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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat 
Coadăgalbena 

Constantin 

Șef serviciu 

SVSU 
16.04.2018 

 

1.2 Verificat Moscu Ioan Comisie SCIM 16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 
Data primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 SVSU 

Șef serviciu 

SVSU 

Coadăgalbena 

Constantin 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 SVSU 
Șef serviciu 

SVSU 

Coadăgalbena 

Constantin 
16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Prezenta procedură are aplicare directă în activitatea de organizare și evidență specifica în 

domeniul situațiilor de urgență şi se aplică de către acest compartiment. Această procedura 

documenteaza procesul specific de situații de urgență. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor, 

urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ. 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de modificare 

/ înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite aplicarea acesteia 

de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Prezenta procedură stabileşte în mod unitar, în cadrul organizaţiei, modul de organizare si 

desfășurare a activitatilor specifice situatiilor de urgenta. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Activitatea de organizare a activitatilor specifice situatiilor de urgenta se delimitează explicit de 

celelalte activităţi din cadrul entităţii publice. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurată 

 Compartimentul Resurse umane; 

 Compartimentul Situatii de Urgenta; 

 Compartimentul de registratură şi relaţii cu publicul;  

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi  

 Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în 

bugetul local. 

 Compartimentul Registratură; 

 Compartimentul Resurse umane; 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

- Legea nr. 481 / 2004 privind Protectia civila in Romania, cu completările și modificările 

ulterioare;  

- Legea nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu completările și modificările 

ulterioare; 

- OG 21 / 2004 privind managementul situatiilor de urgenta, cu completările și modificările 

ulterioare; 

- HG 1491 / 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică,  

funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situații de urgență; 

- O.M.A.I. 163/ 28.02.2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor, 

cu completările și modificările ulterioare; 

- Legea 446 din 2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare, cu completările și modificările 

ulterioare; 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea 215 a administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată. 

- Hotărâri ale consiliului local. 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri   

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

Termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele intelesuri:  

a) dezastru - evenimentul datorat declansarii unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau 

provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificari ale mediului si care, 

prin amploare, intensitate si consecinte, atinge ori depaseste nivelurile specifice de gravitate 

stabilite prin regulamentele privind gestionarea situatiilor de urgenta, elaborate si aprobate 

potrivit legii;  

b) situatie de protectie civila - situatia generata de iminenta producerii sau de producerea 

dezastrelor, a conflictelor militare si/sau a altor situatii neconventionale care, prin nivelul de 

gravitate, pun in pericol sau afecteaza viata, mediul, bunurile si valorile culturale si de 

patrimoniu;  

c) instiintare - activitatea de transmitere a informatiilor autorizate despre iminenta producerii 

sau producerea dezastrelor si/sau a conflictelor armate catre autoritatile administratiei 

publice centrale sau locale, dupa caz, in scopul evitarii surprinderii si al realizarii masurilor 

de protectie;  

d) avertizare - aducerea la cunostinta populatiei a informatiilor necesare despre iminenta 

producerii sau producerea unor dezastre;  

e) prealarmare - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare catre autoritati despre 

probabilitatea producerii unui atac aerian;  

f) alarmare - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populatiei despre iminenta 
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producerii unor dezastre sau a unui atac aerian;  

g) adapostire - masura specifica de protectie a populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor 

culturale si de patrimoniu, pe timpul ostilitatilor militare si al situatiilor de urgenta, impotriva 

efectelor acestora. Adaposturile de protectie civila sunt spatii special amenajate pentru 

protectie in situatii specifice, proiectate, executate, dotate, echipate si autorizate potrivit 

normelor si instructiunilor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de 

Urgenta si aprobate de ministrul administratiei si internelor;  

h) asanare - ansamblul de lucrari si operatiuni executate pentru inlaturarea sau distrugerea 

munitiei neexplodate si dezafectarea terenurilor, altele decat poligoanele de trageri ale 

structurilor de aparare, ordine publica si securitate nationala.  

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

P.O. Procedură Operaţională 

C.S.U. Compartiment Situatii de Urgenta 

R Repartizează 

E Elaborează 

V Verifică 

Î Înregistrează 

Av Avizează 

A Aprobă 

Ex Expediază 

Ah Arhivează 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Activitatea de protectie civila este de interes national, are caracter permanent si se bazeaza pe 

indeplinirea obligatiilor ce revin, autoritatilor administratiei publice locale, celorlalte persoane juridice 

de drept public si privat române, precum si persoanelor fizice. 

Atributiile protectiei civile sunt urmatoarele:  

a. identificarea si gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale si tehnologice 

de pe teritoriul Romaniei;  

b. culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea si analizarea datelor si informatiilor referitoare la 

protectia civila;  

c. informarea si pregatirea preventiva a populatiei cu privire la pericolele la care este expusa, 

masurile de autoprotectie ce trebuie indeplinite, mijloacele de protectie puse la dispozitie, 

obligatiile ce ii revin si modul de actiune pe timpul situatiei de urgenta;  

d. organizarea si asigurarea starii de operativitate si a capacitatii de interventie optime a 

serviciilor pentru situatii de urgenta si a celorlalte organisme specializate cu atributii in 

domeniu;  

e. instiintarea autoritatilor publice si alarmarea populatiei in situatii de protectie civila;  

f. protectia populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si arhivistice, precum si a 

mediului impotriva efectelor dezastrelor si ale conflictelor armate;  

g. asigurarea conditiilor de supravietuire a populatiei in situatii de protectie civila;  

h. organizarea si executarea interventiei operative pentru reducerea pierderilor de vieti 

omenesti, limitarea si inlaturarea efectelor calamitatilor naturale si a celorlalte situatii de 

protectie civila;  

i. asanarea si neutralizarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata din timpul conflictelor 

militare;  

j. participarea la misiuni internationale specifice;  

k. constituirea rezervelor de resurse financiare si tehnico-materiale specifice.  

  Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa asigure capacitati de interventie 

specializate, corespunzator tipurilor de riscuri la care sunt expuse teritoriul si populatia, in timpi de 

raspuns optimi, indiferent de locul si momentul in care se produce situatia de urgenta 
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8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

- planificarea serviciului de permanenta, planificarea exercitarii serviciului volunar; 

- intocmirea planului de evacuare, planului de pregatire profesionala, planului de acoperire 

a riscurilor teritoriale, planului de interventii la inundatii, incendii si cutremur, planului 

de actiune pe timpul iernii, planului de gestionare a situatiilor generate de epidemii; 

- planului de asigurare cu resurse umane si materiale a serviciului voluntar; 

- organizarea si dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta; 

- intocmire fise instructaj situatii de urgenta, intocmire note de control (unde este cazul); 

- intocmirea rapoartelor de interventie, intocmire raport de activitate S.V.S.U. 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

- activitătile de intocmire, aprobare, actualizare, păstrare si de aplicare a documentelor 

operative (planul de protectie civilă, planul de evacuare, planul de apărare impotriva 

dezastrelor, planurile de protectie civilă); 

- materialele necesare si documentele necesare privind instiintarea si aducerea 

personalului de conducere la sediile respective, in mod oportun, in caz de dezastre sau la 

ordin; 

- planurile privind activitătile de protectie civilă anuale si lunare, pregătirea comisiei, 

formatiunilor si salariatilor, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale de instruire si 

le prezintă spre aprobare sefului protectie civilă; 

- pregătirea salariatilor, tine lunar, evidenta pregătirii acestora si raportează datele despre 

acestea si alte activităti la inspectoratul de protectie civila. 

- întocmeste situatia cu mijloacele, aparatura, utilajele si instalatiile  care pot fi folosite in 

caz de dezastre si in situatii speciale si o actualizează permanent; 

- Planifică, indrumă si urmăreste activitătile desfăsurate de comisia de protectie civilă 

pentru realizarea măsurilor de protectie a salariatilor si bunurilor materiale, pentru 

actualizarea documentelor operative si pentru instruirea formatiunilor; 

- In exercitarea atributiilor ce îi revin, Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta  

colaborează cu Inspectoratul Judetean de Protectie Civilă, Poliție, Grupul Judetean de 
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Pompieri, Directia de Sănătate Publică, Directia Sanitar – Veterinară, Agentia pentru 

Protectia Mediului, serviciile publice aflate in subordinea Consiliului Local, etc. 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

Documente care sunt întocmite, elaborate și avizate / aprobate în cadrul compartimentului 

Serviciu voluntar Situații de Urgență    

 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : telecomunicații, Internet, echipamente informatice (calculatoare 

personale, imprimante, copiator), consumabile,  reţea de calculatoare personale. 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Activitățile se referă la : 

- Organizarea protectiei civile; 

- Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor; 

- Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locurile de munca; 

- Planificarea si executarea exercitiilor privind modul de actiune in caz de incendiu; 

- Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta; 

- Asigură pregătirea formatiunilor de protectie civilă pentru interventie, precum si 

protectia populatiei prin instiintare, alarmare, adăpostire si evacuare, protectia bunurilor 

materiale de orice natură impotriva efectelor calamităților natuarale, a armelor nucleare, 

biologice si chimice; 

- Răspunde de organizarea si desfăsurarea tuturor activitătilor de protectie civilă, potrivit 

prevederilor legii, regulamentelor, instructiunilor si ordinelor in vigoare;  
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- Conduce activitătile cu privire la asigurarea capacitătii operative a comisiei si de 

interventie a formatiunilor si subunitătilor de serviciu, pregătirea comisiei, formatiunilor 

si angajatilor (populatiei); planificarea si desfăsurarea activitătilor conform planului de 

activitătile de protectie civilă anuale. 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 

ORGANIZAREA PROTECTIEI CIVILE 

Activitatea de protecție civilă, la nivelul comunei consta in:  

a. constituirea organismelor si structurilor pentru managementul situatiilor de urgenta, 

inclusiv al protectiei civile;  

b. constituirea serviciilor pentru situatii de urgenta;  

c. incadrarea inspectorilor si/sau a personalului de specialitate in domeniul protectiei civile;  

d. intocmirea planurilor de analiza si de acoperire a tipurilor de riscuri in teritoriul de 

competenta sau in domeniul de activitate;  

e. planificarea si organizarea activitatilor de pregatire a populatiei si a salariatilor privind 

protectia civila;  

f. organizarea evacuarii in caz de urgenta civila;  

g. organizarea cooperarii si a colaborarii privind protectia civila;  

h. planificarea resurselor pentru functionarea structurilor prevazute la lit. a)-c), precum si 

pentru realizarea masurilor stabilite in planurile prevazute la lit. d).  

Primarul are urmatoarele atributii principale:  

a. propune consiliului local structura organizatorica de protectie civila;  

b. aduce la indeplinire hotararile consiliului local in domeniul protectiei civile;  

c. aproba planurile operative, de pregatire si planificare a exercitiilor de specialitate;  

d. propune fondurile necesare realizarii masurilor de protectie civila;  

e. conduce exercitiile, aplicatiile si activitatile de pregatire privind protectia civila;  

f. coordoneaza activitatea serviciilor de urgenta voluntare;  

g. aproba planurile de cooperare cu localitatile invecinate si organismele 

neguvernamentale;  
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h. dispune masuri si controleaza modul de intretinere a spatiilor de adapostire colective de 

catre administratorul acestora;  

i. urmareste realizarea, intretinerea si functionarea legaturilor si mijloacelor de instiintare 

si alarmare in situatii de protectie civila;  

j. raspunde de alarmarea, protectia si pregatirea populatiei pentru situatiile de protectie 

civila;  

k. solicita asistenta tehnica si sprijin pentru gestionarea situatiilor de protectie civila;  

l. exercita controlul aplicarii masurilor de protectie civila in plan local;  

m. asigura evaluarea si centralizarea solicitarilor de ajutoare si despagubiri in situatii de 

protectie civila, precum si distribuirea celor primite;  

n. coordoneaza nemijlocit evacuarea populatiei din zonele afectate de situatiile de protectie 

civila;  

o. stabileste masurile necesare pentru asigurarea hranirii, a cazarii si a alimentarii cu 

energie si apa a populatiei evacuate;  

p. dispune masuri pentru asigurarea ordinii publice in zona sinistrata;  

q. coopereaza cu primarii localitatilor sau ai sectoarelor limitrofe, dupa caz, in probleme de 

interes comun;  

r. gestioneaza, depoziteaza, intretine si conserva tehnica, aparatura si materialele de 

protectie civila, prin serviciile de specialitate subordonate.  

Pregatirea pentru protectia civila cuprinde pregatirea populatiei si a salariatilor, pregatirea 

serviciilor de urgenta, pregatirea personalului cu functii de conducere pe linia protectiei civile, precum 

si a personalului de specialitate. 

Protectia populatiei, a bunurilor materiale si a valorilor culturale se realizeaza printr-un 

ansamblu de activitati constand in: instiintare, avertizare si alarmare, adapostire, protectie nucleara, 

biologica si chimica, evacuare si alte masuri tehnice si organizatorice specifice.  

Instiințarea se realizeaza de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta sau de serviciile de 

urgenta profesioniste, dupa caz, pe baza informatiilor primite de la populatie sau de la structurile care 

monitorizeaza sursele de risc.  
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Avertizarea populatiei se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice centrale sau 

locale, dupa caz, prin mijloacele de avertizare specifice, in baza instiintarii primite de la structurile 

abilitate.  

Prealarmarea se realizeaza de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si de serviciile de 

urgenta profesioniste, dupa caz, pe baza informatiilor primite de la Statul Major General, si de structurile 

specializate din cadrul categoriilor de forte armate, pe baza planurilor de cooperare intocmite in acest 

sens.  

Alarmarea populatiei se realizeaza de autoritatile administratiei publice centrale sau locale, dupa 

caz, prin mijloacele specifice, pe baza instiintarii primite de la structurile abilitate.  

Mijloacele de avertizare si alarmare specifice se instaleaza in locurile stabilite de Inspectoratul 

General pentru Situatii de Urgenta si de serviciile de urgenta profesioniste.  

Comitetele si centrele operative pentru situatii de urgenta sunt organisme si structuri 

abilitate in managementul situatiilor de urgenta, care, potrivit legii, se constituie pe niveluri sau domenii 

de competenta si fac parte din Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, denumit in 

continuare Sistem National.  

Comitetele pentru situatii de urgenta sunt:  

a. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Comitet National;  

b. comitetele pentru situatii de urgenta, constituite la ministere si la alte institutii publice 

centrale, denumite in continuare comitete ministeriale;  

c. Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare 

Comitetul Municipiului Bucuresti;  

d. comitetele judetene pentru situatii de urgenta, denumite in continuare comitete judetene;  

e. comitetele locale pentru situatii de urgenta, la nivelul sectoarelor municipiului 

Bucuresti, municipiilor, oraselor si al comunelor, denumite in continuare comitete locale.  

  Centrele operative pentru situatii de urgenta, denumite in continuare centre operative, sunt:  

a. centre operative cu activitate permanenta la nivelul ministerelor si al institutiilor publice 

centrale;  

b. centre operative cu activitate temporara la celelalte ministere si institutii publice centrale 

cu atributii de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta, precum si la sectoarele 

municipiului Bucuresti, in municipii, orase si comune.  
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Comitetul local se constituie prin dispozitie a primarului, cu avizul prefectului. Comitetele 

pentru situatii de urgenta au in componenta un presedinte, un vicepresedinte, membri si consultanti.  

Presedintele comitetului pentru situatii de urgenta este primarul comunei. Vicepresedintele 

comitetului pentru situatii de urgenta este, de regula, viceprimarul comunei. Membrii comitetului local 

pentru situatii de urgenta sunt : secretarul comunei, si reprezentanti ai serviciilor publice si ai 

principalelor institutii si agenti economici din cadrul comunei, precum si manageri sau conducatori ai 

agentilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale care, prin specificul activitatii, 

constituie factori generatori de situatii de urgenta.  Comitetele pentru situatii de urgenta se intrunesc 

semestrial si ori de cate ori situatia o impune, la convocarea presedintelui.  Sedintele comitetelor pentru 

situatii de urgenta se desfasoara in prezenta majoritatii membrilor sau a inlocuitorilor desemnati.  

Hotararile comitetelor pentru situatii de urgenta se adopta cu votul a doua treimi din numarul membrilor 

prezenti, cu exceptia punerii in aplicare a planului de evacuare, care se face in baza deciziei presedintelui 

comitetului.  

Persoanele din componenta comitetului pentru situatii de urgenta au ca obligatii principale:  

a. presedintele: convoaca intrunirea comitetului, stabileste ordinea de zi si conduce 

sedintele acestuia; semneaza hotararile, planurile, programele, regulamentele si masurile 

adoptate; semneaza avizele, acordurile, imputernicirile, protocoalele si proiectele de acte 

normative; il informeaza operativ pe presedintele comitetului ierarhic superior;  

b. vicepresedintele indeplineste obligatiile presedintelui in lipsa acestuia, precum si pe cele 

ce ii revin ca membru al comitetului;  

c. membrii: participa la sedintele comitetului; prezinta informari si puncte de vedere; ii 

informeaza operativ pe conducatorii institutiilor si unitatilor pe care le reprezinta asupra 

problemelor dezbatute, concluziilor rezultate, hotararilor si masurilor adoptate si 

urmaresc aplicarea acestora in sectoarele de competenta; mentin permanent legatura cu 

centrele operative corespondente;  

d. consultantii: participa la sedintele comitetului; ii consiliaza pe membrii acestora asupra 

problemelor tehnice si de specialitate; asigura documentarea tehnica de specialitate.  
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ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII DE APARARE IMPOTRIVA 

INCENDIILOR 

Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de activitati specifice, masuri si 

sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, 

organizate si realizate potrivit prezentei legi, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a 

incendiilor si asigurarii interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiilor, in vederea 

evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor periclitate, protejarii bunurilor si mediului impotriva 

efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii. 

