cursurile de 
atestare; 

q) efectuează instructajul lunar privind Normele de Tehnica Securităţii Muncii cu toţi 
membrii serviciului, consemnând aceasta în fişele individuale; 

r) împreună cu specialiştii pentru prevenire verifică modul de respectare a măsurilor de 
prevenire în gospodăriile populaţiei şi pe teritoriul localităţilor; 

s) face propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi eliminarea stărilor de 
pericol; 

t) pregăteşte şi asigură desfăşurarea bilanţului anual al activităţii serviciului voluntar; 
u) ţine evidenţa participării personalului la intervenţie şi face propuneri pentru 

promovarea acestuia sau pentru acordarea de distincţii sau premii; 
v) asigură recrutarea permanentă de voluntari, face propuneri pentru schimbarea sau 

completarea efectivelor serviciului; 
w) îndeplinește atribuțiile agentului de inundaţie, conform Ordinului  comun, M.A.I. nr. 

192 din 2 august 2012 și M.M.P. Nr. 1.422 din 16 mai 2012 pentru aprobarea  Regulamentului  privind 
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la 
construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă, astfel: 

w.1) asigură, conform dispozițiilor primite de la președintele C.L.S.U. organizarea 
periodică a unor acţiuni de conştientizare a populaţiei asupra riscului pe care îl prezintă inundaţiile şi 
asupra măsurilor care trebuiesc întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea pagubelor; 

w.2) asigură, întocmirea planurilor locale de apărare împotriva inundaţiilor, 
gheţurilor şi poluărilor accidentale, afişarea extraselor din aceste planuri din care au fost excluse 
informaţiile confidenţiale pe pagina de internet a instituţiei şi la sediul primăriei; 

w.3) asigură, centralizarea datelor privind urmările fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase şi întocmirea şi transmiterea rapoartelor operative conform prevederilor actelor normative în 
vigoare; 

w.4) asigură afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor de culori pentru 
avertizările meteorologice şi hidrologice precum şi semnificaţia semnalelelor de alarmare acustică a 
populaţiei; 

w.5) asigură, prin personalul din cadrul serviciului, supravegherea permanentă, pe 
timpul apelor mari a secţiunilor podurilor şi podeţelor subdimensionate de pe raza localităţii pentru 
prevenirea inundaţiilor; 

 
Art. 10 Atribuțiile șefului compartimentului de prevenire  

(1) Este subordonat şefului serviciului voluntar  pentru situaţii de urgenţă. 
(2) Are următoarele obligaţii principale: 

a) elaborează programele de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la 
nivelul localităţii; 

b) verifică modul de aplicare/respectare a prevederilor legale în domeniul situaţiilor de 
urgenţă pe teritoriul localităţii; 

c) elaborează şi supune spre analiză primarului, raportul anual de evaluare a nivelului de 
protecţie împotriva factorilor de risc din domeniul de activitate; 

d) elaborează şi înaintează spre aprobare programe de informare şi educaţie specifică; 
e) participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva factorilor de risc la 

nivelul unităţii administrativ – teritoriale; 
f) propune includerea în bugetele proprii ale unităţii administrativ – teritoriale a 

fondurilor necesare pentru asigurarea logistică a serviciului voluntar; 
g) acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate structurilor pentru situaţii de urgenţă 

în îndeplinirea atribuţiilor; 
h) acordă asistenţă tehnică de specialitate instituţiilor şi operatorilor economici clasificaţi 

din punct de vedere al protecţiei civile şi verifică îndeplinirea măsurilor stabilite potrivit prevederilor 
legii, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor în vigoare; 

i) răspunde de asigurarea măsurilor de protecţie a populaţiei, bunurilor materiale, 
valorilor culturale şi mediului înconjurător împotriva efectelor negative ale factorilor de risc; 



j) întocmeşte documentaţii şi situaţii pe linia specifică situaţiilor de urgenţă; 
k) propune atenţionarea cetăţenilor asupra unor măsuri preventive specifice în sezoanele 

de primăvară şi toamnă, în perioadele caniculare şi cu secetă prelungită sau când se înregistrează vânt 
puternic şi pe timpul iernii; 

l) răspunde de pregătirea şi informarea populaţiei din sectorul de competenţă asupra 
pericolelor potenţiale; 

