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Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

 

  Prezentul Regulament este întocmit conform prevederilor art. 13-14 din  Legea  307/12 
iulie 2006 privind apărarea impotriva incendiilor, art.15 din Legea nr. 481/2004(R) privind 
protecţia civilă, a HG nr.642/29.06.2004 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor 
administrativ-teritoriale,  instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al 
protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice si a anexei 1 din OMAI nr.75 
/27.06.2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, incadrarea si 
dotarea serviciilor voluntare si private pentru situaţii de urgenţă. 
      Prezentul regulament are scopul de a asigura cunoasterea, de catre toti factorii implicati, a 
sarcinilor si atributiilor ce le revin premergator, pe timpul si dupa aparitia unei situatii de 
urgenta, de creerea unui cadru coerent de actiune si – in acelasi timp – unitar pentru prevenirea 
si gestionarea riscurilor din comuna , riscuri generatoare de situatii de urgenta si de a asigura un 
raspuns optim si adecvat fiecarui tip de risc identificat . 
 Obiective : 

 -Asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situatii de urgenta, prin evitarea 
manifestarii acestora, reducerea frecventei de producere ori limitarea consecintelor lor, in 
baza concluziilor rezultate in urma identificarii si evaluarii tipurilor de risc, cuprinse in 
catalogul cu riscurile specifice din comuna .  
-Amplasarea si dimensionarea unitatilor operative si a celorlalte forte destinate asigurarii 
functiilor de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta. 
-  Stabilirea conceptiei de interventie in situatii de urgenta si elaborarea planurilor  
operative. 
- Alocarea si optimizarea fortelor si mijloacelor necesare prevenirii si gestionarii situatiilor 
de urgenta. 

 

1.1 Date referitoare la constituirea serviciului  
  Organizare in SITUATII DE URGENTA si a SVSU  
          Prin dispozitia nr.423/2005 s-a constituit Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Mandra               
(C.L.S.U.), care s-a actualizat cu dispozitia nr.249/2008, ultima actualizare cu dispozitia nr. 
56/13.03.2019, iar prin dispozitia nr.424/2005 s-a dispus constituirea COAT Mandra si a  

Secretariatului Tehnic pentru Situatii de Urgenta, care s-a actualizat prin dispozitia nr. 
250/2008, ultima actualizara cu dispozitia 57/13.03.2019. 
   Serviciul voluntar ptr. situatii de urgenta al comunei a fost infiintat in 25.11.2005 prin 
Dispozitia nr.46  si incadrat in baza recomandarilor date la data respectiva  in categoria IV, fiind 
condus de un sef de serviciu  si avand in compunere  compartimente de prevenire si formatii de 
interventie. Seful serviciului are functie de conducere – personal,  contractual –  specialist in 
domeniu. 
   La data de 01.06.2006 se incadreaza in functia de sef al serviciului voluntar ing. Ghencea Stefan, 
iar in data de 01.09.2017 a fost munit sef  SVSU  Beleaua Andrei, avand avizul ISUJ BV NR.16/sef 
SVSU/BV/17.09.2017. 
   In prezent Serviciu voluntar este avizat pentru categoria II, incadrare aproba cu HCL 
nr.21/28.08.2008  cu avizul ISUJ Bv  nr.30/19.04.2011  la data rerspectiva cu cu 74 de voluntari  
avand sectorul de competenta avand avizul ISUJ Bv cu nr. 31/19.04.2011. 
   In conformitate cu OMAI 75 /27.06.2019 s-a facut reorganzarea serviciul  privat pentru situatii 
de urgenta la comuna Mandra,  serviciu care cuprinde 50 membri conform anexei 1 la prezentul 
regulament .  
 
      1.2. Prezentarea succesiva a activitatii serviciului in functire de tipurile de risc 
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      Riscurile generatoare de  Situatii de Urgenta  existente la nivelul comunei  sunt  prezentate in  
Planul de Analiza  si Acoperire a Riscurilor si  in  anrxa 2 la prezentul regulament . 
      Analiza  riscurilor  naturale 
 -  Inundaţii 

Reţeaua hidrografică destul de densă, cu o alimentare bogată, dă valori mari ale scurgerii 
înscriind comuna Mandra în categoria zonelor frecvent afectate de viituri de mare amploare.  
  Scurgerea maximă se produce de regulă în perioada aprilie-mai în urma topirii zăpezilor, 
combinată cu producerea precipitaţiilor de primăvară. De asemenea se produc frecvent viituri în 
lunile iunie-august în urma ploilor sub formă de averse. 
  În cursul anului 2005 localitatea Mandra a fost afectata de inundaţii de amploare în urma 
precipitaţiilor abundente căzute în lunile mai – iunie şi iulie – august. 
  Viituri asemănătoare ca amplitudine s-au produs în anii 1975, 1981, 1984, 1999, 2018, dar 
evoluţia lor a fost diferită datorită lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor ce s-au executat 
în această perioadă. 
   Prin lucrări de îndiguire realizate au fost apărate localitatile comunei, importante suprafeţe de 
teren, drumul national DN1 si magistrala feroviara 2 Brasov-Sibiu. 
   In urma precipitatiilor abundente cazute ,in localitatea Mandra pot fi afectate colonia 
santierului hidrocentralei in constructie, unde locuiesc 70 de persoane si un numar de 20 
gospodarii cu 40 de persoane ce locuiesc in apropierea podului peste paraul Mandra de pe strada 
fostei cooperative agicole de productie; inundarea coloniei poate fi provocata de revarsarea 
raului Olt iar cele 26 de gospodarii pot fi inundate de revarsarea paraului Mândra. La fel ar mai  
putea fi inumdate gospodarile situate pe malul raului Olt din satul Sona .  
    Gestionarea şi managementul acţiunilor sunt asigurate de Sistemul de Gospodărire a Apelor 
Braşov. 
    Harta cu zonele de risc la inundaţii şi probabilitatea de inundare mare  este prezentate in 
Planul de aparare impotriva inundatiilor . 
  - Cutremure 

Cutremurele de pământ provin din cele produse în curbura munţilor Carpaţi, în zona 
Vrancea, în zona Făgăraş şi care se resimt pe teritoriul comunei aproape in totalitate, sunt de 
natură  tectonică. 
  Cele mai puternice cutremure care afectează teritoriul comunei sunt cele de tip INTERMEDIAR 
(70 < H < 170 Km.). 
  Acestea sunt produse la adâncimi de 100-150 Km, au magnitudini medii de M=7 Richter şi 
conduc la intensităţi seismice de VII-VIII grade pe scara M.S.K. 
  Producerea unui cutremur cu magnitudinea de 7 grade pe scara Richter creeaza pericolul de 
avariere grava a unui numar de 10 gospodarii ale populatiei din zona ,,Pe Ses”, din  localitatea 
Mandra. Gestionarea si managementul actiunilor sunt asigurate de Directia de Urbanism si 
Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Brasov. 