Consiliul local are urmatoarele obligatii principale:  

a. aproba planul de analiza si acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritoriala 

pe care o reprezinta, stabileste resursele necesare pentru aplicarea acestuia si il transmite 

inspectoratului in raza caruia functioneaza;  

b. emite hotarari, in conditiile legii, cu privire la organizarea activitatii de aparare impotriva 

incendiilor in unitatea administrativ-teritoriala pe care o reprezinta;  

c. instituie reguli si masuri specifice corelate cu nivelul si natura riscurilor locale;  

d. infiinteaza, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de 

urgenta si aproba regulamentul de organizare si functionare al acestuia;  

e. desemneaza seful serviciului voluntar de urgenta, la propunerea primarului, cu avizul 

inspectoratului;  

f. prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele 

necesare in vederea organizarii, inzestrarii, functionarii si indeplinirii atributiilor legale 

de catre serviciile de urgenta voluntare infiintate si exercita controlul folosirii acestora;  

g. cuprinde anual in bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din 

dotarea serviciilor de urgenta voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru 

alte evenimente, precum si pentru asigurarea de persoane si raspundere civila a 

personalului cu atributii pe linie de interventie, pentru cazurile de invaliditate sau de 

deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite in 

timpul si din cauza indeplinirii atributiilor specifice;  
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h. asigura includerea, in planurile de organizare, de dezvoltare urbanistica si de amenajare 

a teritoriului, a cailor de acces pentru interventii, a lucrarilor pentru realizarea sistemelor 

de anuntare, alarmare, precum si de alimentare cu apa in caz de incendiu;  

i. analizeaza, semestrial si ori de cate ori este nevoie, capacitatea de aparare impotriva 

incendiilor a unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta si informeaza 

inspectoratul cu privire la masurile stabilite pentru optimizarea acesteia;  

j. asigura imobile si spatii amenajate corespunzator pentru functionarea serviciului de 

urgenta voluntar, precum si mijloacele de comunicatii necesare;  

k. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege pentru apararea impotriva incendiilor.  

  Primarul are urmatoarele obligatii principale:  

a. asigura elaborarea planului de analiza si acoperire a riscurilor si aplicarea acestuia;  

b. asigura respectarea criteriilor de performanta pentru constituirea serviciului de urgenta 

voluntar si elaborarea regulamentului de organizare si functionare al acestuia;  

c. coordoneaza organizarea permanenta a interventiei in caz de incendiu la nivelul unitatii 

administrativ-teritoriale, asigura participarea la interventie a serviciului voluntar de 

urgenta cu mijloacele din dotare si conducerea interventiei, pana la stingerea incendiului 

ori pana la sosirea fortelor inspectoratului;  

d. asigura controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul 

adunarilor sau al manifestarilor publice;  

e. asigura respectarea masurilor de aparare impotriva incendiilor la constructiile si 

instalatiile tehnologice apartinand domeniului public si privat al unitatii administrativ-

teritoriale, precum si la institutiile publice;  

f. dispune verificarea indeplinirii masurilor stabilite prin avizele, autorizatiile si acordurile 

pe care le emite;  

g. asigura realizarea si mentinerea in stare de functionare a cailor de acces, a sistemelor de 

anuntare, alarmare, precum si de alimentare cu apa in caz de incendiu;  

h. organizeaza si executa, prin serviciul de urgenta voluntar, controlul respectarii regulilor 

de aparare impotriva incendiilor; informeaza populatia cu privire la modul de comportare 

si de interventie in caz de incendiu;  
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i. asigura incadrarea serviciului de urgenta voluntar cu personal atestat in conditiile legii, 

precum si pregatirea profesionala si antrenarea acestuia;  

j. asigura conditiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenta voluntare si a 

cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;  

k. asigura dotarea serviciilor de urgenta voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice 

pentru aparare impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice, carburanti, 

lubrifianti si alte mijloace necesare sustinerii operatiunilor de interventie, inclusiv hrana 

si antidotul pentru participantii la interventiile de lunga durata;  

l. informeaza de indata, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea si stingerea, cu 

forte si mijloace proprii, a oricarui incendiu pe raza unitatii administrativ-teritoriale, iar 

in termen de 3 zile lucratoare completeaza si trimite acestuia raportul de interventie;  

m. analizeaza anual dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si asigura 

completarea acesteia, conform normelor in vigoare;  

n. comunica de indata inspectoratului scoaterea si repunerea din/in functiune a oricarei 

autospeciale de interventie, precum si, in scris, dotarea cu autospeciale de interventie;  

o. asigura, prin mijloacele avute la dispozitie, desfasurarea activitatilor de informare si 

educatie antiincendiu a populatiei;  

p. analizeaza si solutioneaza petitiile cetatenilor in problema apararii impotriva incendiilor;  

q. indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege pentru apararea impotriva incendiilor 

a comunitatii locale.  

 

ORGANIZAREA ACTIVITATII DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR 

LA LOCUL DE MUNCA 

Activtate ce consta in:  

a. prevenirea incendiilor, prin luarea in evidenta a materialelor si dotarilor tehnologice care 

prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a 

mijloacelor care le pot genera, precum si prin stabilirea si aplicarea masurilor specifice 

de prevenire a incendiilor;  

b. organizarea interventiei de stingere a incendiilor;  

c. afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor;  
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d. organizarea salvarii utilizatorilor si a evacuarii bunurilor, prin intocmirea si afisarea 

planurilor de protectie specifice si prin mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele 

stabilite;  

e. elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca, desfasurarea propriu-

zisa si verificarea efectuarii acesteia;  

f. marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor 

inscriptii ori mijloace de atentionare.  

La stabilirea masurilor specifice de prevenire a incendiilor se au in vedere:  

a. prevenirea manifestarii surselor specifice de aprindere;  

b. gestionarea materialelor si a deseurilor combustibile susceptibile a se aprinde, cu 

respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor;  

c. dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor, prevazute in 

documentatia tehnica de proiectare;  

d. verificarea spatiilor la terminarea programului de lucru;  

e. mentinerea parametrilor tehnologici in limitele normate, pe timpul exploatarii diferitelor 

instalatii, echipamente si utilaje tehnologice.  

Organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de munca cuprinde:  

a. stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare si de alertare in caz de incendiu a personalului 

de la locul de munca, a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situatii de 

urgenta, a conducatorului locului de munca, proprietarului / patronului / 

administratorului, precum si a specialistilor si a altor forte stabilite sa participe la 

stingerea incendiilor;  

b. stabilirea sistemelor, instalatiilor si a dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere 

a incendiilor, a stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare 

si de protectie a personalului, precizandu-se numarul de mijloace tehnice care trebuie sa 

existe la fiecare loc de munca;  

c. stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea 

persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru si in afara programului;  

d. organizarea efectiva a interventiei, prin nominalizarea celor care trebuie sa utilizeze sau 

sa puna in functiune mijloacele tehnice din dotare de stingere si de limitare a propagarii 
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arderii ori sa efectueze manevre sau alte operatiuni la instalatiile utilitare si, dupa caz, la 

echipamente si utilaje tehnologice.  

Interventia la locul de munca presupune:  

a. alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace 

specifice, anuntarea incendiului la fortele de interventie, precum si la dispecerat, acolo 

unde acesta este constituit;  

b. salvarea rapida si in siguranta a personalului, conform planurilor stabilite;  

c. intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze si fluide combustibile a consumatorilor 

si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje de catre persoanele anume 

desemnate;  

d. actionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de aparare impotriva 

incendiilor din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si a sistemelor 

automate si, dupa caz, actionarea lor manuala;  

e. evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi 

deteriorate in timpul interventiei;  

f. protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului: 

temperatura, fum, gaze toxice;  

g. verificarea amanuntita a locurilor in care se poate propaga incendiul si unde pot aparea 

focare noi, actionandu-se pentru stingerea acestora.  

 

PLANIFICAREA SI EXECUTAREA EXERCITIILOR PRIVIND MODUL DE ACTIUNE 

IN CAZ DE INCENDIU 

Exercitiile privind modul de interventie in caz de incendiu constituie formele de baza prin care 

se verifica stadiul si capacitatea de actiune a personalului de la locul de munca.  

Exercitiile si aplicatiile vizeaza modul in care se executa:  

a. alarmarea;  

b. evacuarea;  

c. stingerea incendiului.  

Exercitiile de interventie se efectueaza:  
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a. planificat, pe baza de grafic, astfel incat la acestea sa participe esalonat toti salariatii cu 

atributii de interventie de la locurile de munca;  

b. inopinat, de catre administrator/conducator, autoritatile de control sau de alti factori de 

decizie;  

c. planificat, pe baza de grafic, cu personalul serviciului privat pentru situatii de urgenta.  

Evidenta aplicatiilor si exercitiilor efectuate se tine intr-un registru special.  

Fiecare exercitiu de interventie se finalizeaza printr-un raport, in care se fac referiri  la:  

a. obiectivele si scopul exercitiului;  

b. mentiuni privind cunoasterea si capacitatea de punere in aplicare a sarcinilor ce revin 

personalului de la locul de munca in caz de incendiu;  

c. indeplinirea anumitor bareme de timp stabilite si a timpilor operativi de interventie;  

d. mentiuni privind alarmarea (alertarea) personalului;  

e. aprecieri privind functionarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor;  

f. desfasurarea activitatii de salvare si evacuare a persoanelor si a materialelor periculoase;  

g. propunerea de masuri privind imbunatatirea activitatii respective.  

 

INSTRUIREA SALARIATILOR IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA 

Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta se realizeaza prin instructaje si prin 

participarea la cursuri, aplicatii, exercitii practice si antrenamente, in functie de tipurile de risc specifice.  

Periodicitatea aplicatiilor, exercitiilor si a antrenamentelor este stabilita de Instructiunile privind 

organizarea si desfasurarea pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta, aprobate prin ordin al 

ministrului administratiei si internelor.  

Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta este obligatorie si trebuie sa aiba un 

caracter permanent si sustinut in timpul desfasurarii procesului de productie si la locul de munca.  

Primarul are obligatia sa asigure instruirea intregului personal angajat in munca, in raport cu 

nivelul de pregatire al salariatilor si in functie de specificul activitatii desfasurate de fiecare unitate.  

Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta se face la angajare si periodic si se 

realizeaza prin urmatoarele categorii de instructaje:  

a. instructajul introductiv general;  

b. instructajul specific locului de munca;  
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c. instructajul periodic;  

 

Instructajul introductiv general  

La instructajul introductiv general participa urmatoarele categorii de persoane:  

a. nou-angajatii in munca, indiferent de durata sau de forma contractului de munca;  

b. salariatii transferati de la o unitate la alta sau detasati in unitatea respectiva;  

c. lucratorii sezonieri, temporari sau zilieri;  

d. studentii si elevii din scoli si licee aflati in practica de specialitate.  

Instructajul introductiv general se desfasoara cu grupe compuse din cel mult 20 de persoane.  

Durata instructajului introductiv general se stabileste prin reglementari interne, in functie de 

specificul activitatii desfasurate, complexitatea procesului tehnologic, nivelul de risc rezultat din 

clasificarea unitatilor din punct de vedere al protectiei civile, precum si de nivelul de pregatire al 

participantilor, dar nu poate fi mai mica de 8 ore.  

Pentru fiecare categorie de personal participant se stabileste un nivel minim de cunostinte 

necesare, iar la terminarea instructajului introductiv general persoanele instruite vor fi verificate pe baza 

de teste asupra cunostintelor acumulate.  

Persoanele care nu si-au insusit nivelul minim de cunostinte stabilit pentru instructajul 

introductiv general nu vor fi admise la locurile de munca.  

 

Instructajul specific locului de munca  

Instructajul specific locului de munca se executa individual, dupa instructajul introductiv 

general, de catre seful locului de munca respectiv.  

La efectuarea instructajului specific locului de munca se urmareste sa se asigure participantilor 

cunostinte referitoare la:  

a. caracteristicile fizico-chimice ale substantelor, materialelor si produselor utilizate la 

locul de munca;  

b. conditiile care determina ori favorizeaza producerea accidentelor si avariilor tehnologice 

si cauzele potentiale de incendiu si/sau explozie specifice locului de munca;  
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c. descrierea, functionarea, monitorizarea si modul de interventie la instalatiile si sistemele 

de siguranta ale masinilor si utilajelor de la locurile de munca, inclusiv cele de prevenire 

a avariilor tehnologice;  

d. descrierea, functionarea, amplasarea si modul de actionare a instalatiilor, utilajelor, 

aparatelor, dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor;  

e. conceptia de interventie in cazul producerii unei situatii de urgenta si continutul 

documentelor operative de raspuns;  

f. sarcini specifice pentru prevenirea situatiilor de urgenta si realizarea masurilor de 

protectie civila.  

 Durata instructajului specific locului de munca este stabilita in functie de complexitatea 

activitatii desfasurate (constructii, instalatii si utilaje tehnologice) si nu poate fi mai mica de 8 ore.  

 Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de munca 

sunt urmate in mod obligatoriu de demonstratii practice.  

Admiterea definitiva la lucru a persoanelor instruite se face numai dupa verificarea acestora pe 

baza de teste cu privire la nivelul de insusire a cunostintelor necesare.  

 

Instructajul periodic  

Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salariati pe o durata de cel putin doua ore 

si are ca scop improspatarea, completarea si detalierea cunostintelor dobandite prin instructajul 

introductiv general si prin instructajul specific locului de munca.  

Instructajul periodic se face obligatoriu in urmatoarele cazuri:  

a. cand un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de munca;  

b. cand s-au adus modificari procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii;  

c. la reluarea activitatii dupa producerea unei situatii de urgenta;  

d. cand au aparut modificari ale legislatiei specifice in domeniul situatiilor de urgenta sau 

modificari ale normelor si instructiunilor de protectie a muncii.  

Pe timpul desfasurarii instructajului periodic se pune accent pe demonstratiile practice, salariatii 

fiind angrenati in executarea unor operatiuni specifice.  
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Verificarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite si deprinderile formate in timpul 

instructajului periodic se face prin sondaj, insistandu-se de fiecare data pentru clarificarea problemelor 

si eliminarea deficientelor constatate.  

Anual se efectueaza o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de 

insusire si cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic, rezultatele 

consemnandu-se in fisa individuala de instructaj.  

Instructajul periodic se face de catre persoanele desemnate de catre primar astfel:  

a. pentru personalul de executie, de catre conducatorul locului de munca respectiv;  

b. pentru personalul incadrat pe functii tehnice si administrative din sectoarele de productie, 

intretinere, reparatii, controlul calitatii, aprovizionare tehnico-materiala si desfacere, de 

catre sefii compartimentelor respective;  

c. pentru sefii de  compartimente functionale  de catre responsabilul tehnic.  
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea Secretar Primar Arhiva 

1 SVSU E V   Ap Ah 

2 Resurse umane E V   

3 Registratură E V   

4 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 

Anexa 1  Fișa individuală de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta 
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Anexa 1 - (model) 

 

FISA INDIVIDUALA 

de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta 

 

   Numele si prenumele ........................................................................ 

   Marca ...................................................................................... 

   Domiciliul ................................................................................. 

   ............................................................................................ 

    

   Date personale 

   Data si locul nasterii ..................................................................... 

   Studii ..................................................................................... 

   Calificarea (specialitatea, meseria) ....................................................... 

   Locul de munca ............................................................................. 

   Functia .................................................................................... 

 

   Instructaj la angajare 

   1. Instructajul introductiv general 

   Instructajul a fost efectuat la data de .................., timp de ................. ore de 

catre ......................, avand functia de .............................................. . 

   Continutul instructajului ................................................................ . 

 

   Semnatura salariatului (persoanei care a verificat insusirea cunostintelor) ................ 

   Semnatura persoanei instruite .............................................................. 

 

   2. Instructajul la locul de munca 

   Instructajul a fost efectuat la data de ............ pentru locul de munca ................, 

specialitatea (meseria) ................, timp de ....... ore de catre ................., avand 

functia de .................................................................................. . 
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   Continutul instructajului ................................................................ . 

 

   Semnatura salariatului (persoanei care a verificat insusirea cunostintelor) ................ 

   Semnatura persoanei instruite .............................................................. 

 

   3. Admis la lucru 

   Data ....................................................... 

   Numele si prenumele ........................................ 

   Functia (sef sectie, atelier, santier etc.) ................................................ 

   ............................................................................................ 

 

      Instructaj periodic 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr.      Specialitatea      Materialul    Durata    Semnatura persoanei         Semnatura 

crt.                          predat      (ore)          instruite        celui care a instruit 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 

 

ÎNTOCMIREA PLANULUI ANUAL ȘI A PLANULUI STRATEGIC  

PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 

P.O. ISU. 02 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat 
Coadăgalbena 

Constantin 

Șef serviciu 

SVSU 
16.04.2018 

 

1.2 Verificat Moscu Ioan Comisie SCIM 16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 
Data primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 SVSU 

Șef serviciu 

SVSU 

Coadăgalbena 

Constantin 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 SVSU 
Șef serviciu 

SVSU 

Coadăgalbena 

Constantin 
16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Prezenta procedură are aplicare directă în activitatea de organizare și evidență specifica în 

domeniul situațiilor de urgență şi se aplică de către acest compartiment. Această procedura 

documenteaza procesul specific de situații de urgență și se referă la : 

a. Stabilirea modului de realizare a activitatii de elaborare a Planului strategic și a Planului anual 

de interventie operativa si control pentru prevenirea incendiilor; 

b. Îndeplinirea atributiilor in conditiile legii, in functie de tipurile de risc generate; 

c. Desfasurarea activitatilor de informare și instruire, privind cunoasterea si respectarea regulilor 

și masurilor in domeniul situatiilor de urgenta; 

d. Verificarea modului de aplicare a normelor, dispozitiilor, instructiunilor și masurilor care 

privesc apararea in domeniul situatiilor de urgenta pe domeniul public și privat din localitate; 

e. Interventia în situatii de urgenta, salvarea persoanelor și bunurilor materiale aflate in pericol 

de accidente sau dezastre; 

f. Participarea la activitatile de limitare a urmarilor dezastrelor, deblocarea cailor de acces, a 

instalatiilor, de urgenta publica, verificarea starii surselor de apa; 

g. Verificarea sistemului de instiintare și alarmare a populatiei 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor, 

urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de modificare 

/ înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite aplicarea acesteia 

de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Prezenta procedură stabileşte în mod unitar, în cadrul organizaţiei, modul de întocmire a planului 

anual și a planului strategig pentru situatii de urgenta. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Activitatea de organizare a activitatilor specifice situatiilor de urgenta se delimitează explicit de 

celelalte activităţi din cadrul entităţii publice. 

Serviciul pentru situatii de urgenta iși organizeaza activitatea pe baza documentelor de 

organizare, desfasurare și conducere a activitatii și indeplineste atributiile ce ii revin în conditiile legii, 

într-un sector de competenta stabilit cu acordul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Judetean. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurată 

 Compartimentul Resurse umane; 

 Compartimentul Situatii de Urgenta; 

 Compartimentul de registratură şi relaţii cu publicul;  

 

5.4 Listarea compartimentelor fumizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi  

 Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în 

bugetul local. 

