ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL COMUNA CORNATELU
TEL. 0371332739 e-mail cornateluprimaria@yahoo.com
webpage http://www.primariacornatelu.ro

HOTARARE
privind reorganizarea Structurii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
allocalitatii Cornatelu, judetul Dambovita
Consiliul local al comunei Cornatelu, judetul Dambovita, intrunit in sedinta ordinara astazi
28.,11.2019;
Avand in vedere ;
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, imegistrat sub
numarul 3508 /24.)0.2019, prin care se propune aprobarea reorganizarii S.V.S.u. Cornatelu, judetul
Dambovita;
Referatul de aprobare al viceprimarului comunei cu nr. 3510/24.10.2019;
Prevederile art. 15 alin.l din Legea 481/2004(r l ) privind protectia civila, art .11 lit, e din Regulamentul
de Organizare si Functionare a Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta aprobat prin
HotarareaGuvernului nr. 1490/2004, art. 12, alin. 1, lit. a si b si art. 30 din OG. Nr. 60/1997, prvind
apararea impotriva incendiilor aprobata prin Legea nr. 212/1997;
Prevederile art. 32 alin. (4) ~i (5) din Legea ill. 30712006 privind apararea impotriva incendiilor,
republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare;
,Criteriile de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor
private pentru situatii de urgentaaprobate prin OMAI. 75 din 27 iunie 2019;
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;

In temeiul art. 196, alineatul (1), din O.u.G ill, 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTARA~TE :
Art.I.. Se aproba reorganizarea Structmii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al
localitatii Cornatelu, judetul Dambovita , astfel:
1. Sef serviciu: DUlVIITRU TITI
2. Compartimentul pentru prevenire;
Sef compartiment si specialist pentru prevenire pentru institutiile publice si 6peratorii economici
din subordinea consiliului local:
- VILCU M·IHA.ITA.-DUMITRU
Specialist pentru prevel1lre;
DUTA. MARIUS
Specialist pentru prevemre;
IORDACHE NICOLAE
3.

4.

Echipa specializata pentru stingerea incendiilor;
Sef echipa:
- BA.RBULESCU SORIN
Membru;
- DUMITRU PETRICA.
Membru;
- DAVID NICOLAE
Echipa specializata pentru avertizare -alarmare-cautare-deblocare-salvare si evacuare:
Sef echipa:
- MIHA.ILA. PAVEL
Membru
- NEAC~U MARIAN
Membru
- IUE VIRGIL
1

..

Art.2. Se aproba Organigrama ~i numarul de personal ale Serviciului public Voluntar pentru Situalii de
Urgenta din comuna Cornatelu, conform anexei m.l anexa care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.3. Se aproba Regulamentul de organizare ~i funclionare al Serviciului Voluntar pentru Situalii de
Urgenla, conform anexei m.2, anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4. Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta isi desfasoara activitatea conform Regulamentului
de organizare si functionare propriu.
Art.S. Secretarul general al comunei Cornarelu va inainta prezenta hotarare tuturor factorilor in cauza:
Prefectura Judetului Dambovita si ISU" BAS ARAB I" Dambovita", ~efului SVSU Cornatelu - Dumitru
Titi.

PRE$EDINTE DE $EDINTA

Consilier

DUMITRU PETRICA

Secretar General,
IVAN FlORIN NELU

Cornatelu,
28.11.2019
Nr. 32
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Anexa lla HCL Nr.32/28.11.2019

ORGANIGRAMA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA
CATEGORIA V.l AL COMUNEI CORNATELU

",

- DUMITRU TITI

I.

SEF SERVICIU

II.

COMPARTIMENTUL PENTRU PREVENIRE
Sefcompartiment pentru prevenire;
- VILCU MIHAITA DUMITRU
Specialisti pentru prevenire; (

-

III.

ECHIPA SPECIALIZATA PENTRU srrINS INCENDII
Sef

echipa
Membri {

IV.

DUTA MARIUS
IORDACHE NICOLAE

- BARBULESCU SORIN
- DUMITRU PETRICA
- DAVID NICOLAE

ECHIPA SPECIALIZATA PENTRU CAUTARE - DEBLOCARE - SALVARE SI EVACUARE
Sef

echipa
Membri {

- MIHAILA PAVEL
- NEACfU MARIAN
- IUE VIRGIL
Intocmit
Sef SVSU DUMITRU TITI

J1JDETUL DAMBOVITA
COMUNA CORNATELU
CONSILIUL LOCAL

ORGANIZARE

~I

ANEXANR.2
LA HCL nr. 32/28.11.2019

REGULAMENTUL
DE
FUNCTIONARE A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE
URGENT A CORNATELU
Capitolul I :
DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Prin prezentul « Regulament» se stabile~te organizarea, modul de functionare,
componenta, atributiile ~i dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, conform art. 15 din
Legea nr. 48112004 privind protectia civila cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii
307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, capitolul
IV, Sectiunea 1, art.31 (3), a Hotararii Guvernului nr. 642/13.07.2005 pentru aprobarea Criteriilor
de c1asificare a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice ~i operatorilor economici din
punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice, a Ordinului Ministrului
Afacerilor Internelor nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind
constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de
urgenta.
Art. 2. (1) Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta CORNATELU, denumit in continuare
serviciu, reprezinta 0 structura specializata, alta decat cea apartinand serviciilor profesioniste,
organizat cu personal angajat si voluntar, in scopul apararii vietii, avutului public si /sau privat in
.situatii de urgenta.
Acesta se reorganizeaza ca serviciu de categoria V 1, potrivit legii, in comuna
CORNATELU, in subordinea Consiliuluilocal ~i facand parte din structura organi~atorica a
acestuia.
Activitatea serviciului este coordonata de catre primar.
Sediul serviciului este dispus in comuna CORNATELU, strada Primariei, nr 37.
(2) Serviciul vOluntar asigura interventia in sectorul de baza, dupa cum urmeaza; sat
Cornatelu, sat Corni, sa( Bolovani,sat Slobozia ,sat Alunisu si la actiuni comune in vecinatatea
sectorului de competenta cu celelalte servicii voluntare sau private ale localitatilor respective, ca
urmare a situatiilor de urgenta create, desfa~oara actiuni pentru aplicarea hotararilor Comitetului
Local pentru Situatii de Urgenta privind limitarea urmarilor dezastrelor, asigurarea logistica a
populatiei din zonele afectate, sprijinirea fortelor de interventie profesioniste (pompierii militari,
ambulanta, Smurd, etc) pe timpul interventiei acestora.
Art. 3. Serviciul are urmatoarele atributii principale :
a: desfa~urarea activitatii de prevenire, informare ~i instruire 'privind cunoa~terea ~i
respectarea regulilor ~i masurilor de aparare impotriva incendiilor ~i a situatiilor de urgenta ;
b. executa actiuni de interventie pentru stingerea incendiilor, salvare ~i deblocare, evacuare
sau alte masuri de protectie a persoanelor ~i a bunurilor;
c. desfasoara actiuni de interventie si masuri de protectie a persoanelor si bunurilor impotriva
efectelor provocate de ninsori si intensificari ale vantului, desprinderea sau caderea unor elemente
din infrastructura de constructii, precum si ca urmare a ruperii si prabusirii unor arbori;
d. desfa~oara alte actiuni de Iimitare ~i inlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta, la toate
tipurile de riscuri, in colaborare cu alte servicii de urgenta sau cu servicii profesioniste;
e. pune in aplicare masurile dispuse de pre~edintele Comitetul Local pentru Situatii de
Urgenta penfru asigurarea conditiilor minime de supravetuire a populatiei ;
f. colaboreaza cu toate structurile locale, zona Ie sau nationale din domeniul situatiilor de
urgenta pentru asigurarea unui nivel de operativitate. crescut ~i desfa~urarea unor interventii
operative ~i eficiente.