 
 Accidente industriale si de infrastructura  
 - Accidentele chimice generate e societati economice 
           Accidentele chimice se pot produce pe timpul fabricării, prelucrării, depozitării sau 
transportului  substanţelor toxice industriale, explozive si inflamabile şi care prin concentraţii 
mai mari decât cele admise, pun în pericol sănătatea oamenilor. 
   Sunt considerate substanţe toxice industriale acele produse chimice care au o acţiune 
vătămătoare în concentraţii mici şi pe distanţe mari ce depăşeşte limitele operatorului economic. 
   Comuna Mandra se afla situata in vecinatatea platformei chimice din mun. Fagaras unde sunt 
amplasate SC NITROPOROS si Fabrica de pulbri, societati care au fost inclise sub directiva 
SEVESO. In conformitare cu documentele transmise de cele doua societati,  ele nu  mai sunt sub 
incidenta SEVESO, deci nu mai pot  genereza accidente industriele. 

- accidente chimice generate de transporturi periculoase 
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Având în vedere amplasarea geografică a comunei – loc. Mandra fiind tranversata de DN1- 
şi ţinând cont că localitatea Mandra este tranzitata zilnic de cisterne C.F. sau autospeciale auto 
care transportă substanţe toxice si expozive de la producătorii către beneficiari producerea unor 
accidente de circulaţie pot avea drept urmare eliberarea în mediu, din cisternele de transport, a 
substanţelor periculoase. 
  În urma analizei factorilor de risc s-au elaborat următoarele ipoteze de producere a unor 
accidente de circulaţie ce pot avea drept urmare eliberarea în atmosferă a substanţelor 
periculoase: 

- Transportul rutier: 
 DN 1 BRAŞOV - SIBIU;  accidentul se poate produce din directia Brasov catre 

Fagaras la iesirea din ultima curba a cai rutiere si poate afecta 20 de gospodarii 
cu 40 de persoane. 

- Transportul feroviar: 
  Magistrala 2 BRAŞOV-SIBIU; accidentul se poate produce la aproximativ un km de la 

ultima casa a satului Mandra catre Sercaia, la prima curba a caii ferate, fara a afecta populatia 
satului Mandra dar poate perturba grav circulatia rutiera si conducatorii auto cu pasagerii 
autovehiculelor de pe drumul national DN 1.  
 -  Poluare ape 
 Poluarea se defineşte ca orice alterare fizică, chimică, biologică sau bacteriologică a apei 
peste o limită admisibilă stabilită, inclusiv depăşirea nivelului natural de radioactivitate produsă 
direct sau indirect de activităţi umane, care o fac improprie pentru o folosire normală în 
scopurile în care această folosire era posibilă înainte de a interveni alterarea. 
       Riscurilor de incendiu  
          Exista riscul producerii unor incendii la gospodariile populatiei din localitatile comunei, 
datorita nerespectarii reglementarilor privind protectia impotriva incendiilor la gospodariile 
populatiei sau a unor fenomrne meteo.   
  Un  alt risc  al  producerii incendiilor  de  masa  il  constituie – primavara  si vara – arderea    
vegetatiei  uscate  din  tarlalele  situate  in  extravilanul  localitatilor componente ale comunei si  
in mod special,  in  tarlalele  din  lunca  Oltului, cele limitrofe DN 1 si incendii cauzate de arderea 
necontrolata a miristilor .  

  
Conceptia desfasurarii  actiunilor  de  protectie- interventie .  
  In cazul situaţiilor de urgenţă comunicate de catre CJSU, sau de catre ISUJ prin 
intermediul codurilor de alertare sau a altor situatii  se va actiona, in functie de natura si 
urmarile efectelor produse pe teritoriul comunei, primarul va convoaca CLSU, care va actiona 
conform Regulamentului de organizare si functionare a CLSU, luand masuri in functie de riscul 
aparut, respactand planul de actiune specific.   
   Despre locul producerii, data, ora si urmarile dezastrului si masurile luate pe teritoriul       
localitatii se va raporta imediat telefonic de catre membrii CLSU  la  ISUJ si CJSU, urmand a se 
introcmi Rapoarte de interventie si Rapoarte operative in functie de situatie.          
        Principalele operatiuni ale unei interventii executate pe teritoriul administrativ al     
Comunei  Mandra  sunt  urmatoarele : 

- alertarea si/ sau  alarmarea  formatiunilor  de  interventie , salvare  si  primajutor din 
cadrul SVSU  
- informarea  Primarului – Presedinte  al  C.L.S.U. asupra situatiei  create . 
- deplasarea  la  locul  interventiei . 
- intrarea  in  actiune  a  formatiunilor , amplasarea  mijloacelor  din  dotare  si  realizarea  
dispozitivului  preliminar  de  interventie . 
- transmiterea  dispozitiilor  preliminare . 
- recunoasterea si analiza  situatiei, luarea deciziei si darea ordinului de  interventie. 
- evacuarea , salvarea  si / sau  protejarea  persoanelor , animalelor  si  bunurilor 
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- realizarea, adaptarea si  finalizarea  dispozitivului  de  interventie  la  situatia  creata. 
- manevra  de  forte. 
- localizarea  si  limitarea  efectelor  evenimentului  . 
- Inlaturarea  unor  efecte  negative . 
- regruparea  formatiunilor  si  mijloacelor  care  au  intervenit . 
- stabilirea  cauzei  si  a  conditiilor  producerii  evenimentului / dezastrului. 
- intocmirea  procesului  verbal  si  a  raportului  de  interventie. 
- retragerea  formatiuniunilor  care  au  intervenit . 
- restabilirea  capacitatii  de  interventie . 
- informarea  presedintelui  CLSU. 
- analiza interventiei si evidentierea masurilor de  prevenire/ optimizare  necesare 

  
 Actiunile de  protectie – interventie. 

       Principalele  masuri  de  protectie . 
 Masurile de prevenire se vor lua, in raport cu tipul de dezastru  si constau in: 

 -asigurarea instiintarii personalului de conducere despre evolutia 
fenomenelor si factorilor supraveghiati. 
-  alarmarea populatiei despre pericolul iminent al producerii unui anumit tip 
de dezastru care se executa potrivit schemelor de instiintare si alarmare din 
cadrul planurilor   de protectie si interventie intocmite pe tipuri de dezastru;            
-  pregatirea organelor de conducere, subunitatilor de serviciu, formatiilor de 
protectie civila  si populatiei privind modul de comportare si actiune, in raport 
de natura dezastrelor ce se pot produce pe teritoriul localitatii; 
 - asigurarea serviciului de permanenta  la sediul primariei, tel. 0268/247618  
si fax. 0268/ 247619. 
 - asigurarea schimbului reciproc de date si informatii cu ISUJ si  cu Postul de 
politie local. 

 Masuri de protectie a populatiei, colectivitatilor de animale si bunurilor 
materiale pe timpul dezastrelor. 
- Masurile de protectie pe timpul producerii dezastrelor se vor realiza  prin 
instiintarea personalului de conducere despre pericolul creat, precum si 
alarmarea  SVSU  si a  populatiei din zonele periclitate, alarmarea se ralizeaza  
prin reteaua telefonica si mobila, sistemul de alarmare al localitatilor din 
comuna compus din 1 sirena electrice, 1 amplificator de voce si cinci clopote, 
ale bisericilor din satele comunei. 
Protectia individuala in cazul accidentului chimic sau nuclear se realizeaza cu 
masti contra gazelor si fumului. 

 Masurile de protectie a populatiei, colectivitatilor de animale, silozurilor, 
surselor principale de apa, depozitelor de produse agroalimentare si altor 
bunuri materiale se vor realiza diferentiat in raport de natura si amploarea 
dezastrelor. 