 Compartimentul Registratură; 

 Compartimentul Resurse umane; 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Intemaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

- HG nr. 1491 / 2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura 

organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor și centrelor operative pentru 

situatii de urgenta; 

- OG nr. 88 / 2001 privind infiintarea, organizarea și functionarea serviciilor comunitare 

pentru situatii de urgenta, cu completările și modificările ulterioare; 

- Ordinul M.A.I nr. 1184 / 2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea și asigurarea 

activitatii de evacuare in situatii de urgenta; 

- Ordinul MAI nr. 132 / 2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de 

analiza și acoperirea riscurilor; 

- Ordinul M.A.I nr. 1259 / 2006 pentru aprobarea Normelor privind Organizarea și asigurarea 

activitatii de înstiintare, avertizare, prealarmare și alarmare in situatii de protectie civila; 

- Ordinul M.A.I nr. 712 / 2005 privind aprobarea Dispozitiilor generate privind instruirea 

salariatiilor in domeniul situatiilor de urgenta, cu completările și modificările ulterioare. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea 215 a administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată. 

- Hotărâri ale consiliului local. 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari inteme ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

Termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele intelesuri:  

- Situatie de urgenta - eveniment exceptional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare și 

intensitate ameninta viata și sanatatea populatiei, mediul inconjuratror, valorile materiale și 

culturale importante, iar pentru reabilitarea starii de normalitate sunt necesare adoptarea de 

masuri și actiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare și managementul unitar al fortelor 

și mijloacelor implicate; 

- Amploarea situatiei de urgenta - marirea ariei de manifestare a efectelor distructive ale 

acesteia in care sunt amenintate sau afectate viata persoanelor, functionarea institutiilor 

statului democratic, valorile si interesele comunitatii; 

- lntensitatea situatiei de urgenta - viteza de evolutie a fenomenelor distructive și gradul de 

perturbare a starii de normalitate; 

- Starea potential generatoare de situatii de urgenta - complex de factori de risc care prin 

evolutia lor necontrolata și iminenta amenintarii ar putea aduce atingerea vietii și populatiei, 

valorilor materiale și culturale importante și factorilor de mediu; 

- Iminenta amenintarii - parametrii de stare si timp care determina declansarea inevitabila a 

unei situatii de urgenta; 

- Starea de alerta - se declara potrivit ordonantei de urgenta și se referă la punerea de îndata 

in aplicare a planurilor de actiuni și masuri de prevenire, avertizare a populatiei, limitare și 

înlaturare a consecintelor situatiei de urgenta; 

- Managementul situatiei de urgentă - ansamblul activitatilor desfasurate și procedurilor 

utilizate de factorii de decizie, institutiile publice abilitate pentru identificarea și 
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monitorizarea surselor de risc, evaluarea informatiilor și analiza situatiei, elaborarea de 

prognoze, stabilirea variantelor de actiune și implementarea acestora in scopul reabilitarii 

situatiei de normalitate; 

- Monitorizarea situatiei de urgentă - proces de supraveghere necesar evaluarii sistematice a 

dinamicii parametrilor situatiei create, cunoasterii tipului, amploarei și intensitatii 

evenimentului, evolutiei și implicatiilor sociale ale acestuia, precum si a modului cde 

indeplinire a masurilor dispuse pentru gestionarea situatiei de urgenta; 

- Factor de risc - fenomen, proces sau complex de imprejurari congruente, in acelasi timp și 

spatiu, care pot determina sau favoriza aparitia unor tipuri de risc; 

- Tipuri de risc - incendii, cutremure, inundatii, accidente, explozii, avarii, alunecari sau 

probusiri de teren, imbolnaviri în masa, prabusiri ale unor constuctii, instalatii ori amenajari, 

esuarea sau scufundarea unor nave, caderi de obiecte din atmosfera sau din cosmos, tomade, 

avalanse, esecul serviciilor de utilitati publice de amploare determinate ori favorizate de 

factori de risc specifici; 

- Gestionarea situatiilor de urgenta - identificarea, inregistrarea și evaluarea tipurilor de risc 

și a factorilor determinanti ai acestora, instiintarea factorilor interesati, avertizarea 

populatiei, limitarea, tnlaturarea sau contracararea factorilor de risc, precum și a efectelor 

negative și a impactului produs de evenimentele exceptionale respective; 

- lnterventia operativa - actiunile desfasurate in timp oportun de catre structurile specializate 

in scopul prevenirii agravarii situatiei de urgenta, limitarii sau lnlaturarii dupa caz, a 

consecintelor acesteia; 

- Evacuarea - masura de protectie luata in cazul amenintarii iminente, starii de alerta sau a 

producerii unei situatii de urgenta și care consta in scoaterea de urgenta din zonele afectate 

sau potential a fi afectate, in mod organizat, a unor institutii publice, agenti economici, 

categorii sau grupuri de populatie ori bunuri și dispunerea acestora in zone și localitati care 

asigura conditii de protectie persoanelor, bunurilor și valorilor, de functionare a institutiilor 

publice și agentilor economici; 

- Sector de competenta - unitate administrativ-teritoriala pe a carei rază serviciul voluntar îsi 

- îndeplineste atributiile legate; 

- Echipaj / grupa de interventie - structură încadrata cu personal voluntar sau / si angajat care 

deserveste o autospeciala; 
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- Echipa specializata - structura de interventie care in componenenta minim 3 persoane, 

specializata in anumite tipuri de interventii; 

- Timp mediu de alertare - intervalul mediu cuprins între momentul alarmarii în caz de urgentă 

și cel al constituirii formatiei de deplasare in vederea interventiei; 

- Timp de raspuns - intervalul cuprins intre momentul alertarii fortelor destinate interventiei 

și intrarea acestora in actiune; 

- Capacitatea de raspuns - potentialul fortelor destinate interventiei de a rezolva o situatie de 

urgență; 

- Voluntariat - activitate de interes public desfasurata din proprie initiativa de orice persoana 

fizica, in folosul altora, fără a primi o compensatie materiala; 

- Activitate de interes public - activitatea desfasurata in domenii cum sunt: asistenta și 

serviciile sociale, protectia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de 

invățământ, stiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protectie a mediului, social 

și comunitar și altele asemenea; 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

E Elaborează 

V Verifică 

Î Înregistrează 

Av Avizează 

A Aprobă 

Ex Expediază 

Ah Arhivează 

CJSU Comitetul Judetean pentru Situații de Urgenta 

CLSU Comitetul Local pentru Situații de Urgenta 

SGA Sistemul de Gospodarire al Apelor 

MAI Ministerul Administratiei și Intemelor 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Activitatea de protectie civila este de interes national, are caracter permanent si se bazeaza pe 

indeplinirea obligatiilor ce revin, autoritatilor locale, celorlalte persoane juridice de drept public si privat 

române, precum si persoanelor fizice. 

Protectia civila este o componenta a sistemului securitatii nationale și reprezinta un ansamblu 

integrat de activitati specifice, masuri și sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar 

și de informare publică, planificate, organizate, in scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere 

a dezastrelor, protejarii populatiei, bunurilor și mediului împotriva efectelor negative ale situatiilor de 

urgenta, conflictelor armate și înlaturarii operative a urmarilor acestora și asigurarii conditiilor necesare 

supravietuirii persoanelor afectate. 

 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

1) Planificarile lunare; 

2) Procese Verbale de control;  

3) Tematicile anuale; 

4) Raportul anual; 

5) Referate de necesitate; 

6) Planificarile privind pregatirea lunară și anuala. 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

Serviciu pentru situatii de urgentă este compartimentul de specialitate in subordinea Consiliului 

Local. Activitatea serviciului pentru situatii de urgentă este coordonata de Primar. 

Serviciul pentru situatii de urgentă se încadreaza cu personal angajat și personal voluntar. 

Serviciul pentru situatii de urgentă este condus de profesionisti in domeniu, salariati ai administratiei 

publice locale. 

Serviciul pentru situatii de urgentă iși organizeaza activitatea pe baza documentelor de 

organizare, desfasurare și conducere a activitatii și indeplineste atributiile ce ii revin în conditiile legii, 

într-un sector de competentă stabilit cu acordul inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean. 
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8.2.3. Circuitul documentelor 

Planificarile lunare de control se elaboreaza in functie de prioritati, de riscuri generatoare de 

dezastre, de anotimpuri și se aproba de primar. 

Tematicile anuale se aproba de primar. 

Planificarile de pregatire lunară și anuala se aproba de primar și se transmit membrilor 

Serviciului de urgentă voluntar, operatorilor economici și instituțiilor publice. 

 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : telecomunicații, Intemet, echipamente informatice (calculatoare 

personale, imprimante, copiator), consumabile, reţea de calculatoare personale. 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Planurile specific SVSU presupun : 

- Planificarile lunare de control; 

- Planificarile de pregatire lunară și anuala. 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Organizarea, desfășurarea și conducerea activității, presupune : 

1) planificarea anuala a misiunilor de interventie operativa și de pregatire profesionala;  

2) planificarea anuala de pregatire pentru situatii de urgență; 

3) planificarea anuala și lunara pentru prevenirea incendiilor la gospodariile populatiei, 

institutii publice, operatori economici de pe raza comunei; 

4) planificarea trimestriala și semestriala a membrilor Comitetului Local pentru Situatii de 

Urgenta;  
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5) planificarea lunara pentru pregatirea profesionala a membrilor serviciului de urgenta 

voluntar, cat și a voluntarilor cu care s-a încheiat contract de voluntariat; 

6) planificarea și organizarea activitatilor de pregatire a populatiei și a salariatilor privind 

protectia civilă; 

7) întocmirea planurilor de analiza și de acoperire a tipurilor de riscuri în teritoriul de 

componență sau in domeniul de activitate; 

8) organizarea evacuarii in caz de urgentă civila; 

9) organizarea cooperarii și colaborarii privind protectia civila; 

10) planificarea resurselor pentru functionarea structurilor pentru managementul situatiilor 

de urgenta, precum și pentru realizarea masurilor stabilite in planurile de analiza și de 

acoperire a tipurilor de riscuri in teritoriul de competenta. 

 

Principiile managementului situatiilor de urgenta 

a) previziunea și prevenirea; 

b) prioritatea protectiei și salvarii vietii omenilor; 

c) respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului; 

d) asumarea responsabilitatii gestionarii situatiilor de urgentă de catre autoritatile 

administratiei publice; 

e) cooperarea la nivel national, regional și intemational cu organisme și organizatii 

similare; 

f) transparenta activitatilor desfasurate pentru gestionarea situatiilor de urgenta, astfel incat 

acestea sa nu conduca la agravarea efectelor produse; 

g) continuitatea si gradualitatea activitatilor de gestionarc a situatiilor de urgență, de la 

nivelul autoritatilor admninistratiei publice locale până la nivelul autoritatilor 

admninistratiei publice centrale, in functie de amploarea și de intensitatea acestora; 

h) (8) operativitatea, conlucrarea activa și subordonarea ierarhica a componentelor 

Sistemului National. 

 

Actiuni și masuri ce se intreprind pe durata situatiilor de urgență sau a starilor potential 

generatoare de situatii de urgență, in conditiile legii, dupa caz, pentru: 

a) avertizarea populatiei, institutiilor și agentilor economici din zonele de pericol; 
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b) declararea starii de alertă în cazul iminentei amenintari sau producerii situatiei de 

urgenta; 

c) punerea in aplicare a masurilor de prevenire și de protectie specifice tipurilor de risc și 

dupa caz, hotararea evacuarii din zona afectata sau partial afectata; 

d) interventia operativa cu forte și mijloace special constituite, in functie de situatie, pentru 

limitarea și înlaturarea efectelor negative; 

e) acordarea de ajutoare de urgenta; 

f) instituirea regimului stari de urgenta, in conditiile prevazute de art. 93 din Constitutia 

Romaniei, republicata; 

g) solicitarea sau acordarea de asistenta intemationala; 

h) acordarea de despagubiri persoanelor juridice si fizice; 

i) alte măsuri prevazute de lege. 

 

Atributiile principale ale Serviciului pentru situații de urgență sunt : 

1) desfasurarea activitatilor de informare și instruire privind cunoasterea și respectarea regulilor 

și a masurilor de aparare impotriva incendiilor; 

2) verificarea modului de aplicare a normelor, reglementarilor tehnice, dispozitiilor care 

privesc apararea impotriva incendiilor, in domeniul de competenta; 

3) asigurarea interventiei pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor și 

protectia persoanelor, a animalelor și a bunurilor periclitate de incendii sau in alte situatii de 

urgenta; 

4) identificarea si gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale și tehnologice 

de pe teritoriul de competenta; 

5) culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea și analizarea datelor și informatiilor referitoare la 

protectia de competenta; 

6) informarea și pregatirea preventiva a populatiei cu privire la pericolele la care este expusa, 

masurile de autoprotectie ce trebuie indeplinite, mijlocele de protectie puse la dispozitie, 

obligatiile ce le revin și modul de actiune pe timpul situatiei de urgenta; 

7) organizarea și asigurarea starii de operativitate și a capacitatii de interventie optima a 

serviciilor pentru situatii de urgentă și a celorlalte organisme specializate cu atributii in 

domeniu; 
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8) instiintarea autoritatilor publice și alarmarea populatiei in situatiile de urgenta; 

9) protectia populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale și arhivistice, precum și a 

mediului impotriva efectelor dezastrelor si a conflictelor armate; 

10) asigurarea conditiilor minime de supravietuire a populatiei in situatii de urgentă sau de 

conflict armat; 

11) organizarea și executarea interventiei operative pentru reducerea pierderilor de vieți 

omenesti, limitarea si înlaturarea efectelor situatiilor de urgență si pentru reabilitarea 

unitatilor publice afectate; 

12) limitarea și înlaturarea efectelor dezastrelor și a efectelor atacurilor din aer pe timpul 

conflictelor armate; 

13) asanarea și neutralizarea teritoriului de munitie ramasa neexplodata din timpul conflictelor 

militare; 

14) participarea la misiuni intemationale specifice; 

15) constituirea rezervelor de resurse financiare și tehnico-materiale specifice in situatii de 

urgentă sau de conflict armat. 

 

Apărarea împotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de activitati specifice, masuri și 

sarcini organizatorice, operative, cu caracter umanitar și de informare publica, planificate, organizate 

și realizate in scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere a incendiilor și asigurarii interventiei 

operative pentru limitarea și stingerea incendiilor, in vederea evacuarii, salvarii și protectiei 

persoanelor periclitate, protejarii bunurilor și mediului impotriva efectelor situatiilor de urgentă 

determinate de incendii. 

Șeful de serviciu 

a) organizeaza, asigura studierea și dezbaterea, cu personalul serviciului voluntar, a 

riscurilor, cauzelor generatoare de situatii de urgenta specifice localitatii și masurile de 

lnlaturare a neregulilor și normelor de prvenire și dotare cu mijloace de primă interventie; 

b) desfasoara instructajul introductiv general privind instruirea în domeniul situatiilor de 

urgenta pe baza tematicii stabilite și a graficutui de instruire aprobat; 

c) organizeaza și participa direct la efectuarea exercitiilor de alarmare și interventie a 

Serviciului voluntar pentru care informeaza primarul sau înlocuitorul legal si procedeaza 

în consecinta; 
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d) controleaza respectarea normelor de prevenire in domeniul situatiilor de urgentă, pe 

domeniul public și privat din localitate, în funcție de competență; 

e) întocmeste tematica de instruire a Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta; 

f) desfasoara instructajul lunar de instruire a personalului Serviciului voluntar pentru 

situatii de urgenta;  

g) verifica modul cum se desfasoara activitatea de indeplinire a masurilor stabilite privind 

apararea in domeniul situatiilor de urgenta. 

 

Specialiștii în prevenirea incendiilor 

a) se subordoneaza sefului serviciului voluntar; 

b) studiaza caracteristicile localitatii și actele normative care reglementează activitatea in 

domeniul situatiilor de urgenta; 

c) executa recunoastere in locurile in care se pot produce situatii de urgenta pe domeniul 

public și privat și ia masuri preventive pe loc; 

d) sprijina cetatenii privind modul de depozitare a materialelor combustibile, de exploatarea 

instalatiilor electrice, de încalzire, precum si focul deschis; 

e) informeaza seful Serviciului voluntar, cu privire la modul de desfasurare a activitatii 

zilnice, constatarile făcute, masurile luate și face propuneri; 

f) verifică existenta posibilitatilor de alarmare, alertare in cazul producerii situatiilor de 

urgenta, sursele de apa, caile de acces și gradul de pericol existent; 

g) desfășoară orice fel de activitati pentru cesterea sigurantei cetatenilor. 

Conducătorul auto si mecanicul de utilaj 

a) se subordoneaza sefului Serviciului voluntar si raspunde de întretinerea și functionarea 

mijloacelor de interventie, utilajelor aflate in subordine; 

b) verifică starea de intretinere a mijloacelor de interventie la intrarea in serviciu, existenta 

plinurilor de carburanti; 

c) desfasoara lucrarile de intretinere și reparatii la mijloacele de interventie și tine evidenta 

acestor lucrari; 

d) se deplaseaza cu mijloacele de prima interventie la locul producerii situatiei de urgentă 

pe baza unei note de anuntare sau la ordin; 
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e) desfasoara activitatea de repunere in functiune a mijloacelor de interventie imediat dupa 

întoarcerea din actiunea de interventie; 

f) studiaza caracteristicile localitatii sau a sectorului de interventie al Serviciului voluntar, 

privind caile de acces și de interventie, sursele de alimentare cu apa, eventuale rampe de 

amplasare a mijloacelor tehnice de interventie; 

g) nu părăsește locul de munca fără a fi schimbat și fără a fi semnat de predarea serviciului; 

h) participa activ la activitatile de instruire și se antreneaza in lucru și instalatiile speciale 

de pe mijloacele de interventie; 

i) verifica și întretine stingatoarele; 

j) desfasoara toate activitatile stabilite de seful Serviciului voluntar pentru situatii de 

urgenta. 

 

Membrii echipei de interventie 

a) se subordoneaza sefului Serviciului voluntar și executa activitatile precizate de acesta; 

b) participa la toate activitatile de instruire organizate de către seful serviciului voluntar;  

c) respectă programul zilnic stabilit, regulile de ordine interioara și disciplina muncii;  

d) nu paraseste locul de rnunca inaintea sosirii schimbului; 

e) executa controlul respectarii normelor în domeniul situatiilor de urgenta acolo unde este 

stabilit - patrulari pe timp secetos și canicular, etc.; 

f) supravegheaza permanent locurile cu pericol de incendiu sau explozie, informeaza seful 

și ia masuri pe loc pentru remedierea deficientelor constatate, dupa caz; 

g) participa efectiv la actiuni de stingere a incendiilor, de salvare și evacuare, de inlaturare 

a urmarilor dezastrelor și de urgenta publica. 