..~

Art.3.(1) Serviciul voluntar va exercita urmatoarele atributii principale pentru inlaturarea
efectelor inundatiilor;
a.participa la toate actiunile privind activitatile de inlaturare a efectelor inundatiilor;
b.participa la actiunile de aprovizionare cu hrana, imbracaminte si distribuirea acestora,
precum si pentru cazarea in locuinte temporare;
c.participa la actiuni pentru restabilirea serviciilor de baza si aprovizionarea cu hrana,
imbracaminte, asigurarea de locuinte temporare si a igienei;
d.participa la toate actiunile ce se stabilesc in vederea asigurarii asistentei sanitare.
Capitolul II :
ORGANIZAREA SI ATRIBUTIILE SERVICIULUIVOLUNTAR
Art. 4. Constituirea, dimensionarea ~i dotarea structurilor serviciului voluntar s-a filcut pe baza
, urmatoarelor criterii, pentru sectorul de competenta:
a) suprafata sectorului 6386 ha ;
b) 1636 de locuitori si 1013 gospodarii, din ultima evidenta a Institutului National de
Statistica. Numarul de locuitori pe sate; satul CORNATELU 375, satul BOLOVANI 700,
satul CORNI 132,SLOBOZIA169, ALUNISU260. Numarul de gospodarii pe sate; satul
CORNATELU 161 , satul BOLOVANI 499, satul CORNI126 , SLOBOZIA 120,
ALUNISU 107.
c) clasificarea localWitii din punct de vedere al riscurilor;
d) masurile stabilite In Planul de analiza ~i acoperire a riscurilor al comunei CORNATELU,
e) tipurile de riscuri identificate la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale CORNATELU
sunt:
-riscuri naturale, incendii de vegetatie uscata si padure, cutremur, inundatii din torenti sat
Cornatelu, sat Corni, sat Bolovani,sat Siobozia ,sat Alunisu inundatii in caz crestere a
debitelor peste cotele de inundatii si/sau spargerea barajului Vacaresti
1) caile de comunicatii rutiere ~i gradul de practicabilitate al acestora :
- D.N71 - gradul de practicabilitate 100%
- D.J. 701, - gradul de practicabilitate 100%
- Drumuri comunale practicabile 100%
g) sursele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor. Alimentarea cu apa potabila in
comuna Cornatelu, se face din paraul ILFOV
Art. 5. Serviciul voluritar este condus de un ~ef, profesionist, angajat pe baza de contract.
Serviciul Voluntar pentru·Situatii de Urgenta are In structura:
a) un compartiment pentru prevenire;
b) doua echipe de interventie;
c) doua echipe specializate.
Structura serviciului voluntar este prevazuta In anexa nr. 1.
Art. 6. (1) Serviciul se Incadreaza cu personal angajat ~i cu personal voluntar. Accesulln serviciu
este nediscriminatoriu dar personalullncadrat trebuie sa corespunda cerintelor de pregatire fizica ~i
psihica~i sa aiba aptitudinile, abilitatile necesare In vederea Indeplinirii atributiilor. La Incadrarea
personalului In serviciu se va tine cont de necesarul de pregatire ~i atestare a acestuia pentru
specializarile prevazute In organigrama serviciu lui.
(2) in serviciu, functiile de ~ef serviciu ~i conducator autospeciala(e) se Incadreaza In mod
obligatoriu cu personal angajat. Personalui angajat trebuie sa aiba calificarea ~i atestarea necesara,
sa fie retribuit in conformitate cu prevederile functiei inscrise in catalogul - Clasificarea Ocupatiilor
in Romania si a reglementarilor In vigoare.
(3) La reorganizarea Serviciului Voluntar se va avea in vedere in primul rand
reincadrarea in serviciu a celor cu care s-a incheiat contracte de voluntariat valabile inca de la
constituirea acestuia.
(4) Personalul voluntar, pe cat este posibil, va fi recrutat din randul celor care au
satisfacut serviciul militar In specialWiti conexe sau au 0 calificare (atestat) In domeniul de
interventie al structurii unde va fi Incadrat. Pentru compartimentul de prevenire vor fi recrutati
voluntari cu pregatire In domeniile necesare prevenirii situatiilor de criza produse de tipurile de rise
identificate pe teritoriul adminstrativ (instalatii, constructii , medical, veterinar, chimic, etc.)
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(5) Pentru posturile ocupate de catre voluntari se vor recruta un numar de persoane mai
mare decat cel prevazut In organigrama. Cei neancadrati vor constitui rezerva de personal. Accesul
voluntarilor In serviciu se face in baza unei optiuni proprii, scrise si trecerea peste baremurile
probelor fizice prevazute in legislatie. Solicitarea va fi aprobata de primar dupa care va urma
semnarea contractu lui de voluntariat.
(6) La incadrare, anual ~i de cate ori este nevoie, personalul serviciului voluntar este
supus controlului medical ~i psihologic In conditiile legii
(7) Personalul incadrat in Serviciul Voluntar va fi atestat, iar vechimea in serviciu va fi
consemnata ca experienta profesionala in domeniu.
Art. 7 . Compartimentul/speciali~tii pentru prevenire are/au ca principala atributie prevenirea
riscurilor producerii unor situatii de urgenta, prin activitati de Indrumare ~i control.
Numarul speciali~tilor (personalului compartimentului) pentru activitatea de prevenire se
, stabile~te In functie de numarul de gospodarii, astfel :
• Speciali~ti prevenirea incendiilor :
~ pentru institutiile publice ~i operatorii economici din subordinea consiliului
local: un specialist - ~ef compartiment ;
• comuna CORNATELU la 1013 gospodarii cetatene~ti 3 speciali~ti (pentru fiecare500 de
gospodarii la un specialist.
Art. 8. Serviciul Voluntar - tip VI are in componenta:
(1) Echipa specializata pentru stingerea incendiilor, Serviciul care nu are in dotate
autospeciaJa de stingere cu apa si spuma,
(2) Formatia specializata pentru avertizare-alarmare-cautare-deblocare-salvare-evacuare
pentru riscurile de cutremur, alunecari si prabusiri de teren, fenomene meteorologice
pericUloase si inundatii.
(3) Pentru activitati punctuale, precum competitiile sportive, manifestarile cultural
artistice, festivaluri si altele asemenea, serviciul voluntar poate asigura masuri de
prevenire si interventie fara aviz pentru sectorul de competenta, fara' a afecta
capacitatea de interventie in sectorul de competenta.
(4) Dotarea echipelor de interventie ~i echipelor specializate este prevazuta In anexa nr. 2.
Art. 9. Atributiunile serviciului voluntar
~ Desfa~oara activiiati de informare ~i instruire privind cunoa~terea ~i respectarea
regulilor ~i masurilor de prevenire, comportare ~i aparare Impotriva incendiilor sau
dezastrelor :
o executarea programului de pregatire de specialitate a voluntarilor;
o cunoa~terea Incalcarilor frecvente ale normelor de prevenire ~i stingere a
incendiilor ~i a cauzelor de incendiu, sau alte situatii de urgenta;
o sprijina conducatorii institutiilor apartinand primariei pentru instruirea
persoanelor care executa lucrari cu pericol de incendiu;
o popularizeaza prin instructaje, cat ~i pe timpul executarii controalelor de prevenire,
actele normative care reglementeaza activitatea de management a situatiilor de
urgenta, cauzele ~i imprejurarile care due la izbucnirea incendiilor sau alte situatii
de urgenta ~i consecintele acestora;
o executa aplicatii ~i exercitii practice de interventie;
o participa la aplicatii de cooperare cu serviciile profesioniste pentru situatii de
urgenta ~i aIte forte stabilite prin planurile de cooperare;
o asigura cunoa~terea tehnicii de lupta din dotare ~i instructiunile de exploatare a
acesteia;
o asigura cunoa~terea tuturor tipurilor de riscuri, surselor ~i sistemelor de alimentare
cu apa;
~