                 Dupa producerea dezastrelor se realizeaza urmatoarele masuri: 
 cercetarea obiectivelor si localitatilor afectate potrivit prognozelor; 
 intrarea in actiune, dupa caz, a formatiilor de cercetare de specialitate din 
cadrul SVSU care sunt implicate in aplicarea planului de interventie. Datele si 
informatiile se transmit prin mijloacele de transmisiuni proprii la Secretariatul 
tehnic permanent al CJSU si ISUJ; 
 evacuarea populatiei, colectivitatilor de animale si bunurilor materiale se 
executa din zonele contaminate chimic sau radioactiv. 
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      Populatia ce se evacueaza, raioanele de evacuare, mijloacele de transport necesare si alte date 
sunt mentionate in Planul de evacuare la dezastre. 
     Fortele si mijloacele destinate interventiei precum si variantele de interventie sunt specificate 
in planul de protectie si interventie la dezastre. 
 
1.3. Date de interes general despre comuna Mandra 
    Aspecte administrative 

Din punct de vedere administrativ, comuna Mandra este compusa din cinci sate : Mandra 
,Ileni, Rausor, Toderita si Sona.  

Aşezare geografică şi relief 
Suprafaţa comunei este de 8800.72 ha iar aceasta reprezinta un procent de 1,8% din 

suprafaţa  totală a  judetului  Brasov. Aceasta se invecineaza cu un municipiu si cu patru comune 
dupa cum urmeaza:  comuna  Soars  la nord, comunele Sercaia cu  Harseni la est, comuna Harseni 
si Sinca la sud si comuna Recea cu municipiul Fagaras la vest prezentata in anexa 3   
   Comuna Mandra apartine geografic si economic zonei Fagaras este situata in partea de vest a 
judetului Brasov si in partea estica a municipiului Fagaras ( la 6 km.) desfasurandu-si terenul in 
partea drepta si stanga a raului Olt. 
   Teritoriul comunei este strabatut de raul Olt si de cei doi afluenti ai sai: Valea Mandrei si 
Sebesul. Comuna este electrificata in totalitate,este racordata la reteaua de gaze naturale iar 
arterele de circulatie comunica intre ele si au iesire la drumul national DN 1. 

Caracteristici climatice 
Climatul comunei Mandra este un climat de tip continental moderat care este dominat de 

circulatia atmosferica din nord- vest dar influentat si de circulatia maselor de aer reci, polare sau 
de cele calde, de componenenta sudica. 

Cantitatea anuala de precipitatii variaza intre 600-750 mm, ca de altfel in toata 
depresiunea Fagarasului si este mai mare decat din cea din zona Feldioara- Bod; cantitatea 
anuala de precipitatii cazuta pe raza comunei prezinta o mare variabilitate in timp, de la un an la 
altul,in ultimii ani inregistrandu-se cantitati de 113,8l/mp, in perioada 18-22.06.2001, ce a 
provocat aparitia viiturilor pe rauri. 
  Reţeaua hidrografică 
 Cursurile de apa care izvorasc si /sau traverseaza comuna apartin bazinului hidrografic 
Olt iar teritoriul este strabatut de raul Olt si de afluentii sai Valea Mandrei si Sebesul. 
   In alcatuirea resurselor de apa ale comunei intra, pe de o parte, apele subterane (freatice si de 
adancime), iar pe de alta parte, apele de suprafata(reteaua de rauri, lacuri naturale si artificiale) 
iar acestea sunt patronate de Sistemul de  Gospodarirea Apelor Brasov - Punctul de Lucru 
Fagaras. 
            Populatie 

Populatia totala stabila a comunei la recensamantul din 2011 a fost de 2959 locuitori, din 
care 1225 locuitori in satul de resedinta iar 1732 locuitori in celelalte sate, -anexa 4 
     Din populatia comunei 49,40 % sunt persoane de sex masculin iar 50,6 % sunt persoane de 
sex feminin; structura populatiei la recensamantul din 2011 potrivit liberei declaratii a 
persoanelor recenzate, a fost urmatoarea: 91.85% romani, 2,25% rromi, 4.96% necnoscuta si 
0.94% alta etnie. 
     In comuna, suprafata locuibila este de 58.144 mp iar in localitatea de resedinta  este  de  
20321 mp  aceasta reprezintand 34,95% din totalul pe comuna. 
            Căi de transport 
           Reteaua de drumuri publice a comunei are o lungime de 34,8 km si se compune din 
urmatoarele cai rutiere: 
  Drum national DN1 Brasov-Sibiu care traverseaza localitatea Mandra pe o distanta de 3 km; 
acest drum este clasificat in drum european. 
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    Drumuri judetene  in  lungime de 19,5km care sunt alcatuite din : DJ 104 B  in  lungime  de 6 
km (traverseaza localitatea Ileni catre Harseni ), DJ 107 D in lungime de 1,5km pe traseul 
Rausor- DJ 104 B, DJ 104 J in lungime de 6,5 km pe traseul Fagaras – Sona pe care pe restul 
portiunii este drum comunal si DJ 104 G in lungime de 5,5 km  pe traseul Mandra – Toderita , 
traseu care  contine si drumul comunal de 4 km. 
  Drumurile comunale de 12,3 km sunt alcatuite din DC 66 A de 4 km pe traseul Mandra – 
Toderita , DC 66 de 3,8 km pe traseul Mandra - Sona si DC 21 A de 4,5 km pe traseul Sona – 
Halmeag.  Starea de viabilitate a drumului national este foarte buna , a drumurilor judetene este 
buna – cu exceptia DJ 104J si DJ 104G care sunt degradate stare care este identica cu cea a  
drumurilor comunale.         
  Localitatea Mandra este traversata de magistrala feroviara 2 Brasov-Sibiu pe o distanta de 
aproximativ un km si este alcatuita dintr-o singura linie ferata neelectrificata cu halta  amplasata 
la partea de nord a localitatii. 
  Societatea Nationala de transport gaze naturale „TRANS GAZ” S.A. administreaza magistrala 1 
COROI-BUCURESTI cu doua conducte din care una cu diametrul de 700 mm si a doua cu 
diametrul de 500 mm care trec prin statia de comprimare SINCA.     
  Societatea Nationala ,,TRANSELECTRICA” S.A. gestioneaza transportul energiei electrice pe LEA 
de 110 kv S.C. St.HOGHIZ-FAGARAS; aceasta LEA de 110kv pe o latime de 30 m este protejata 
prin interzicerea oricaror constructii sau activitati si prin dotarea cu  echipamente de protectie 
care deconecteaza automat capetele la producerea unor scurtcircuite. 
  Dezvoltarea economică 
 Evoluţia economico-socială a comunei în ultimii 10 ani a fost sincronă cu evoluţia 
generală a judetului Brasov ,care la randul ei este sincrona cu evolutia generala a Romaniei. 
Analizele economice au identificat la nivelul comunei comportamente proprii sistemului de piaţă 
liberă. Se valorifica  superior  resursele naturale si  produsele  agricole din zona , ponderea cea 
mai mare fiind detinuta de ramurile : 