 

Personalul serviciului de urgență voluntar 

a) intervine pentru eliminarea situatiilor de urgenta, salvarea persoanelor și a bunurilor 

materiale aflate In pericol de accidente sau dezastre; 

b) desfășoară exercitii și aplicatii pentru eliminarea situatiilor de urgenta, salvarea 

persoanelor si evacuarea bunurilor materiale pe baza planului de interventie și altor 

documente de aparare în domeniul situatiilor de urgenta; 
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c) participa la exercitii și aplicatii organizate de subunitati de interventie ale Inspectoratului 

Judetean pentru Situatii de Urgenta sau de cooperare cu alte servicii voluntare și private 

pentru situatii de urgenta; 

d) controleaza pe baza de planificare locurile în care se pot produce situatii de urgenta și 

aduce la cunostinta primarului situatia privind starea de pericol, cauza generatoare și alte 

încalcari ale normelor în domeniul situatiilor de urgenta; 

e) verifica starea apei, a cailor de acces și de interventie și propune măsuri pentru 

mentinerea acestora în stare de utilizare; 

f) participa la activitatea de limitare a urmarilor dezastrelor, deblocari ale cailor de acces, 

instalatiilor și de urgenta publica; 

g) desfasoara orice alte activitati în folosul comunitatii. 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea Secretar Primar Arhiva 

1 SVSU E V   Ap Ah 

2 Resurse umane E V   

3 Registratură E V   

4 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 

 

GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 

 

P.O. ISU. 03 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat 
Coadăgalbena 

Constantin 

Șef serviciu 

SVSU 
16.04.2018 

 

1.2 Verificat Moscu Ioan Comisie SCIM 16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 
Data primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 SVSU 

Șef serviciu 

SVSU 

Coadăgalbena 

Constantin 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 SVSU 
Șef serviciu 

SVSU 

Coadăgalbena 

Constantin 
16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Stabilirea unui sistem de reguli, masuri si actiuni care se desfasoara la primirea de la ISU / INMH 

a atentionarilor și avertizarilor meteorologice și avertizarilor și alertelor hidrologice, emise in cazul 

producerii de fenomene meteorologice periculoase, in vederea preintampinarii situatiilor de urgenta 

probabile, care pot produce efecte negative asupra populatiei, efectivelor de animale, bunurilor 

materiale, valorilor de patrimoniu și a factorilor de mediu. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor, 

urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de modificare 

/ înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite aplicarea acesteia 

de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Prezenta procedură stabileşte în mod unitar, în cadrul organizaţiei, modul de organizare si 

desfășurare a activitatilor specifice situatiilor de urgenta. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Activitatea procedural se utilizează în situatia producerii unor fenomene meteorologice 

periculoase cu efecte negative asupra populatiei, efectivelor de animale, bunurilor materiale, valorilor 

de patrimoniu și a factorilor de mediu la nivelul unității administrativ-teritoriale, in colaborare cu 

celelalte forte de sprijin cu atributii in managementul situatiilor de urgenta. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde si / sau care depind de activitatea procedurată 

 Compartimentul Resurse umane; 

 Compartimentul Situatii de Urgenta; 

 Compartimentul de registratură şi relaţii cu publicul;  

 

5.4 Listarea compartimentelor fumizoare de date şi / sau beneficiare de rezultate ale activităţi  

 Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în 

bugetul local. 

 Compartimentul Registratură; 

 Compartimentul Resurse umane; 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Intemaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

- OUG nr. 21 / 2004 pentru aprobarea Sistemului National de Manangement al Situatiilor de 

Urgenta, cu completările și modificările ulterioare; 

- OG nr. 88 / 2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare 

pentru situatii de urgenta, cu completările și modificările ulterioare;  

- HG nr. 1491 / 2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura organizatorica, 

atributiile, functionarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situatii de urgenta; 

- Ordin MAI nr. 647 / 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea 

planurilor de urgentă in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase; 

- Ordin MAI nr. 736 / 2005 privind instituirea serviciului de permanenta la primariile din zona de 

risc, in caz de iminenta a producerii unor situatii de urgenta; 

- Ordin MAI nr. 886 / 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national de 

înstiintare, avertizare și alarmare a populatiei; 

- Ordin MAI nr. 96 / 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, 

încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea 215 a administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată. 

- Hotărâri ale consiliului local. 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari inteme ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

Termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele intelesuri:  

- Situatie de urgenta - eveniment exceptional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare și 

intensitate ameninta viata și sanatatea populatiei, mediul inconjuratror, valorile materiale și 

culturale importante, iar pentru reabilitarea starii de normalitate sunt necesare adoptarea de 

masuri și actiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare și managementul unitar al fortelor 

și mijloacelor implicate; 

- Amploarea situatiei de urgenta - marirea ariei de manifestare a efectelor distructive ale 

acesteia in care sunt amenintate sau afectate viata persoanelor, functionarea institutiilor 

statului democratic, valorile si interesele comunitatii; 

- lntensitatea situatiei de urgenta - viteza de evolutie a fenomenelor distructive și gradul de 

perturbare a starii de normalitate; 

- Starea potential generatoare de situatii de urgenta - complex de factori de risc care prin 

evolutia lor necontrolata și iminenta amenintarii ar putea aduce atingerea vietii și populatiei, 

valorilor materiale și culturale importante și factorilor de mediu; 

- Iminenta amenintarii - parametrii de stare si timp care determina declansarea inevitabila a 

unei situatii de urgenta; 

- Starea de alerta - se declara potrivit ordonantei de urgenta și se referă la punerea de îndata 

in aplicare a planurilor de actiuni și masuri de prevenire, avertizare a populatiei, limitare și 

înlaturare a consecintelor situatiei de urgenta; 

- Managementul situatiei de urgentă - ansamblul activitatilor desfasurate și procedurilor 

utilizate de factorii de decizie, institutiile publice abilitate pentru identificarea și 
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monitorizarea surselor de risc, evaluarea informatiilor și analiza situatiei, elaborarea de 

prognoze, stabilirea variantelor de actiune și implementarea acestora in scopul reabilitarii 

situatiei de normalitate; 

- Monitorizarea situatiei de urgentă - proces de supraveghere necesar evaluarii sistematice a 

dinamicii parametrilor situatiei create, cunoasterii tipului, amploarei și intensitatii 

evenimentului, evolutiei și implicatiilor sociale ale acestuia, precum si a modului cde 

indeplinire a masurilor dispuse pentru gestionarea situatiei de urgenta; 

- Factor de risc - fenomen, proces sau complex de imprejurari congruente, in acelasi timp și 

spatiu, care pot determina sau favoriza aparitia unor tipuri de risc; 

- Tipuri de risc - incendii, cutremure, inundatii, accidente, explozii, avarii, alunecari sau 

probusiri de teren, imbolnaviri în masa, prabusiri ale unor constuctii, instalatii ori amenajari, 

esuarea sau scufundarea unor nave, caderi de obiecte din atmosfera sau din cosmos, tornade, 

avalanse, esecul serviciilor de utilitati publice de amploare determinate ori favorizate de 

factori de risc specifici; 

- Gestionarea situatiilor de urgenta - identificarea, inregistrarea și evaluarea tipurilor de risc 

și a factorilor determinanti ai acestora, instiintarea factorilor interesati, avertizarea 

populatiei, limitarea, tnlaturarea sau contracararea factorilor de risc, precum și a efectelor 

negative și a impactului produs de evenimentele exceptionale respective; 

- lnterventia operativa - actiunile desfasurate in timp oportun de catre structurile specializate 

in scopul prevenirii agravarii situatiei de urgenta, limitarii sau lnlaturarii dupa caz, a 

consecintelor acesteia; 

- Evacuarea - masura de protectie luata in cazul amenintarii iminente, starii de alerta sau a 

producerii unei situatii de urgenta și care consta in scoaterea de urgenta din zonele afectate 

sau potential a fi afectate, in mod organizat, a unor institutii publice, agenti economici, 

categorii sau grupuri de populatie ori bunuri și dispunerea acestora in zone și localitati care 

asigura conditii de protectie persoanelor, bunurilor și valorilor, de functionare a institutiilor 

publice și agentilor economici; 

- Sector de competenta - unitate administrativ-teritoriala pe a carei rază serviciul voluntar îsi 

- îndeplineste atributiile legate; 

- Echipaj / grupa de interventie - structură încadrata cu personal voluntar sau / si angajat care 

deserveste o autospeciala; 
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- Echipa specializata - structura de interventie care in componenenta minim 3 persoane, 

specializata in anumite tipuri de interventii; 

- Timp mediu de alertare - intervalul mediu cuprins între momentul alarmarii în caz de urgentă 

și cel al constituirii formatiei de deplasare in vederea interventiei; 

- Timp de raspuns - intervalul cuprins intre momentul alertarii fortelor destinate interventiei 

și intrarea acestora in actiune; 

- Capacitatea de raspuns - potentialul fortelor destinate interventiei de a rezolva o situatie de 

urgență; 

- Voluntariat - activitate de interes public desfasurata din proprie initiativa de orice persoana 

fizica, in folosul altora, fără a primi o compensatie materiala; 

- Activitate de interes public - activitatea desfasurata in domenii cum sunt: asistenta și 

serviciile sociale, protectia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de 

invățământ, stiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protectie a mediului, social 

și comunitar și altele asemenea. 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

E Elaborează 

V Verifică 

Î Înregistrează 

Av Avizează 

A Aprobă 

Ex Expediază 

Ah Arhivează 

CJSU Comitetul Judetean pentru Situații de Urgenta 

CLSU Comitetul Local pentru Situații de Urgenta 

SGA Sistemul de Gospodarire al Apelor 

MAI Ministerul Administratiei și Intemelor 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Avertizarile și atentionările meteorologice 

Constau intr-un mesaj tip text, cu mentionarea zonelor ce urmeaza a fi posibiI afectate, cu 

precizarea intensitatii fenomenului, precum și intervalul de prognoza. 

 

Codificarea atentionarilor - avertizarilor meteorologice 

 Codul verde - nu indica nicio precautie particulara pentru perioada imediat urmatoare, dar 

nu implica o vreme frumoasa sau neaparitia in urmatoarele zile a unor fenomene 

meteorologice periculoase ce pot perturba diferite activitati; 

 Codul galben - se foloseste pentru fenomene meteorologice temporar periculoase pentru 

anunite activitati, dar altfel obisnuite pentru perioada respectiva; 

 Codul portocaliu - se aplica acelor fenomene meteorologice prevazute a fi periculoase, cu 

grad de intensitate mare; 

 Codul roșu - se aplica fenomenelor meteorologice prevazute a fi periculoase, cu grad de 

intensitate foarte mare și cu efecte dezastruoase. 

 

Femomenele meteorologice ce intra sub incidenta acestor coduri sunt :  

a) vânt putemic (cu intensificari); 

b) ploi importante cantitativ; 

c) ninsori abundente și polei; 

d) descărcări electrice frecvente; 

e) canicula (valori mari de temperatura, egale sau mai mari de 35 grade C); 

f) ger (valori de temperatura sub -10 grade C). 

 

Codificarea avertizarilor și alertelor hidrologice 

Avertizarea hidrologică se emite atunci cand se prevede posibilitatea depasirii cotelor de aparare 

sau posibilitatea producerii altor fenomene hidrologice periculoase, pe baza prognozelor meteorologice. 

Alerta hidrologică se emite atunci cand se prevede depasirea iminenta a cotelor de aparare și/sau 

producerea altor fenomene hidrologiee periculoase, pe baza prognozelor meteorologice și a starii 

râurilor . 
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 Cod galben - risc de viituri sau cresteri rapide ale nivelului apei, neconducand la pagube 

semnificative, dar care necesita o vigilenta sporita in cazul desfasurări unor activitati 

sezoniere expuse la inundatii - situatie de atentie (cod galben -depăsirea cotelor de atentie); 

 Cod portocaliu - risc de viituri generatoare de revarsari importante, susceptibile de a avea 

impact semnificativ asupra vietii colectivitatilor și sigurantei bunurilor și persoanelor - 

situatie de inundatie (cod portocaliu –depăsirea cotelor de inundatii); 

 Cod roșu - risc de viituri majore. Atentionare directa și generalizata asupra sigurantei 

persoanelor și bunurilor - situatie de pericol (cod roșu - depășirea coteor de pericol). 

 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

NU ESTE CAZUL 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

NU ESTE CAZUL 

8.2.3. Circuitul documentelor 

Documente care sunt întocmite, elaborate și avizate / aprobate în cadrul compartimentului 

Serviciu voluntar Situații de Urgență  

 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : telecomunicații, Intemet, echipamente informatice (calculatoare 

personale, imprimante, copiator), consumabile, reţea de calculatoare personale. 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Primarul 

a) asigura managementul interventiilor in situatii de urgenta; 
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b) asigura baza tehnico-materiala pentru executarea interventiilor in situatii de urgenta in 

zona de responsabilitate; 

c) repartizeaza responsabilitatile membrilor care fac parte din Comitetul local pentru 

situatii de urgenta; 

d) actualizeaza ori de cate ori este cazul componenta Comitetului local pentru situatii de 

urgenta; 

e) asigura transmiterea tuturor datelor Centrului Operational Judetean (Centrului Judetean 

de Coordonare și Conducere a Interventiilor in Situatii de Urgenta), acelora referitoare 

la situatia operative din zona de responsabilitate, cat și a datelor pe timpul desfasurarii 

actiunilor de interventie in situatii de urgenta; 

f) asigura conditii de habitat persoanelor evacuate temporar, ca urmare a efectelor negative 

produse de dezastre in raionul de competenta, panli la stabilirea normalitatii; 

g) coordoneaza componenta de prevenire din cadrul serviciului pentru situatii de urgenta și 

asigura competente in exercitarea controlului de prevenire, tuturor membrilor acreditați; 

h) participa cu efective din subordine alaturi de celelalte forte specializate pentru limitarea 

și înlaturarea efectelor produse de dezastre; 

i) își dă acordul in vederea executarii lucrarilor cu foc deschis (incinerarea miristilor), 

solicitate de operatorii economici din zona de responsabilitate; 

j) aplica sanctiuni contraventionale tuturor celor care lncalca prevederile legate care 

reglementeaza activitatea de prevenire a situatiilor de urgentă (dezastrelor). 

 

Șeful serviciului situații de urgență 

a) face propuneri privind necesarul de fonduri pentru gestionarea situatiilor de urgenta și 

asigurarii bazei tehnico-materiale pe tipuri de risc; 

b) coordoneaza serviciul pentru situatii de urgenta, respectiv asigura pregatirea membrilor 

acestuia prin exercitii, aplicatii tactice și cursuri de pregatire teoretice; 

c) analizeaza starea operativa din cadrul zonei de responsabilitate și face propuneri pentru 

înlaturarea disfunctiilor care pot da nastere la situatii de urgenta; 

d) verifica și mentine permanent in stare de functionare instalatiile de avertizare, alertare, 

alarmare a populatiei, cât și a mijloacelor tehnice de interventie din dotarea serviciului 
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e) se subordoneaza pe timpul desfasurarii interventiilor in situatii de urgenta comandantului 

actiunii, și asigura interoperabilitatea intre fortele proprii și cele specializate; 

f) asigura, din punct de vedere logistic, mijloacele tehnice speciale din dotarea operatorilor 

care asigura suportul tehnic pe timpul situatiilor de urgenta; 

g) asigura transmiterea tuturor datelor și informatiilor Centrului Operational Judetean, atat in 

stadiul de normalitate cat și pe timpul desfasurarii actiunilor de interventie; 

h) asigura conditii de habitat in locatiile special amenajate, persoanelor sinistrate evacuate 

temporar, ca urmare a efectelor negative produse de dezastre in zona de competenta, panli 

la stabilirea normalitatii; 

i) face propuneri pentru asigurarea bazei materiale in vederea acoperirii riscurilor care au 

cazuistica frecventa in zona de responsabilitate; 

j) mentine în stare de operativitate serviciul voluntar pentru situatii de urgenta; 

k) asigura prima interventie in situatii de urgenta, iar in cazul in care situatia depaseste 

posibilitatile practice de limitare și înlaturare a efectelor negative, solicita sprijinul fortelor 

specializate din cadrul I.S.U. și acelora prevazute in planurile operative de cooperare; 

l) participa cu forte și mijloace pentru mentinerea starii de normalitate pe timpul desfasurarii 

manifestatiilor publice, cultural - sportive și a adunarilor populare; 

m) aplica sanctiuni contraventionale tuturor celora care incalca prevederile legale care 

reglementeaza activitatea de prevenire a situatiilor de urgentli (dezastrelor). 

 

Personalul din cadrul serviciului pentru situafii de urgență 

a) intervine pentru eliminarea situatiilor de urgenta, salvarea persoanelor și a bunurilor 

materiale aflate in pericol de accidente sau dezastre; 

b) desfasoara exercitii și aplicatii pentru eliminarea serviciitor de urgenta, salvarea persoanelor 

și evacuarea bunurilor materiale pe baza planului de interventie și a altor documente de 

aparare in domeniul situatiilor de urgenta: 

c) participa la exercitii și aplicatii organizate de subunitati de interventie ale lnspectoratului 

Judetean pentru Situatii de Urgenta sau de cooperare cu alte servicii voluntare și private 

pentru situatii de urgenta; 
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d) controleaza pe baza de planificare locurile in care se pot produce situatiide urgenta și aduce 

la cunostinta primarului situatia privind starea de pericol, cauza generatoare și alte încalcari 

ale normelor in domeniul situatiilor de urgenta; 

e) verifica starea surselor de apă, a cailor de acces și de interventie și propune masuri pentru 

mentinerea acestora utilizabile; 

f) participa la activitatea de limitare a urmarilor dezastrelor, deblocari cai de acces, de instalatii 

și de urgență publica. 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

La primirca avertizarilor meteorologice și hidrologice care se emit in cazul producerii de 

fenomene meteorologice și hidrologice periculoase care ar putea pune in pericol viata, bunurile sau 

factorii de mediu, sc dispune declansarea sistemclor de alarmare existente pe raza localitatii, institutiei 

sau operatorului economic (sirene, clopotul de la biserici, etc.) și folosirea componentei prevenire a 

situațiilor de urgență pentru avertizarea-alarmarea populatiei și a personalului propriu. 