Verifica modul de aplicare a normelor, dispozitiilor, instructiunilor ~i masurilor de
prevenire, care consta In:
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efectuarea de controale asupra modului In care se apliea normele de prevenire a
incendiilor sau a altor situatii de urgenta;
o fac propuneri pentru Inlaturarea constatarilor ~i urmare~te rezolvarea operativa a
acestora;
o stabilirea de restrictii ori interzicerea utilizarii focului deschis ~i efectuarii unor
lucrari cu pericol de incendiu In locuri cu substante inflamabile, pentru a preveni
producerea de incendii, explozii, etc;
o asigura supravegherea cu personal ~i mijloace tehnice de specialitate adecvate
pericolului de incendiu a locurilor In care se executa diverse lucrari cu grad ridicat
de periculozitate;
o sprijina condueatorii institutiilor subordonate primariei pentru realizarea
activitiitii de prevenire;
o sprijina pe condueatorii locurilor de munea la organizarea interventiei In situatii de
urgenta ;
o actioneaza prin mijloace legale pentru Inliiturarea imediata a oricarui pericol,
constatat pe timpul controlului de prevenire sau adus la cuno~tinta de alte
persoane;
o informeaza primaria, personalul inspectiei de prevenire din cadrul Inspectoratului
pentru Situatii de Urgenta Judetean Dambovita asupra inealearilor deosebite de la
normele de prevenire ~i starea de pericol mcaDd propuneri menite sa inlature
pericolul;
~ Executa actiuni de interventie pentru stingerea incendiilor, eautare - salvarea, acordarea
primului ajutor, limitarea efectelor unei situatii de urgenta,
protectia persoanelor ~i a
bunurilor materiale ~i a mediului, evacuare, reabilitare, etc.:
o intocme~te documentele operative de interventie;
o planifiea, organizeaza ~i executa instruirea voluntarilor asupra modului de
interventie In diferite situatii;
o asigura mentinerea in stare de functionare a mijloacelor de interventie, avertizare,
anuntare ~i semnalizare a incendiilor, a instalatiilor de stingere, a ~~rselor de
alimentare cu apa ~i a eailor de acces ~i de interventie din cadrullocalitatii';
o asigura fortele ~i mijloacele de interventie In caz de incendiu sau alte situatii prin
luarea tuturor masurilor de protectie pana la Inlaturarea starii de pericol;
~ Acorda ajutor persoanelor sinistrate sau a caror viata este pusa In pericol in caz de
explozii, inundatii; aluneeari de teren, accidente ~i in caz de dezastre pe teritoriul
localitatii: ,
o participa la actiuni de alimentare cu apa in caz de deteriorare a retelei ~i a surselor
de alimentare cu apa;
o evacuarea apei din subsoluri, canale tehnologice ~i alte locuri inundate;
o mentine in stare de functionare mijloacele tehnice de refulare ~i absorbtie a apei;
o Organizeaza ~i pune in functiune, prin fortele proprii sau impreuna cu alte
structuri, locatii speciale cu dotarile necesare asigudlriJ conditiilor minime de
supravetuire a populatiei;
~ Participa la efectuarea de deblocari ~i inlaturarea daramaturilor provocate de
dezastre:
o In acest scop trebuie sa cunoasca planurile cladirilor ~i ale instalatiilor tehnologice
din cadrul localitatii. De asemenea vor fi insu~ite cuno~tintele minime necesare
despre instalatii1e de alimentare cu energie electrica, gaze, apa ~i canalizare;
o stabile~te ipoteze de actiune pentru stingerea incendiilor in situatia in care datorita
diferitelor situatii sunt afectate retelele instalatiilor de apa pentru stingerea
incendiilor din cadrullocalitatii;
o participa la salva rea persoanelor de sub daramaturi ~i la deblocarea eailor de acces,
in vederea asigurarii deplasarii mijloacelor tehnice, pentru interventii in situatii de
dezastre;
o participa, dupa caz la alimentarea cu' apa a unor instalatii tehnologice sau de
stingere a incendiilor, in situatia deteriorarii instalatiilor cu apa proprii.
Art. 10.1. Atributiunile compartimentului/speciali~tiIord e prevenire
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Formele prin care se executa activitatile de prevenire sunt: reglementarea prin
Hotarari ale Consiliului local, controlul ~i informarea preventiva a populatiei, precum ~i pregatirea
acesteia pentru situatii de urgenta, constatarea ~i sanctionarea 'incalcarilor procedurilor legale.
Atributii:
.:. verificarea respectarii actelor normative ~i reglementarilor privind apararea 'impotriva
incendiilor ~i protectia civila la proiectarea, executarea, exploatarea ~i postutilizarea
constructiilor, instalatiilor ~i amenajarilor;
.:. verificarea ~i organizarea activitatii privind depistarea pericolelor potentiale
generatoare de riscuri pe timpul exploatarii constructiilor, instalatiilor ~i
amenajarilor;
.:. 'intocmirea conceptiei de aparare Impotriva incendiilor ~i de protectie civila 'in scopul
mentinerii riscurilor 'in limite acceptabile, stabilindu-se, dupa caz, masuri 'in conditiile
legii;
.:. controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore 'in care sunt implicate
substante periculoase;
.:. coordonarea ~i controlul realizarii pregatirii ~i instruirii specifice a populatiei ~i
salariatilor, a modului de asimilare de catre ace~tia a regulilor ~i masurilor specifice,
precum ~i a comportamentului pe timpul manifestarii unei situatii de urgenta;
existenta,
.:. 'in~tiintarea factorilor responsabili 'in managementul riscului despre
dimensiunea ~i consecintele riscului identificat 'in domeniul respectiv;
.:. 'indrumarea, controlul ~i coordonarea serviciului voluntar ~i serviciilor private pentru
situatii de urgenta;
.:. informarea ~i educarea preventiva a populatiei;
.:. solutionarea petitiilor ~i sesizarilor in domeniul specific;
.:. informarea populatiei privind pericolele potentiale de risc, inclusiv 'in locuinte ~i
gospodarii ~i modul de comportare In situatii de urgenta.
Activitatile de prevenire desra~urate de personalul de prevenire se finalizeaza prin
costatarile in urma controalelor in carnetul cu constatari special cODstituit., pentru situatiile
deosebite constatate primarul va dispune masurile care se impun pentru 'inliiturarea acestnra.
Art. 10.2. Atributiunile echipei de interventie
Echipele de interventie au urmatoarele atributiuni principale :
• executa actiunt de interventie pentru Iimitarea si inlaturarea Situatiilor de Urgenta cu
utilaje mobile sau mijloace de interventie din dotare.
• executa recuRoasteri pe raza unitatii administrativ - teritoriale cu accent pe sursele de
alimentare cu apa, posibilitatea accesului de interventie.
• Studiaza continutul planului de interventii la obiective si institutiile de pe raza localitatii
precum si conditiile ca acestea sa fie operationale in orice moment.
