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HOT;RÂREAăNR.ă47 / 2020 
privind înfiin郡areaăServiciuluiăVoluntarăpentruăSituaYiiădeăUrgenY<ă 

alăcomuneiăSândominic,ăjudeYulăHarghitaăă 
 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, întrunit la şedinYa ordinar< din data de 27 iulie 
2020, convocat prin DispoziYia nr. 136/2020, emis< de primarul comunei Sândominic, 
judeYul Harghita; 
 
 
Avândăînăvedereăreferatul de aprobare aăprimaruluiăcomuneiăSândominicănr.ă2624/2020, 
raportulă deă specialitateă prezentat<ă deă 群efulă SVSUă cuă nr.ă 2625/2020,ă precumă 群iă avizulă
Comisiei juridic<,ă deă disciplin<,ă ap<rareaă ordiniiă publice,ă responsabilă ptr.ă drepturileă 群iă
liberatateaăcet<郡enilor,ăadministra郡iaăpublic<; 
 
Luândăînăconsiderareăcriteriileădeăperforman郡<ăprivindăconstituirea,ăîncadrareaă群iădotareaă
serviciiloră voluntareă 群iă aă serviciilor privateă pentruă situa郡iiă deă urgen郡<,ă aprobateă prină
Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr.75/2019; 
 
Luândăînăconsiderareăcriteriileădeăperforman郡<ăprivindăconstituirea,ăîncadrareaă群iădotareaă
serviciiloră voluntareă 群iă aă serviciiloră privateă pentruă situa郡ii deă urgen郡<,ă aprobateă prină
Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr.75/2019; 
 
Înăconformitateăcuăprevederile: 
 art.10,ă lit.b)ă 群iă art.25ă lit.a)ă dină Legeaă nr.481/2004ă privindă protec郡iaă civil<,ă

republicat<; 
 art.1ăalin.ă4ă群iăartă5.ădinăOrdonan郡aăGuvernuluiăRomânieiănr.88/2001,ăaprobat<ăprină

Legeaă nr.363/2002,ă privindă înfiin郡area,ă organizareaă 群iă func郡ionareaă serviciiloră
publiceăcomunitareăpentruăsitua郡iiădeăurgen郡<; 

 art.ă13,ălitereleăd,ăe,ăf,ăgăşiăaleăart.ă31,ăalin.ă3ădinăLegeaă307/2006ăprivindăap<rareaă
împotriva incendiilor;  

 art. 6, alin. 1, lit. c, din O.M.A.I. Nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale 
deăap<rareăîmpotrivaăincendiilor; 

 
軍inândă seamaă deă prevederileă Legiiă nr.ă 24/2000ă privindă normeleă deă tehnic<ă legislativ<ă
pentru elaborarea actelor normative,ă republicat<,ă cuă modific<rileă 群iă complet<rileă
ulterioare, 
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Respectândă prevederileă Legiiă nr.52/2003ă privindă transparen郡aă decizional<ă înă
administra郡iaăpublic<; 
 
ÎnătemeiulădispoziYiiloră129ăalină2ălit.”b”,ăalin.(4),ălit.a),ăart.139ăalin.1ăşiăart.196ăalin.1ălit.ă
„a”ă dină Ordonan郡aă deă Urgen郡<ă aă Guvernuluiă nr.57/2019ă privind CODUL 
ADMINISTRATIV; 
 

HOT;R;ŞTE: 
 

Art.1. – Seă aprob<ă înfiin郡area Serviciuluiă Voluntară pentruă SituaYiiă deă UrgenY<ă
Sândominic, de tip V2 aflată înă subordineaă Consiliuluiă Locală ală comunei Sândominic, 
judeYulăHarghita,ăconformăart.ă19ăalin.ă3ădinăOMAIănr.ă75/2019. 
 
Art.2. – Seă aprob<ă Structuraă organizatoric<ă aă serviciuluiă voluntară pentruă situaYiiă deă
urgenY<ăSândominic în urm<toarea componenY<:ă 

a)ăşefăserviciu  
b) compartiment pentru prevenire 
c)ăformaYii deăintervenYieăformat<ădin: 
    - grup<ădeăintervenYieăla autospeciala Mercedes 1113 
    - grup<ădeăintervenYieăla autospeciala Mercedes 1625 
    - grup<ădeăintervenYieălaăautospeciala Renault 480 
    -echip<ă specializat<ă Avertizare-Alarmare-C<utare-Deblocare-Salvare-Evacuare, 

cuăatribuYiiăînăcazulăsituaYiilorădeăurgenY<ădeterminat< de toate tipurile de risc identificate. 
 
Art.3 – Se aprob<ăTipurile de risc identificate înăcomunaăSândominicăconformăPAAR,ă
adic<:ăinundaYii, furtuni, incendiiădeăp<dure, secet<, îngheY, cutremur. 
 
Art.4 – Seă atest<ă caă înă comunaă Sândominică exist<ă un nr. de 2.733 gospod<rii, 群iă 2ă
blocuri de aparatmente cu 1 etaj. 
 
Art.5 – Seăaprob<ăregulamentul de organizareăşiăfuncYionare,ăorganigrama,ăstatulădeă
funcYiiă şiă num<rulă deă personal pentru Serviciul Voluntar pentru SituaYiiă deă UrgenY<ă
Sândominic,ăconformăanexelorăcareăfacăparteăintegrant<ădinăprezentaăhot<râre. 
 
Art.6 – Cu intrareaăînăvigoareăaăprezenteiăhot<râriăseăabrog< Hot<râreaăConsiliuluiăLocală
nr. 38/2014. 
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Art.7 – Cuăducereaă laă îndeplinireă aă prezenteiă hot<râriă seă îns<rcineaz<ă 群efulăServiciuluiă
VoluntarăpentruăSitua郡iiădeăUrgen郡<ădinăcomunaăSândominic. 
 
 

Sândominic, la 27 iulie 2020 

 

 

     PREŞEDINTEăDE ŞEDINX;   CONTRASEMNEAZ;ăpentruălegalitate,ăăăăăăăăăă 
              KristályăIstván                         SecretarăgeneralăalăcomuneiăSândominic, 
         Both Kinga-Zsuzsánna 
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Serviciului Voluntar pentru SituaYii UrgenY< Sândominic 
CATEGORIA V3 

 
 
 
                                                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
                     
                     
                

  
 
 
 
 
             
 
NOT;:ă 
          -  Unăspecialistălaăfiecareă1.000ădeăgospod<riiăşi/sauăcl<diriădeălocuităcolective,ăînămediulăurban/ unăspecialistăpentruătoateăinstituYiileăpubliceăşiăoperatoriiăeconomiciădinăsubordineaăconsiliilorălocale 
          -  Consiliulălocalăasigur<ăprinăstructuraăcadruăalăserviciuluiăvoluntarăpentruăsitua郡iiădeăurgen郡<,ăspa郡iuăpentruăatelierăpropriuădeăîntre郡inereă群iărepara郡iiăaămijloacelorădeăintervenYie sauăîncheieăcontractădeă
prest<riăserviciiăpentruăverificare,ăîntreYinereăşiăreparareăaămijloacelorădeăintervenYieădinădotare cu un operator economic de profil  
          -  Numai pentru serviciile voluntareăconstituiteăînăcadrulăunit<Yilorăadministrativ-teritorialeăcareănuăauăobligaYiaădot<riiăcuăautospecialeădeăstingereăcuăap<ăşiăspum<; 
          -  CuăatribuYiiăpentru toate tipurile de risc identificate; 
          -  Dinăcompartimentulăpentruăprevenireăpoateăfaceăparteăşiăpersonalulăgrupei/grupelorădeăintervenYie/echipelorăspecializate,ăprecumăşiăpersonalulăcareădeYineăcompetenYeăcertificateăpentruăaădesf<şuraă
activit<Yiădeăverificare,ăcur<Yareăşiăreparareăaăcoşurilorăde fum. 
          -  Personalulăcareăîncadreaz<ăgrupaădeăintervenYieăpoateăîndepliniăşiăatribuYiileăechipelorăspecializate. 
 

Grup< 
de intervenYie 9   

Autospeciala 
Mercedes       
1113  

SPECIALIŞTI   PENTRU   PREVENIRE 6 

                                                                        

G R U P E   D E   I N T E R V E N X I E 3 E  C  H  I  P  E      S  P  E  C  I  A  L  I  Z  A  T  E  1  

COMPARTIMENT PENTRU PREVENIRE 1 

Echipa de 
 Avertizare - Alarmare – C<utare -  
Deblocare - SalVare – Evacuare  

11 

ŞEF  SERVICIU 
         ( profesionist in domeniu)      

(1) 

Grup< 
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Autospeciala 
Mercedes 
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de intervenYieă9 

Autospeciala 
Renault 480 
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APROBAT  
ÎNă訓EDIN軍AăCONSILIULUIăLOCAL 

Nr._________din____/____/______ 
PRE訓EDINTEăDEă訓EDIN軍; 
 

AVIZAT  
INSPECTORATULăăPENTRUăSITUAXII DEăăURGENX; 

„OLTUL”ăALăăJUDEXULUIăăăHARGHITA 
INSPECTORăŞEF 

              Inspectoră訓ef 
      Col.ăCimpoe群uăStelian 
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RREEGGUULLAAMMEENNTTUULL    
  

DDEE  OORRGGAANNIIZZAARREE  ŞŞII   FFUUNNCCXXIIOONNAARREE  AALL  SSEERRVVIICCIIUULLUUII     
VVOOLLUUNNTTAARR    PPEENNTTRRUU  SSIITTUUAA軍軍IIII   DDEE  UURRGGEENNXX;; 

AL COMUNEI SÂNDOMINIC 
 

CAPITOLUL I  
DispoziМii generale 

 
1.1 Serviciul Voluntar pentru Situa郡iiădeăUrgen郡<ăalăcomuneiăSândominic constituit conform 

prevederiloră art.ă 13ă lit.ă dă 群iă art.ă 32 alină 3,ă dină Legeaă nr.ă 307/2006ă privindă ap<rareaă împotrivaă
incendiilor,ă republicat<,ă înă bazaă art.ă 10ă lit.ă bă dină Legeaă nr.ă 481/2004ă privindă Protec郡iaă Civil<,ă
repiblicat<,ă cuă modific<rileă 群iă complet<rileă ulterioare, ale art. 14, lit. g din O.M.A.I. Nr.163/2007 
pentruăaprobareaăNormelorăgeneraleădeăap<rareăîmpotrivaăincendiilor, aăprevederilorăOrdonan郡eiădeă
Urgen郡<ă nr.57/2019 privind Codul administrativ ale H.G.nr.1579/2005 pentru aprobarea Statutului 
personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare, cuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare, 
se constituie conform prevederilor art. 19 lit b al Ordinului nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor 
deăperforman郡<ăprivindăconstituirea,ăîncadrareaă群iădotareaăserviciilorăvoluntareă群iăaăserviciilorăprivate 
pentruăsitua郡iiădeăurgen郡<ă群iăHot<râreaăConsiliuluiălocalăalăComuneiăSândominic nr.ă____ăaprobat<ăînă
dataădeă___________,ăcaă群iăServiciu Voluntar pentru SituaМii de UrgenМ< tip V3. 