 

Masuri și actiuni care se vor executa la primirea avertizarilor meteorologice și hidrologice 

1. instituirea serviciului de permanentă la sediul primariei; 

2. avertizarea populatiei, institutiilor publice, operatorilor economici din zona posibil 

afectabila; 

3. mentinerea climatului de ordine și sigurantă publica pe timpul evenimentelor generate 

de situatii de urgentă, generat conform factorilor de risc; 

4. pregatirea tuturor fortelor și mijloacelor de interventie ale serviciului pentru situatii de 

urgenta și informarea structurilor de interventie cu care coopereaza; 

5. supravegherea permanentă a cursurilor de apă și a constructiilor hidrologice cu rol de 

aparare impotriva inundatiilor și dupa caz, suprainaltarea digurilor și barajelor de 

protectle; 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea Secretar Primar Arhiva 

1 SVSU E V   Ap Ah 

2 Resurse umane E V   

3 Registratură E V   

4 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 

 

ORGANIZAREA ÎMPOTRIVA  SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 

 

P.O. ISU. 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 

SVSU 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
ORGANIZAREA ÎMPOTRIVA  
SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.ISU. 04 Pagina ...... din .... 
Exemplar nr.: ........ 

 

72 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat 
Coadăgalbena 

Constantin 

Șef serviciu 

SVSU 
16.04.2018 

 

1.2 Verificat Moscu Ioan Comisie SCIM 16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 
Data primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 SVSU 

Șef serviciu 

SVSU 

Coadăgalbena 

Constantin 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 SVSU 
Șef serviciu 

SVSU 

Coadăgalbena 

Constantin 
16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

De reducere a riscurilor de incendii/situatii de urgenta si asigurarea conditiilor pentru 

limitarea propagarii și dezvoltarii incendiilor, a dezastrelor prin masuri tehnice si organizatorice, 

pentru protectia utilizatorilor, a fortelor care actioneaza la interventie, a bunurilor și mediului 

impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii sau alte dezastre. 

 Desfasurarea activitatilor de informare și instruire a personalului din cadrul serviciului situații 

de urgență și a cetatenilor din comună, cu privire la cunoasterea și respectarea regulilor de aparare 

împotriva incendiilor, a mijloacele și personalul cu atributii de instruire, alarmare, interventie, evacuare 

și limitare a efectelor unui incendiu, a modului de gestionare a unei situații de urgență 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor, 

urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de modificare 

/ înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite aplicarea acesteia 

de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Prezenta procedura stabileste modul de realizare a activitatii, compartimentele si persoanele 

implicate in prevenirea și stingerea incendiilor, precum si cele referitoare la protectia civila si in 

situatii de urgenta, pe teritoriul administrativ in sensul asigurarii unei activitati optime intocmind 

acte de autoritate. 

(I) Activitatea privind organizarea apararii impotriva incendiilor este initiata de conducerea 

prirnariei și are la baza necesitatea protejarii persoanelor și a bunurilor materiale de pe raza comunei, 

impotriva actiunii distructive ale unui incendiu și se aplica de catre personalul biroului pentru situatii 

de urgenta, care desfasoara periodic activitati de instruire cu personalul din primarie. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Întreaga documentatie realizata pentru protectia împotriva incendiilor si de protectie civila 

constituie baza legala pentru a se evita orice inceput de incendiu sau situatie dificila - activitatea 

procedurata este initiata de conducerea institutiei și are la baza necesitatea protejarii personalului și a 

bunurilor materiale ale institutiei împotriva actiunii distructive a unui incendiu sau a unor situatii de 

urgenta 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde si / sau care depind de activitatea procedurată 

 Compartimentul Resurse umane; 

 Compartimentul Situatii de Urgenta; 

 Compartimentul de registratură şi relaţii cu publicul;  

 Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în 

bugetul local. 

 

5.4 Listarea compartimentelor fumizoare de date şi / sau beneficiare de rezultate ale activităţi  

 Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în 

bugetul local. 

 Compartimentul Registratură; 

 Compartimentul Resurse umane; 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Intemaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

- Legea nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu completarile si modificarile 

ulterioare; 

- Legea nr. 481 / 2004 privind Protectia civila, cu completarile si modificarile ulterioare; 

- Ordinul nr. 163 / 2007 privind Norme generale de prevenire a incendiilor, cu completarile si 

modificarile ulterioare; 

- Ordin nr. 712 / 2005 privind aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in 

domeniul situatiilor de urgenta, cu completarile si modificarile ulterioare; 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea 215 a administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată. 

- Hotărâri ale consiliului local. 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari inteme ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

Termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele intelesuri:  

- Situatie de urgenta - eveniment exceptional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare și 

intensitate ameninta viata și sanatatea populatiei, mediul inconjuratror, valorile materiale și 

culturale importante, iar pentru reabilitarea starii de normalitate sunt necesare adoptarea de 

masuri și actiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare și managementul unitar al fortelor 

și mijloacelor implicate; 

- Amploarea situatiei de urgenta - marirea ariei de manifestare a efectelor distructive ale 

acesteia in care sunt amenintate sau afectate viata persoanelor, functionarea institutiilor 

statului democratic, valorile si interesele comunitatii; 

- Intensitatea situatiei de urgenta - viteza de evolutie a fenomenelor distructive și gradul de 

perturbare a starii de normalitate; 

- Starea potential generatoare de situatii de urgenta - complex de factori de risc care prin 

evolutia lor necontrolata și iminenta amenintarii ar putea aduce atingerea vietii și populatiei, 

valorilor materiale și culturale importante și factorilor de mediu; 

- Iminenta amenintarii - parametrii de stare si timp care determina declansarea inevitabila a 

unei situatii de urgenta; 

- Starea de alerta - se declara potrivit ordonantei de urgenta și se referă la punerea de îndata 

in aplicare a planurilor de actiuni și masuri de prevenire, avertizare a populatiei, limitare și 

înlaturare a consecintelor situatiei de urgenta; 

- Managementul situatiei de urgentă - ansamblul activitatilor desfasurate și procedurilor 

utilizate de factorii de decizie, institutiile publice abilitate pentru identificarea și 
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monitorizarea surselor de risc, evaluarea informatiilor și analiza situatiei, elaborarea de 

prognoze, stabilirea variantelor de actiune și implementarea acestora in scopul reabilitarii 

situatiei de normalitate; 

- Monitorizarea situatiei de urgentă - proces de supraveghere necesar evaluarii sistematice a 

dinamicii parametrilor situatiei create, cunoasterii tipului, amploarei și intensitatii 

evenimentului, evolutiei și implicatiilor sociale ale acestuia, precum si a modului cde 

indeplinire a masurilor dispuse pentru gestionarea situatiei de urgenta; 

- Factor de risc - fenomen, proces sau complex de imprejurari congruente, in acelasi timp și 

spatiu, care pot determina sau favoriza aparitia unor tipuri de risc; 

- Tipuri de risc - incendii, cutremure, inundatii, accidente, explozii, avarii, alunecari sau 

probusiri de teren, imbolnaviri în masa, prabusiri ale unor constuctii, instalatii ori amenajari, 

esuarea sau scufundarea unor nave, caderi de obiecte din atmosfera sau din cosmos, tornade, 

avalanse, esecul serviciilor de utilitati publice de amploare determinate ori favorizate de 

factori de risc specifici; 

- Gestionarea situatiilor de urgenta - identificarea, inregistrarea și evaluarea tipurilor de risc 

și a factorilor determinanti ai acestora, instiintarea factorilor interesati, avertizarea 

populatiei, limitarea, tnlaturarea sau contracararea factorilor de risc, precum și a efectelor 

negative și a impactului produs de evenimentele exceptionale respective; 

- Interventia operativa - actiunile desfasurate in timp oportun de catre structurile specializate 

in scopul prevenirii agravarii situatiei de urgenta, limitarii sau lnlaturarii dupa caz, a 

consecintelor acesteia; 

- Evacuarea - masura de protectie luata in cazul amenintarii iminente, starii de alerta sau a 

producerii unei situatii de urgenta și care consta in scoaterea de urgenta din zonele afectate 

sau potential a fi afectate, in mod organizat, a unor institutii publice, agenti economici, 

categorii sau grupuri de populatie ori bunuri și dispunerea acestora in zone și localitati care 

asigura conditii de protectie persoanelor, bunurilor și valorilor, de functionare a institutiilor 

publice și agentilor economici; 

- Sector de competenta - unitate administrativ-teritoriala pe a carei rază serviciul voluntar îsi 

- îndeplineste atributiile legate; 

- Echipaj / grupa de interventie - structură încadrata cu personal voluntar sau / si angajat care 

deserveste o autospeciala; 
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- Echipa specializata - structura de interventie care in componenenta minim 3 persoane, 

specializata in anumite tipuri de interventii; 

- Timp mediu de alertare - intervalul mediu cuprins între momentul alarmarii în caz de urgentă 

și cel al constituirii formatiei de deplasare in vederea interventiei; 

- Timp de raspuns - intervalul cuprins intre momentul alertarii fortelor destinate interventiei 

și intrarea acestora in actiune; 

- Capacitatea de raspuns - potentialul fortelor destinate interventiei de a rezolva o situatie de 

urgență; 

- Voluntariat - activitate de interes public desfasurata din proprie initiativa de orice persoana 

fizica, in folosul altora, fără a primi o compensatie materiala; 

- Activitate de interes public - activitatea desfasurata in domenii cum sunt: asistenta și 

serviciile sociale, protectia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de 

invățământ, stiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protectie a mediului, social 

și comunitar și altele asemenea; 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

E Elaborează 

V Verifică 

Î Înregistrează 

Av Avizează 

A Aprobă 

Ex Expediază 

Ah Arhivează 

CJSU Comitetul Judetean pentru Situații de Urgenta 

CLSU Comitetul Local pentru Situații de Urgenta 

SGA Sistemul de Gospodarire al Apelor 

MAI Ministerul Administratiei și Intemelor 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Activitatea de protecție civilă este de interes național, are caracter permanent și se bazează pe 

îndeplinirea obligațiilor ce revin, potrivit prezentei legi, autorităților administrației publice locale, 

celorlalte persoane juridice de drept public și privat române, precum și persoanelor fizice. 

 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

- Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de consiliul local; 

- Documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de primar sunt:  

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de consiliul local sunt:  

a) decizia de aprobare a planului de analiză și acoperire a riscurilor aferent unității 

administrativ-teritoriale pe care o reprezintă; 

b) hotărâri privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în unitatea 

administrativ-teritorială; 

c) reguli și măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor, corelate cu nivelul și natura 

riscurilor locale; 

d) dispoziție privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului; 

e) raportul semestrial de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor; 

f) măsuri de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor; 

g) documente privind serviciul public voluntar pentru situații de urgență: hotărâre de 

înființare, regulament de organizare și funcționare, dispoziție de numire a șefului 

serviciului; 

h) dispoziția de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în 

domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii.  

Documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de primar sunt:  

a) planul de analiză și acoperire a riscurilor; 
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b) fișa localității/sectorului, la solicitarea inspectoratului județean/al municipiului București 

pentru situații de urgență, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la Regulamentul de 

planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de 

urgență, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.474/2006, publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din 

fișa localității se trimite la inspectoratul județean/al municipiului București pentru situații de 

urgență; 

c) raport de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor, întocmit anual, la o 

dată anterioară definitivării bugetului local. 

 

Documentele și evidențele specifice apărării împotriva incendiilor la unitățile administrativ-

teritoriale trebuie să cuprindă cel puțin:  

a) planul de analiză și acoperire a riscurilor; 

b) fișa localității, la solicitarea inspectoratului județean/al municipiului București pentru 

situații de urgență; 

c) avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, obținute pentru construcțiile, instalațiile 

tehnologice și pentru alte amenajări din patrimoniul propriu, însoțite de documentele 

vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor; 

d) date ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență, conform 

criteriilor de performanță; 

e) lista operatorilor economici/instituțiilor cu care s-au încheiat contracte de 

închiriere/convenții, cu specificarea obiectului de activitate al acestora și a numărului și 

termenului de valabilitate ale contractului/convenției; registrele pentru evidența 

permiselor de lucru cu focul, inclusiv pentru arderea miriștilor; 

f) rapoarte de intervenție ale serviciului public voluntar pentru situații de urgență; 

g) fișele de instruire, conform reglementărilor specifice; 

h) evidența exercițiilor de intervenție efectuate cu serviciul public voluntar pentru situații 

de urgență, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora; 

i) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorității de stat 

competente; 
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j) programe/planuri cuprinzând măsuri și acțiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor 

autorităților de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.  

Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de administratorul operatorului 

economic/conducătorul instituției sunt:  

a) dispoziție privind stabilirea modului de organizare și a responsabilităților privind 

apărarea împotriva incendiilor; 

b) instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor și atribuții ale salariaților la locurile de 

muncă; 

c) dispoziție privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului; 

d) dispoziție privind organizarea instruirii personalului; 

e) dispoziție de constituire a serviciului privat pentru situații de urgență ori 

contract/convenție cu un alt serviciu privat pentru situații de urgență; 

f) dispoziție de sistare a lucrărilor de construcții/oprire a funcționării ori utilizării 

construcțiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizației de securitate la 

incendiu; 

g) reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul 

și depozitarea substanțelor periculoase specifice produselor sale; 

h) convenții/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părților pe linia apărării împotriva 

incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosință asupra bunurilor 

imobile/antrepriză; 

i) dispoziția de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în 

domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii; 

j) măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau 

secetoase. 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

Documente care sunt întocmite, elaborate și avizate / aprobate în cadrul compartimentului 

Serviciu voluntar Situații de Urgență  
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8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : telecomunicații, Intemet, echipamente informatice (calculatoare 

personale, imprimante, copiator), consumabile, reţea de calculatoare personale. 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 Activitățile sunt în funcție de situația de urgență generată / iminentă și sunt specifice serviciilor 

implicate.   

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Riscuri naturale  

Riscurile naturale se referă la evenimente în cadrul cărora parametrii de stare se pot manifesta 

în limite variabile de la normal către pericol, cauzate de fenomene meteo periculoase, în cauză ploi și 

ninsori abundente, variații de temperatură - îngheț, secetă, caniculă - furtuni și fenomene distructive de 

origine geologică, respectiv cutremure, alunecări și prăbușiri de teren. 

 

Riscuri tehnologice  

Riscurile tehnologice cuprind totalitatea evenimentelor negative care au drept cauză depășirea 

măsurilor de siguranță impuse prin reglementări, ca urmare a unor acțiuni umane voluntare sau 

involuntare, defecțiunilor componentelor sistemelor tehnice, eșecului sistemelor de protecție etc. 

Riscurile tehnologice sunt asociate activităților industriale. 

Dintre evenimentele generatoare de situații de urgență pot fi menționate:  

a) accidente în industrie; 

b) accidente de transport; 

c) accidente nucleare; 

d) prăbușirea de construcții, instalații sau amenajări; 

e) eșecul utilităților publice - avarii; 

f) căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos; 
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g) muniție rămasă neexplodată. 

  

Riscuri biologice  

Riscurile biologice se referă la urmările negative asupra colectivităților de oameni, animale și 

asupra plantelor, cauzate de îmbolnăviri sau de alte evenimente în relație cu sănătatea și care afectează 

un număr neobișnuit de mare de indivizi. Evenimentele generatoare de situații de urgență sunt  epidemii 

/ epizootii / zoonoze. 

  

Riscul de incendiu  

Riscul de incendiu este cel mai frecvent risc care se manifestă pe teritoriul național, producerea 

lui reprezentând o situație de urgență de tip special, fenomen care afectează domenii importante ale 

activității vieții economice și sociale, precum construcții, instalații, amenajări, păduri, mijloace de 

transport, culturi agricole etc. Ca urmare, securitatea la incendiu a constituit și va constitui o preocupare 

majoră pentru fiecare comunitate. 

Securitatea la incendiu este definită ca managementul riscurilor specifice de incendiu la toate 

nivelurile, prin prevenirea incendiilor, protejarea populației față de efectele lor și optimizarea 

intervenției. În prezent, reprezintă o cerință esențială de proiectare a construcțiilor, incendiul fiind 

factorul determinant în dimensionarea construcțiilor de importanță excepțională și deosebită.  

Incendiul este socotit un risc de gravitate mică, dar frecvența manifestării îi conferă un efect 

cumulat.  

 

Atribuțiile protecției civile sunt următoarele:  

a) identificarea și gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale și 

tehnologice; 

b) culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea și analizarea datelor și informațiilor referitoare la 

protecția civilă; 

c) informarea și pregătirea preventivă a populației cu privire la pericolele la care este expusă, 

măsurile de autoprotecție ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecție puse la dispoziție. 
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Organizarea protecției civile la nivelul unităților administrativ-teritoriale, al instituțiilor publice, 

al operatorilor economici și al organizațiilor neguvernamentale se realizează în raport cu clasificarea 

acestora din punct de vedere al protecției civile și constă în:  

a) constituirea organismelor și structurilor pentru managementul situațiilor de urgență, inclusiv 

al protecției civile; 

b) constituirea serviciilor pentru situații de urgență; 

c) încadrarea inspectorilor și/sau a personalului de specialitate în domeniul protecției civile; 

d) întocmirea planurilor de analiză și de acoperire a tipurilor de riscuri în teritoriul de 

competență sau în domeniul de activitate; 

e) planificarea și organizarea activităților de pregătire a populației și a salariaților privind 

protecția civilă; 

f) organizarea evacuării în caz de urgență civilă; 

g) organizarea cooperării și a colaborării privind protecția civilă; 

h) planificarea resurselor pentru funcționarea structurilor prevăzute la lit. a)-c), precum și 

pentru realizarea măsurilor stabilite în planurile prevăzute la lit. d). 

 

Consiliile locale ale comunelor au următoarele atribuții principale:  

a) aprobă organizarea protecției civile la nivelul unității administrativ-teritoriale, analizează 

anual și ori de câte ori este nevoie activitatea desfășurată și adoptă măsuri pentru 

îmbunătățirea acesteia; 

b) aprobă planurile anuale și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și 

financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență; 

c) participă, potrivit legii, la asigurarea finanțării măsurilor și a acțiunilor de protecție civilă, 

precum și a serviciilor de urgență și a structurilor care au atribuții legale în acest domeniu; 

d) stabilesc, în condițiile legii, taxe speciale pe linia protecției civile; 

e) înființează, în condițiile legii și cu avizul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, 

centre de formare și evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgență; 

f) gestionează, depozitează, întrețin și asigură conservarea aparaturii și a materialelor de 

protecție civilă prin serviciile specializate din subordine; 
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g) asigură spațiile necesare funcționării inspectoratelor pentru situații de urgență 

corespunzătoare, paza și securitatea acestora și a centrelor operaționale, precum și spațiile 

pentru depozitarea materialelor de intervenție.  