m) supraveghează activităţile cu public numeros de natură religioasă, cultural-sportivă sau 
distractivă, sărbători tradiţionale etc.; 

n) propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii pentru protecţie preventivă la nivelul 
unităţii administrativ-teritoriale ; 

o) acordă asistenţă tehnică de specialitate instituţiilor şi operatorilor economici 
subordonaţi primăriei (unităţi de învăţământ, unităţi sanitare, casa de cultură) şi verifică îndeplinirea 
măsurilor stabilite; 

p) răspunde de organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor specifice în domeniul 
situaţiilor de urgenţă potrivit prevederilor actelor normative în vigoare; 

q) participă la întocmirea, actualizarea şi punerea în aplicare a documentelor operative de 
intervenţie şi răspuns în cazul producerii situaţiilor de protecţie civilă; 

r) participă la elaborarea şi aducerea la îndeplinire a planurilor privind activităţile de 
prevenire şi pregătire a personalului serviciului, a salariaţilor şi populaţiei; 

s) sprijină şeful de serviciu la întocmirea documentelor, la desfăşurarea instructajelor şi 
şedinţelor de pregătire a personalului formaţiei de intervenţie, salvare şi prim ajutor; 

 
Art. 11 Atribuțiile membrilor compartimentului pentru prevenire  
(1) Sunt subordonați şefului compartimentului pentru prevenire. 
(2) Au următoarele obligaţii principale: 
a) participă la elaborarea unor programe de optimizare a capacităţii de apărare împotriva 

incendiilor la nivelul localităţilor; 
b) verifică modul de aplicare/respectare a prevederilor legale în domeniul situaţiilor de urgenţă 

pe teritoriul localităţilor; 
c) prezintă şefului compartimentului de prevenire, datele şi concluziile rezultate din controalele 

efectuate în vederea elaborării raportul anual de evaluare a nivelului de protecţie împotriva factorilor de 
risc din domeniul de activitate; 

d) participă la elaborarea unor programe de informare şi educare preventivă; 
e) prezintă propuneri cu privire la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva 

factorilor de risc la nivelul unităţii administrativ teritoriale; 
f) propune includerea în bugetul propriu al unităţii administrativ teritoriale a fondurilor necesare 

pentru asigurarea logistică a serviciului voluntar; 
g) acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate structurilor pentru situaţii de urgenţă în 

îndeplinirea atribuţiilor; 
h) acordă asistenţă tehnică de specialitate instituţiilor şi operatorilor economici din subordinea 

consiliului local şi verifică îndeplinirea măsurilor stabilite potrivit actelor normative în vigoare; 
i) urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţie a populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale 

şi mediului înconjurător împotriva efectelor negative ale factorilor de risc; 
j) întocmeşte documentaţii şi evidenţe pe linia  prevenirii situaţiilor de urgenţă; 
k) propune atenţionarea cetăţenilor asupra unor măsuri preventive specifice; 
l) participă la activităţi de pregătire şi informare preventivă a populaţiei din zonele de risc; 
m) supraveghează activităţile cu public numeros de natură religioasă, cultural-sportivă sau 

distractivă, sărbători tradiţionale etc.; 
n) propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii de informare şi educaţie preventivă la nivelul 

localităţilor; 
o) acordă asistenţă tehnică de specialitate potrivit competenţelor şi verifică îndeplinirea 

măsurilor stabilite; 
p) participă la elaborarea, actualizarea şi punerea în aplicare a documentelor operative de 

intervenţie şi răspuns în cazul producerii unor situaţii de urgenţă; 
r) participă la elaborarea documentelor de organizare şi desfăşurare a instructajelor şi şedinţelor 

de pregătire a personalului serviciului voluntar. 