 1.2 Conform prevederilor O.M.A.I. Nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanY<ă
privindăconstituirea,ăîncadrareaăşiădotareaăserviciilorăvoluntareăşiăaăserviciilorăprivateăpentruăsituaYiiă
deă urgenY<,ă aleă artă 6,ă alin.ă 1ă dină O.M.A.I.ă nr.163/2007ă pentruă aprobareaă Normeloră generaleă deă
ap<rareăîmpotrivaăincendiilor,ăcuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare,ăstructuraăorganizatoric<ădeă
ap<rareă împotrivaă incendiiloră specific<ă unit<Yiloră administrativă teritorialeă esteă Serviciul Voluntar 
pentru SituaYii de UrgenY<,ă caă serviciuă comunitară pentruă situaYiiă deă urgenY<,ă careă funcYioneaz< înă
subordinea Consiliului Local  - denumităînăcontinuareăserviciuăvoluntare,ăesteăstructura specializat<,ă
alta decâtăceleăapar郡inândăserviciilorădeăurgen郡<ăprofesioniste, organizat< cu personal angajată群i/sauă
voluntar,ă înăscopulăap<rareaăvieYii, avutului publicăşi/sauăprivată înăsitua郡iiădeăurgen郡< înăsectorulădeă
competenY<ăstabilităcuăavizulă/ăacordulăInspectoratuluiăpentruăSituaYiiădeăUrgenY<ă„Oltul”ăalăjudeYuluiă
Harghita. ÎnăconformitateăcuădispoziYiileăart.ă13,ălitereleăb,ăcădinăLegeaănr.ă307/2006ăprivindăap<rareaă
împotrivaă incendiilor,ă cuămodific<rileă şiă complet<rileăulterioare,ăConsiliulăLocală emiteăhot<râri,ă înă
condiYiileă legii,ă cuă privireă laă organizareaă activit<Yiiă deă ap<rareă împotrivaă incendiiloră înă unitateaă
administrativ-teritorial<ăpeăcareăoăreprezint<ăşiăinstituieăreguliăşiăm<suriăspecificeăcorelateăcuănivelulă
şiă naturaă riscuriloră locale. ServiciulăVoluntară pentruăSitua郡iiă deăUrgen郡<,ă înă func郡ieă deăSchemaă cuă
Riscurile Teritoriale din unitatea administrativ-teritorial<,ă î群iă îndepline群teă artibu郡iile legale,ă înă
limitele sectorului stabilit peărazaăcomuneiăSândominic, puneăînăaplicareăplanurileădeăinterven郡ie,înă
func郡ieădeăriscurileăidentificateăînăzonaăsaădeăresponsabilitate:  
 1. Riscurilor naturale 

Fenomene meteorologice periculoase: 
Din categoria fenomenelor meteorologice periculoase facă parteă furtunile,ă inundaYiile,ă

tornadele,ăsecetaăşiăîngheYul,ăpoluareădeăap<,ăcaderiămasiveădeăzapada,ătemperaturiăextreme. 
 Furtunile si voscoluri 
Furtunileă seă potă produceă peă toat<ă suprafaYaă administrativ<ă aă localit<Yiiă înă toateă

anotimpurile:ăprim<vara,ăvaraăşiătoamnaă,ăacesteaăpotăfiăcombinateăcuăploaie,ăgrindin<,ăvântăputernică
şiăfrecventeădesc<rc<riăelectrice. 

Iarna,ă c<derileă masiveă deă z<pad<ă suntă ă însoYiteă ă rareoriă deă viscol,ă potă produceă avariiă
(distrugeri) la construcYii,ă înz<pezireaă c<iloră deă comunicaYiiă rutiereă şiă pr<buşireaă deă arboriă înă
interiorul comunei pe DJ 125 pe 11 km pe ruta Sândominic-B<lan, afectarea sistemului de 
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alimentare cu energieă electric<ă peă oă distanY<ă deă 11 kmă înă interiorulă localit<Yiiă şiă sistemului de 
telecomunicaYiiă locală peă oă distanY<ă deă 8 kmă înă interiorulă localit<Yii,ă precumă şiă aprovizionareaă cuă
bunuriădeăprim<ănecesitateăaă30ășădinăpopulaYieăşiăcuăămateriiăprimeăăpentruă1ăoperator economic. 

Deă asemeneaă seă potă produceă pierderiă deă vieYiă omeneştiă şiă aă animaleloră acestoraă prină
surprindereaă loră deă acesteă fenomene,ă înă câmpă deschisă sauă nead<postite,ă electrocut<riă prină tr<snet,ă
surpareaăunorăconstrucYiiăsauăc<dereaăunorăobiecte. 

 InundaYii 
InundaYiileăsuntăproduseădeăcolectareaăapelorăpluvialeăsauăaăcelorăproveniteădinătopireaărapid<ă

aăz<pezilor,ăformândăviituriăpeăcursurileărâuluiăOltăşiăaăafluenYilorădinăzon<:ăpîrâulăSzedloka,ăKurta,ă
Lok, Szadakut,ăfaptăceăduceălaăcreştereaăbrusc<ăaăniveluluiăapeiăşiărev<rsareaăacestora.ăCaracteristicaă
acestora esteădurataăscurt<,ăcreştereaăşiăsc<dereaăbrusc<ăaăniveluluiăapei,ăădeălaănivelulănormalălaăcotaă
deăinundaYieăşiăinvers.ă     
ZoneleăăpredispuseăaăfiăinundateăpeăsuprafaYaăadministrativăteritorial<ăaălocalit<Yiiăsuntăurm<toarele:ă
peărâulăOlt,ăoăsuprafaY<ădeă80ăha,ăafectândălaăcotaădeăinundaYieă135ăgospod<rii,ăiarălaăcotaădeăpericolă
300ă gospod<rii,ă peă pârâulă Szedloka  oă suprafa郡<ă deă 10ă ha,ă afectândă laă cotaă deă pericolă 80ă deă
gospod<rii,ăăpeăpârâulăKurta oăsuprafa郡<ădeă5ăha,ăafectândălaăcotaădeăpericolă45ăgospod<rii,ăpeăpârâulă
V<r群<roaia oăsuprafa郡<ădeă10ăha,ăafectândălaăcotaădeăpericolă110ăgospod<riiă,ăpeăpârâulăSzadakut o 
suprafa郡<ă deă 35ă ha,ă afectândă laă cotaă deă pericolă 56ă gospod<rii,ă peă pârâulă ă oă suprafa郡<ă deă 10ă ha,ă
afectândălaăcotaădeăpericolă100ăgospod<riiăfiindănecear<ăpunereaăînăaplicareăaăplanuluiădeăevacuareăînă
situaYiiădeăurgenY<ăăaălocalit<Yii. 

Poluarea apei  
Activitateaă operatoriloră economiciă 群iă gospod<riileă popula郡ieiă potă produce,ă peă cursulă râuluiă

Olt,ă polu<riă accidentaleă careă potă afectaă faunaă acestoraă 群iă activitateaă economico-social<ă dină
localit<郡ileăaflateăînăaval. 

Tornade 
Tornadeleă suntă manifest<riă aleă fenomeneloră meteorologiceă periculoase,ă atipiceă pentruă

teritoriulă localit<Yii,ă dară acesteaă seă voră puteaă produce,ă îndeosebiă înă perioadaă mai-septembrieă şi la 
contactul dintre fronturile atmosferice.  

Secet< 
Datorit<ă apariYieiă unoră perioadeă deă timpă s<raceă înă precipitaYiiă atmosferice,ă îndeosebiă înă

perioada mai-august,ăînsoYiteădeădeplasareaămaselorădeăaerăuscat,ădetermin<ăapariYiaăfenomenuluiădeă
secet<,ăcareăpoateăafectaăpopulaYia,ăculturileădeăplante,ăefectiveleădeăanimale,ăp<durileădeăr<şinoaseăşiă
foioase. 

Înăurmaăacestuiăfenomen,ădebiteleăcursurilorădeăap<ăscadădeterminândăsc<dereaăcantit<Yiiă
dină pânzaă deă ap<ă freatic<ă şiă totodat<ă dină fântâni.ă Odat<ă cuă apariYiaă acestuiă fenomenă şiă apariYiaă
vegetaYieiă uscate,ă creşteă posibilitateaă produceriiă deă incendiiă deă mariă proporYiiă şiă seă îngreuneaz<ă
intervenYiaăpentruălimitareaăşiălichidareaăacestora.ă 

ÎngheY 
ÎngheYulăesteăfenomenulăfoarteădesăîntâlnităînălocalitate,ăîndeosebiăînăăperioadaădeăiarn<,ă

octombrie – aprilie,ădarăfoarteăfrecventăavemăperioadeădeăîngheYătimpuriu,ălunileăaugust-septembrie 
şiădeăîngheYătârziuăînăălunaămai. 