 

Comitetele locale pentru situații de urgență:  

a) asigură permanența la sediul primăriei în vederea primirii prognozelor și avertizărilor 

hidrometeorologice, a deciziilor Comitetului județean și pentru transmiterea informațiilor 

privind evoluția fenomenelor periculoase, efectelor lor, măsurilor luate și măsurilor suplimentare 

necesare; 

b) folosesc toate mijloacele existente pentru avertizarea cu prioritate a populației și obiectivelor 

aflate în zonele de risc la inundații din revărsări de cursuri de apă, scurgeri de pe versanți și 

accidente la construcții hidrotehnice, așa cum sunt ele delimitate în planurile locale de apărare, 

precum și a populației aflate în zonele de risc pentru producerea fenomenelor meteorologice 

periculoase și a poluărilor accidentale; 

c) declanșează acțiunile operative de apărare în zonele periclitate, în conformitate cu prevederile 

planurilor de apărare aprobate, constând în principal din:  

 supravegherea permanentă a zonelor de risc; 

 dirijarea forțelor și mijloacelor de intervenție; 

 supraînălțarea și consolidarea digurilor și a malurilor, în funcție de cotele maxime 

prognozate; 

 evacuarea preventivă a oamenilor și animalelor și punerea în siguranță a bunurilor ce nu 

pot fi evacuate, prin ridicare la cote superioare sau prin ancorare;  

d) iau măsuri de evitare sau de eliminare a blocajelor cu plutitori și ghețuri, în special în zonele 

podurilor rutiere și de cale ferată, prizelor de apă, de evacuare a apei din incinte; 

e) asigură participarea forțelor de intervenție alcătuite din localnici la acțiunile operative 

desfășurate de specialiștii unităților deținătoare de lucrări cu rol de apărare împotriva 

inundațiilor; 

f) localizează apele revărsate, precum și pe cele provenite din infiltrații și scurgeri de pe versanți 

și le dirijează în albiile cursurilor de apă, gravitațional sau prin pompare; 

g) asigură surse suplimentare pentru alimentarea cu apă a populației în perioadele deficitare. 
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În vederea avertizării populației din zonele expuse riscului la cutremur, clădirile expertizate 

tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic vor fi marcate prin panouri de înștiințare amplasate la loc 

vizibil. Această obligație  :  

a) autorităților administrației publice locale, pentru realizarea și amplasarea panourilor de 

înștiințare în dreptul intrărilor principale în clădirile de locuit; 

b) proprietarilor și, după caz, administratorilor spațiilor publice cu altă destinație situate la 

parterul și, după caz, la subsolul și/sau la alte niveluri ale clădirilor, pentru realizarea și 

amplasarea panourilor de înștiințare în dreptul intrărilor în spațiile respective.  

 

După trecerea perioadelor de inundații, fenomenelor meteorologice periculoase, sau după 

accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale, în vederea restabilirii situației normale, 

comitetele județene și locale și agenții economici specializați iau următoarele măsuri:  

a) repunerea în funcțiune a instalațiilor de alimentare cu apă, de evacuare a apelor reziduale 

industriale și menajere care au fost afectate, precum și evacuarea apelor din inundații și 

băltiri de pe terenurile agricole, prin săparea unor canale de scurgere și prin instalarea de 

agregate de pompare mobile; 

b) aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare; 

c) stabilirea pagubelor fizice și valorice determinate de inundații, fenomene meteorologice 

periculoase și poluări accidentale și a măsurilor necesare pentru refacerea obiectivelor 

afectate; 

d) refacerea căilor de comunicații și a podurilor, refacerea instalațiilor de pompare a apelor; 

e) refacerea liniilor de telecomunicații și de transport al energiei electrice; 

f) repararea și punerea în funcțiune a conductelor de apă, aburi, gaze, petrol, avariate sau 

distruse; 

g) repunerea în funcțiune a obiectivelor social-economice afectate; 

h) sprijinirea populației pentru refacerea sau repararea gospodăriilor proprietate personală, 

avariate sau distruse; 

i) demolarea lucrărilor hidrotehnice provizorii de apărare, care împiedică desfășurarea normală 

a activităților și recuperarea materialelor care mai pot fi folosite, refacerea terasamentelor 

degradate, remedierea avariilor la lucrările hidrotehnice. 
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Toate măsurile de comportament preventiv necesar a fi adoptate de cetățeni trebuie să constituie 

un ansamblu coerent sub forma politicii de securitate, concepută ca ansamblul procedurilor de 

prevenirea pierderilor, respectiv pentru:  

a) informarea generală și permanentă/periodică și a concetățenilor asupra riscurilor specifice 

care le pot afecta viața și proprietatea; 

b) formarea comportamentului preventiv, dezvoltarea culturii de securitate și 

eliminarea/reducerea neglijențelor din conduită; 

c) dezvoltarea spiritului civic și de solidaritate în comunitatea locală; 

d) adoptarea de măsuri proprii pentru reducerea riscurilor asupra familiei, bunurilor, locuinței 

și anexelor gospodărești, cu respectarea cadrului legal privind construirea și locuirea; 

e) respectarea, cunoașterea și aplicarea deciziilor organelor cu atribuții și responsabilități în 

gestionarea situațiilor de urgență privind protecția, intervenția, evacuarea și restabilirea stării 

de normalitate în comunitatea respectivă, în cazul producerii unor situații de urgență; 

f) participarea ca voluntari la acțiunile preventive, de salvare-evacuare a populației afectate de 

situațiile de urgență, precum și la acțiunile de intervenție și de refacere; 

g) încheierea contractelor de asigurări pentru cazuri de dezastre; 

h) cunoașterea modului de comportare înainte, în timpul și după trecerea dezastrelor; 

i) respectarea măsurilor stabilite de organele în drept și protejarea lucrărilor cu rol de apărare 

împotriva dezastrelor. 

  

Autoritățile administrației publice (consiliile local și primari) au ca activități :  

a) în faza predezastru:  

a. instituie măsurile de prevenire a situațiilor de urgență, analizează anual și ori de cate ori 

este nevoie activitatea desfășurată și adoptă măsuri pentru îmbunătățirea acesteia; 

b. aprobă organizarea activității de apărare împotriva situațiilor de urgență la nivelul unității 

administrativ-teritoriale; 

c. hotărăsc înființarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență, aprobă regulamentul 

de organizare și funcționare a acestora, asigură încadrarea cu personal, dotarea și 

finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționarea acestora în condiții de operativitate 

și eficiență, în conformitate cu criteriile minime de performanță; 
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d. aprobă planurile anuale și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale 

și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență; 

e. elaborează planurile urbanistice generale, corelate cu hărțile de risc, și asigură 

respectarea prevederilor acestor documentații; 

f. determină necesitățile comunității locale privind resursele mobilizabile, materiale, 

utilaje, și cele financiare în caz de dezastre; 

g. asigură mobilizarea populației la acțiunile de apărare împotriva situațiilor de urgență și 

organizează exerciții și aplicații, sub conducerea organelor abilitate, în vederea pregătirii 

intervenției operative; 

h. asigură organizarea și instruirea grupurilor de voluntari în vederea participării la acțiunile 

de salvare-evacuare a populației afectate de dezastre;  

b) pe timpul dezastrului:  

a. desfășoară activitățile cuprinse în legislația în vigoare privind managementul situațiilor 

de urgență; 

b. menține în stare de funcționare drumurile și accesurile în zonele calamitate; 

c. coordonează acțiunile de ajutor; 

d. Înființează centre de informare în zona în care s-a produs dezastrul, care să îndeplinească 

și funcția de transmitere a avertizării individuale a cetățenilor, în cazul în care sistemele 

de înștiințare-alarmare nu sunt disponibile, pe durata situației de urgență; 

e. asigură condițiile necesare pentru acordarea asistenței medicale; 

f. asigură evacuarea persoanelor sau bunurilor periclitate, potrivit planurilor întocmite, și 

condițiile corespunzătoare de trai, evidența populației evacuate, asigurarea primirii și 

cazării persoanelor evacuate, instalarea taberelor de evacuați, recepția și depozitarea 

bunurilor evacuate, securitatea și paza zonelor evacuate; 

g. coordonează acțiunile pentru asigurarea necesităților esențiale ale persoanelor sau 

comunităților izolate;  

c) în faza postdezastru:  

a. participă la acțiunile de înlăturare a efectelor dezastrelor, de refacere a locuințelor și 

gospodăriilor afectate de dezastre; 

b. coordonează acțiunile de aprovizionare cu hrană și îmbrăcăminte și de distribuire a 

acestora, precum și pentru cazarea în locuințe temporare; 
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c. asigură condițiile pentru asistența sanitară; 

d. coordonează activitățile de reconstrucție și restaurare a activității normale; 

e. organizează activități de ajutor financiar.  

 

Din punctul de vedere al accidentelor industriale în care sunt implicate substanțe periculoase, 

operatorii economici au următoarele obligații:  

a) să notifice autorităților competente inventarul de substanțe; 

b) să întocmească politica de prevenire a accidentelor majore, respectiv raportul de 

securitate; 

c) să elaboreze un plan de urgență internă; 

d) să informeze imediat autoritățile competente în cazul producerii unui accident major; 

e) să informeze corect și complet populația din zonele de planificare la urgență; 

f) să desfășoare exerciții de verificare a planurilor și de pregătire a forțelor proprii de 

intervenție; 

g) să permită inspecția autorităților competente; 

h) să ia toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor și pentru a limita, 

în cazul producerii, consecințele acestora asupra sănătății populației și a calității 

mediului.  

 

Din punctul de vedere al accidentelor nucleare sau radiologice, instituțiile publice și operatorii 

economici au următoarele obligații principale:  

a) monitorizarea radioactivității mediului; 

b) întocmirea prognozelor și predicțiilor cu privire la contaminarea radioactivă a mediului, 

a produselor agroalimentare și a populației din zonele potențial contaminate; 

c) notificarea autorităților asupra accidentului; 

d) elaborarea planurilor de protecție și intervenție în caz de accident nuclear/radiologie; 

e) desfășurarea de exerciții de urgență pe și în afara amplasamentului.  

 

Prin loc de muncă, în înțelesul normelor generale, se înțelege:  

a) secție, sector, hală/atelier de producție, filială, punct de lucru și altele asemenea; 

b) depozit de materii prime, materiale, produse finite combustibile; 
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c) atelier de întreținere, reparații, confecționare, prestări de servicii, proiectare și altele 

asemenea; 

d) utilaj, echipament, instalație tehnologică, sistem, stație, depozit de distribuție carburanți 

pentru autovehicule, depozit cu astfel de produse, punct de desfacere a buteliilor cu GPL 

pentru consumatori; 

e) laborator; 

f) magazin, raion sau stand de vânzare; 

g) sală de spectacole, polivalentă, de reuniuni, de conferințe, de sport, centru și complex 

cultural, studio de televiziune, film, radio, înregistrări și altele asemenea; 

h) unitate de alimentație publică, discotecă, club, sală de jocuri electronice și altele 

asemenea; 

i) clădire sau spațiu amenajat în clădire, având destinația de îngrijire a sănătății: spital, 

policlinică, cabinet medical, secție medicală, farmacie și altele asemenea; 

j) construcție pentru cazare; 

k) compartiment, sector, departament administrativ funcțional, construcție pentru birouri, 

cu destinație financiar-bancară; 

l) bibliotecă, arhivă; 

m) clădire sau spații amenajate în clădiri, având ca destinație învățământul, supravegherea, 

îngrijirea sau cazarea ori adăpostirea copiilor preșcolari, elevilor, studenților, bătrânilor, 

persoanelor cu dizabilități sau lipsite de adăpost; 

n) lăcaș de cult, spațiu destinat vieții monahale; 

o) clădire și/sau spațiu având destinația de gară, autogară, aerogară și stație de metrou; 

p) fermă zootehnică sau agricolă; 

q) punct de recoltare de cereale păioase sau de exploatare forestieră; 

r) amenajare temporară, în spațiu închis sau în aer liber. 

 

Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă constă în:  

a) prevenirea incendiilor, prin luarea în evidență a materialelor și dotărilor tehnologice care 

prezintă pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot apărea și a 

mijloacelor care le pot genera, precum și prin stabilirea și aplicarea măsurilor specifice 

de prevenire a incendiilor; 
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b) organizarea intervenției de stingere a incendiilor ; 

c) afișarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor; 

d) organizarea salvării utilizatorilor și a evacuării bunurilor, prin întocmirea și afișarea 

planurilor de protecție specifice și prin menținerea condițiilor de evacuare pe traseele 

stabilite; 

e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de muncă, desfășurarea propriu-

zisă și verificarea efectuării acesteia; 

f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor 

inscripții ori mijloace de atenționare. 

 

Organizarea intervenției de stingere a incendiilor la locul de muncă cuprinde:  

a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare și de alertare în caz de incendiu a personalului 

de la locul de muncă, a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situații de 

urgență, a conducătorului locului de muncă, proprietarului/patronului/administratorului, 

precum și a specialiștilor și a altor forțe stabilite să participe la stingerea incendiilor; 

b) stabilirea sistemelor, instalațiilor și a dispozitivelor de limitare a propagării și de stingere 

a incendiilor, a stingătoarelor și a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare 

și de protecție a personalului, precizându-se numărul de mijloace tehnice care trebuie să 

existe la fiecare loc de muncă; 

c) stabilirea componenței echipelor care trebuie să asigure salvarea și evacuarea 

persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru și în afara programului; 

d) organizarea efectivă a intervenției, prin nominalizarea celor care trebuie să utilizeze sau 

să pună în funcțiune mijloacele tehnice din dotare de stingere și de limitare a propagării 

arderii ori să efectueze manevre sau alte operațiuni la instalațiile utilitare și, după caz, la 

echipamente și utilaje tehnologice. 

 

Intervenția la locul de muncă presupune:  

a) alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor prin mijloace 

specifice, anunțarea incendiului la forțele de intervenție, precum și la dispecerat, acolo 

unde acesta este constituit; 

b) salvarea rapidă și în siguranță a personalului, conform planurilor stabilite; 
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c) întreruperea alimentării cu energie electrică, gaze și fluide combustibile a consumatorilor 

și efectuarea altor intervenții specifice la instalații și utilaje de către persoanele anume 

desemnate; 

d) acționarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare împotriva 

incendiilor din dotare și verificarea intrării în funcțiune a instalațiilor și a sistemelor 

automate și, după caz, acționarea lor manuală; 

e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu și protejarea echipamentelor care pot fi 

deteriorate în timpul intervenției; 

f) protecția personalului de intervenție împotriva efectelor negative ale incendiului : 

temperatură, fum, gaze toxice; 

g) verificarea amănunțită a locurilor în care se poate propaga incendiul și unde pot apărea 

focare noi, acționându-se pentru stingerea acestora. 

Instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență se face la angajare și periodic și se 

realizează prin următoarele categorii de instructaje:  

a) instructajul introductiv general; 

b) instructajul specific locului de muncă; 

c) instructajul periodic; 

d) instructajul pe schimb, acolo unde situația o impune; 

e) instructajul special pentru lucrări periculoase; 

f) instructajul la recalificarea profesională; 

g) instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituției. 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea Secretar Primar Arhiva 

1 SVSU E V   Ap Ah 

2 Resurse umane E V   

3 Registratură E V   

4 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei 

sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 
Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

operaţionale 
 

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 
Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii 

procedurate 
 

7 
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 

operaţională 
 

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat 
Coadăgalbena 

Constantin 

Șef serviciu 

SVSU 
16.04.2018 

 

1.2 Verificat Moscu Ioan Comisie SCIM 16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 
Data primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 SVSU 

Șef serviciu 

SVSU 

Coadăgalbena 

Constantin 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 SVSU 
Șef serviciu 

SVSU 

Coadăgalbena 

Constantin 
16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Procedura are ca scop activitatea de organizare și gestionare a acțiunilor pe bază de voluntariat 

din cadrul SVSU.  

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor, 

urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de modificare 

/ înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite aplicarea acesteia 

de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Prezenta procedura stabileste modul de realizare a activitatii, compartimentele si persoanele 

implicate în activitate de voluntariat din SVSU. 

 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Întreaga documentatie realizata pentru protectia împotriva incendiilor si de protectie civila 

constituie baza legala pentru a se evita orice inceput de incendiu sau situatie dificila - activitatea 

procedurata este initiata de conducerea institutiei și are la baza necesitatea protejarii personalului și a 

bunurilor materiale ale institutiei împotriva actiunii distructive a unui incendiu sau a unor situatii de 

urgenta 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde si / sau care depind de activitatea procedurată 

 Compartimentul Resurse umane; 

 Compartimentul Situatii de Urgenta; 

 Compartimentul de registratură şi relaţii cu publicul;  

 Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în 

bugetul local. 

 

5.4 Listarea compartimentelor fumizoare de date şi / sau beneficiare de rezultate ale activităţi  

 Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în 

bugetul local. 

 Compartimentul Registratură; 

 Compartimentul Resurse umane; 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Intemaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

- Legea nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu completarile si modificarile 

ulterioare; 

- Legea nr. 481 / 2004 privind Protectia civila, cu completarile si modificarile ulterioare; 

- HG 1579 / 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență 

voluntare, cu completarile si modificarile ulterioare; 

- Ordin 96 / 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și 

dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea 215 a administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată. 