 
Art. 12 Șeful echipei specializate  
(1) Este subordonat şefului serviciul voluntar  pentru situaţii de urgenţă. 
(2) Este şeful nemijlocit al personalului din compunerea echipei specializate. 
(3) Are următoarele atribuţii: 

a) elaborează şi actualizează situaţiile şi evidenţele referitoare la personalul care încadrează 
echipa specializată; 

b) se preocupă în permanenţă de menţinerea în stare de funcţionare a tehnicii din dotarea 
echipei specializate; 

c) mobilizează şi conduce echipa specializată la activităţile de pregătire şi intervenţie; 
d) coordonează activitatea membrilor echipei specializate, şi stabileşte atribuţiile fiecărui 

servant/membru în cazul participării la intervenţie; 
e) răspunde de evidenţa, mânuirea şi păstrarea tehnicii, accesoriilor, materialelor şi 

aparaturii din dotare; 
f) urmăreşte respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă de către personalul 

echipei pe timpul pregătirii şi desfăşurării acţiunilor de intervenţie; 
g) informează şeful serviciului imediat ce survine o modificare în structura echipei 

specializate sau a datelor personale ale membrilor (schimbare de nume, loc de muncă, domiciliu, număr 

de telefon, etc.). 
 
Art. 13 Atribuțiile servanților/membrilor echipelor specializate 
(1) Sunt subordonați şefului echipei specializate. 
(2) Au următoarele atribuţii:: 

a. participă la pregătirea teoretică, la exerciţiile şi  aplicaţiile practice şi concursurile 
profesionale; 

b. răspund prompt la apelul lansat în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, se prezintă în 
timp oportun la locul stabilit şi participă efectiv la acţiunea pentru care au fost chemaţi; 

c. se antrenează pentru mânuirea corecta a tehnicii de intervenţie, a accesoriilor şi 
echipamentului de protecţie; 

d. respectă programul serviciului voluntar şi activităţile planificate, regulile de ordine 
interioară şi disciplina muncii; 

e. cunoaşte semnalele de alarmare, locul de adăpostire şi locul de unde se ridică materialele 
repartizate pentru intervenţie; 

f. respectă prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului; 
g. respectă normele de securitate şi sănătate în muncă pe timpul şedinţelor de pregătire, a 

exerciţiilor, aplicaţiilor şi intervenţiilor; 
h. comunică şefului serviciului voluntar ori de cate ori absentează pe o durata mai mare de 

timp din localitate. 
i. se preocupă de întreţinerea şi folosirea judicioasă a mijloacelor din dotare; 
j. poartă echipament de protecţie specific, în cadrul tuturor acţiunilor la care participă. 

(3) În cadrul echipelor specializate, se pot stabili funcţii speciale pe care membrii acestora le 
îndeplinesc în paralel cu atribuţiile de bază. 

 
 

CAPITOLUL IV 
GESTIONAREA PATRIMONIULUI SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE 

URGENȚĂ 
 

Art. 14 Modul de dotare, exploatare, întreținere, evidență și control al patrimoniului:  
(1) Asigurarea financiară constă în măsurile care se iau pentru cererea, obţinerea, utilizarea 

şi justificarea mijloacelor financiare pentru plata drepturilor băneşti cuvenite personalului. 
(2) Asigurarea resurselor financiare necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi 

îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciul voluntar se realizează din bugetul consiliului local. 
(3) Cazarea, hrănirea şi odihna pentru perioadele mari de intervenţie se organizează de către 

comitetul local pentru situaţii de urgenţă, conform legislaţiei în vigoare. 



(4) Logistica acţiunilor de intervenţie cuprinde măsurile şi activităţile organizate, planificate şi 
desfăşurate în scopul asigurării la timp şi fără întrerupere cu resurse materiale necesare  îndeplinirii 
misiunilor, menţinerii în permanenţă a stării de sănătate a personalului, a stării de funcţionare a tehnicii de 
intervenţie şi de comunicaţii. 

(5)  Logistica intervenţiei se realizează pe baza hotărârii consiliului local. 
(6) La organizarea logisticii se ţine seama de înzestrarea serviciului voluntar, normele de 

consum, nivelul stocurilor, gradul de solicitare a personalului pentru îndeplinirea misiunilor, 
caracteristicile sectorului de competenţă şi de sursele de aprovizionare. Normele proprii de echipament și 
dotare ale serviciului voluntar sunt prevăzute în anexele 3 și 4 și fac parte integrantă din prezentul 
regulament. 