Iarnaă apară frecventă poduriă deă gheaY<ă peă râulă Oltă şiă afluenYiiă lui,ă înz<peziriă pe DJ 125, 
viscole,ă depuneriă deă gheaY<ă peă conductoriiă electrici,ă careă îngreuneaz<ă desf<şurareaă activit<Yiloră
social-economiceă şiă determin<ă intervenYiaă frecvent<ă aă organismeloră abilitateă pentruă înl<turareaă
disfuncYiunilorăap<rute.ă 

Incendiiădeăp<dure 
Incendiileădeăp<dureăfac parte din riscurile naturale care pot afecta teritoriul administrativ 

ală localit<Yii.ă Acesteaă ă seă datoreaz<ă activit<Yiiă ă umaneă sauă ă aă desc<rc<riloră electriceă atmosfericeă
(tr<snete). 

Acesteaăseăpotăproduceămaiăalesăprim<varaăşiătoamnaăcândăvegetaYiaăeste uscat<,ăsauăvaraă
cândăesteăsecet<. 
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Zoneleă celeă maiă vulnerabileă privindă izbucnireaă unoră incendiiă înă mas<ă suntă deă mariă
proporYiiă laă fondulă forestieră sunt:ă p<dureaă ă Feketerez,ă Rezégés,ă Szedloka,ă Gálkút,ă Sípos,ă Parculă
Na郡ionalăH<群masulăMare.. 

 
Fenomene distructive de origine geologic< 

 Cutremureădeăp<mânt 
Localitateaă seă g<seşteă înă zonaă E,F,Dă aă coeficientuluiă seismic,ă seismeleă produseă auă oă

magnitudineă careă nuă dep<şescă 2-3ă gradeă peă scaraă Richteră şiă nuă determin<ă producereaă deă pagubeă
materiale. 
Riscuri bilogice 
 Epidemii  

Epidemiileăsuntăcaracterizateăprinăîmboln<viriăînămas<ăaleăpopulaYiei,ădatorit<ăunorăagenYiă
patogeniăcumăsuntăviruşii,ăbacteriile si fungiile. 

Epizoo郡iileăşiăzoonozele 
Reprezinta raspandirea in masa in randul animalelor a unor boli infecto-conragioase, unele dintre ele 
putand fi transmise si la oameni prin contacul direct cu animalele bolnave sau prin consumul de 
produse de animele contaminate. 
 
2.  Riscurilor tehnologice 

RISCURILE   TEHNOLOGICE  
 Industriale 

Peăteritoriulălocalit<Yiiăactivit<Yileăindustrialeădesf<şurateănuăprezint<ăpericoleădeăaccidenteă
majoreăînăcareăs<ăfieăimplicateăsubstanYeăpericuloase.ă 
  Transportăşiădepozitareăproduseăpericuloase 

 Peă drumulă ă judeYeană 群iă europeană ceă str<bată teritoriulă localit<Yiiă seă potă ă transportaă cantit<Yiă
mediiădeăădiferiteăsubstanYeăpericuloaseăcareăînăcazulăăaccidentelorăădeăcirculaYieăăproduceăaccidenteă
chimiceăşiăexplozii. 
ÎnăcazulăproduceriiăunuiăaccidentădeăcirculaYieăpeăc<ileădeăcomunicaYiiărutiereăşiăferoviare,ăînăcareăs<ă
fie implicate mijloace ce  transport<ă astfelă deă substanYe,ă seă produceă poluareaă solului,ă ă ună noră deă
vaporiătoxici,ăcareăpoateăafectaămediulăşiăpuneăînăpericolăviaYaăşiăs<n<tateaăoamenilorăpeădistanYeădeă
pân<ălaăă7-9 Km.   
  Pr<buşiriădeăconstrucYii,ăinstalaYiiăsauăamenaj<ri 

Pe teritoriulă localit<Yii,ă nuă suntă cl<diriă expertizateă careă prezint<ă riscă ridicată deă pr<buşireă înă
cazulăproduceriiăuneiăsituaYiiădeăurgenY<. 

Eşeculăutilit<Yilorăpublice 
Peăteritoriulălocalit<Yiiăeşeculăăutilit<Yilorăpubliceăafecteaz<ăpesteă830ăgospod<rii,ădrumuriăDE, 

DJ,ăDC,ăpeăoădistanY<ădeă15ăkm,ăreYeleădeăalimantareăcuăenergieăelectric<ăpeăoă lungimeădeă22ăkm,ă
reYeleădeă alimentareă cuă ap<ă şiă canalizareăpeăoă lungimeădeă cca.ă17ăkm,ă reYeauaădeă telefonieă fix<ă şiă
mobil<,ăterenuriăagricoleăpeăoăsuprafaY<ădeă20ăha. 

 C<deriădeăobiecteădinăatmosfer<ăsauădinăcosmos 
Num<rulă mareă deă sateliYiă artificialiă aiă P<mântului,ă lansaYiă înă cosmos,ă careă potă dep<şiăă

termenulă deă funcYionareă sauă sc<pareaă acestoraă deă subă control,ă precumă şiă meteoriYiiă p<trunşiă înă
atmosfer<,ăcareăpotăajungeăpeăsuprafaYaăterestr<,ăpotădeterminaăc<deriădeăobiecteădinăatmosfer<ăşiădină
cosmos,ăpeătoat<ăsuprafaYaălocalit<Yii.ăă 

MuniYieăneexplodat< 
Peăteritoriulălocalit<Yii,ămuniYieăr<mas<ăneexplodat<ădinăceleădou<ăconflagraYiiămondialeăesteă

descoperit<ă îndeosebiă prim<varaă şiă toamna,ă cuă ocaziaă lucr<riloră agricole,ă înă localit<Yileă peă undeă aă
trecutăliniaăfrontuluiăşiăs-auădusăacYiuniădeălupt<.ăLaădescoperireaăeiăseăînştiinYeaz<ăpostulădeăpoliYieă
localăşiăInspectoratulăpentruăSituaYiiădeăUrgenY<”OLTUL”ăalăJudeYuluiăHarghita. 

 Riscul de incendiu 
Înă cadrulă unit<Yiiă administrativ-teritorialeă laă gospod<riileă cet<Yeneşti,ă risculă deă incendiuă seă

apreciaz<ă caă fiindă ridicată (mare),ă avândă caă principaliă factoriă careă potă generaă şi/sauă favorizaă
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producerea,ădezvoltareaăşi/sauăpropagareaăunoră incendii,ăexistenYaăaă5ăcl<diriăvechiăşiă foarteăvechi,ă
dină materialeă şiă elementeă deă construcYieă combustibileă dină claseleă C4ă (CA2d)ă şiă C3ă (CA2c)ă deă
combustibilitate,ăneîndeplinindăcondiYiileăminimeădeărezistenY<ălaăfocă– GRFăIII,ăIVăşiăV;ăexploatareaă
unoră instalaYiiă şiă echipamenteă electriceădefecte,ă improvizate,ă îmb<trânite;ă exploatareaă sistemeloră şiă
mijloaceloră deă înc<lzireă defecte,ă improvizateă sauă nesupravegheate;ă factorulă uman:ă înă zonaă rural<ă
populaYiaăesteă îmb<trânit<,ăcuăoă stareă fizic<ănecorespunz<toare,ăpersoaneă singureă şiă cuăunănivelădeă
instruireă redus;specifică zonei,ă dină lipsaă unoră reglement<riă urbanistice,ă construcYiileă suntă comasateă
atâtăînălimitaăpropriet<Yiiă(cas<,ăgrajd,ăşur<,ăalteăanexe),ăcâtăşiălaăîncadr<rileăînăparcel<ă(neasigurându-
se distanYeleădeăsiguranY<ălaăfocăprev<zuteălaăart.24ădinăRegulamentulădeăUrbanism,ăînăCodulăCivilăşiă
înă tab.2.2.2ă dină Normativulă deă siguranY<ă laă focă Pă 118-99)ă aă construcYiiloră vecine;ă drumuriă greuă
accesibileădinăzoneleămontaneăsauăc<ileădeăaccesă impracticabile tehniciiă deă intervenYieădinădotareaă
serviciilorăvoluntareăşiăprofesionisteăpentruăsituaYiiădeăurgenY<ă(gabarite,ăgreutateaăpeăosiiă laătreceriă
pesteă şiă subă poduriă etc.);ă lipsaă surseloră deă alimentareă cuă ap<ă înă anumiteă zone;ă zoneă predispuseă
desc<rc<rilorăelectriceă(tr<snet)ă. 

Alunec<riădeăteren   
Alunec<riă群iăpr<bu群iriădeăterenălaăJazulădecantareănr.ă4 
Amplasareaăăgeografic<ăşiărelieful 
 Unitateaă admnistrativă teritorial<ă esteă situat<ă înă parteaă deă central<ă ă aă judeYuluiă Harghitaă înă

depresiunea Ciucului fiindăă învecinat<:ăEstăcuăSatulăTome群ti, la Sud cu SatulăTome群ti, la Vest  cu 
Satulă Tome群ti şiă laă Nordă cuă Vo群lobeni,ă Suseni,ă avândă oă suprafaY<ă deă 15.129 hectare,  din care 
intravilan 366 hectare, extravilan 14.763 hectare, din care 787 hectare  teren arabil 3.124 hectare  
p<şuniăşiă6.505 hectareăp<duri. 