- Hotărâri ale consiliului local. 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari inteme ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

Termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele intelesuri:  

- Situatie de urgenta - eveniment exceptional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare și 

intensitate ameninta viata și sanatatea populatiei, mediul inconjuratror, valorile materiale și 

culturale importante, iar pentru reabilitarea starii de normalitate sunt necesare adoptarea de 

masuri și actiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare și managementul unitar al fortelor 

și mijloacelor implicate; 

- Amploarea situatiei de urgenta - marirea ariei de manifestare a efectelor distructive ale 

acesteia in care sunt amenintate sau afectate viata persoanelor, functionarea institutiilor 

statului democratic, valorile si interesele comunitatii; 

- Intensitatea situatiei de urgenta - viteza de evolutie a fenomenelor distructive și gradul de 

perturbare a starii de normalitate; 

- Starea potential generatoare de situatii de urgenta - complex de factori de risc care prin 

evolutia lor necontrolata și iminenta amenintarii ar putea aduce atingerea vietii și populatiei, 

valorilor materiale și culturale importante și factorilor de mediu; 

- Iminenta amenintarii - parametrii de stare si timp care determina declansarea inevitabila a 

unei situatii de urgenta; 

- Starea de alerta - se declara potrivit ordonantei de urgenta și se referă la punerea de îndata 

in aplicare a planurilor de actiuni și masuri de prevenire, avertizare a populatiei, limitare și 

înlaturare a consecintelor situatiei de urgenta; 

- Managementul situatiei de urgentă - ansamblul activitatilor desfasurate și procedurilor 

utilizate de factorii de decizie, institutiile publice abilitate pentru identificarea și 
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monitorizarea surselor de risc, evaluarea informatiilor și analiza situatiei, elaborarea de 

prognoze, stabilirea variantelor de actiune și implementarea acestora in scopul reabilitarii 

situatiei de normalitate; 

- Monitorizarea situatiei de urgentă - proces de supraveghere necesar evaluarii sistematice a 

dinamicii parametrilor situatiei create, cunoasterii tipului, amploarei și intensitatii 

evenimentului, evolutiei și implicatiilor sociale ale acestuia, precum si a modului cde 

indeplinire a masurilor dispuse pentru gestionarea situatiei de urgenta; 

- Factor de risc - fenomen, proces sau complex de imprejurari congruente, in acelasi timp și 

spatiu, care pot determina sau favoriza aparitia unor tipuri de risc; 

- Tipuri de risc - incendii, cutremure, inundatii, accidente, explozii, avarii, alunecari sau 

probusiri de teren, imbolnaviri în masa, prabusiri ale unor constuctii, instalatii ori amenajari, 

esuarea sau scufundarea unor nave, caderi de obiecte din atmosfera sau din cosmos, tornade, 

avalanse, esecul serviciilor de utilitati publice de amploare determinate ori favorizate de 

factori de risc specifici; 

- Gestionarea situatiilor de urgenta - identificarea, inregistrarea și evaluarea tipurilor de risc 

și a factorilor determinanti ai acestora, instiintarea factorilor interesati, avertizarea 

populatiei, limitarea, tnlaturarea sau contracararea factorilor de risc, precum și a efectelor 

negative și a impactului produs de evenimentele exceptionale respective; 

- Interventia operativa - actiunile desfasurate in timp oportun de catre structurile specializate 

in scopul prevenirii agravarii situatiei de urgenta, limitarii sau lnlaturarii dupa caz, a 

consecintelor acesteia; 

- Evacuarea - masura de protectie luata in cazul amenintarii iminente, starii de alerta sau a 

producerii unei situatii de urgenta și care consta in scoaterea de urgenta din zonele afectate 

sau potential a fi afectate, in mod organizat, a unor institutii publice, agenti economici, 

categorii sau grupuri de populatie ori bunuri și dispunerea acestora in zone și localitati care 

asigura conditii de protectie persoanelor, bunurilor și valorilor, de functionare a institutiilor 

publice și agentilor economici; 

- Sector de competenta - unitate administrativ-teritoriala pe a carei rază serviciul voluntar îsi 

- îndeplineste atributiile legate; 

- Echipaj / grupa de interventie - structură încadrata cu personal voluntar sau / si angajat care 

deserveste o autospeciala; 
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- Echipa specializata - structura de interventie care in componenenta minim 3 persoane, 

specializata in anumite tipuri de interventii; 

- Timp mediu de alertare - intervalul mediu cuprins între momentul alarmarii în caz de urgentă 

și cel al constituirii formatiei de deplasare in vederea interventiei; 

- Timp de raspuns - intervalul cuprins intre momentul alertarii fortelor destinate interventiei 

și intrarea acestora in actiune; 

- Capacitatea de raspuns - potentialul fortelor destinate interventiei de a rezolva o situatie de 

urgență; 

- Voluntariat - activitate de interes public desfasurata din proprie initiativa de orice persoana 

fizica, in folosul altora, fără a primi o compensatie materiala; 

- Activitate de interes public - activitatea desfasurata in domenii cum sunt: asistenta și 

serviciile sociale, protectia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de 

invățământ, stiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protectie a mediului, social 

și comunitar și altele asemenea; 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

E Elaborează 

V Verifică 

Î Înregistrează 

Av Avizează 

A Aprobă 

Ex Expediază 

Ah Arhivează 

CJSU Comitetul Judetean pentru Situații de Urgenta 

CLSU Comitetul Local pentru Situații de Urgenta 

SGA Sistemul de Gospodarire al Apelor 

MAI Ministerul Administratiei și Intemelor 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

 Prin voluntariat se înțelege activitatea de interes public desfășurată benevol de persoane fizice 

în serviciile publice de urgență voluntare, în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul juridic 

de muncă. 

 

 Beneficiar al voluntariatului este comunitatea în folosul căreia se desfășoară activitatea de 

voluntariat, reprezentată de consiliul local care a constituit, potrivit legii, serviciul public voluntar 

pentru situații de urgență. 

  

 Consiliul local în subordinea căruia funcționează serviciul de urgență voluntar încheie contract 

de voluntariat cu fiecare persoană selecționată. 

 

 Serviciile voluntare se constituie în baza următoarelor criterii:  

a. tipurile de riscuri identificate în sectorul de competență; 

b. destinația, numărul de utilizatori și/sau suprafața construcțiilor și nivelul riscului de 

incendiu; 

c. asigurarea timpului de răspuns; 

d. asigurarea permanentă a intervenției. 

 

 Serviciile voluntare se clasifică după cum urmează:  

a. categoria I (C1) - formate dintr-un șef serviciu, compartiment pentru prevenire sau 

specialiști pentru prevenire și cel puțin o echipă specializată; 

b. categoria a II - a (C2) - formate dintr-un șef serviciu, compartiment pentru prevenire, 

una sau mai multe formații de intervenție, compusă/compuse din cel puțin două grupe 

de intervenție care încadrează autospeciale de stingere cu apă și spumă și echipe 

specializate.  

 Serviciile voluntare și serviciile private tip C2 se dotează cu autospeciale și utilaje, în funcție de 

riscurile ce trebuie gestionate în sectorul de competență. 
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 Avizul de înființare a serviciului voluntar, de extindere / restrângere a activității, precum și 

desființarea serviciului voluntar se emite de către inspectoratul județean în a cărui zonă de competență 

își are sediul/sediul social autoritatea administrației publice locale.  

  

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

- Documentele specifice privind activitatea de voluntariat.  

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

- Solicitant – depune cererea și documentele doveditoare aferente; 

- SVSU – analizează cererea solicitantului, inclusiv documentele aferente și decide , după 

caz colaborarea în funcție de necesarul serviciului 

- Consiliu Local (prin primar) – închei contractul de voluntariat și asigură îndeplinirea 

în bune condiții a acestuia. 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

Documente care sunt întocmite, elaborate și avizate / aprobate în cadrul compartimentului 

Serviciu voluntar Situații de Urgență  

 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : telecomunicații, Intemet, echipamente informatice (calculatoare 

personale, imprimante, copiator), consumabile, reţea de calculatoare personale. 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 Serviciile de urgență voluntare se constituie ca servicii publice descentralizate în subordinea 

consiliului local Prisacani. 
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 Serviciile de urgență voluntare au următoarele atribuții principale:  

a. desfășoară activități de informare și instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor 

și a măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

b. verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice și dispozițiilor care 

privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competență; 

c. asigură intervenția pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor și 

protecția persoanelor, a animalelor și a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situații 

de urgență.  

 Finanțarea cheltuielilor curente și de capital aferente activității serviciilor de urgență voluntare 

se asigură din bugetele locale. 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 Principiile care stau la baza exercitării voluntariatului în serviciile de urgență sunt:  

a. implicarea activă a voluntarului în viața comunității; 

b. selecționarea voluntarilor, fără discriminări, pe baza egalității de șanse; 

c. participarea ca voluntar numai pe baza consimțământului scris, exprimat prin semnarea 

contractului de voluntariat; 

d. încadrarea și promovarea voluntarului conform pregătirii și, respectiv, rezultatelor 

obținute în cadrul serviciului de urgență voluntar; 

e. asumarea liber consimțită de către voluntar a suportării riscurilor pe care le presupune 

activitatea în serviciul de urgență voluntar. 

 

 Funcțiile specifice serviciilor voluntare sunt următoarele:  

a. șef serviciu; 

b. șef compartiment pentru prevenire; 

c. șef formație de intervenție; 

d. șef grupă de intervenție; 

e. șef echipă specializată; 

f. specialist pentru prevenire; 

g. conducător autospecială; 

h. servant pompier; 
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i. mecanic utilaj; 

j. dispecer/telefonist.  

 În cazul serviciilor voluntare care au organizat atelier propriu de întreținere și reparații, funcțiile 

specifice se completează cu funcțiile de electromecanic auto și operator repararea și întreținerea 

autospecialelor de stingere cu apă și spumă. 

   Personalul serviciilor voluntare trebuie să corespundă criteriilor fizice și să fie apt medical și 

psihologic. Criteriile fizice se evaluează la încadrarea personalului, pe baza baremelor prevăzute în 

anexa nr. 1, la Ord. 96 / 2016. 

 Aptitudinea medicală se evaluează la încadrare și anual. Aptitudinea psihologică se evaluează 

la încadrare și, ulterior, cel puțin o dată la 3 ani. 

 Personalul angajat pe funcțiile specifice și cel care îndeplinește prin cumul funcția de șef serviciu 

și șef echipă specializată trebuie să aibă calificarea sau competențele profesionale specifice, atestate 

potrivit reglementărilor în vigoare. 

 

 În serviciul voluntar, funcțiile de șef serviciu și conducător autospecială se încadrează, în mod 

obligatoriu, cu personal angajat.  

 Șeful serviciului voluntar trebuie să îndeplinească următoarele condiții:  

a. să aibă avizul inspectoratului județean competent; 

b. să fie apt din punct de vedere medical și psihologic.  

 Din compartimentul de prevenire poate face parte și persoana autorizată pentru a desfășura 

activități de verificare, curățare și reparare a coșurilor de fum. 

  

 Compartimentul de prevenire se dimensionează cu personal astfel încât să asigure:  

a. un specialist pentru toate instituțiile publice și operatorii economici din subordinea 

consiliilor locale; 

b. un specialist la fiecare 200 de gospodării, în mediul rural; 

c. un specialist la fiecare 1.000 de locuințe individuale sau gospodării, în mediul urban.  

 Sectorul de competență al unui serviciu voluntar este teritoriul unității administrativ - teritoriale 

la nivelul căreia a fost constituit. 

 Amplasarea în teritoriu a formației de intervenție a serviciului voluntar trebuie să se realizeze 

astfel încât timpul de răspuns în caz de incendiu să fie:  
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a. la operatorii economici din subordinea consiliului local - maximum 15 minute; 

b. în cel mai îndepărtat punct al sectorului de competență - maximum 20 de minute.  

 În funcție de mărimea sectorului de competență, în vederea respectării timpului de răspuns, 

formația de intervenție poate avea amplasate grupe de intervenție în locații diferite. 

  

  Personalul voluntar poate activa în structurile operative până la vârsta de 50 de ani. Peste vârsta 

de 50 de ani, dar nu mai mult de 55 de ani, personalul voluntar poate activa în structurile operative dacă, 

în urma evaluării anuale, corespunde criteriilor fizice, este apt medical și psihologic. Personalul voluntar 

poate activa și peste vârsta de 55 de ani, ca specialist de prevenire. 

 

 Grupa de intervenție care încadrează autospeciale de capacitate medie (capacitate rezervor de 

apă se încadrează între 2.001 și 5.000 litri) și autospeciale de capacitate mare (capacitate rezervor de 

apă este mai mare sau egal cu 5.001 litri) are în compunere minimum 4 servanți/tură. 

 Grupa de intervenție care încadrează autospeciale de capacitate mică (capacitate rezervor de apă 

este mai mic sau egal cu 2.000 litri) are în compunere minimum 3 servanți/tură. 

 Compunerea grupei de intervenție care încadrează autospeciale de intervenție este stabilită 

conform cărții tehnice. 

  

 Echipa specializată se constituie în funcție de tipul de risc, și are în compunere minimum 3 

persoane/tură, pentru:  

a. stingere incendii, numai pentru serviciile voluntare de tip C1; 

b. stingere incendii de pădure; 

c. căutare - deblocare - salvare - evacuare pentru riscurile de cutremur, alunecări și 

prăbușiri de teren, fenomene meteorologice periculoase, avalanșe și inundații; 

d. cercetare - intervenție pentru riscurile chimic, biologic și efectele unui accident nuclear; 

e. avertizare - alarmare.  

 

 Șeful serviciului voluntar are următoarele obligații principale:  

a. întocmește documentele de organizare și funcționare a activității serviciului voluntar; 

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

c. asigură respectarea prevederilor actelor normative specifice în vigoare; 
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d. organizează activitatea de prevenire; 

e. verifică întreținerea autospecialelor, utilajelor și materialelor din dotare; 

f. conduce acțiunile de intervenție în limita competențelor stabilite; 

g. întocmește rapoartele de intervenție.  

 Atribuțiile personalului serviciilor voluntare se stabilesc prin regulamentul de organizare și 

funcționare. 

 

 Uniforma și echipamentul de protecție se asigură, gratuit, conform prevederilor art. 38 alin. (3) 

din Legea nr. 307/2006, cu modificările și completările ulterioare. Portul, condițiile de acordare și 

folosire a uniformei, echipamentului de protecție și a însemnelor distinctive ale personalului serviciilor 

voluntare și serviciilor private se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condițiile de acordare și folosire 

a uniformei, echipamentului de protecție și însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru 

situații de urgență voluntare/ private. 

  

 Autospecialele, utilajele, mijloacele și echipamentul de protecție și uniforma, mijloacele de 

anunțare - alarmare, alertare și conducere a intervenției trebuie să fie deținute de serviciul voluntar sau 

serviciul privat, în baza unor titluri valabile, pe toată durata de funcționare a acestor servicii. 

Autospecialele trebuie să asigure intervenția 24 de ore din 24 de ore și să fie deservite permanent de un 

conducător autospecială. 

 

 Autospecialele și utilajele se păstrează în spații închise care asigură o temperatură de minimum 

5 grade Celsius, fiind interzisă gararea în aer liber. 

  Scoaterea și repunerea din/în funcțiune a oricărei autospeciale se comunică, de îndată, la 

inspectoratul județean în a cărui zonă de competență asigură acțiunile de răspuns. 

 Dotarea cu alte autospeciale sau înlocuirea celor existente se comunică, în scris, în termen de 5 

zile lucrătoare, la inspectoratele județene care au emis avizul de înființare. Înlocuirea unei autospeciale 

se poate face doar cu alta cel puțin similară din punctul de vedere al capacității de intervenție, cu acordul 

scris al inspectoratului județean care a emis avizul de înființare. 
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 Autospecialele, echipamentul de protecție și uniforma trebuie să fie inscripționate, vizibil, cu 

denumirea serviciului voluntar. Autospecialele trebuie să fie inscripționate cu numărul de telefon la care 

poate fi apelat serviciul voluntar. Se interzice inscripționarea numărului unic pentru situații de urgență 

112 pe autospeciale. 

  

 Pregătirea personalului serviciilor voluntare se realizează prin : programe de pregătire, instruiri, 

convocări, verificări, exerciții și concursuri profesionale, care se cuprind într-un plan de pregătire. 

Coordonarea activității de pregătire a personalului serviciilor voluntare se execută de inspectoratele 

județene. 

 

 Intervenția trebuie să se realizeze gradual, astfel:  

a. alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anunțarea/alertarea structurilor profesioniste 

de intervenție ale inspectoratului județean, precum și, după caz, a altor entității cu care a fost 

încheiat contract, convenție de colaborare sau protocol; 

b. realizarea intervenției propriu - zise de către serviciul voluntar; 

c. acordarea de sprijin la intervenție, cu tehnică și personal specializat, de către altă entitate 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 județean.  

 Serviciul voluntar solicită sprijinul altor entități sau, după caz, intervenția structurilor 

profesioniste de intervenție ale inspectoratului județean, ori de câte ori amploarea situației de urgență 

depășește capacitatea de răspuns a acestuia. 

  

 Notă : 

- Norma de dotare cu echipament de protecție a personalului serviciului voluntar și serviciului 

privat este prevăzută în anexa nr. 2, la Ord. 96 / 2016; 

- Norma minimă de dotare a spațiilor, autospecialelor pentru stingere cu apă și spumă și a 

echipelor specializate este prevăzută în anexa nr. 3, la Ord. 96 / 2016; 

- Norma minimă de dotare cu tehnică și materiale pentru intervenție a serviciului voluntar este 

prevăzută în anexa nr. 5, la Ord. 96 / 2016; 
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 Persoana care solicită să se încadreze ca voluntar în serviciile de urgență voluntare trebuie să 

îndeplinească următoarele condiții:  

a. să aibă domiciliul în unitatea administrativ-teritorială reprezentată de consiliul local al 

comunei, beneficiar al voluntariatului; 

b. să aibă vârsta minimă de 18 ani; 

c.  să fie apt din punct de vedere medical și psihologic;  

d. să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea de infracțiuni cu intenție; 

e. să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în serviciul de urgență voluntar. 

 

 Voluntariatul se desfășoară pe baza unui contract, încheiat în formă scrisă, sub sancțiunea 

nulității absolute, între voluntar și beneficiarul voluntariatului, în condițiile libertății contractuale a 

părților și cu respectarea dispozițiilor prezentului statut. Contractul de voluntariat se încheie în două 

exemplare originale, dintre care unul se înmânează voluntarului, iar cel de-al doilea se păstrează în 

evidența SVSU Prisacani. 

 

 Contractul de voluntariat se încheie pe perioadă de 5 ani și se reînnoiește tacit dacă nici una 

dintre părți nu își exprimă în scris intenția de denunțare a contractului cu 15 zile înainte de expirarea 

termenului pe care a fost încheiat. 

 

 Primul contract de voluntariat cuprinde o perioadă de probă de 3 - 6 luni, inclusă în durata totală 

a acestuia, care se finalizează prin teste și verificări practice, susținute în prezența unei comisii din care 

face parte obligatoriu, pe lângă șeful serviciului de urgență voluntar, un reprezentant din structura 

operativă a inspectoratelor pentru situații de urgență Iași. În perioada de probă părțile pot rezilia 

contractul din proprie inițiativă. În situația nepromovării testelor și verificările, contractul se reziliază 

de plin drept. 

 

 Contractul de voluntariat încetează de drept când voluntarul nu mai îndeplinește condițiile de 

încadrare, precum și în caz de deces. De asemenea nepromovarea verificărilor cunoștințelor și 

abilităților practice, duce la rezilierea contractului de voluntariat. 
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 Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voința părților, 

o situație de natură să îngreuneze executarea obligațiilor ce revin voluntarului, contractul va fi 

renegociat, iar dacă situația face imposibilă executarea în continuare a contractului, acesta este reziliat 

de plin drept. Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scrisă a uneia dintre părți, 

formulată în termen de 15 zile de la data la care a intervenit situația respectivă. 

  

  Denunțarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc din inițiativa voluntarului sau a 

beneficiarului voluntariatului, cu un preaviz de 15 zile, cu obligația prezentării motivelor. 