(7) Logistica acţiunilor de intervenţie vizează: 
a) asigurarea aprovizionării, conservării şi distribuirii hranei, a antidoturilor, a 

echipamentului de protecţie, precum şi a altor materiale; 
b) asigurarea menţinerii în stare de funcţionare şi exploatare a tehnici, mijloacelor, 

echipamentelor şi aparaturii din dotarea serviciului şi realizarea rezervelor de carburanţi şi consumabile; 
c) realizarea şi menţinerea legăturilor cu personalul de la locul intervenţiei, cu forţele cu 

care se cooperează, cu dispeceratul serviciului de urgenţă profesionist şi cu autorităţile locale; 
d) asigurarea aprovizionării cu materiale sanitare şi farmaceutice, prevenirea apariţiei 

îmbolnăvirilor şi acordarea ajutorului medical de urgenţă. 
(8) Pentru realizarea şi menţinerea unei capacităţi de răspuns optime, dotarea serviciului voluntar 

trebuie să asigure: 
a) acoperirea riscurilor potenţiale din sectorul de competenţă, atât din punct de vedere 

preventiv, cât şi din punct de vedere operaţional; 
b) executarea oportună a misiunilor şi operaţiunilor specifice; 
c) corelarea performanţelor tehnice ale mijloacelor de intervenţie cu specificul şi gradul de 

dificultate ale situaţiei de urgenţă, în vederea exploatării cu eficienţă maximă a acestora; 
d) crearea condiţiilor necesare pentru pregătirea şi antrenamentul personalului. 

(9) Planificarea şi organizarea asigurării dotării cu tehnică revine şefului serviciului voluntar 
pentru situaţii de urgenţă. 

(10) Evidenţa şi controlul patrimoniului. 
a) Evidenţa contabilă a materialelor şi tehnicii din înzestrarea serviciului voluntar pentru situaţii 

de urgenţă se ţine de contabilul consiliului local, iar evidenţa mânuirii materialelor se ţine de către şeful 
serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al localităţii, conform legislaţiei în vigoare. 

b) Normele de consum pentru bunurile materiale sunt cele stabilite de legislaţia în vigoare, iar 
scăderea materialelor se face pe baza actelor normative specifice. 

 
CAPITOLUL V 

DISPOZIȚII FINALE 
 

Art. 15 Selecţionarea, pregătirea, încadrarea, numirea, evaluarea, promovarea, recompensarea, 
sancţionarea, transferul şi încetarea contractelor de voluntariat ale personalului serviciului voluntar se 
realizează potrivit statutului. 

Art. 16  Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă va efectua instructajul lunar pentru 
protecţia muncii care se consemnează în fişele special destinate acestui scop. 

Art. 17 La sfârşitul fiecărei acţiuni de intervenţie, şefului serviciului și șeful echipei specializate 
verifică integritatea şi gradul de operativitate a tehnicii şi materialelor în vederea unor noi acţiuni de 
intervenţie, consemnând despre aceasta în fişele tehnice şi întocmeşte raport de activitate (raport scris) 
după încheierea fiecărei intervenţii. 

Art. 18 Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă ţine, pentru întregul personal 
voluntar, un dosar individual care cuprinde toate documentele referitoare la contractul de voluntariat, 
încadrare, avize, renegocierea şi încetarea activităţii, situaţia medicală, precum şi recompensele şi 
sancţiunile acordate.  

Art. 19 Prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea sa prin hotărâre a consiliului local 
şi va fi adus la cunoştinţa personalului serviciului voluntar, în părţile ce-l privesc, de către şeful 
serviciului. 



Art. 20  La data intrării în vigoare a prezentului regulament de organizare şi funcţionare orice 
dispoziţie contrară îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 21  (1) Prezentul regulament va fi completat periodic cu precizări specifice noilor 
modificări legislative cât şi cu prevederi care pot aduce o mai bună coordonare şi o mai mare eficienţă în 
intervenţii. 

(2) Modificările regulamentului vor fi aprobate prin şedinţa consiliului local şi aduse la 
cunoştinţa membrilor serviciului voluntar în cel mai scurt timp. 

Art. 22 Anexele nr.1, 2, 3 şi 4 fac parte din prezentul regulament de organizare şi funcţionare a 
serviciului voluntar. 