Predominanteăunit<Yiiăadministrativăteritorialeăsuntăurm<toareleăformeădeăreliefăămunYiă60ăș,ă
dealuriă20ăș,ălunc<ăşiăcâmpieă20ăș. 
           ReYea hidrografic< 

ReYeauaă hidrografic<ă peă teritoriulă administrativă ală localit<Yiiă esteă constituit<ă dină parteaă
superioar<ă aă bazinuluiă hidrografică ală râuluiă Olt,ă careă curgeă peă direcYiaă general<ă Nord-Sud, pe o 
lungime de 7 Km.  
Amenaj<rileădeăap<rareăîmpotrivaăinunda郡iilorăafostăefectuate: 

-esteă delimitată deă dou<ă barajeă deă reYinere,ă unulă în aval 群i unul în amonte (cel din aval are 

in<lYimeaădeă46ămăiarăcelădinăamonteăcuăin<lYimeaădeăcircaă31ăm); 

-suprafaYaă total<ă aă iazuluiă esteădelimitat<ădeăprezenYaă aă4ă torenYiă dispusiă câteădoiăpeă fiecareă

versant; 

-înăamonteădeăbarajulădeăreYinere din amonte exist<ăoăgalerieădeădeviereăaăpârâuluiăV<rs<roaiaă

înărâulăOlt,ăcuădiametrulădeă2,20ămă群iălungimeaădeă1040ăm,ăaflat<ăinăexploatare.ă  

  Afluen慄i ┺ 
-pârâulăSZEDLOKA careăcurgeăpeădirecYiaăgeneral<ădeălaănordălaăsud,ăpeăoălungimeădeă10,785ăKm.ă
Debitul Q 10% mc/s  este de 22,7 , debitul Q 1% mc/s este de 61,3. 
 
-pârâulăKURTA careăcurgeăpeădirecYiaăgeneral<ădeălaănordălaăsudăăpeăoălungimeădeă6,426ăKm.ă
Debitul Q 10% mc/s  este de 22,7.ăAmenaj<rileădeăap<rareăîmpotrivaăinunda郡iilorănuăauăfostă
efectuate. 
 
-pârâulăV<r群<roaia careăcurgeăpeădirecYiaăgeneral<ădeălaănordălaăsudăăpeăoălungimeădeă7,763ăKm.ă7 
Debitul Q 10% mc/s  este de 22,7. 
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-pârâulăSzadakut  careăcurgeăpeădirecYiaăgeneral<ădeălaănordălaăsudăăpeăoălungimeădeă11,735ăKm.ă
Debitul Q 10% mc/s  este de 22,7.ăAmenaj<rileădeăap<rareăîmpotrivaăinunda郡iilorănuăauăfostă
efectuate. 
 Înă cază deă incendiuă avemă surseă deă ap<ă naturaleă 群iă surs<ă deă alimentar<ă cuă ap<ă potabil<ă cuă
num<rădeă57 hidran郡iăăsubteranăpeăconductaăprincipal<. 

 C<ile de comunicaYii 
C<ileădeăcomunicaYiiărutiereăsuntăreprezentateădeăE578ăpeăoălungimeădeă7ăkmăpeăteritoriulăcomunei,ă
DJ 125 pe o lungime de 7  KmăşiăDCăpeăoălungimeădeă12ăKm. 
 
C<ileă deă comunicaYiiă feroviareă suntă reprezentateă deă Liniaă 400ă Ciceu-Deda, 7 km, cu punctul de 
oprire  cale ferat<ăIzvorulăOltă群iăHaltaăIzvorulăOltă. 
 
 ReYeauaăelectric<ădeăînalt<ătensiuneădeă110ăKV. 
 ReYeauaăelectric<ădeămedieăătensiuneădeă20ăKV. 
 
 
 

CAPITOLUL II 
Organizarea Кi atribuМiile serviciului voluntar 

pentru situaМii de urgenМ< 
 
 
 

2.1 Conducereaăşiăstructuraăorganizatoric<: 
   2.1.1 Conducerea serviciuluiă voluntară pentruă situa郡iiă deă urgen郡<ă seă realieaz< cu personal 

angajată peă aceast<ă func郡ie, deă ună 群ef SVSU,ă profesionistă înă domeniuă careă de郡ineă calificareaă sauă
competen郡eleăprofesionaleănecesare acesteiăfunc郡iiă群iăare avizul inspectoratului competent teritorial, 
ajutată deă ună loc郡iitor, personal voluntar din cadrul serviciuluiă voluntară pentruă situa郡iiă deă urgen郡<. 
訓efulă serviciuluiăseăsubordoneaz<ăprimarului,ă înăcalitateădeăpre群edinteăalăComitetuluiăLocalăpentruă
Situa郡iiădeăUrgen郡<.ăAcestaăareăînăsubordineădirect<ăîntregulăpersonalădinăcomponen郡aăserviciului. 

Conducereaăinterven郡ieiăseăasigur<ădeăc<treăprimar,ăpân<ălaăfinalizareaă interven郡iei oriăpân<ălaă
sosireaăstructurilorăprofesionisteădeăinterven郡ieăaleăinspectoratuluiăcompetentăteritorial.ăInterven郡iaăseă
realizeaz<ăgradual conform art. 31 alin. 2 al Ordinului nr. 75/2019.  

 
   2.1.2 Structuraăorganizatoric< a serviciului voluntar pentruăsitua郡iiădeăurgen郡<ăSândominic 

areăînăcomponen郡<ăurm<toarele:ă(Anexa nr. 1 群iăAnexaănr.ă2): 
a)ăcomand<; 
b) compartiment pentru prevenire; 
c) forma郡ieădeăinterven郡ieăformat<ădin: 
    - grup<ădeăinterven郡ieă 
    - echip<ă specializat<ăAvertizare-Alarmare-C<utare-Deblocare-Salvare,ă cuă atribu郡iiă înă cazulă

situa郡iilorădeăurgen郡<ădeterminate de toate tipurile de risc identificate. 
Serviciulă Voluntară pentruă Situa郡iiă deă Urgen郡<ă seă încadreaz<ă cuă personală angajată 群iă voluntară

avândăaptitudiniăfizice,ăpsihiceă群iăprofesionaleăadecvateăfunc郡iei.ăPersonalulăangajatăvaăaveaăatestatulă
群iăcalificareaănecesar<,ăconformăreglement<rilorăînăvigoare. 

    
2.2 Atribu郡iileăServiciuluiăVoluntarăpentruăSitua郡iiădeăUrgen郡<ă(conform art. 34 din Legea 

307/2006,ărepublicat<)ăsuntăurm<toarele: 
 a) desf<群oar< activit<郡i de informare 群i instruire privind cunoa群terea 群i respectarea regulilor 群i 

a m<surilor de ap<rare împotriva incendiilor; 
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 b) verific< modul de aplicare a normelor, reglement<rilor tehnice 群i dispozi郡iilor care privesc 
ap<rarea împotriva incendiilor, în domeniul de competen郡<; 

 c) asigur< interven郡ia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor 群i 
protec郡ia persoanelor, a animalelor 群i a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situa郡ii de urgen郡<; 

Pentruă îndeplinireaă atribuYiiloră ce-i revin, Serviciul Voluntar pentruă Situa郡iiă deă Urgen郡< 
colaboreaz<ă cuă alteă serviciiă voluntare,ă cuă autorit<Yileă administraYieiă publiceă locale,ă cuă celelalteă
instituYiiă şiă organismeă careă auă atribuYiiă privindă ap<rareaă ordiniiă publice,ă prevenireaă situaYiiloră deă
urgenY<,ăap<rareaăvieYiiăşiă integrit<Yiiă fiziceăaăpersoanelor,ăaăavutuluiăpublicăşiăprivat,ăprecumăşiădeă
protecYieăaămediului. 

 
2.3 Atribu郡iileăcompartimentuluiă群iăaleăspeciali群tilorăpentru prevenire: 
- compartimentul pentru prevenire are ca principaleăatribu郡iiăprevenireaăproduceriiăunorăsitua郡iiă

deăurgen郡<,ăprinăac郡iuni deăîndrumareă群iăcontrol; 
 
2.4 Atribu郡iileăforma郡ieiădeăinterven郡ie: 
- asigur< interven郡iaăpentruăstingereaăincendiilor,ăsalvarea,ăacordareaăprimuluiăajutor,ăprotec郡iaă

persoanelor, animalelor, bunurilor periclitate de incendii sau alte situa郡iiădeăurgen郡<ă群iăaămediului; 
- asigur<ăinterven郡iaădinădomiciliu 

 
2.5 Atribu郡iileăgrupeiădeăinterven郡ie: 
- execut<ăac郡iuniădeăinterven郡ieăpentruălimitareaă群iă înl<turareaăsitua郡iilorădeăurgen郡<ăcuăutilajeă

mobile sau mijloaceădeăinterven郡ieădinădotare; 
- execut<ă recunoa群teriă peă razaă unit<郡iiă administrativ-teritoriale, cu accent pe sursele de 

alimentareăcuăap<ă群iăposibilitateaăaccesuluiădeăinterven郡ie; 
- acord<ă ajutoră persoaneloră aă c<roră via郡<ă esteă pus<ă înă pericol,ă înă cază deă incendiu,ă explozii,ă

inunda郡ii,ăalunec<riădeăteren,ăaccidenteăprecumă群iăînăcazădeădezastre; 
- evacueaz<ăanimaleleă群iăbunurileăaflateăînăpericol; 
 
2.6ăAtribu郡iileăechipelorăspecializate: 
- execut<ăactivit<郡ileădeăinstruireădeăspecialitateăaăpersonaluluiăvoluntar; 
- execut<ăactivit<郡ileădeăculegereă群iăanaliz<ăaădatelorădespreăurm<rileăsitua郡iilorădeăurgen郡<; 
- studiaz<ăparticularit<郡ileăinstitu郡iiloră群iăoperatorilorăeconomiciădinăsectorulădeăcompeten郡<ăală

serviciului; 
- asigur<ăm<surileă igienico-sanitareă 群iă antiepidemiceă înă cazulă apari郡ieiă unoră epidemiiădeăboliă

infec郡ioaseăprecumă群iăm<surileăsanitar-veterinare,ăantiepizooticeă群iăantifitotoxice; 
- asigur<ătransportulămaterialeloră群iăhraneiăînăcazădeăsitua郡iiădeăurgen郡<; 
- sprijin<ăgrupaădeăinterven郡ieăînăac郡iunileăacesteiaădeălichidareăa st<rilorădeăpericol; 
- particip<ăal<turiădeăgrupaădeăinterven郡ieălaăînl<turareaăefectelorănegativeăaleădezastrelor; 
 