-agricultura , comert , mica industrie si turism . 
• Resurse naturale de suprafaţă ale comunei (păduri, terenuri agricole, păşuni) 
• Suprafaţa totală: 9773 ha d.c.: 
         Suprafata agricola 7854 ha d. c.  
         Suprafata neagricola 1919 ha  
Sectorul zootehnic                                                                                                             
Efective de animale:  

 bovine =1017;  
 porcine= 952; 
 ovine si caprine=8930;  
 pasari=9565      

 
Infrastructuri locale 
     Învăţământ: 

• Grădiniţe de copii: 5 - in fiecare localitate componenta, functionala doar in satul 
Mandra 
• Învăţământ primar şi gimnazial: 1 - in satul Mandra 

      Sănătate: 
• Centre  sociale:  2 in localitatea Mandra     
• Cabinete medicale individuale:  
           - 2 umane in satul de resedinta 
           - cate 1 uman in fiecare sat al comunei 
           - 1 veterinar in satul de resedinta 
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               Reţele de utilităţi: 
 • Alimentarea cu gaze naturale 
 In comuna, toate localitatile componente sunt racordate la reteaua de distributie a gazelor 
naturale, la presiune joasa; din numarul total de 1328 de locuinte ale comunei 1103 locuinte 
sunt racordate la retea, procentul fiind de 83%. 
 • Alimentarea cu energie electrică 
 Localitatile componente ale comunei sunt racordate la reteaua de distributie a energiei 
electrice L.E.A.110KV  S.C.  S.t. Hoghiz-FAGARAS. Pe viitor se va produce energie electrica si pe 
raza comunei de catre S.C.HIDROELECTRICA Bucuresti Sucursala Sibiu,C.H.E.Mandra.                                                                                       

 
Locuri de adunare si cazare a populatiei in situatii de urgenta si Tabere de sinistraţi 

     In Planul de evacuare al comunei  sunt prezenata locurile de cazare in situatii de urgenta la 
comuna Mandra inclusiv locurile unde se pot constitui tabere de sinistrati – anexa 5.  
 
         

Capitolul II : 

ORGANIZAREA  ŞI  ATRIBUŢIILE  SERVICIULUI VOLUNTAR 

 

       2.1  Conducerea si structura organizatorica. 
 Constituirea, dimensionarea şi dotarea structurilor serviciului voluntar se fac pe baza 
următoarelor criterii:  

a) suprafaţa sectorului de competenţă;  
b) numărul de locuitori din sectorul de competenţă;  
c) clasificarea localităţilor din punct de vedere al riscurilor;  
d) tipurile de riscuri identificate în profil teritorial;  
e) măsurile stabilite în Planul de Analiză şi Acoperire a riscurilor;  
f) căile de comunicaţii rutiere şi gradul de practicabilitate al acestora;  
g) sursele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor.  

    Serviciul voluntar este condus de un şef, profesionist în domeniu, şi conform Organigramei 
serviciului  anexa 6, are în structură:  

a) 5 compartimente pentru prevenire  (1 pe fiecare sat ) cu  cate 2  specialişti pentru 
prevenire;  
b) 5 formaţii de intervenţie, salvare şi prim ajutor, denumite in continuare echipe de 
intervenţie, după caz pe functie de riscuri:  

  - 5 echipe de stins incendii (1 pe  fiecare  sat ) cu cate 4 voluntari , 
  - 1 echipa ptr. deblocare – salvare cu  5 voluntari ,  
  - 1 echipa de cercetare – marcare teritoriu cu 7 voluntari, 
  - 1 echipa de avertizare -alarmare, cu 4 voluntari ,  
  - 1 echipa de evacuare cu 4 voluntari   

      Serviciul voluntar se încadrează cu personal angajat – seful SVSU şi cu personal voluntar, 
membri echipelor de interventie.  
 Personalul angajat şi cel voluntar trebuie să corespundă cerinţelor de pregătire fizică şi psihică 
şi să aibă aptitudinile si abilităţile necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor.  
   La încadrare, anual şi de câte ori este nevoie, personalul serviciului voluntar este supus 
controlului medical şi psihologic în condiţiile legii.  
  Personalul angajat trebuie să aibă calificarea şi atestarea necesare, conform reglementărilor în 
vigoare. 
     Compartimentele pentru prevenire au ca principală atribuţie prevenirea riscurilor producerii 
unor situaţii de urgenţă, prin activităţi de îndrumare şi control. 
    Numărul specialiştilor pentru activitatea de prevenire se stabileşte astfel:  
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 un voluntar pentru toate instituţiile publice şi operatorii economici din 
subordinea consiliului  local;  

 un specialist în mediul rural, pentru 500 de gospodării.  
       Formaţiile de intervenţie sunt structuri specializate, constituite în vederea limitării şi 
înlăturării urmărilor situaţiilor de urgenţă.  
 

2.2 Atribuţiunile serviciului voluntar 
       In conformitate cu art.33 din Legea 307/2006 are urmatoarele atributiuni principale:  
   Desfăşoară activităţi de informare şi  instruire  privind  cunoaşterea  şi  respectarea  regulilor şi 
măsurilor de apărare împotriva incendiilor care constau in  urmatoarele: 

 executarea programului de pregătire de specialitate a voluntarilor; 
 cunoaşterea încălcărilor frecvente ale normelor de prevenire şi stingere a 

incendiilor şi a cauzelor de incendiu; 
 sprijină conducătorii instituţiilor aparţinând primăriei pentru instruirea 

persoanelor care execută lucrări cu pericol de incendiu; 
 popularizează prin instructaje, cât şi pe timpul executării controalelor de 

prevenire, actele normative care reglementează activitatea de management 
a situaţiilor du urgenţă, cauzele şi împrejurările care duc la izbucnirea 
incendiilor şi consecinţele producerii unor incendii sau explozii; 

   Verifică modul de aplicare a normelor, reglementarilor tehnice si dispozitiilor care privesc 
apararea impotriva incendiilor, in sectorul de competenta prin : 

 efectuea de controale asupra modului în care se aplică normele de 
prevenire; 

 propuneri pentru înlăturarea constatărilor şi urmărirea rezolvarii operativă 
a acestora; 

 stabilirea de restricţii ori  interzicerea utilizării focului deschis şi efectuării 
unor lucrări cu pericol de incendiu  în locuri cu substanţe inflamabile, 
pentru a preveni producerea de incendii; 

 asigură supravegherea cu personal şi mijloace tehnice de specialitate 
adecvate pericolului de incendiu a locurilor în care se execută diverse 
lucrări cu grad ridicat de periculozitate; 

 sprijină conducătorii instituţiilor subordonate primăriei pentru realizarea 
activităţii de prevenire; 

 sprijină pe conducătorii locurilor de muncă la organizarea intervenţiei în 
situaţii de urgenţă; 

 acţionează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a oricărui 
pericol, constatat pe timpul controlului de prevenire sau adus la cunoştinţă 
de alte persoane; 

 informează conducerea primăriei, Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă Judeţean Brasov asupra încălcărilor deosebite de la normele de 
prevenire şi starea de pericol făcând propuneri menite să înlăture pericolul; 

    Execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea  incendiilor,  salvarea,  acordarea  primului  
ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate de incendiu, explozii  şi alte  evenimente, 
astfel : 