 
Anexe: 
 
Anexa nr.1 – Organigrama serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă; 
Anexa nr.2 – Baremele pentru evaluarea aptitudinilor fizice la încadrarea personalului; 
Anexa nr.3– Norma proprie de dotare cu echipament de protecţie a personalului serviciului   
voluntar pentru situaţii de urgenţă. 
Anexa nr. 4 – Norma proprie de dotare cu materiale și utilaje a echipelor specializate  
 

 
 
 

                          PRESEDINTE                   SECRETAR GENERAL 
                                                                         Alexandru RACEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 1 la ROF SVSU Bucu 
ORGANIGRAMA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI BUCU DE TIP V1  

Aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bucu cu numărul _________ din _______________2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL  LOCAL BUCU 

PRIMAR 

Compartiment  pentru 
prevenire 

 
Șef compartiment 
Specialist prevenire 1 
Specialist prevenire 2 
Specialist prevenire 3 

1 x 4 

PRIMAR 
DRĂGUȘIN ION 

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE 
POSTUL ang vol total 

ŞEF SERVICIU 1  1 
COMP. PREVENIRE  4 4 
ECH.SP.1 STING.INC  4 4 
ECH.SP.2 AVERT-ALARM  3 3 
ECH.SP.3 CAUT-DEBLOC  3 3 
ECH.SP.4 SALV-EVAC  3 3 

TOTAL 1 17 18 

 

SECRETAR GENERAL 
RĂCEANU ALEXANDRU 

ŞEF  SERVICIU 
1 x 1 

COMANDĂ 

Echipa specializată 1 
stingerea incendiilor 

 
Șef echipă 
Servant 1 
Servant 2 
Servant 3 

1 x 4 

Echipa specializată 2 
avertizare-alarmare 

 
Șef echipă 
Membru 1 
Membru 2 

1 x 3 

Echipa specializată 3 
căutare – deblocare 

 
Șef echipă 
Membru 1 
Membru 2 

1 x 3 

Echipa specializată 4 
salvare – evacuare 

 
Șef echipă 
Membru 1 
Membru 2 

1 x 3 



Anexa nr. 2 la ROF SVSU Bucu 
BAREMELE PENTRU EVALUAREA APTITUDINILOR FIZICE LA ÎNCADRAREA 

PERSONALULUI 
Nr. 
crt. 

Probe Dotare necesară Barem 

1. 

Pista cu obstacole pe 100 m, conform 
regulamentului concursurilor profesionale 
ale serviciilor voluntare şi private pentru 
situaţii de urgenţă 

a) costum de protecţie tip pompier; b) 
o ţeavă de refulare a apei;  
c) 2 furtunuri de refulare tip C;  
d) un distribuitor B-CBC;  
e) un gard de 2 metri;  
f) o bârnă de echilibru. 

maximum 35 
secunde 

2. Alergare de rezistenţă pe 1.000 m Echipament sportiv 
maximum 7 

minute 

3. Alergare de viteză pe 50 m Echipament sportiv 
maximum 10 

secunde 

4. Abdomene Echipament sportiv 
minimum 20 

repetări 
 

Anexa nr. 3 la ROF SVSU Bucu 
NORMA PROPRIE DE DOTARE CU ECHIPAMENT DE PROTECŢIE A PERSONALULUI 

SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

a)Şef serviciu și membrii echipei specializate de stins incendii: 
1. costum de protecţie tip  pompier; 
2. cizme scurte din piele cu branţ metalic; 
3. cască de protecţie cu vizor; 
4. brâu pompier (centură de siguranţă); 
5. mănuşi de protecţie. 
b) Membrii echipelor specializate altele decât cea de stins incendii 
1. costum de protecţie; 
2. bocanci; 
3. cască de protecţie; 
4. brâu pompier (centură de siguranţă); 
5. mănuşi de protecţie. 
 

Anexa nr. 4 la ROF SVSU Bucu 
NORMA PROPRIE DE DOTARE CU MATERIALE ȘI UTILAJE A ECHIPELOR 

SPECIALIZATE 
Nr. 
crt. 

Tipul echipei specializate Dotare minimă/echipă 

1 Stingere incendii 

- 6 furtunuri tip C  
- 2 ţevi de refulare**  
- 1 aparat de respirat cu aer comprimat (1 
butelie de rezervă)  
- 3 lanterne  
- hidrant portativ cu cheie 

2 
Avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-
evacuare 

- unelte de deblocare-salvare  
- targă - 1  
- vestă reflectorizantă - 1/persoană  
- lanternă - 1/persoană  
- mijloace de avertizare-alarmare 
- motoferăstrău (1 / echipă deblocare) 
- flex+bormașină (1 / echipă căutare-deblocare) 

 
 