   

 
CAPITOLUL III   

AtribuМiile personalului din structura serviciului voluntar 
 
 

3.1  Şefulăserviciuluiăareăurm<toareleăatribuYii:      
         訓efulă Serviciuluiă Voluntară pentruă Situa郡iiă deă Urgen郡<ă r<spundeă deă îndeplinireaă întocmaiă a 
atribu郡iuniloră legaleă ceă revin serviciului, de instruireaă acestuiaă 群iă preg<tirea continu<ă aă capacit<郡iiă
saleădeăac郡iune,ădeămen郡inereăaăuneiădisciplineăfermeăînărândulăpersonalului.ăLuiăiăseăsubordoneaz<ă
întregă personalulă serviciului.ă Prină activitateaă desf<群urat<,ă trebuieă s<ă contribuieă activă laă punerea înă
practic<ă aă principiuluiă ap<r<riiă împotrivaă dezastrelor,ă înă zonaă deă responsabilitateă aă serviciuluiă
voluntar pentruăsitua郡iiădeăurgen郡<,ăastfel: 
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a) organizeaz<ă群iăconduceănemijlocităinstruireaădeăspecialitateăaăserviciului,ăîntocmindăînăacestă
scopăprogramulălunarădeăpreg<tire,ăurm<re群teăexecutareaăluiădeăîntregăpersonalulăserviciului,ăexecut<ă
instruireaămetodic<ăaă群efuluiăforma郡ieiădeăinterven郡ie; 

b)ăorganizeaz<ăactivitateaăpentruăprevenireaăincendiilor,ăpeăcareăoădesf<群oar<ăcompartimentulă
deăprevenire,ăînăcareăscop: 

    - preg<te群teăpersonalulăcareăexecut<ăactivitateaădeăprevenire; 
    - controleaz<ăpersonalămodulăde respectareăaănormelorădeăp.s.i.ăprecumă群iădeăcomportareălaă

dezastreă群iăac郡ioneaz<ăpentruăînl<turareaăoperativ<ăaăorc<rorăînc<lc<ri; 
    - desf<群oar<ă activit<郡iă instructiv-educativeă înă rândulă personalului careă seă încadreaz<ă înă

munc<ă群iăsprijin<ă群efiiăforma郡iilorădeălucruăînăinstruireaăpersonaluluiădeălaălocurileădeămunc<; 
    - faceă propuneriă conduceriiă institu郡ieiă cuă privireă laă încadrareaă cuă personală aă serviciului,ă

urm<rindărespectareaăcriteriilorăprev<zuteădeălege; 
c)ă organizeaz<ă interven郡iaă serviciului-forma郡ieiă deă interven郡ie,ă pentruă stingereaă incendiiloră 群iă

înl<turareaă efecteloră negativeă aleă calamit<郡ilor naturaleă 群iă catastrofelor,ă precumă 群iă salvareaă 群iă
acordareaăprimuluiăajutorăpersoanelor,ăînăcareăscop: 

    - întocme群teă documenteleă deă organizare,ă desf<群urareă 群iă conducereă aă activit<郡iiă serviciuluiă
voluntarăpentruăsitua郡iiădeăurgen郡<,ăprivindăinterven郡iaăforma郡iei; 

    - organizeaz<ăinterven郡iaăforma郡ieiă群iăurm<re群teăîncadrareaăcomplet<ăaăgrupei; 
    - preg<te群teă personalulă forma郡ieiă prină executareaă deă exerci郡iiă 群iă aplica郡iiă peă timpă deă ziă 群iă

noapte,ăatâtăcuăfor郡eleă群iămijloaceleăpropriiăcâtă群iăînăcooperareăcuăalteăservicii; 
    - controleaz<ă群iăiaăm<suriăpentruăcaăautospeciala,ăaccesoriile,ăechipamentulădeăprotec郡ieă群iădeă

stingere din dotarea serviciului, s<ăfieăînăpermanent<ăstareădeăutilizare; 
    - organizeaz<ăalarmareaămembrilorăserviciului,ăînăcazădeădezastre; 
    - conduceă forma郡iaă înă ac郡iunileă deă interven郡ieă pentruă stingereaă incendiiloră 群iă înl<turareaă

efectelorăcalamit<郡ilorănaturaleă群iăcatastrofelor,ăînălimitaăcompeten郡elorăsale; 
    - urm<re群teăasigurareaăpermanen郡ei,ălaăsediulăserviciuluiăsauădeălaădomiciliu,ăaă群oferilorădeă

pe autospecial de stins incendii; 
d)ă faceă propuneriă privindă îmbun<t<郡ireaă continu<ă aă încadr<riiă serviciului,ă cuă pompieriă

voluntari; 
e)ă asigur<ă respectareaă întocmaiă aă programuluiă zilnic,ă aă personaluluiă angajat,ă controleaz<ă înă

acestăscopăactivitateaăserviciuluiăînăzileleădeărepausă群iăs<rb<toriălegale; 
f)ă întocme群teă 群iă actualizeaz<ă documenteleă operativeă aleă serviciului,ă asigur<ă p<strareaă 群iă

men郡inereaă corespunz<toareă aă bunuriloră dină înzestrareaă acestuiaă 群iă aă sediului,ă asigur<ă ordineaă 群iă
disciplina, faceăpropuneriădeărecompensareă群iăsanc郡ionareăaăpersonaluluiăserviciului; 
g)ăîntocme群teărapoarteleădeăinterven郡ie;    
    

3.2 AtribuYiileăşefului compartimentului pentru prevenire:  
訓eful compartimentuluiă pentruă prevenireă esteă subordonată 群efuluiă serviciuluiă voluntară pentruă

situa郡iiădeăurgen郡<,ăpeăliniaăîndepliniriiăatribu郡iilorădeăserviciuărevenindu-iăurm<toareleăsarcini: 
    - particip<ălaăprogramulădeăpreg<tireăalăserviciuluiăvoluntarăpentruăsitua郡iiădeăurgn郡<; 
    - desf<群oar<ă activit<郡iă deă prevenire,ă îndrumareă 群iă controlă laă obiectiveleă dină sectorulă deă

competen郡<,ăînăvedereaăprevenirii situa郡iilorădeăurgen郡<; 
    - execut<ă controaleă deă prevenireă laă obiectiveleă repartizateă dină sectorulă deă competen郡< 

(gospod<riileăpopula郡ieiă群iăinstitu郡iiăpublice)ăînăconformitateăcuăprevederileălegii,ăscriindăînăcaietulădeă
control neregulile constatate; 

    - aduceălaăcuno群tiin郡aă群efuluiăserviciuluiăst<rileădeăpericolăsauăsitua郡iileădeosebiteădinăteren; 
    - particip<ălaăînl<turareaăoperativ<,ăpeătimpulăcontrolului,ăaăst<rilorădeăpericolăconstatate,ăaă

cauzelorăpoten郡ialeădeăincendiuăprecumă群iăaăaltorăst<riăpoten郡ialăgeneratoareădeăsitua郡iiădeăurgen郡<; 
    - propune includerea înă bugeteleă propriiă aă fonduriloră necesareă organiz<riiă activit<郡iiă deă

ap<rareă împotrivaă incendiilor,ă dot<riiă cuă mijloaceă tehniceă pentruă ap<rare împotrivaă incendiiloră 群iă
echipamenteădeăprotec郡ieăspecifice; 

    - îndepline群teăoriceăalteăsarciniătrasateădeă群efulăserviciului; 
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3.3 Atribu郡iileămembrilor compartimentului pentru prevenire: 

            - supravegherea zonelorăcuăriscăridicatădeăincendiu,ăalarmareaăînăcazădeăincendiuăprecumă群iă
ac郡ionareaăînăsitua郡ii deăurgen郡<ălaăincendiuăaăsting<toarelor 群iăaăaltorămijloaceăini郡ialeădeăinterven郡ie; 

    - executareă deă controaleă tehniceă deă prevenireă aă incendiilor,ă laă institu郡iileă subordonateă
prim<riei,ălaăconstruc郡iileă群iăinstala郡iileătehnologiceăapar郡inândădomeniuluiăpublică群iăprivat,ăprecumă群iă
laăgospod<riileăpopula郡iei,ădinăsectorulădeăcompeten郡<,ăînăconformitateăcuăprevederileălegii,ăscriindăînă
caietele de control neregulile constatate; 

    - desf<群oar<ăactivit<郡iăspecificeădeăinstruireăprivindăcunoa群tereaă群iărespectareaăm<surilor de 
prevenire a incendiilor laăgospod<riileăcet<郡ene群ti,ăprecumă群iăaămoduluiădeăcomportareă群iăac郡iuneăînă
cazul producerii unui incendiu; 

    - desf<群oar<ă activit<郡iă specificeă deă instruireă aă popula郡ieiă privindă pericoleleă poten群ialeă 群iă
modulădeăcomportareăînăsitua郡iiădeăurgen郡<; 

    - verific<ă existen郡aăplanuluiădeă interven郡iiă laăobiectiveleă 群iă institu郡iileădeăpeă razaă localit<郡iiă
precumă群iăcondi郡iileăcaăacesteaăs<ăfieăopera郡ionaleăînăoriceămoment; 

    - sprijin<ăgrupaădeăinterven郡ieăînăac郡iunileăacesteiaădeălichidareăaăst<rilorădeăpericol; 
Constat<rileă rezultateă înă urmaă controaleloră 群iă verific<riloră dină terenă voră faceă subiectulă uneiă

inform<riălaănivelulăConsiliuluiăLocală群iăalăPrimaruluiăînăvedereaăstabiliriiăm<surilorăceăseăimpun. 
 