 întocmeşte documentele operative de intervenţie; 
 planifică, organizează şi execută instruirea voluntarilor asupra modului de 

intervenţie în diferite situaţii; 
 execută aplicaţii şi exerciţii practice de intervenţie; 
 participă la aplicaţii de cooperare cu serviciile profesioniste pentru situaţii 

de urgenţă şi alte forţe stabilite prin planurile de cooperare; 
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 asigură cunoaşterea tehnicii de interventie din dotare şi instrucţiunile de 
exploatare a acesteia; 

 asigură cunoaşterea surselor şi sistemelor de alimentare cu apă; 
 asigură menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de intervenţie, 

avertizare, anunţare şi semnalizare a incendiilor,  a surselor de alimentare 
cu apă şi a căilor de acces şi de intervenţie din cadrul localităţii; 

 asigură forţele şi mijloacele de intervenţie în caz de incendiu sau alte 
situaţii prin luarea tuturor măsurilor de protecţie până la înlăturarea stării 
de pericol; 

 evacuarea apei din subsoluri, beciuri şi alte locuri inundate; 
 menţinerea în stare de funcţionare mijloacele tehnice de refulare şi 

absorbţie a apei. 
 în acest scop trebuie să cunoască planurile clădirilor şi ale instalaţiilor 

tehnologice din cadrul localităţii. De asemenea vor fi însuşite cunoştinţele 
minime necesare despre instalaţiile de alimentare cu energie electrică, gaze, 
apă şi canalizare; 

 stabileşte planurile de acţiune pentru stingerea incendiilor în situaţia în 
care datorită diferitelor situaţii sunt afectate reţelele instalaţiilor de apă 
pentru stingerea incendiilor din cadrul localităţii; 

 participă la salvarea persoanelor de sub dărâmături şi la deblocarea căilor 
de acces, în vederea asigurării deplasării mijloacelor tehnice, pentru 
intervenţii în situaţii de dezastre; 

 
2.3 Atributile compatimentului de prevenire  

           In conformitate cu art.27 din Legea 307/2006 are urmatoarele atributiuni principale:  
 participa la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva 
incendiilor la nivelul unitatii administrativ-teritoriale;  
 controleaza aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor in 
domeniul specific;  
 controleaza activitatea de aparare impotriva incendiilor  in unitatile de pe 
trritoriul UAT-ului ;  
 participa la activitatiile de pregatirea a serviciului de urgenta voluntar,  
precum si la participarea acestuia la concursurile profesionale;  
 acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru 
situatii de urgenta in indeplinirea atributiilor.  
 stabileşte restricţii şi interdicţii la utilizarea sau efectuarea unor lucrări cu 
pericol dacă nu se respectă prevederile normelor de prevenire şi regulile de 
executare a lucrărilor cu risc; 
 acţionează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a stărilor de 
pericol de incendiu; 
 urmăreşte modul cum se respectă regulile privind interzicerea fumatului şi 
focului deschis, a arderilor de miristi sau alte asemenea; 
 verifică menţinerea liberă şi în stare de utilizare a căilor de acces pentru 
intervenţie şi de evacuare în caz de incendiu în cadrul localităţii ;   
 in caz de incendiu sau de producere a unor dezastre, alarmează serviciul 
voluntar şi participă  la stingerea incendiului sau înlăturarea urmărilor 
dezastrelor; 
 consemnează în registrul de însemnări toate constatările făcute şi le aduce 
la cunoştinţă şefului serviciului voluntar; 
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 să cunoască normele specifice şi măsurile generale ce trebuiesc respectate 
pe timpul executării controlului; 
 verifica modul de desfasurare a activitatiilor social-culturale din cadrul 
UAT-ului, precum si locurile de desfasurare a targurilor si oboarelorin vederea 
respectarii normelor de prevenire si stingere a incendiilor; 

 
2.4. Atribuţiunile formatilor de interventie  

 Din cadrul formatiilor de interventie fac parte echipe specializate pe tipuri de riscuri conform 

PAAR prezentate in Organigrama serviciului – anexa 6 - la plan. Atributiunile sunt prezentate la 

subcapitolul urmator.  

             2.5.Atributiunile echipele specializate. 
Echipele de stins incendii acţionează în cadrul echipelor specializate si au următoarele 

misiuni principale: 
 executa  antrenament  pentru  manuirea  corecta  a  tehnicii  de  interventie , 

accesoriilor  si  echipamentului  de  protectie ; 
 actioneaza operativ la stingerea  incendiilor, salvarea persoanelor si a  bunurilor  

materiale ; 
 sa  cunoasca  modul  de  functionare  si  exploatare  a  tehnicii  de interventie, a 

instalatiilor de  semnalizare-alarmare,  de  alertare  si  stingere a  incendiilor ; 
 foloseste mijloacele de interventie judicios, respectand instructiunile de  

utilizare ; 
 asigura  mentinerea  in  stare  de functionare  a  mijloacelor  si  instalatiilor de 

aparare  impotriva  incendiilor  si  de  alarmare ; 
 desfăşoara activitati de evacuare din instituţiile publice, locuintele  populaţiei, 

colectivităţilor de animale, bunurilor materiale şi obiectelor culturale din 
locaţiile stabilite; 

 urmăreşte realizarea măsurilor de pregătire şi de desfăşurare a acţiunilor de  
evacuare , de primire , de repartitie  si de cazare a  populatiei  si  de  depozitare  
a  bunurilor  materiale. 
 

Echipele de avertizare-alarmare, cercetare-marcare a teritoriului afectat  
acţionează în cadrul formaţiilor de intervenţie, pentru: 

 transmiterea mesajelor de protecţie civilă către populaţie privind iminenţa 
producerii unor situaţii de urgenţă pe teritoriul localităţii, folosind sirena 
electrică sau alte mijloace avute la dispoziţie; 

 în locurile de distrugere datorită cutremurelor de pământ determină şi 
comunică următoarele: 
 locul şi numărul construcţiilor avariate, gradul de avariere şi numărul 

aproximativ al morţilor, răniţilor şi sinistraţilor; 
 delimiteaza si maerceaza corespunzator cladirile deteliorate din zonele  

afectate.  
 localizarea persoanelor surprinse sub dărâmături sau la înălţime; 
 gradul de blocare şi avariere a căilor de acces şi variantele de ocolire; 
 locul şi mărimea principalelor avarii la reţelele de utilitate publică; 
 locul, mărimea şi tendinţa de propagare a incendiilor; 
 existenţa pericolului de apariţie a unui dezastru complementar post-

cutremur. 
 din zona afectată de alunecări de teren determină şi comunică următoarele: 

 suprafaţa, direcţia şi viteza de propagare a alunecărilor de teren; 
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 locul, numărul şi gradul de avariere al construcţiilor, drumurilor sau 
reţelelor de utilitate publică; 

 numărul probabil al morţilor şi răniţilor şi poziţionarea acestora; 
 posibilitatea de apariţie a unor dezastre complementare: 

 din zona afectată de inundaţii determină şi comunică următoarele: 
 limitele porţiunilor de teren afectate cât şi gradul de avariere al facilităţilor 

economico-sociale din zonă; 
 posibilităţile de acces în zona afectată; 
 posibilităţile de asigurare a unor surse de apă potabilă; 
 posibilităţile de adăpostire şi evacuare a persoanelor sinistrate. 

 Echipa de marcare a teritoriului afectat va actiona conform datelor si 
dispozitiilor primite de la seful serviciului. 
 