• acorda ajutor persoanelor a caror viata este pusa in pericol in caz de incendiu, explozii,
inundatii, alunecari de teren, accidente precum si in caz de dezastre
• evacueaza animalele si bunurile materiale aflate in pericol.
Art. 10.3. Atributiunile specifice echipei specializate
~ Echipa de avertizare-alarmare, cautare-deblocare, salvare-evacuare actioneaza 'in cadrul
formatiei de interventie, pentru:
o transmiterea mesajelor de protectie civila catre populatie privind iminenta producerii
unor situatii de urgenta pe teritoriul localitatii, folosind sirena electrica sau alte
mijloace avute la dispozitie;
o transmite mesaje in locurile de distrugere datorita cutremurelor de pamant determina
~i comunica urmatoarele:
• locul ~i numarul constructiilor avariate, gradul de avariere ~i umarul
aproximativ al mortilor, ranitilor ~i sinistratilor;
• localizarea persoanelor surprinse sub daramaturi sau la 'inaltime;
• gradul de blocare ~i avariere a cailor de acces ~i variantele de ocolire;
• locul ~i marimea principalelor avarH la retelele de utilitate publica;
• IOClll, marimea ~i tendinta de propagare a incendiilor;
• existenta pericoluilli de aparitie a unui dezastru complementar post-clltremur.
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o din zona afectaHi de alunecari de teren determina ~i comunica urmatoarele:
• suprafata, directia ~i viteza de propagare a alunecarilor de teren;
• locul, numarul ~i gradul de avariere al constructiilor, drumurilor sau retelelor
de utilitate publica;
• numarul probabil al mortilor ~i ranitilor ~i pozitionarea acestora;
• posibilitatea de aparitie a unor dezastre complementare:
o din zona afectata de inundatii determina ~i comunica urmatoarele:
• Iimitele portiunilor de teren afectate cat ~i gradul de avariere al facilitatilor
economico-sociale din zona;
• posibilitatile de acces in zona afectata;
• posibilitatile de asigurare a unor surse de apa potabila;
• posibilitatile de adapostire ~i evacuare a persoanelor sinistrate.
actioneaza impreuna cu grupa de interventie si are urmatoarele misiuni principale:
o salvarea ranitilor ~i celor surprin~i ~i blocati in adaposturi, in cladiri avariate, distruse
~i sub daramaturi;
o executarea lucrarilor de sprijinire sau daramare a elementelor de constructii ce
prezinta pericol;
o localizarea ~i limitarea avariilor la retelele de utilitate publica care prezinta pericol
pentru personalul de interventie sau cel afectat;
o amenajarea cailor de acces spre obiectivele de interventie ~i pentru evacuarea ranitilor
~i a sinistratilor;
o evacuarea apelor ce prezinta pericol pentru personalul de interventie ~i pentru cel
surprins in raionul de interventie.
actioneaza in cadrul formatiei de interventie, are urmatoarele misiuni principale:
o organizeaza, conduce ~i indruma desfa~urarea evacuarii institutiilor publice, agentilor
economici, populatiei, colectivWitilor de animale, bunurilor materiale ~i obiectelor
culturale din locatiile stabilite;
o urmare~te realizarea masurilor de pregatire ~i de desfa~urare a actiunilor de evacuare,
de prim ire, de repartitie ~i de cazare a populatiei ~i de depozitare a bunurilor
materiale;
o organizeaza, incadreaza ~i asigura functionarea punctelor de adunare, de imbarcare,
de debarcare, de primire ~i de repartitie;
o realizeaza m~surile de asigurare privind transportul populatiei, bunurilor materia Ie,
colectivitatilorde animale, asistenta medical a, paza, ordinea, legaturile fir ~i radio ~i
evidenta populatiei pe timpul execuHirii evacuarii in raioanele din ~i in care se executa
aceasta;
actioneaza in cadrul formatiei de interventie, are urmatoarele misiuni principale:
o acordarea primului ajutor medical ~i transportul ranitilor la punctele de adunare ~i
evacuare;
o participarea la aplicarea unor masuri de antibioprofilaxie ~i antiepidemice;
o participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nev~ilor de apa, hrana ~i
medicamente;
o participarea la inlaturarea urmarilor dezastrelor ~i reabilitarea zonei;
o realizeaza masurile tehnico-medicaJe privind asanarea zonei in care se gasesc un
numar mare de cadavre;
o participarea Ja realizarea masurilor Ja instituirea carantinei ;
asigura si urmatoareJe misiuni principale:
o asigurarea cu ali mente ~i hrana a formatiunilor de interventie,
o asigurarea echipamentuJui de schimb, pe timp de vara sau iarna,
o asigurarea mijloacelor de transport raniti ,
o asigurarea aprovizionarii formatiunilor de interventie
o asigurarea completarii dotarii formatiunilor de interventie,
Toate echipele vor executa pe Janga activitatiJe specificate mai sus, in functie de situatia
concreta din localitate, alte activitati functie de natura evenimentelor constatate ~i de
dinamica in timp a acestora.
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Capitolul III :
ATRIBUTIILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA SERVICIULUI VOLUNTAR
Art. 12. Atributiile ~efului serviciului voluntar
Seful serviciului voluntar este direct subordonat primarului comunei, pre~edinte al
comisiei locale pentru situatii de urgenta, iar pe linia specializarii - Inspectoratului pentru Situatii de
Urgenta "Basarab I" Dambovita, este ~ef allntregului personal din serviciului voluntar.
Raspunde de organizarea ~i desfa~urarea tuturor activitatilor de prevenire ~i interventie
In situatii de urgenta, potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instructiunilor ~i ordinelor In
vigoare. EI conduce activita1i1e cu privire la: asigurarea capacitatii operative ~i de interventie,
pregatire, planificare ~i desfa~urarea activitatilor conform planului de pregatire ~i interventie anual
al serviciului voluntar.
EI are urmatoarele atributii:
~ organizeaza ~i conduce actiunile echipelor de specialitate sau specializate a voluntarilor In caz
de incendiu, avarii, calamitati naturale, inundatii, explozii ~i alte situatii de urgenta;
~ planifica ~i conduce activitatile de Intocmire, aprobare, actualizare, pastrare ~i de aplicare a
documentelor operative, prevazute In anexa nr.3;
> asigura, verifica ~i mentine In mod permanent, In stare de functionare punctele de comanda
(locurilor de conducere) In situatii de urgenta civila ~i sa Ie doteze cu materiale ~i documente
necesare, potrivit ordinelor In vigoare;
> asigura masurile organizatorice, materialele ~i documentele necesare privind In~tiintarea ~i
aducerea personalului serviciului voluntar la sediul acestuia, In mod oportun, In cazul
producerii unor urgente civile sau la ordin;
~ conduce procesul de pregatire al voluntarilor pentru ridicarea capaciHitii de interventie,
potrivit documentelor Intocmite in acest scop;