3.4 Atribu郡iileă群efuluiăforma郡ieiădeăinterven郡ie: 
訓eful forma郡ieiă deă interven郡ieă seă subordoneaz<ă 群efuluiă serviciuluiă voluntară pentruă situa郡iiă deă

urgen郡<,ăpeăliniaăîndepliniriiăatribu郡iilorădeăserviciu,ărevenindu-iăurm<toareleăsarcini: 
    - execut<ăprogramulădeăpreg<tireăcuăvoluntariiădinăforma郡iaădeăinterven郡ie: 

              - organizeaz<ă群iăconduceănemijlocităinstruireaădeăspecialitateăaăforma郡iei,ărespectândăînăacestă
scopăprogramulălunarădeăpreg<tire,ăurm<re群teăexecutareaăluiăîntocmaiădeăîntregăpersonalulăforma郡ieiă
deăinterven郡ie;              
             - înă cază deă incendiuă sauă deă producereă aă unoră dezastre,ă alarmeaz<ă serviciulă voluntaă 群iă
particip<ălaăstingereaăincendiuluiăsauălaăînl<turareaăurm<rilorădezastrelor; 

    - organizeaz<ă interven郡iaă forma郡ieiă pentruă stingereaă incendiiloră 群iă înl<turareaă efectelor 
negative a dezastrelor; 

    - controleaz<ă群iăiaăm<suriăpentruăcaătoateăutilajele,ăaccesoriile,ăechipamentulădeăprotec郡ieă群iă
substan郡eleă chimiceă dină dotareaă forma郡iei,ă precumă 群iă mijloaceleă deă alarmareă 群iă stingereă s<ă fieă înă
permanentăînăstareădeăfunc郡ionare; 

    - mobilizeaz< personaluluiă forma郡ieiă pentruă participareaă laă concursurileă profesionaleă
specifice; 

    - verific<ămen郡inereaăliber<ă群iăînăstareădeăutilizareăaăc<ilorădeăaccesăpentruăinterven郡ieă群iădeă
evacuareăînăcazădeăincendiuăînăcadrulăzoneiădeăcompeten郡<; 

    - îndepline群teăoriceăalteăsarciniătrasateădeă群efulăserviciuluiăvoluntarăpentruăsitua郡iiădeăurgen郡<; 
 
3.5ăAtribu郡iileă群efuluiăgrupeiădeăinterven郡ie: 
訓eful grupeiă deă interven郡ieă esteă subordonată 群efuluiă serviciuluiă voluntară pentruă situa郡iiă deă

urgen郡<,ăpeăliniaăîndepliniriiăatribu郡iilorădeăserviciu,ărevenindu-iăurm<toareleăsarcini: 
    - verific<ă periodic,ă stareaă deă func郡ionareă aă mijloaceloră tehniceă deă interven郡ieă 群iă iaăm<suriă

pentru competarea grupei cu personal voluntar; 
    - execut<ănemijlocităinstroireaădeăspecialitateăînăcadrulăprogramuluiălunar,ăaăpersonaluluiădină

grup<; 
    - conduceă grupaă 群iă particip<ă efectivă laă ac郡iunileă deă stingereă aă incendiilor,ă deă salvareă aă

persoaneloră群iăbunurilorămaterialeă群iădeăînl<turareăaăurm<rilorăcalamit<郡ilorănaturaleă群iădezastrelor; 
    - asigur<ămen郡inereaăînăstareădeăfunc郡ionareăaămijloacelorătehniceădeăinterven郡ie,ăaccesoriiloră

群iăechipamentuluiădeăprotec郡ieădinădotareaăgrupei; 
    - asigur<ă respectareaă întocmaiădeă c<treăpersonală aăprogramuluiă zilnicădeă activitate stabilit, 

ordineaă群iădisciplinaăînăcadrulăgrupei; 
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    - men郡ineă permanentă leg<turaă cuă 群efulă serviciuluiă voluntară pentruă situa郡iiă deă urgen郡<ă peă
timpulăexecut<riiăunorăactivit<郡i,ăcuăgrupa,ăînăobiective; 

    - îndepline群teăoriceăalteăsarciniătrasateădeă群efulăserviciuluiăvoluntarăpentruăsitua郡iiădeăurgen郡<; 
 
3.6ăAtribu郡iileă群efuluiăechipeiăspecializate: 
    - verific<ă periodică func郡ionareaămijloaceloră tehniceă deă interven郡ie,ă existen郡aă documenteloră

conformăopisuluiă群iăiaăm<suriăpentruăcompletareaăgrupeiăcuăpersonal voluntar; 
    - execut<ămijlocită instruireaădeăspecialitateă înăcadrulăprogramuluiă lunar,ăaăpersonaluluiădină

grup<; 
    - asigur<ăculegerea,ăcentralizareaă群iăanalizaădatelorădespreăurm<rileăsitua郡iilorădeăurgen郡<; 
    - prezint<ăînămodăoportunăpropuneri,ă群efuluiăserviciuluiăvoluntarăpentruăsitua郡iiădeăurgen郡<,ă

înăvedereaălu<riiădeciziilorădeăinterven郡ieă群iăprotec郡ie,ărespectivădeăînl<turareăaăurm<rilorăsitua郡iilorădeă
urgen郡<; 

    - studiaz<ăparticularit<郡ileă institu郡iilor dină sectorulădeă competen郡<ă ală serviciuluiă 群iă propuneă
m<suriăconcreteădeăprotec郡ieăaăpersonaluluiă群iăbunurilorămateriale,ăînăcazulăsitua郡iilorădeăurgen郡<; 

    - asigur<ăm<suriă igienico-sanitareă群iă antiepidemiceă înăcazulăapari郡ieiăunorăepidemiiădeăboliă
infec郡ioaseăprecumă群iăm<suriăsanitar-veterinare,ăantiepizooticeă群iăantifitotoxice; 

    - asigur<ătransportulămaterialeloră群iăhraneiăînăcazădeăsitua郡iiădeăurgen郡<; 
    - men郡ineăpermanentă leg<turaă cuă 群efulă serviciuluiăvoluntarăpentruă situa郡iiă deăurgen郡<ă 群iă cuă

echpa proprie care ac郡ioneaz< înăcazulăuneiăsitua郡iiădeăurgen郡<; 
    - iaă toateă m<surileă urgenteă deă protec郡ieă careă seă impună 群iă despreă careă raporteaz<ă imediată

群efuluiăserviciuluiăvoluntarăpentruăsitua郡iiădeăurgen郡<; 
    - cunoa群teăînăpermanen郡<ăsitua郡iaăevacu<riiăpersoaneloră群iăbunurilor materiale; 
    - îndepline群teăoriceăalteăsarciniătrasateădeă群efulăserviciuluiăvoluntarăpentruăsitua郡iiădeăurgen郡<; 
 
3.7ăAtribu郡iileămembrilorăgrupelorădeăinterven郡ie: 

        Îndatoririleă servanYiloră reprezint<ă totalitateaă activit<Yiloră şiă acYiuniloră cu caracter operativ, 
întreprinseădeăservanYiăpeătimpulăintervenYiilorăpotrivităfuncYiilorăspecifice.ă 

ÎnăfuncYieădeăspecificulăintervenYiei,ăautospecialeleăpeăcareăsuntăîncadraYi,ănivelulădeăîncadrareă
alăacesteiaăsauălaăordin,ăservanYiiăvorăexecutaăprinăcumulăşiăîndatoririleăspecificeăaltorăfuncYii.  

Servantul 1 este subordonat 群efuluiă grupeiă deă interven郡ie şiă r<spundeă deă localizareaă şiă
stingereaă incendiiloră înă sectorulă deă lucruă încredinYată şiă deă folosireaă cuă eficienY<ă aă substanYeloră
sting<toare.ă Laă ordin,ă împreun<ă cuă servantulă 3ă formeaz<ă binomulă deă stingereă înă spaYiiă închiseă şiă
semideschise.  

Servantul 1 îndeplineşteălaăloculăintervenYieiăurm<toareleăîndatoriri:ă 
    -  îndeplineşteăîndatoririleăservantuluiă1ădinăechipaădeăsalvare;ă 
    -  întinde,ăprelungeşteăşiăstrângeăliniileădeăfurtun;ă 
    -  mânuieşteădispozitivulădeăînalt<ăpresiune;ă 
    -  mânuiesteătunulăcuăcomand<ămanual<ădeăpeăautospecial<;ă 
    - mânuieşteă Yevileă deă refulareă aă apei,ă Yevileă generatoareă deă spum<,ă 郡evile lansatoare de 

spum<;ă 
    -  mânuieşteătuburileăprelungitoareăşiăcapeteleădeversoare.ă 
    - mânuieşteă toporaşulă sauă toporulă târn<copă (laă nevoie),ă cordiYaă deă salvareă sauă coardaă deă

salvareă(laănevoie)ăşiămijloacele portabileădeăiluminată(l<mpi,ălanterneăetc);ăă 
    - mânuieşteăsting<toarele din dotarea autospecialei;  
    - mânuieşteăreducYiile;ă 
    - înlocuieşte,ălaănevoie,ăpeă群efuluiăgrupeiădeăinterven郡ie; 
    - particip<ălaătoateăactivit<郡ileădeăinstruireădeăspecialitate; 
  
 Servantul 2 este subordonat 群efuluiă grupeiă deă interven郡ie şiă r<spundeă deă asigurareaă şiă

transportulă utilajeloră şiă accesoriiloră laă loculă intervenYiei,ă deă folosireaă cuă eficienY<ă aă substanYeloră
sting<toareăşiăasigurareaăcontinuit<YiiălucruluiăpeădispozitivulădeăintervenYie.ăÎnăcazulăintervenYieiăînă
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cadrul sectoarelor deă stingere,ă dup<ă executareaă recunoaşterii,ă împreun<ă cuă 群efuluiă grupeiă deă
interven郡ie formeaz<ăbinomulădeăintervenYieăînăspaYiiăînchiseăşiăsemideschise.ă 