Echipa  de deblocare–salvare este constituita la nivel de comuna si acţionează în 
cadrul formaţiilor de intervenţie  si  are  următoarele misiuni principale: 

 salvarea răniţilor şi celor surprinşi şi blocaţi în adăposturi, în clădiri avariate, 
distruse şi sub dărâmături; 

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

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

 amenajarea căilor de acces spre obiectivele de intervenţie şi pentru evacuarea 
răniţilor şi a sinistraţilor; 

 evacuarea apelor ce prezintă pericol pentru personalul de intervenţie şi pentru 
cel surprins în raionul de intervenţie. 
 

Echipa de evacuare este constituita la nivel de comuna si acţionează în cadrul 
formaţiei de intervenţie si are  următoarele misiuni principale:  

 stabilirea  furnizorilor  si  incheierea  contractelor  pentru  aprovizionarea  
cu  produse alimentare,  farmaceutice  si  industriale  de  stricta  necesitate ; 

 stabilirea  necesarului  de  mijloace  de  transport, a  furnizorilor  acestora  
operatori economici  sau  particulari-locatia acestora, timpul de  prezentare  
in  situatii  de  urgenta  si  incheierea  protocoalelor  cu  acestia ; 

 asigurarea  asistentei  sanitar – veterinare  cu  personal  cu  activitate  
curenta  pe  raza  localitatii, anuntarea  si  aducerea  acestora in  situatii de 
urgenta ; stabilirea atributiunilor de asistenta pe timpul derularii  actiunilor  
de  interventie ; 

 stabilirea locurilor de cazare si hranire pentru evacuati, pentru  depozitarea  
bunurilor, pentru  adapostirea  colectivitatilor  de  animale , prin  conventii  
ferme  cu detinatorii  spatiilor si resurselor si harta cu  dispunerea  acestora  

 organizează, încadrează şi asigură funcţionarea punctelor de adunare, de 
îmbarcare, de debarcare, de primire şi de repartiţie; 

 realizează măsurile de asigurare privind transportul populaţiei, bunurilor 
materiale, colectivităţilor de animale, asistenţă medicală, pază, ordinea, 
legăturile fir şi radio şi evidenţa populaţiei pe timpul executării evacuării în 
raioanele din şi în care se execută aceasta; 

   Toate echipele vor executa pe lângă activităţile specificate mai sus, în funcţie de situaţia 
concretă din localitate, alte activităţi funcţie de natura evenimentelor constatate şi de dinamica 
în timp a acestora. 
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Capitolul III : 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA SERVICIULUI VOLUNTAR 

 
3.1. Atribuţiile şefului serviciului voluntar 

 Şeful serviciului voluntar este direct subordonat primarului comunei, preşedinte al 
Comitetului local pentru situaţii de urgenţă,  iar pe linia specializării – Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov si este şef al întregului personal al 
serviciului voluntar. 
  Răspunde de organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor de prevenire şi intervenţie în 
situaţii de urgenţă, potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor în 
vigoare. El conduce activităţile cu privire la: asigurarea capacităţii operative şi de intervenţie, 
pregătire, planificare şi desfăşurarea activităţilor conform planului de pregătire şi intervenţie 
anual al serviciului voluntar. 
   El are   următoarele atribuţii: 

a) întocmeşte documentele de organizare şi funcţionare a activităţii serviciului voluntar; 
b) planifică şi conduce activitatea de pregătire a personalului serviciului 
voluntar/serviciului privat; 
c) asigură respectarea prevederilor actelor normative specifice în vigoare; 
d) organizează activitatea de prevenire; 
e) verifică întreţinerea autospecialelor, utilajelor şi materialelor din dotare; 
f) conduce acţiunile de intervenţie în limita competenţelor stabilite; 
g) întocmeşte rapoartele de intervenţie. 

       Prezentele atribuţii vor fi incluse în „Fişa postului”. 
 
3.2. Atribuţiile  memebrilor  compartimentului de prevenire  
      Membrii compartimentului de prevenire au urmatoarele atributiuni: 
                - acţionează cu fermitate pentru înlăturarea imediată a stărilor de pericol pe care le 

constată şi urmăreşte rezolvarea lor operativă; 
               - stabileşte restricţii şi interdicţii la utilizarea sau efectuarea unor lucrări cu pericol dacă 

nu se respectă prevederile normelor de prevenire şi regulile de executare a lucrărilor cu 
risc; 
 - verifică dotarea şi starea tehnică a mijloacelor de Aparare Impotriva Incendiilor de 
primă intervenţie în caz de incendiu, sursele de alimentare cu apă (rezervoarele de apă 
de incendiu şi hidranţi exteriori de incendiu) de la agenţii economici şi cele aparţinând 
localităţii; 
- controlează locurile de muncă unde se execută lucrări cu risc de incendiu; 
- informează  şeful serviciului voluntar, imediat după ce a constatat nereguli  grave, sau 
stări de pericol de incendiu ; 
- acţionează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a stărilor de pericol de 
incendiu; 
- urmăreşte modul cum se respectă regulile privind interzicerea fumatului şi focului 
deschis în locurile stabilite; 
- verifică menţinerea liberă şi în stare de utilizare a căilor de acces pentru intervenţie şi 
de evacuare în caz de incendiu în cadrul localităţii şi la agenţii economici;   
- acţionează pentru punerea în intervenţie şi în stare de funcţionare a instalaţiilor şi 
mijloacelor  de aparare  impotriva incendiilor defecte;  
- în caz de incendiu sau de producere a unor dezastre, alarmează serviciul voluntar şi 
participă  la stingerea incendiului sau înlăturarea urmărilor dezastrelor;  
- consemnează în registrul de însemnări toate constatările făcute şi le aduce la 
cunoştinţă şefului serviciului voluntar; 
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- să cunoască normele specifice şi măsurile generale ce trebuiesc respectate pe timpul 
executării controlului; 

  
Măsuri generale ce trebuiesc urmărite pe timpul efectuării  controlului  la  gospodăriile  

populaţiei  
-  Modul de depozitare a substanţelor şi materialelor, astfel încât să nu blocheze căile de 
acces şi de evacuare în caz de incendiu, mijloacele şi instalaţiile de stingere,  instalaţiile 
electrice şi de alimentare cu apă de incendiu; 
- Starea tehnică a instalaţiilor electrice de forţă şi iluminat să nu prezinte defecţiuni, 
improvizaţii, stare de uzură avansată şi să corespundă la mediul unde sunt exploatate; 
- Depozitarea deşeurilor combustibile rezultate din operaţii de curăţenie şi 
transportarea lor în locurile special amenajate la terminarea programului; 
- Modul de respectare a interdicţiei privind fumatul şi focul deschis în locurile stabilite în 
acest sens; 
- Modul de amplasare, execuţie şi exploatare  a mijloacelor de încălzire cu şi fără 
acumulare de căldură; 
- Întreţinerea şi curăţarea coşurilor de evacuare a fumului; 
- Dacă organizarea măsurilor preventive de la locurile de muncă corespunde cu situaţiile 
concrete existente; 
- Starea tehnică şi dotarea cu mijloace şi instalaţii de aparare impotriva incendiilor de la 
locurile de muncă aparţinând agenţilor economici; 
- Păstrarea şi depozitarea de substanţe periculoase sau cu grad ridicat de periculozitate 
în locuri special amenajate, cu respectarea condiţiilor impuse de proprietăţile lor fizico – 
chimice; 
- Dacă depozitarea diferitelor materiale se face cu respectarea distanţelor de siguranţă 
faţă de elementele de construcţii şi alte instalaţii; 
- Dacă sunt depozitate materiale şi substanţe combustibile pe elementele şi instalaţiile 
electrice şi de încălzire; 

  
3.3 Atribuţiile şefilor de la echipele  specializate.   

Se subordonează şefului serviciului voluntar, este şeful nemijlocit al echipei pe care o 
comandă şi are următoarele atribuţii prezentate mai jos pe functii: 
       Sef echipea de stins incendii. 