  

 Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de 

voluntariat sunt de competența instanțelor judecătorești, dacă părțile la contract nu le pot rezolva pe cale 

amiabilă. 

 

 Principalele drepturi de care beneficiază voluntarul din serviciile de urgență voluntare sunt:  

a. participarea activă la elaborarea și derularea programelor în domeniul situațiilor de 

urgență; 

b. încadrarea în serviciu pe funcții corespunzătoare pregătirii sale profesionale; 

c. asigurarea de către beneficiarul voluntariatului a desfășurării activităților în condițiile 

legale de protecție a muncii, în funcție de natura și de caracteristicile activității 

respective; 

d. asigurarea, de către beneficiarul voluntariatului, în condițiile legii, împotriva riscurilor 

de accident și de boală ce decurg din natura activității, cu plata primelor de asigurare de 

către beneficiarul voluntariatului; în lipsa asigurării sau în cazul neplății primelor de 

asigurare, costul prestațiilor medicale se suportă integral de către beneficiarul 

voluntariatului; 

e. eliberarea de către beneficiarul voluntariatului a unui certificat nominal care să ateste 

calitatea de voluntar în serviciul de urgență voluntar; 

f. rambursarea de către beneficiarul voluntariatului, în condițiile convenite în contract, 

potrivit prezentului statut, a cheltuielilor efectuate de personalul voluntar pentru 

realizarea activității de intervenție; 
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g. durata timpului de lucru stabilită în condițiile prezentului statut și cu respectarea duratei 

timpului de muncă prevăzut de art. 108 și următoarele din Legea nr. 53/2003 - Codul 

muncii, cu modificările și completările ulterioare, să nu afecteze sănătatea și resursele 

psihofizice ale voluntarului; 

h. păstrarea locului de muncă și a drepturilor salariale la instituția/operatorul economic la 

care este angajat, pe perioada în care participă la intervenții, cursuri de pregătire sau 

concursuri profesionale; 

i. control medical anual, asigurat gratuit de consiliul local Prisacani; 

j. gratuități pe mijloacele de transport în comun, aflate sub autoritatea beneficiarului 

voluntariatului și/sau în baza contractelor încheiate de acesta cu societățile private; 

k. uniformă, echipament de protecție, aparatură și mijloace de înștiințare, asigurate gratuit 

de beneficiarul voluntariatului; 

l. despăgubirea corespunzătoare, de către beneficiarul voluntariatului, în cazul în care pe 

timpul intervenției i s-a degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri personale; 

m. exonerarea de răspunderea materială pentru daunele produse pe timpul acțiunilor de 

intervenție executate cu respectarea procedurilor specifice; 

n. dreptul la antidot adecvat naturii mediului de lucru pe timpul intervenției, asigurat de 

beneficiarul voluntariatului sau de beneficiarul intervenției; 

o. hrană gratuită, în echivalentul a cel puțin 2.000 de calorii/zi, în cazul operațiunilor de 

peste 4 ore, asigurată de beneficiarul voluntariatului sau de beneficiarul intervenției; 

p. drepturi de deplasare, cazare și diurnă pe timpul cât se află la cursuri de pregătire și 

concursuri profesionale organizate în afara localității în care funcționează serviciul de 

urgență voluntar, acordate de beneficiarul voluntariatului, conform legii; 

q. compensații în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte 

activități prevăzute în programul serviciului de urgență voluntar; cuantumul orar al 

compensației acordate voluntarului se stabilește și se achită de consiliul local, diferențiat 

pe categorii de funcții, și nu poate fi mai mic decât cuantumul orar calculat la valoarea 

salariului lunar minim pe economie. 

 

 Principalele obligații ale voluntarului din serviciul de urgență voluntar sunt următoarele:  

a. să respecte cu strictețe clauzele contractului de voluntariat; 
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b. să îndeplinească sarcinile primite și atribuțiile stabilite prin regulamentul de organizare 

și funcționare aprobat de beneficiarul voluntariatului; 

c. să păstreze confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul activității de 

voluntariat; 

d. să respecte timpul de prezentare în caz de alertă la locul stabilit de beneficiarul 

voluntariatului; 

e. să participe la cursurile de instruire și verificările anuale a cunoștințelor și abilităților 

practice, organizate sau stabilite de beneficiarul voluntariatului;  

f. să utilizeze în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate bunurile aflate în 

folosința serviciului de urgență voluntar și să acționeze pentru păstrarea mijloacelor 

tehnice din dotarea acestuia în perfectă stare de funcționare; 

g. să sesizeze organele în drept despre neregulile din domeniul de activitate constatate în 

sectorul de competență; 

h. să fie respectuos, cuviincios și corect în relațiile cu personalul serviciului de urgență 

voluntar și să dovedească solicitudine și respect față de orice persoană; 

i. să acorde sprijin colegilor pe timpul executării misiunilor și intervențiilor; 

j. să fie disciplinat și să dovedească probitate profesională și morală în întreaga activitate; 

k. prin întregul său comportament să se arate demn de considerația și încrederea impuse de 

statutul de voluntar; 

l. să își probeze calitatea de voluntar, în exercitarea atribuțiilor specifice, cu legitimația 

eliberată de beneficiarul voluntariatului.  

 

 Personalul voluntar din serviciile de urgență voluntare are obligația să poarte uniformă, 

echipament de protecție și însemne distinctive puse la dispoziție de Consiliul Local Prisacani. 

 

 

 Pentru abateri de la regulile de disciplină, neîndeplinirea îndatoririlor sau a condițiilor 

contractuale personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare i se pot aplica următoarele 

sancțiuni:  

a) avertisment; 
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b) suspendarea dreptului de a activa în cadrul serviciului de urgență voluntar, precum și a 

drepturilor aferente, pe o perioadă cuprinsă între 1 și 6 luni, în funcție de gravitatea 

abaterii; 

c) rezilierea contractului. 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea Secretar Primar Arhiva 

1 SVSU E V   Ap Ah 

2 Resurse umane E V   

3 Registratură E V   

4 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 

Anexa 1 
Structura – cadru  a regulamentului de organizare și funcționare a 

serviciilor voluntare și serviciilor private  

Anexa 2 
Documentele de organizare și funcționare a serviciilor voluntare și 

serviciilor private  

Anexa 3 Contract de voluntariat 

Anexa 4 Fişa serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 
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ANEXA Nr. 1 
STRUCTURA – CADRU 

a regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor voluntare 
 

 Capitolul 1 - Dispoziții generale:  
1. date referitoare la constituirea serviciului; 

2. prezentarea succintă a activității serviciului în funcție de tipurile de risc gestionate; 

3. alte date de interes general.  

 Capitolul 2 - Organizarea și atribuțiile serviciului:  
1. conducerea și structura organizatorică; 

2. atribuțiile serviciului; 

3. atribuțiile compartimentului de prevenire; 

4. atribuțiile formațiilor de intervenție; 

5. atribuțiile grupelor de intervenție; 

6. atribuțiile echipelor specializate; 

7. atribuțiile dispeceratului; 

8. atribuțiile atelierului.  

 Capitolul 3 - Atribuțiile personalului din structura serviciului:  
1. atribuțiile șefului de serviciu; 

2. atribuțiile șefului compartimentului de prevenire; 

3. atribuțiile membrilor compartimentului de prevenire; 

4. atribuțiile șefului formației de intervenție; 

5. atribuțiile șefului grupei de intervenție; 

6. atribuțiile șefului echipei specializate; 

7. atribuțiile membrilor grupelor de intervenție; 

8. atribuțiile membrilor echipelor specializate; 

9. atribuțiile conducătorilor autospecialelor de intervenție; 

10. atribuțiile mecanicului de utilaj; 

11. atribuțiile dispecerului/telefonistului; 

12. atribuțiile electromecanicului auto; 

13. atribuțiile operatorului pentru repararea și întreținerea autospecialelor de stingere a 

incendiilor.  

 Capitolul 4 - Gestionarea patrimoniului serviciului privat:  
- dotare, exploatare, întreținere, evidență și control al patrimoniului.  
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ANEXA Nr. 2 
 

DOCUMENTELE 

de organizare și funcționare a serviciilor voluntare și serviciilor private 

I. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului 

 

II. Dosarul privind activitatea și înzestrarea serviciului:  

1. hotărârea consiliului local de înființare a serviciului voluntar sau decizia/actul de constituire 

a serviciului privat, după caz, cu organigrama și nominalizarea personalului pe funcții; 

2. contractele de voluntariat încheiate între consiliul local și voluntari; 

3. contractele sau convențiile de colaborare pentru realizarea intervenției; 

4. tabelul nominal cu personalul, funcțiile ocupate în cadrul serviciului, locul de muncă și 

modul de înștiințare; 

5. tabelul cu necesarul de materiale și tehnică, în funcție de structura serviciului; 

6. tabelul cu materialele și tehnica existente în dotare; 

7. evidența referatelor privind completarea cu materiale și tehnică, întocmite de șeful 

serviciului; 

8. schema legăturilor fir - radio cu forțele ce acționează în cazul situațiilor de urgență; 

9. fișele de instruire individuale privind securitatea și sănătatea în muncă.  

III. Dosar cu planurile operative ale serviciului:  

1. planuri de intervenție (răspuns) în funcție de riscurile identificate în sectorul de competență; 

2. planuri de cooperare; 

3. planul de evacuare în caz de situații de urgență; 

4. planul sectorului de competență pe care sunt marcate zonele locuite, operatorii economici și 

instituțiile, sursele de alimentare cu apă, zonele greu accesibile și vulnerabile la riscuri.  

IV. Dosar operativ:  

1. organizarea intervenției pe ture de serviciu; 

2. registrul cu note de anunțare și de evidență a intervențiilor; 

3. raportul de intervenție (un exemplar se trimite la inspectoratul pentru situații de urgență 

județean/București - Ilfov, atunci când se intervine fără sprijinul serviciilor profesioniste); 

4. proceduri specifice de intervenție pe tipuri de riscuri.  
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V. Dosar privind pregătirea personalului:  

1. planul de pregătire profesională lunară și anuală, pe teme și exerciții; 

2. registrul de evidență a participării la pregătirea profesională și calificativele obținute; 

3. planificarea exercițiilor și aplicațiilor. 

 

VI. Dosar privind activitatea de prevenire desfășurată de personalul:  

1. graficul controalelor la gospodăriile populației, operatorilor economici și instituțiilor din 

subordine; 

2. graficul activităților de verificare, curățare și reparare a coșurilor de fum; 

3. carnetele și notele de control cu constatările rezultate din controale; 

4. graficul acțiunilor de informare preventivă.  

 

VII. Dosar tehnic:  

1. planul de asistență la autospecialele și utilajele de intervenție; 

2. dosar tehnic al utilajelor și autospecialelor de intervenție.  

 

VIII. Registrul istoric (pentru serviciile voluntare) 
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ANEXA Nr. 3 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL IAȘI 
Consiliul Local al Comunei Prisacani 
 

CONTRACT DE VOLUNTARIAT 
nr. . . . . . . ., încheiat astăzi . . . . . . . . . . . . . . 

  
 A. Părțile contractului  
1. Beneficiarul contractului: Consiliul Local al . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . . . . . ., 

reprezentat prin domnul/doamna . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . . . . . 
2. Voluntar: domnul/doamna . . . . . . . . . . . . . ., fiul/fiica lui . . . . . . . . . . . . . . și al/a . . . . . . . . . . . . . ., 

născut/născută în anul . . . . ., luna . . . . . ., ziua . . . ., în comuna/orașul . . . . . . . . . . . . . ., județul . . 
. . . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliată în str. . . . . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., 
localitatea . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de 
identitate seria . . . . . nr. . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . 
., cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., absolvent al/absolventă a . . . . . . . . . . . . . ., de 
profesie . . . . . . . . . . . . . ., cu o vechime de . . . . . . ., angajat/angajată la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 B. Obiectul contractului: prestarea de activități în domeniul situațiilor de urgență, conform 
Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare 
 
 C. Durata contractului: 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, în condițiile Statutului personalului 
voluntar din serviciile de urgență voluntare 
 
 D. Zona de desfășurare a activității:  

a) în zona de competență a serviciului voluntar pentru situații de urgență; 
b) pe teritoriul localităților învecinate, în baza contractelor de intervenție încheiate între 

consiliile locale.  
 E. Atribuțiile postului: cele prevăzute în fișa postului, anexă la contractul de voluntariat 
  F. Condiții de activitate: activitatea se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare, 
conform condițiilor specifice. 
 
  G. Durata activității: activitatea este nenormată. 
 
  H. Drepturile și obligațiile părților privind securitatea și sănătatea în muncă:  

a. asigurarea în caz de accident și de boală, ce pot interveni în timpul activităților 
desfășurate, încheiată de consiliul local beneficiar al voluntariatului, în condițiile legii; 

b. echipament individual de protecție; 
c. materiale igienico-sanitare; 
d. supliment alimentar; 
e. alte drepturi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . .  
 
I. Alte clauze:  
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a) perioada de preaviz este de 15 zile; 
b) alte clauze: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . .  
 
J. Drepturi și obligații generale ale părților  
1. Voluntarul  
1.1. Drepturi:  

a) să fie repartizat pe un post conform pregătirii; 
b) să beneficieze de măsuri de securitate și sănătate a muncii; 
c) să beneficieze de formare profesională; 
d) să beneficieze de compensații în bani pentru timpul efectiv de lucru la intervenții, conform 

Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare; 
e) să beneficieze de reducere din impozitul local pe perioada:  

1. . . . . . . . . . . . . ., cu . . . . . . . . . . . . . . %; 
2. . . . . . . . . . . . . ., cu . . . . . . . . . . . . . . %; 
3. . . . . . . . . . . . . ., cu . . . . . . . . . . . . . . %;  

f) să beneficieze de scutire pentru următoarele taxe locale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . ; 

g) să beneficieze de gratuități pe mijloacele de transport în comun din localitate, aparținând 
unităților din subordinea consiliului local; 

h) să beneficieze de scutire de următoarele servicii în folosul comunității: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . ; 

i) alte drepturi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . .  

1.2. Obligații:  
a) îndeplinirea atribuțiilor conform fișei postului; 
b) respectarea disciplinei în timpul activităților; 
c) respectarea măsurilor de securitate și sănătate a muncii; 
d) păstrarea secretului de serviciu; 
e) portul în mod corespunzător al uniformei și utilizarea, potrivit prescripțiilor tehnice specifice, a 

tehnicii de intervenție, a echipamentului de protecție, a aparaturii și mijloacelor de înștiințare; 
f) participarea la cursurile de pregătire, organizate de consiliul local beneficiar al voluntariatului 

ori de alte autorități ale administrației publice centrale sau locale, după caz; 
g) alte obligații: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . .  
2. Beneficiarul voluntariatului  
2.1. Drepturi:  

a) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru voluntar; 
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
c) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit 

legii; 
d) alte drepturi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . .  
2.2. Obligații:  

a) să acorde voluntarului toate drepturile ce decurg din contractul de voluntariat; 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENTUL 

SVSU 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
SERVICIUL VOLUNTAR 

PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.ISU. 05 Pagina ...... din .... 
Exemplar nr.: ........ 

 

127 

b) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice pentru desfășurarea activităților 
specifice; 

c) să informeze voluntarul asupra condițiilor și relațiilor de muncă ce privesc desfășurarea 
activităților specifice; 

d) să elibereze, la cerere, documente care atestă calitatea voluntarului; 
e) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale voluntarului; 
f) alte obligații: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . .  
K. Dispoziții finale  

1. Prevederile prezentului contract de voluntariat se completează cu dispozițiile Statutului 
personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare. 

2. În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează conducerii beneficiarului 
voluntariatului cu care a încheiat contractul. 

3. Modificarea contractului de voluntariat se poate face la cererea scrisă a uneia dintre părți, 
formulată în termen de 15 zile de la data la care a intervenit situația de natură a duce la 
modificările contractuale. 

4. Prezentul contract individual de voluntariat s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte.  

  
  Beneficiarul voluntariatului, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Voluntar, . . . . . . . . . . . . . . 
   
 Prezentul contract se prelungește, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.579/2005, astfel:  

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  
  Organizație gazdă, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Voluntar, . . . . . . . .. . . . . . 
   
 Pe data de . . . . . . . . . . . . . . prezentul contract încetează în temeiul art. . . . . din . . . . . . . ., în 
urma îndeplinirii procedurii legale.  
    
    Beneficiarul voluntariatului, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Anexa nr. 4 

                                        Fişa serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă. 
1.-Localitatea  

 
Nr.gospodării  Nr. anexe gospodăreşti  
    
Nr.operatori economici aparţinând administraţiei publice locale   
    
Nr.instituţii aparţinând administraţiei publice locale  Nr.locuitori  

 
2.-Tip de risc  
(conform PAAR avizat de consiliul local*) 

Zona 

  
NOTĂ : Vor fi trecute toate riscurile menţionate în PAAR 
 

3.-Date de contact 
Adresa Telefon E-mail 
   

  
4.-Situaţie avize 
Categoria Aviz 

înfiinţare 
Aviz 
extindere 
activitate 

Aviz 
restrângere 
activitate 

Sector de 
competenţă 

Aviz 
desfiinţare 

Retragere 
aviz Necesar Existent 

        
NOTĂ: Categoria SVSU este dată de numărul de autospeciale de interventie (o autospecială la cel mult 2000 de 
gospodarii/locuinte individuale). 
 

5.-Personal 
Nume / 
prenume 

Funcţie Statut 
(angajat/voluntar) 

Telefon Calificat 
(certificat 
nr) 

Asigurat Instruit 
(la data de)  

       
NOTĂ: Vor fi trecuţi toţi membrii SVSU 
 

6.-Dotare 
Localizare Mijloace/aparate/echipamente 
Sală pregătire teoretică  
Poligon pregătire practică  
Remiză  

 
7.-Aplicaţii/exerciţii executate cu personalul S.V.S.U./pregătire concursuri profesionale 
Data Locul Scenariul Personalul care a participat 
    

NOTĂ: Va  fi trecuă planificarea exerciţiilor,  aplicaţiilor şi concursurilor SVSU în anul 2015 
 

8.-Intervenţii 

 
Data 

 
Locul intervenţiei 

 
Tipul 
intervenţiei 

Personal participant  
Mijloace/ 
echipamente utilizate 

     nr. singuri/în 
cooperare 

      
NOTĂ : inclusiv activităţi de supraveghere : arderi mirişti, manifestări religioase, culturale, sportive etc.  
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei 

sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 
Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

operaţionale 
 

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 
Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii 

procedurate 
 

7 
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 

operaţională 
 

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  

 

 

 

 

 

 