Servantul 2 îndeplineşteălaăloculăintervenYieiăurm<toareleăîndatoriri:ă 
    - îndeplineşteăîndatoririle servantului 2 din echipa de salvare;  
    - întinde,ăprelungeşteăşiăstrângeăliniileădeăfurtun;ă 
    - supravegheaz<ăliniileădeăfurtun,ălaănevoieăaplic<ăfeşiăsauăînlocuieşteăfurtunurileăsparte;ă 
    - mânuieşteădistribuitorul;ă 
    - laănevoieăamenajeaz< surseleănaturaleădeăap<ăpentruăalimentare;  
    - mânuieşteăsting<toareleădinădotareaăautospecialelor;ă 
    - mânuieşteăreducYiile;ă 
    - mânuieşteăamestec<torulădeălinie,ăindependentăsauăajutatădeăservantulă3;ă 
    - transport<ă prelungitoareleă Yeviloră generatoareă deă spum<ă şiă capeteleă deversoareă laă loculă

ordonatăşiăajut<ălaămânuireaălor; 
    - ajut<ăservantulă1ălaămânuireaăYeviiălansatoareădeăspum<;  
    - laănevoie,ămânuieşteămijloaceleăportabileădeăiluminată(l<mpi,ălanterneăetc.);  
    - împreun<ăcuăservantulă3,ămânuieşteăscaraăculisabil<ăşiăscaraădeăîmperechere;ă 
    - împreun<ăcuăservantulă3,ătransport<ăbidoaneleăcuălichidăspumant;ă 
    - particip<ălaăalimentareaăautospecialelorăcuăspumogen;ă 
    - îndeplineşte,ălaăordin,ăşiăîndatoririăaleăservantuluiă1 sau 3. 
    - particip<ălaătoateăactivit<郡ileădeăinstruireădeăspecialitate; 
  
Servantul 3 este subordonat 群efuluiăgrupeiădeăinterven郡ie şiăr<spundeădeăasigurareaăcondiYiiloră

deălucruăpentruăşefiiădeăYeav<,ăprinăexecutareaădeăt<ieri,ădesfaceri,ădeschideriăşiădemol<riăşiăasigurareaă
continuit<Yiiă lucruluiăpeădispozitivulădeă intervenYie.ă Împreun<ă cuă servantulă1ă formeaz<ăbinomulădeă
stingereăpentruălocalizareaăşiăstingereaăincendiilorăînăspaYiiăînchiseăşiăsemideschise. 

Servantulă 3ă areă responsabilit<Yiă înă asigurareaă securit<Yiiă intervenYiei,ă avândă obligaYiiă deă
întrerupereăaăaliment<riiăcuăenergieăşiăgazeăaăconsumatorilorărezidenYiali.ăAsigur<ăinformareaă群efuluiă
grupeiă deă interven郡ie despreă alimentarea/nealimentareaă cuă energieă şi/sauă gazeă aă imobilului/loculuiă
intervenYiei.ă 

Servantul 3 îndeplineşteălaăloculăintervenYieiăurm<toareleăîndatoriri:ă 
    - întrerupe,ălaănevoie,ăalimentareaăcuăenergieăelectric<ălaăconsumatoriiărezidenYiali;ă 
    - întrerupe,ălaănevoie,ăalimentareaăcuăgazeănaturale,ălaăconsumatoriiărezidenYiali;  
    - execut<,ălaăordin,ădesfaceri,ăt<ieri,ădeschideriăşiădemol<ri;ă 
    - îndeplineşteăîndatoririleăservantuluiă3ădinăechipaădeăsalvare;ă 
    - întinde,ăprelungeşteăşiăstrângeăliniileădeăfurtun;ă 
    - supravegheaz<ăliniileădeăfurtunăşi,ălaănevoie, înlocuieşteăfurtunurileăsparte; 
    - particip<ălaăalimentareaăautospecialeiăcuăspumogen;ă 
    - ajut<ăservantulă2ălaămânuireaăamestec<toruluiădeălinie;ă 
    - împreun<ăcuăservantulă2,ămânuieşteăscaraăculisabil<ăşiăscaraădeăîmperechereă(aluminiuă– 3 

segmente);  
    - mânuieşteă proiectorulă p.s.i.,ă trepiedulă şiă bobinaă deă cablu,ă ajutată deă conduc<torulă

autospecialei;  
    - ajut<ăservanYiiă1ăşiă2ălaămânuireaătuburilorăprelungitoareăşiăcapetelorădeversoare; 
    - mânuieşteăcoturileăpentruăfurtunăşiăpunYileădeătrecere;  
    - mânuieşteăcoardaădeăsalvare;ă 
    - mânuieşteăcangea,ăcazmaua,ărangaăşiălopata;ă 
    - mânuieşteătoporulătârn<cop; 
    - mânuieşteăcolectorul;ă  
    - identific<ă posibilit<Yileă deă alimentareă cuă ap<ă dină zon<; t)ămânuieşteă hidrantulă portativă şi 

cheia hidrant;  
    - împreun<ăcuăconduc<torulăautospecialeiăracordeaz<ătuburileădeăabsorbYieăşiăsorbul;ă 
    - racordeaz<ăliniaădeăfurtunăpentruăalimentare;ă 
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    - laănevoieăamenajeaz<ăsurseleănaturaleădeăap<ăpentruăalimentare;ăă 
    - îndeplineşte,ălaăordin,ăîndatoririăaleăservanYiloră1ăşiă2.ă 
    - particip<ălaătoateăactivit<郡ileădeăinstruireădeăspecialitate; 
    
3.8ăAtribu郡iileămembriorăechipeiăspecializate: 
    - particip<ălaătoateăactivit<郡ileădeăinstruireădeăspecialitate; 
    - respect<ăregulileăde ordineăintern<ă群iădisciplin<ăînămunc<; 
    - execut<ăacYiuniădeăintervenYieăpentruălimitareaăşiăînl<turareaăsituaYiilorădeăurgenY<ăcuăutilajeă

mobileăsauămijloaceădeăintervenYieădinădotare; 
    - cerceteaz<,ă identific<ă şiă evalueaz<ă efecteleă dezastruluiă care s-aă produsă înă sectorulă deă

competenY<; 
    - transmitădateăşiăinformaYiiăCLSU; 
    - organizeaz<ă c<utareaă şiă salvareaă oameniloră surprinşiă subă d<râm<turi,ă salvareaă victimeloră

rezultateăînăurmaăaccidentelorărutiereădeămariăproporYii,ăaviatice,ăferoviare,ăexploziilor sau avariilor 
tehnologice; 

    - intervinăpentruăsalvareaăpersoanelorăaflateăînăcondi郡iiăpericuloaseăceăleăpunăînăpericolăvia郡aă
sauăintegritateaăcorporal<,ăacordându-le primul ajutor; 

    - participareaălaă instalareaătaberelorăpentruăsinistraYiăşiă laăacşiunileăceăseădesf<şoar<ăpentruă
asigurareaăcondiYiilorădeătraiăaleăacestora; 

    - participareaălaădistribuireaăhraneiădeăprim<ănecesitateăpentruăpersoaneleăsinistrate; 
    - intervinăpentruăevacuareaăbunurilorămaterialeăceăseăg<sescăînălocuriăpericuloaseă群iăcareăpotă

fiădeteriorate,ădatorit<ăcondi郡iilorăcreateădeăapari群iaăunorăavarii,ăincendii,ăcalamit<郡i; 
    - asigur<ăiluminatulăpeătimpădeănoapteăpentruănecesit<YiăpropriiădeăintervenYieăsauălaăcerereaă

altorăserviciiădeăurgenY<; 
    - particip<ălaătoateăactivit<郡ileădeăinstruireădeăspecialitate; 
 
3.9ăAtribu郡iileăconduc<torilor autospecialelorădeăinterven郡ie: 
Conduc<torulăautospecialei seăsubordoneaz<ănemijlocită群efuluiăgrupeiădeăinterven郡ie.ăR<spundeă

deăasigurareaădeplas<riiă autospecialeloră şiă aă transportuluiăutilajelor,ăpersonaluluiă şiă substanYelorădeă
stingereă laă loculă intervenYiei,ă deă asigurareaă reful<riiă apeiă sauă celorlalteă substanYeă deă stingereă peă
dispozitivăşiădeăfuncYionareaăînăparametriăoptimiăaăinstalaYiilorăspeciale.ă 

Conduc<torulăautospecialei îndeplineşteăurm<toareleăîndatoriri: 
    - conduceăautospecialaăşiăutilajeleăremorcabileălaăloculăordonat;ă 
    - împreun<ăcuăservantulă3ămânuieşteătuburileădeăaspiraYie,ăsorbulăşiăcoşulăpentruăsorb;ă 
    - întinde,ăprelungeşteăşiăstrângeăprimeleăroleăde furtun;  
    - racordeaz<ăliniileădeăfurtunălaăieşirileădinăpompe; 
    - utilizeaz<ăinstalaYiileăspecialeăpentruăaăasiguraădebitulăşiăpresiuneaănecesar<ăaăsubstanYeloră

deăstingereăpeădispozitivulădeăintervenYie;ă 
    - mânuieşteăproiectorulăPSI,ătrepiedulăşiăbobinaăcuăcablu,ăajutatădeăservantulă3;ă 
    - ajut<ăservanYiiălaăridicareaăaccesoriilorădinăautospeciale;ă 
    - mânuieşteăreducYiile,ăcheileăracordăşiălaănevoieăaplic<ăfeşe;ă 
    - ajutată deă întregulă echipaj,ă execut<ă întreYinereaă autospecialeiă şiă accesoriilor din dotarea 

acesteia. 
    - particip<ălaătoateăactivit<郡ileădeăinstruireădeăspecialitate; 
 
3.10 Atribu郡iileă operatoruluiă înă verificarea,ă între郡inereaă 群iă reparareaă autospecialeloră

destinateăap<r<riiăîmpotrivaăincendiilor: 
Finan郡areaă cheltuielilor curenteă 群iă deă capitală aferentă activit<郡iiă serviciuluiă voluntară pentruă

situa郡iiă deă urgen郡<ă seă asigur<ă dină bugetulă local,ă careă seă completeaz<ă cuă venituriă extrabugetare,ă
dona郡ii,ăsponzoriz<riă群iăalteăsurse,ăpotrivitălegii. 