 -raspunde  de  organizarea  activitatii  echipajului de  interverventie ; 

 -alarmareaza  personalul echipajului in caz de urgenta . 

 -organizeaza  interventia  echipajului in caz  de incenduiu ; 

-participa la procesul de pregatire al voluntarilor pentru ridicarea capacitatii de  

interventie ; 

- participa si conduce efectiv echipala activitatiile de stingere a incendiilor de pe raza 

localitatii unde este desemnat, 

- participa la solicitarea sefului SVSU la exercitile de alarmare si cooperare , 

-verifica  activitatea  personalului  echipajului  astfel  incat  sa  se  afle  la  capacitatea  de  

a-si  executa  sarcinile  stabilite ; 

-asigura  si  mentine  in  stare  de  functionare  mijloacele de interventie ; 

-ia masuri de protectie a muncii pe timpul sedintelor de pregatire, exercitiilor, aplicatiilor  

si  interventiilor ; 

        -comunica sefului serviciului voluntar ori de cate  ori  absenteaza  si  inlocuitorul  lui. 
 

Sef echipa cerecetare 
 -raspunde  de  organizarea  activitatii  echipei  pe  care  o  conduce . 

 -conduce  personal  echipa  in  misiunile  de  interventie  incredintate ; 
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 -mentine  in  permanenta  legatura  cu  seful  serviciului voluntar, raporteaza   

 inceperea  si  terminarea  misiunii . 

 -participa la sedintele de pregatire cu serviciul si la actiunile de stingere la solicitarea 

sefului serviciului ; 

 -cunoaste  folosirea  si  intretinerea  mijloacelor  din  dotare, semnele  de  alarmare. 

 -cunoaste  locul  de  unde  se  ridica  materialele  repartizate  pentru  interventie ; 

 -ia  masuri  de  protectie  a  muncii  pe  timpul  sedintelor  de  pregatire, exercitiilor ,  

 aplicatiilor  si  interventiilor ; 

 -comunica  sefului  serviciului  ori  de  cate  ori  absenteaza  si  inlocuitorul lui . 

 

Sef echipa marcare teritoriu 

Atributii  generale : 

      -participa  la  toate  activitatile  de  instruire  de  specialitate. 

 -executa  antrenament  pentru  manuirea  corecta  a  tehnicii  de interventie , accesoriilor  si  

echipamentului  de  protectie ; 

 -respecta  programul  serviciului  voluntar  si activitatile planificate, regulile de  ordine  

interioara  si  disciplina  muncii ; 

 - actioneaza  operativ  la  stingerea  incendiilor , salvarea  persoanelor si  a  bunurilor  

materiale ; 

 -foloseste mijloacele de  interventie  judicios , respectand  instructiunile de utilizare ; 

 -indeplineste  la timp sarcinile stabilite de seful serviciului  voluntar ; 

 -mentine  permanent  legatura  cu  sediul  serviciului  voluntar  pe  timpul  executarii  

activitatilor ; 

 -asigura mentinerea in stare de functionare a mijloacelor si instalatiilor P.S.I. si de  

alarmare ; 

 -sa  fie  disciplinat  si curajos si sa nu se abata de la  indeplinirea  misiunillor  primite ; 

 -sa comunice sefului serviciului  voluntar  si  sefului  sau  ori  de  cate  ori  absenteaza  pe  

o  durata  mai  mare  de  24 ore ; 

      Atributii  specifice : 

-transmite  mesajele si  semnalele de  protectie civila catre populatie  privind  iminenta  sau  

producerea  unui  dezastru in zona, 

-in locurile de producere a unui dezastru, cerceteaza si da dispozitie de marcare a zonei 

afectate cu stegulete de culoare rosie si galbena  sau cu banda de avertizare conform 

indicatiilor primite si comunica : 

          - numărul aproximativ al persoanelor rănite din zona; 

- gradul de blocare şi avariere a căilor de acces şi variantele de ocolire 

- locul şi mărimea principalelor avarii la reţelele de utilitate 

- existenţa pericolului de apariţie a unui dezastru complementar post-cutremur 

- permanent persoanele care au patruns in zona afectata si permite accesul in zona 

numai persoanelor care au aprobarea sefului SVSU, in afara fortelor de interventie 

si cei care vin la cercetare. 

- conlucreaza cu fortele de ordine, politie, jandarmerie si altele in cazul blocarii 

unor drumuri de acces.  

  

Sef echipa avertizarte – alarmare 

 -raspunde  de  organizarea  activitatii  echipei  pe  care  o  conduce . 

  -foloseste mijloacele de anuntare si alarmare si impreuna cu echipa participa la 

distribuirera si afisarea in localitatile comunei a anunturilor si mesajelor primite atat in 

perioada de iterventie la evenimente cat si in perioada de accalmie in conformitate cu 

schema de instintare alarmare- anexa 7. 

 -conduce personal  echipa  in  misiunile  de  interventie  incredintate ; 
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 -mentine in permanenta legatura cu seful serviciului voluntar, raporteaza inceperea  si  

terminarea misiunii . 

 -participa si  conduce  sedintele  de  pregatire  cu  personalul  din  subordine ; 

 -cunoaste folosirea si intretinerea  mijloacelor  din  dotare , semnele de alarmare. 

 -cunoaste locul  de  unde  se  ridica  materialele  repartizate  pentru interventie ; 

 -ia  masuri de  protectie  a  muncii  pe  timpul  sedintelor de pregatire, exercitiilor ,  

 aplicatiilor si interventiilor ; 

 -comunica sefului  serviciului  ori  de  cate  ori  absenteaza  si  inlocuitorul lui . 

 

Sef echipa deblocare –salvare 

          Atributii  generale : 

 -raspunde  de  organizarea  activitatii  echipei  pe  care  o  conduce . 

 -conduce  personal  echipa  in  misiunile  de  interventie  incredintate ; 

 -mentine  in  permanenta  legatura  cu  seful  serviciului  voluntar , raporteaza   

 inceperea  si  terminarea  misiunii . 

 -participa  si  conduce  sedintele  de  pregatire  cu  personalul  din  subordine ; 

 -cunoaste  folosirea  si  intretinerea  mijloacelor  din  dotare, semnele  de  alarmare. 

 -cunoaste  locul  de  unde  se  ridica  materialele  repartizate  pentru  interventie ; 

 -ia  masuri  de  protectie  a  muncii  pe  timpul  sedintelor  de  pregatire , exercitiilor ,  

 aplicatiilor  si  interventiilor ; 

 -comunica  sefului  serviciului  voluntar  ori  de  cate  ori  absenteaza  si  inlocuitorul 

 lui . 

          Atributii  specifice : 

- salvarea ranitilor si celor surprinsi si blocati in cladiri avariate, distruse si sub  daramaturi  

 - executarea  lucrarilor  de  sprijinire  sau  daramare  a  elementelor  de  constructii . 