~ asigura studierea ~i cunoa~terea de catre personalul serviciului voluntar a particularitatilor
localW'itii ~i clasificarii din punct de vedere al protectiei civile precum ~i principalele
caracteristici ale factorilor de rise care ar influenta urmarile situatiilor de urgenta din zona de
competenta;
~ urmare~te asigurarea bazei materiale a serviciului voluntar prin compartimentul
administrativ din cadrul primariei pe baza propunerilor instructiunilor de dotare;
~ intocme~te situatia cu mijloacele, aparatura, utilajele ~i instalatiile din localitate care pot fi
folosite in situatii de urgenta pe care 0 actualizeaza permanent;
> asigura Incadrarea s'erviciului de interventie cu personal de specialitate;
~ informeaza primarui ~i compartimentul/specialistul de prevenire cu atributii pe linia
situatiilor de urgerita despre starile de pericol constatate pe teritoriullocalitatii;
> verifica modul cum personalul serviciului voluntar respecta programul de activitate ~i
regulamentul de organizare ~i functionare a serviciului voluntar;
~ intocme~te ~i actualizeaza permanent documentele operative ale serviciului, informandu-I pe
primar despre acestea;
~ controleaza ca instalatiile, mijloacele ~i utilajele de stins incendiu, celelalte 'materiale pentru
interventie de pe teritoriul localitatii sa fie In stare de functionare ~i Intretinute
corespunzatoare;
~ tine evidenta participarii la pregatire profesionala ~i calificativele obtinute;
~ tine evidenta aplicatiilor, exercitiilor ~i interventiilor la care a participat serviciul voluntar;
~ urmare~te executa rea dispozitiilor date
catre voluntari ~i nu permite amestecul altor
persoane neautorizate In conducerea serviciului;
~ participa la instructaje, schimburi de experienta, cursuri de pregatire profesionala, organizate
de serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta;
~ Impreuna cu compartimentul/specialistul de prevenire verifica modul de respectare a
masurilor de prevenire In gospodariile populatiei ~i pe teritoriul agentilor economici din raza
localitatii ;
~ face propuneri privind imbunatatirea activiHitii de prevenire ~i eliminarea starilor de pericol;
> pregate~te ~i asigura desfa~urarea bilantului anual al activitatii serviciului voluntar;
~ intocme~te ~i actualizeaza In permanenta fi~ele postului pentru personalul voluntar ;
~ tine evidenta participarii personalului la interventie ~i face propuneri pentru promovarea
acestuia sau pentru acordarea de distinctii sau premii ;
7
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anual proiectul de buget pentru serviciu ~i II sustine 'in comisiile de specialitate ;
promoveaza 'in permanenta serviciul 'in randul populatiei ~i elevilor ~i asigura recrutarea
permanenta de voluntari ;
~ tine evidenta persoanelor care si-au satisfacut serviciul militar 'in specialitati militare conexe
specializarilor din serviciu ;
~ participa la solutionarea unor sesizari,reclamatii, s.a. adresate de cetateni, privind prevenirea
si stingerea incendiilor si alte situatii de urgenta;
~ executa atributiile prevazute 'in regulamentele ~i instructiunile pe linia protectiei civile,
prevenirii ~i stingerii incendiilor,si atributiile ce rezulta din calitatea de agent de inundatii,
Prezentele atributii vor fi incluse 'in "Fi~a postului".
Art. 13. Atributiile ~efului de compartiment/specialistului de prevenire pe timpul efectuarii
activitatii de 'indrumare ~i control:
~ actioneaza cu fermitate pentru 'inlaturarea imediata a starilor de pericol pe care Ie constata ~i
urmare~te rezolvarea lor operativa;
~ stabile~te restrictii ~i interdictii la utilizarea sau efectuarea unor lucrari cu pericol daca nu se
respecta prevederile normelor de prevenire ~i regulile de executare a lucrarilor cu risc;
~ verifica dotarea ~i starea tehnica a mijloacelor P.S.I. de prima interventie 'in caz de incendiu,
sursele de alimentare cu apa (rezervoarele de apa de incendiu ~i hidranti exteriori de
incendiu) de la agentii economici din subordinea consiliului local ~i cele apartinand localitatii;
~ verifica organizarea masurile de prevenire la locurile de munca (la agentii economici din
subordine);
~ controleaza locurile de munca unde se executa lucrari cu risc de incendiu;
~ sprijina conduce rile agentilor economici 'in realizarea protectiei ~i instruirea personalului
muncitor;
~ informeaza conducerile agentilor economici, ~eful serviciului voluntar, conducerea consiliului
local imediat dupa ce a constatat nereguli grave, sau stari de pericol de incendiu, explozii sau
accidente tehnologice;
~ actioneaza prin mijloace legale pentru 'inlaturarea imediata a starilor de pericol de incendiu;
~ urmare~te modul cum se respecta regulile privind interzicerea fumatului ~i focului deschis 'in
locurile stabilite;
.
~ verifica mentinerea libera ~i 'in stare de utilizare a cailor de acces pentru interventie ~i de
evacuare'in caz de incendiu 'in cadrullocalitatii ~i la agentii economici;
~ urmare~te punerea In interventie ~i 'in stare de functionare a instalatiilor ~i mijloacelor P.S.I.
defecte;
~ 'in caz de incendiu sau de producere a unor dezastre, alarmeaza serviciul voluntar ~i participa
la stingerea incendiului sau Inlaturarea urmarilor dezastrelor;
~ consemneaza in Nota de Control toate constatarile facute ~i Ie aduce la cuno~tinta ~efului
serviciului voluntar;
~ sa cunoasca normele specifice ~i masurile generale ce trebuiesc respectate pe timpul executarii
controlului;
Art. 14. Atributiile ~efului si echipei de interventie la incendii
.
•:. se subordoneaza ~efului serviciului voluntar pentru situatii de urgenta
.:. raspund de 'indeplinirea atributiilor legale ce revin formatiei de instruirea acesteia ~i ridicarea
continua a capacWitii ei de actiune, de mentinerea unei discipline ferme in randul
voluntarilor;
.:. organizeaza activitatea pentru prevenirea dezastrelor pe care 0 desta~oara formatia de
interventie;
.:. controleaza modul de respectare a normelor de prevenire ~i stingere a incendiilor ~i a masurilor
de protectie civila, precum ~i de dotare pe teritoriul localitatii ~i sectorului de competenta ~i
actioneaza operativ pentru Inlaturarea oricaror 'incalcari
.:. in cazul aparitiei unor stari de pericol , raporteaza imediat conducerii ~i stabile~te 'impreuna
cu conducatorii locurilor de munca, masurile necesare ce se impun ;
.:. organizeaza interventia echipei pentru stingerea incendiilor ~i Inlaturarea efectelor negative
ale dezastrelor;
.:. Intocme~te, cu sprijinul speciali~tilor din compartimentul de prevenire, documente operative
privind interventia pentru prevenirea ~i InHiturarea dezastrelor ;
8
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'intocme~te