Consiliulă locală r<spundeădeăasigurarea tehnico-material<ăaăserviciuluiăvoluntarăpentruăsitua郡iiă
deă urgen郡<,ă verific<ă eviden郡aă contabil<ă aă acestuia,ă r<spundeă deă modulă deă depozitareă 群iă folosireă aă
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tehnicii, accesoriilor 群iă materialeloră dină dotare,ă controleaz<ă periodică stareaă deă operativitateă 群i 
stabile群teăînlocuireaăsauăcompetareaăacestora. 

Consiliulă locală stabile群teă înă condi郡iileă legii,ă anual,ă cuantumulă taxeloră privindă prest<rileă deă
serviciuă înă domeniulă situa郡iiloră deă urgen郡<ă 群iă asigur<ă opera郡ionalizareaă serviciuluiă voluntară înă
conformitate cu prevederile legale.  

Conform art. 29 din OMAI 75/2019 - Autospecialaă deă stingereă cuă ap<ă 群iă spum<ă asigur<ă
interven郡iaă 24ă deă oreă dină 24ă deă ore,ă indiferentă dac<ă programulă deă lucruă esteă organizată înă tureă deă
serviciuă sauă prină permanen郡<ă deă laă domiciliu. Înă acestă scop,ă Consiliulă locală asigur<ă prină structuraă
cadruăaăserviciuluiăvoluntarăpentruăsitua郡iiădeăurgen郡<,ăspa郡iuăpentruăatelier propriu de între郡inereă群iă
repara郡ii a mijloaceloră deă intervenYie sau încheieă contractă deă prest<riă servicii pentru verificare, 
întreYinereăşiăreparareăaămijloacelorădeăintervenYieădinădotare cu un operator economic de profil.   

 
CAPITOLUL IV – DISPOZIXII FINALE 

 
 
4.1.ăAUTOSPECIALELE,ăECHIPAMENTULăDEăPROTECXIEăŞIăUNIFORMA 

Autospecialele,ăechipamentulădeăprotec郡ieă群iăuniformaătrebuieăs<ăfieăinscrip郡ionate,ăvizibil,ăcuă
denumirea serviciului voluntar. 

Autospecialeleă trebuieă s<ă fieă inscrip郡ionateă cuă num<rulă deă telefonă laă careă poateă fiă apelată
serviciul voluntar sau serviciul privat. 

Num<rulădeătelefonăseăafi群eaz<ăatâtălaăsediulăserviciului, câtă群iăînăzoneleăcuăriscădinăsectorulă
deăcompeten郡<. 

Uniformaă群iă echipamentulădeăprotec郡ieă seăasigur<,ă gratuit,ăpotrivităprevederilorăart.ă39ăalin.ă
(3)ădinăLegeaănr.ă307/2006,ărepublicat<. 
 
4.2. NORMA DE DOTARE A SERVICIULUI VOLUNTAR 
 Înăbazaănormeiăorientativeădeădotare,ăserviciulăvoluntarăî群iăstabile群teăpropriaănorm<ădeădotareă
înă func郡ieă deă tipulă serviciului,ă riscurileă identificate,ă precumă 群iă deă tipul/capacitatea/destina郡iaă
autospecialei,ăastfelăîncâtăs<ăasigure: 

a) interven郡iaă operativ<ă 群iă gestionareaă tuturoră situa郡iiloră deă urgen郡<ă înă func郡ieă deă riscurileă
identificate; 

b) spa郡iiăpentruăgarare/revizieăaămijloacelorădeăinterven郡ieă群iăfunc郡ionalitateaădispeceratului; 
c) capacitateaămaxim<ădeălucruăaăautospecialelor; 
d) îndeplinireaăatribu郡iiloră群iăasigurareaăprotec郡iei personalului serviciului. 

ComponenYaă nominal<ă aă membriloră serviciuluiă voluntară ală municipiului/ora群ului/comuneiă
Sândominic şiăstabilireaănormeiăpropriiădeădotareăaăServiciuluiăVoluntarăpentruăSituaYiiădeăUrgenY<,ă
seăvaăfaceăprinăDispoziYieăaăprimaruluiămunicipului/ora群ului/comuneiăSândominic. 
 
4.3.ăREALIZAREAăINTERVENXIEI 

Conducereaă interven郡ieiă seă asigur<ă deă c<treă primar,ă pân<ă laă finalizareaă acesteiaă oriă pân<ă laă
sosireaăstructurilorăprofesionisteădeăinterven郡ieăaleăInspectoratuluiăpentruăSituaYiiădeăUrgenY<ă„Oltul”ă
alăjudeYuluiăHarghita. 

Interven郡iaăseărealizeaz<ăgradual,ăastfel: 
a) alarmareaă serviciuluiă voluntar,ă concomitentă cuă anun郡area/alertareaă structurilorăprofesionisteă

deăinterven郡ieăaleăInspectoratuluiăpentruăSituaYiiădeăUrgenY<ă„Oltul”ăalăjudeYuluiăHarghita,ăprecumă群i,ă
dup<ăcaz,ăaăentit<郡iiăcuăcareăaăfostăîncheiatăcontract,ăconven郡ieădeăcolaborareăsauăprotocol; 

b) realizareaăinterven郡ieiăpropriu-ziseădeăc<treăserviciulăvoluntar; 
c) acordareaădeăsprijinălaăinterven郡ie,ăcuătehnic<ă群iăpersonalăspecializat,ădeăc<treăentitateaăcuăcareă

aăfostăîncheiatăcontract,ăconven郡ieădeăcolaborareăsauăprotocol; 
d) participareaă laă interven郡ie,ă cuă tehnic<ă 群iă personală specializat,ă aă structurilorăprofesionisteădeă

interven郡ieăaleăInspectoratuluiăpentruăSituaYiiădeăUrgenY<ă„Oltul”ăalăjudeYuluiăHarghita. 
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DISPOZIXII FINALE 
 

ÎntregăpersonalulăserviciuluiăvoluntarăareăobligaYiaădeăaăcunoaşte,ăaplicaăşiărespectaăprevederileă
prezentului regulament. 

Prezentulă regulamentă intr<ă înă vigoareă laă dataă adopt<riiă acestuiaă deă c<treă Consiliulă Local,ă cu 
aceeaşiădat<ăfiindăadusălaăcunoştinY<ătuturorăpersoanelorăinteresate; 

Dup<ă încheiereaă intervenYiei,ă şefiiă formaYiiloră deă intervenYieă /ă echipajeloră /ă echipeloră
specializateăvorăverificaăgradulădeădisponibilitateăaătehniciiăşiămaterialelorăînăvedereaăparticip<riiălaă
noiă acYiuniă deă intervenYie,ă consemnândă despreă aceast<ă activitateă înă fişeleă (carneteleă deă bord)ă
autospecialelor / motopompelor; 

InstructajulăperiodicăpeăliniaăpreveniriiăşiăstingeriiăincendiilorăşiăpeăliniaăprotecYieiămunciiăvaăfiă
executatădeăc<treăoăpersoan<ăspecialădesemnat<ăşiăatestat<ăînăconformitateăcuăprevederileălegiloră înă
vigoare. 

Activitateaădeăvoluntară într-unăserviciuădeăurgentaăvoluntarăesteă incompatibil<ăcuăexercitareaă
funcYiilorădeăprimar,ăviceprimar,ăsecretarăalăprim<rieiăşiăconsilier local. 

Peă bazaă hot<râriiă Consiliului Local al Comunei Sândominic,ă Jud.ă Harghitaă şiă înă condiYiileă
prev<zuteă deă lege,ă Serviciuluiă Voluntară ală Comunei Sândominic, jud. Harghita sub autoritatea sa 
poateă presta,ă contraă cost,ă c<treă oriceă persoanaă fizicaă sauă juridica,ă uneleă servicii,ă f<r<ă aă afectaă
îndeplinireaăatribuYiilorăprev<zuteălaăCapitolulăII,ăcumăsunt: 

1.) transport de ap<,ăevacuareaăapeiădinăsubsoluriăsauădinăfântâni; 
2.) limitareaăr<spândiriiăunorăproduseăpoluante,ăcolectareaăsauăîndep<rtareaăacestora; 
3.) eliberareaă c<ilorădeă circulaYieăblocate deădoborâturiă deăvântă sauădeămijloaceădeă transportă

accidentate; 
4.) cur<Yareaăşiăreparareaăsobelor,ăcoşurilorădeăfum,ăintervenYiiădeăurgentaăînăcazădeădefecYiuniă

laăinstalaYiiăelectrice,ădeăgazeăsauădeăalimentare cu ap<; 
5.) alteă serviciiă înădomeniulă ap<r<riiă împotrivaă ă incendiiloră aăvieYiiă oamenilor,ă bunuriloră şiă aă

mediului. 
Conform prevederilor O.M.A.I. nr.75/2019 autorit<Yileă administraYieiă publiceă localeă potă

încheiaăcontracteăoriăconvenYiiădeăcolaborareăpeăbaz<ădeăreciprocitateăcuăalteăasemeneaăautorit<Yiăcareă
au constituit servicii voluntare. 

Pentruă limitareaă şiă înl<turareaă urm<riloră situaYiiloră deă urgenY<,ă autorit<Yileă administraYieiă
publiceălocaleăcareăauăconstituităserviciiăvoluntareăpotăîncheiaăprotocoaleăcuăasociaYiiăceădesf<şoar<ă
activit<Yiăînădomeniu. 

Prezentul regulament s-aă aprobată înă 群edin郡aă consiliuluiă locală dină dataă deă 30.06.2020 dat<ă laă
careăaceastaăintr<ăînăvigoare. Anexaănr.1,ă2ăfaceăparteăcomponent<ăprezentuluiăregulament. 
  
         

Întocmită 
訓ef SVSU 
MÁTÉăLEVENTE  