.:. organizeaza zilnic interventia formatiei pe schimburi (ture de serviciu) ~i urmare~te
incadrarea completa a grupelor;
.:. pregate~te personalul echipei pentru interventie prin executarea de exercitii ~i aplicatii pe
timp de zi ~i noapte, atat cu forte ~i mijloace proprii cat ~i in cooperare cu formatiile vecine ;
.:. controleaza ~i ia masuri pentru ca toate utilajele, accesoriile, echipamentul de protectie ~i
substantele chimice din dotarea formatiei, precum ~i instalatiile de alarmare ~i stingere din
unitate sa fie in permanenta stare de functionare ;
.:. organizeaza in~tiintarea ~i alarmarea in caz de producere a dezastrelor catre Inspectoratul
pentru Situatii de Urgenta;
.:. conduce echipa in actiunile de interventie pentru stingerea incendiilor ~i inlaturarea efectelor
negative ale situatiilor de urgenta;
la concursurile profesionale
.:. mobilizeaza personalul formatiei pentru participarea
specifice;
.:. intocme~te ~i actualizeaza documentele operative ale formatiilor, asigura pastrarea ~i
intretinerea corespunzatoare a bunurilor din inzestrarea acesteia, precum ~i a sediului,
asigura ordinea ~i disciplina, face propuneri de recompensare ~i sanctionare a personalului
formatiunilor;
~ veri fica activitatea voluntarilor, astfel incat aceasta sa se incadreze in programul zilnic de
activitate ~i respectarea ordinii ~i disciplinei;
~ verifica activitatea voluntarilor ~i dad! se afla in capacitatea de a-~i executa sarcinile stabilite;
~ veri fica modul cum se respecta sarcinile P.S.I. (prin controalele de prevenire a incendiilor);
~ asigura respectarea graficelor de asistenta tehnica, pentru mentinerea in stare de functionare
a tehnicii de lupta, accesoriilor din dotare;
~ executa programul de pregatire cu voluntarii din echipa;
~ solutioneaza operativ toate problemele aparute la mijloacele de prevenire ~i stingere a
incendiilor din dotare;
~ respecta ~i impune respectarea programelor ~i regulamentelor de organizare ~i functionare a
serviciului;
~ tine permanent legatura cu sediul serviciului voluntar pe timpul executarii serviciului pentru
a realiza 0 interventie rapida in caz de nevoie;
.
~ executa operatii de intretinere ~i reparatii la mijloacele P.S.I., in masura calificarii ~i atest~rii
pe care 0 are.
Art. 15. Atributiile ~efului echipei specializate
Se subordoneaza direct ~efului formatiei de interventie ~i pe Iinie ierarhica ~efului serviciului
voluntar, este ~eful nemijlocit al echipei pe care 0 comanda ~i are urmatoarele atributii:
~ sa conduca personal echipa/grupa in misiunile de interventie incredintate in orice situatie, la
stingerea incendiilor, exploziilor, avariilor, calamitatilor naturale ~i dezastrelor, pentru
inlaturarea efectelor provocate, salvarea persoanelor ~i evacuarea bunurilor;
~ sa mentina in permanenta legatura cu ~eful serviciului, cu grupa/echipa de interventie,
raporteaza la inceperea ~i terminarea misiunii;
~ sa conduca, ~edintele de pregatire cu persona lui din subordine;
~ sa cunoasca personal folosirea ~i intretinerea mijloacelor din dotare;
~ sa cunoasca semnalele de alarmare, locul de adapostire, locul de unde se ridica materialele
repartizate pentru interventie;
~ sa execute conform planificarii instruirea personalului din subordine ~i sa tina la zi prezenta
la pregatire;
~ respecta ~i impune respectarea programelor ~i regulamentelor de organizare ~i functionare a
serviciului;
~ asigura predarea - primirea tehnicii de interventie la schimbul urmator in stare de
functionare, dupa regulamentul stabilit;
~ ia masuri de protectia muncii pe timpul ~edintelor de pregatire, exercitiilor, aplicatiilor ~i
interventiilor;
~ sa comunice ~efului serviciului voluntar ori de cate ori absenteaza pe 0 durata mai mare de 24
ore;
~ respecta programul si regulamentul de functionare si organizare a serviciului voluntar,reguli
de disciplina a muncii.
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Art. 18. Atributiile membrilor echipajelor de interventie ~i echipelor specializate
Se subordoneaza ~efului serviciului voluntar ~i ~efului echipelor de interventie sau specializate, au
urmatoarele atributii:
participa la toate activitatile de instruire de specialitate a serviciului voluntar;
executa antrenament pentru manuirea corecta a tehnicii de lupta, accesoriilor ~i
echipamentului de protectie;
respecta programul serviciului voluntar ~i activitatile planificate, regulile de ordine interioara
~i disciplina muncii;
nu parase~te serviciul pana la sosirea In unitate a schimbului urmator;
executa controale asupra respectarii normelor de P.S.I. ~i supravegherea lucrarilor cu pericol
de incendiu ~i a locurilor de muoca cu pericol de incendiu;
actioneaza operativ la toate tipurile de interventie;
sa cunoasca modul de functionare ~i exploatare a tehnicii de lupta, a instalatiilor de
semnalizare - alarmare, de alertare ~i interventie ;
folose~te mijloacele de interventie judicios respectand instructiunile de utilizare;
IndepJine~te la timp sarcinile stabilite de ~eful serviciului sau ~eful nemijlocit ;
mentine permanent legatura cu sediul serviciului voluntar pe timpul executarii unor activitati
~i a controlului de prevenire;
asigura mentinerea In stare de functionare a mijloacelor ~i instalatiilor de semnalizare,
alarmare, alertare ~i interveotie;
Indepline~te sarcinile ~efului de grupa (echipa) In lipsa acestuia;
» sa comunice ~efului serviciului voluntar ~i ~efului sau ori de cate ori absenteaza pe 0 durata
mai mare de 24 ore.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Capitolul IV :
COORDONAREA, CONTROLUL ~I INDRUMAREA SERVICIULUI VOLUNTAR
Art. 19.1. Conducerea ~i coordonarea serviciului voluntar se realizeaza de catre Comitetul Local
pentru Situatii de Urgenta CORNATELU constituit conform prevederilor H.G. nr. 1491 din
09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile,
functionarea ~i dotarea Comitetelor ~i Centrelor Operative cu Activitate Temporara pentru Situatii
de Urgenta CORNATELU ~i a Hotadirii Consiliului Local allocalitatii CORNATELU ,nr
din
________, a actelor normative In vigoare care reglementeaza activitatea In acest domeniu.
Primarul comunei, III calitatea de Pre~edinte al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta,
raspunde de organizarea ~i desra~urarea Intregii activitati, va conduce, Indruma ~i controla toate
institutiile ~i agentii ecoIfomici din comuna asupra modului In care se realizeaza ~i se respecta
masurile stabilite pentru protectia civila a populatiei ~i salariatilor ~i de aparare In cazul situatiilor
de urgenta.
Art. 19.2 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Basarab I"Dambovita va urmari In
permanenta mentinerea capacitatii de conducere a comitetului local ~i interventie serviciului
voluntar, va efectua antrenamente de In~tiintare ~ialarmare a localitatii ~i agentilor economici,
antrenamente ~i exercitii de verificare a capacitatii de interventie a localitatii ~i agenti10r economici,
antrenamente de protectie civila cu institutiile de control a radioactivitatii mediului, meteo ~i
medicale, exercitii de alarmare publica, exercitii cu detinatorii de surse potentiale de risc (chimic,
baraje, etc.), ~i altele, va urmarii completarea sistemelor de In~tiintare ~i alarmare cu aparatura
moderna, la toate nivelele de organizare.
Art. 20. Consiliullocal al comunei CORNATELU,asigura Incheierea de contracte sau conventii
de interventie .
Capitolul V :
GESTIONAREA PATRIMONIULUI SERVICIULUI VOLUNTAR
Art. 21. Asigurarea cu materia Ie, aparatura, tehnica ~i carburanti se face prin Consiliullocal al
comunei CORNATELU, pe baza prevederilor Ordinului Ministrului Administratiei ~i Internelor nr.
75/2019 privind aprobarea Criteriilor de performanta, structura organizatorica ~i dotarea
serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta.. Dotarea echipelor specializate cu mijloace initiale
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aparatura, echipament ~i complete de protectie, mijloace de transmisiuni, accesorii, substante ~i alte
materiale specifice se face conform Anexei 2 din Criteriile de performanta, din bugetul local.
Art. 22. Tehnica ~i mijloacele pentru interventie se asigura de catre Consiliul local, anual, prin
planul de buget, precum ~i prin donatii, sponsorizari interne sau internationale.
Art. 23. Consiliullocal CORNATELU d'ispunde de asigurarea tehnico - materiala a serviciului
voluntar, verifica evidenta contabila acesteia; raspunde de modul de depozitare ~i folosire,
controleaza periodic starea de operativitate ~i stabile~te 'inlocuirea sau completarea sa prin
personalul propriu de specialitate.
Art. 24.1 Asigurarea logistica a serviciului voluntar cuprinde logistica interventiei ~i logistica
serviciului constituindu-se din ansamblul masurilor ~i a activiHitilor de asigurare cu tot ce este
necesar pentru desfa~urarea tuturor activitatilor.
Logistica serviciului cuprinde aprovizionarea cu tehnica, bunuri materiale de interventie, asigurarea
starii tehnice ~i de 'intretinere, asigurarea financiara.
(1) Logistica actiunilor de interventie cuprinde ansamblul masurilor ~i activitatilor pentru
asigurarea desfii~urarii continue a actiunilor de interventie ~i cuprinde: asigurarea cu tehnica ~i
echipamente de interventie, asigurarea cu carburanti - lubrifianti, asigurarea cazarii ~i hranirii
personalului, asigurarea cu echipament 'in functie de anotimp ~i starea vremii precum ~i cu
echipament de protectie adecvat interventiei, asigurarea transportului pentru aprovizionare,
asigurarea medicaBi ~i pentru accidente a personalului formatiei.
(2) Logistica actiunilor de interventie se planifica de ~eful serviciului voluntar pe baza
stocurilor de materiale existente 'in depozit ~i a normelor de consum prevazute de normative ~i se
aproba de catre primarul comunei.
(3) Cazarea, hranirea ~i odihna pentru perioadele mai mari de interventie se planifica de
catre ~eful serviciului ~i se asigura fie prin eforturi proprii ale beneficiarului interventiei, fie prin
intermediul altor forte care intervin, cu decontarea ulterioara a cheltuielilor.
(4) Asigurarea medicala a personalului formatiei se asigura de cafre consiliullocal.
Art. 24.2 Serviciul are 'in dotare; utilaje, echipamente ~i accesorii de stingere a incendiilor ~i
interventie conform anexei 2.
Art. 25. (1) Utilitatile necesare serviciului voluntar, precum ~i spatiile adecvate pentru
pregafirea de specialitate a personalului, gararea, adapostirea ~i 'intretinerea mijloacelor tehnice,
depozitarea materialelor sunt dispuse la sediul serviciului
(2) Spatiile prevazute la alin. (1) se doteaza cu telefon ~i mijloace de alarmare ~i
alertare, instalatii utilitare,~mijloacede pregiitire, cu materiale de birotica ~i de acordare a primului
ajutor medical.
(3) Intreaga gestiune cu patrimoniul serviciului va fi data in primire sefului serviciului,
pe baza de semnatura. De asemenea inventarul patrimoniul serviciului face parte din documentele de
organizllfe, desfasurare si conducere a activitatii Serviciului, iar la predarea - primirea serviciului,
obligatoriu se va verifica si acest patrimoniu.
(5) Personalul serviciului se antreneaza, 'in poligonul de antrenament propriu al Serviciului
Voluntar pentru Situatii de Urgenta CORNATELU, 'in poligoanele de antrenament ale
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Damb~vita, 'in baza unor
protocoale la Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta ;
(5) Intretinerea ~i repararea utilajelor serviciului voluntar se fac, dupa caz, 'in atelierul
propriu sau de catre alte persoane fizice ori juridice atestate, conform legii, pentru activitati1e
respective.
Capitolul VI :
PREGATIREA PERSONALULUI SERVICIULUI VOLUNTAR
Art. 26. Pregatirea personalului serviciului voluntar se va organiza ~i desfa~ura 'in conformitate
cu prevederile Legii protectiei civile nrA81 / 08.11.2004,cu modificarile si completarile ulterioare,a
Legii 30712006 privind prevenirea incendiilor,cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei
de Urgenta nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, a
Instructiunilor privind organizarea ~i desfii~urarea pregatirii 'in domeniul situatiilor de urgenta, a
Ordinului prefectului privind stabilirea ~i realizarea masurilor de protectie a populatiei ~i de
pregatire pentru aparare 'in cazul situatiilor de urgenta, a Ordinului prefectului pentru aprobarea
planului privind pregatirea comitetelor locale pentru situatii de urgenta ~i serviciilor voluntare de
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intervenfie In situafii de urgenfa, salariafilor ~i populafiei din comunele judefului Dambovita pentru
anulln curs.
Art. 27. Pregatire personalului serviciului voluntar se face pe categorii de personal, In baza unui
plan de pregatire anual, Intocmit de catre ~eful serviciului ~i aprobat de catre primar. Planul de
pregatire lunara se structureaza pe toate specialitafile ~i categoriile de pregatire. Sedinfele ~i
instrucfia la tehnica de lupta de specialitate se executa de regula prin exercifii ~i aplicafii practice.
Tematica de pregatire se transmite la Inceputul fiecarui an de catre Inspectoratul pentru Situafii de
Urgenfa "Basarab I" Dambovita prin Ordinul prefectului .
Art. 28. In activitafile de pregatire vor fi implicafi ~i membrii comitetelor locale, consultanfi
acestor comitete, sau personalul din serviciile private sau personalul din structurile profesioniste
pentru situafii de urgenfa ;
Art. 29. Personalul serviciului voluntar participa , cu aprobarea primarului, la cursu rile de
calificare ~i atestare, aplicafiile ~i exercifiile organizate de catre structurile profesioniste pentru
, situafii de urgenfa (judefene sau nafionale).
Art. 30. Persona lui formafiunilor de intervenfie va participa la concursurile profesionale
organizate de catre structurile profesioniste pentru situafii de urgenfa (judefene sau nafionale),
planificate la Inceputul anului. Fondurile necesare planificate ~i asigurate din bugetul serviciului .
Capitolul VII :
DISPOZITII FINALE
Art. 31. Persona lui recrutat In serviciu, va semna un contract de voluntariat, prevazut In
anexa nr.3, pe durata determinata de ani, In baza HGR 1579/08.12.2005cu modificarile si
completarile ulterioare si OMAI 75/2019 privind Criteriile de performanta si dotarea SVSU. Acest
contract poate fi suspend at, pe 0 perioada limitata de timp, In baza acordului ambelor parfi ;
Art. 32. Pentru activitatea desfa~urata ~i In mod deosebit pentru fapte de curaj, sacrificiu sau
eroism, personalul serviciului voluntar, la propunerea ~efului serviciului poate fi recompensat cu
diplome, distincfii sau sume de bani provenite din fonduri special constituite, din donafii sau
sponsorizari aprobate de Consiliul Local,
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Art. 33. Modificarea programului serviciului voluntar se face prin Hotararea consiliului local ~i
~eful serviciului voluntar In cazuri deosebite (incendii, explozii, dezastre), executa rea de programe de
pregatire ~i participarea la concursuri profesionale, cazuri de boala ~i lipsa de personal necesar
Incadrarii serviciului,
Art. 34. Serviciul vollmtar constituit In localitatea CORNATELU va funcfiona dupa acest
regulament asigurand 0 eficienfa sporita activitafii de prevenire ~i intervenfie In situafii de urgenfa
de pe teritoriul comunei.
Art.35. Personalul Serviciului Voluntar beneficiaza de compensatii banesti, drepturi sociale,
dreptul la uniforma, carte de identitate specifica personalului specializat, echipament de protectie,
alte drepturi si indatoriri cuprinse si aprobate in Statutul Personalului Voluntar.
Art. 36. La data intrarii In vigoare a prezentului Regulament de organizare ~i f-uncfionare orice
dispozifie contrara I~i Inceteaza aplicabilitatea.
Art. 37. Prezentul regulament va fi completat periodic cu precizari specifice noilor modificari
legislative.
Art. 38. Modificarile regulamentului vor fi aprobate prin ~edinfa Consiliului Local ~i aduse la
cuno~tinfa membrilor serviciului voluntar In eel mai scurt timp.
Art. 39. Anexele fac parte din prezentul Regulament de organizare si functionare a Serviciului
Voluntar pentru Situatii de Urgenta CORNATELU
PRE$EDINTE DE $EDINTA
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TABEL CD MATERIALE SI TEHNICA DE INTERVENTIE, EXISTENTE IN
DQTARE, STABILITE CONFORM NORMEI PROPRII DE DOTARE

NR.CRT
1

2
3

4
5
6

7

8
8

DENUMlREA
MATERIALULUI

Necesar

Existent

Deficit

Furtlln tip C
Tevi refulare
Aparat individual de
protectie respiratorie( I
butelie de rezerva)

10
0
0

10
0
0

0
0
0

Lanterne
Hidrant Dortativ cu cheie
Costum protectie tip
Dompier
Cizme scurte din piele cu
brat metal ic
Casca de protectie cu
vizor
Brau pompier (centura de
siguranta)
Manusi de protectie

10
0
10

0
0
0

10
0
10

10per.

0

10

10

0

10

10

0

10

10per.

0

10

10
10
10

0
5
4

10
5
6

10

0
0
0
1

10

Observatii

Echipe
interventie
stingere
incendi

Unelte deblocare salvare
I

2
"J
4
5
6
7

8
9
10
II
12

Casmale
Lopeti
Tarnacop
Ranga
Flex
Masina gaurit
Generator cureilt
Trusa sanitara
Vesta reflectorizanta
Lanterna
Costum protectie
~

Bocanci
Casca de protectie
Brau pompier( centura de
siguranta)
Manllsi de protectie

I
1

I

0
0
10

1
0
4
10
10
0

10per.
10
10

0
10
10

10
0
0

10 per.

0

10

2

2

I

I

0
0

1
5

0
5

1
5
10
10
JO

I

Mijloace de avertizare
alarmare
II

12
13
14

Portavoce
Sirene alarma
Telefoane mobile
Clopote biserici

I

0

Echipe
specializate

-avertizare
-alarm are
-call tare
-deblocare
-salvare
-evacuare

.. -