- localizarea  si  limitarea  avariilor  la  retelele  de  utilitate  publica  care  prezinta  pericol  

pentru  personalul  de  interventie ; 

 -amenajarea  cailor  de  acces  spre  obiectivele  de  intrventie ; 

 - intarirea  digurilor ; 

 - curatirea  canalelor  de  refulare  a  digurilor ; 

 - evacuarea apelor  din  zonele  afectate ; 

 - asigurarea iluminatului  pe  timp  de  noapte  in  zonele  dee interventie .  

 

Sef echipa evacuare 

 -raspunde  de  organizarea  activitatii  echipei  pe  care  o  conduce . 

 -conduce  personal  echipa  in  misiunile  de  interventie  incredintate ; 

-mentine in  permanenta  legatura  cu  seful  serviciului  voluntar, raporteaza   inceperea si  

terminarea  misiunii . 

 -participa  si  conduce  sedintele  de  pregatire  cu  personalul  din  subordine ; 

 -cunoaste  folosirea  si  intretinerea  mijloacelor  din  dotare , semnele  de  alarmare. 

 -cunoaste  locul  de  unde  se  ridica  materialele  repartizate  pentru  interventie ; 

 -ia  masuri  de  protectie  a  muncii  pe  timpul  sedintelor  de  pregatire , exercitiilor ,  

 aplicatiilor  si  interventiilor ; 

 -comunica  sefului  serviciului   ori  de  cate  ori  absenteaza  si  inlocuitorul  lui . 

 

3.4.Atribuţiile membrilor  echipelor sprcializate   
  Se subordonează şefului serviciului voluntar şi şefului echipelor specializate si au 
atributiunile prentate mai jos pe functii : 
 
          Membrii echipelor de  stins incendii 

- Se subordoneaza  sefului echipei  de interventie la incendii din localitate . 

 -participa  la  toate  activitatile  de  instruire  de  specialitate. 
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 -executa  antrenament  pentru  manuirea  corecta  a  tehnicii  de interventie , accesoriilor  si  

echipamentului  de  protectie ; 

 -respecta programul  serviciului voluntar  si  activitatile  planificate , regulile  de  ordine  

interioara  si  disciplina  muncii ; 

 -nu  paraseste  serviciul  pana  la  sosirea  schimbului urmator ; 

 -executa  supravegherea  lucrarilor  cu  pericol  de  incendiu  si  a locurilor  

 de munca cu pericol de incendiu ; 

 -actioneaza operativ la stingerea incendiilor, salvarea persoanelor si a bunurilor  materiale ; 

 -sa cunoasca modul de functionare si exploatare a tehnicii de intercventie, a  instalatiilor de  

semnalizare-alarmare, de  alertare  si  stingere a  incendiilor ; 

 -foloseste mijloacele de  interventie  judicios , respectand  instructiunile  de utilizare ; 

 -indeplineste la timp sarcinile stabilite de seful serviciului voluntar si seful de  echipa ; 

 -mentine permanent legatura cu sediul serviciului voluntar pe timpul executarii  

activitatilor ; 

 -asigura mentinerea in stare de functionare a mijloacelor si instalatiilor de aparare  

impotriva  incendiilor si de alarmare ; 

 -sa fie disciplinat si curajos si sa nu se  abata de  la  indeplinirea  misiunillor primite ; 

 -sa comunice sefului  serviciului voluntar si sefului sau ori de cate ori absenteaza pe  o  

durata  mai mare de 24 ore ; 

 

       Membrii echipei de cercetare  

Atributii  generale : 

      -se subordoneaza  sefului echipei . 

 -participa  la  toate  activitatile  de  instruire  de  specialitate. 

 -executa antrenament pentru manuirea corecta a tehnicii de interventie , accesoriilor si  

echipamentului  de  protectie ; 

 -respecta programul serviciului voluntar si activitatile planificate , regulile de ordine  

interioara  si  disciplina  muncii ; 

 -nu  paraseste  serviciul  pana  la  sosirea  schimbului urmator ; 

 -executa   supravegherea  lucrarilor  cu  pericol  de  incendiu ; 

 -sa participe la sedintele de pregatire ale serviciului si la actiunile de stingere a incendiilor 

la solicitarea sefului SVSU ; 

 -foloseste  mijloacele  de  interventie judicios , respectand  instructiunile  de  utilizare ; 

 -indeplineste  la  timp  sarcinile  stabilite  de seful  serviciului  voluntar si seful de  echipa ; 

 -mentine permanent legatura cu sediul serviciului voluntar pe timpul executarii  

activitatilor ; 

 -asigura  mentinerea  in  stare  de  functionare  a  mijloacelor  si  instalatiilor  P.S.I. si  de  

alarmare ; 

 -sa  fie  disciplinat  si curajos si  sa nu  se abata  de la indeplinirea  misiunillor primite ; 

 -sa  comunice  sefului  serviciului  voluntar  si  sefului  sau  ori  de  cate  ori  absenteaza  pe  

o  durata  mai  mare  de  24 ore ; 

         Atributii  specifice : 

 -transmite  mesajele  si  semnalele  de  protectie  civila  catre  populatie  privind  iminenta  

sau  producerea  unui  dezastru . 

 -in  locurile  de  producere  a  unui  dezastru  cerceteaza  si  comunica  urmatoarele : 

       -locul  si  numarul  constructiilor  avariate ; 

       -numarul  aproximativ  al  mortilor  si sinistratilor : 

       -localizarea  persoanelor  surprinse  sub  daramaturi : 

       -gradul  de blocare si avariere a cailor de acces  si  variantele  de ocolire ; 

       -locul  si  marimea  principalelor  avarii  la  retelele  de utilitate publica : 

       -existenta  pericolului  de  aparitie  a  unui  dezastru complementar  
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- in cazul descoperiri de munitie in zona de cautare va actiona in conformitate cu  

instructiunile in acest sens ; 

 

     Membrii echipei de marcare teritoriu  

Atributii  generale : 

      - se subordoneaza  sefului  echipei . 

 -participa  la  toate  activitatile  de  instruire  de  specialitate. 

-executa  antrenament  pentru  manuirea corecta a  tehnicii de interventie, accesoriilor  si  

echipamentului de protectie ; 

-respecta programul serviciului voluntar si activitatile planificate, regulile de  ordine  

interioara si disciplina  muncii ; 

- actioneaza operativ la stingerea incendiilor, salvarea persoanelor si a  bunurilor  materiale 

la solicitarea sefului de serviciu ; 

-sa cunoasca modul de functionare si exploatare a tehnicii de interventie, a  instalatiilor  de  

semnalizare-alarmare,de  alertare  si  stingere a  incendiilor ; 

-foloseste mijloacele de  interventie  judicios , respectand  instructiunile de utilizare ; 

-indeplineste la timp sarcinile stabilite de seful serviciului  voluntar ; 

-mentine permanent legatura cu sediul serviciului voluntar pe timpul executarii  

activitatilor ; 

-asigura mentinerea in stare de functionare a mijloacelor si instalatiilor P.S.I. si de  

alarmare ; 

-sa  fie disciplinat  si curajos si sa nu se abata de la  indeplinirea  misiunillor  primite ; 

-sa  comunice  sefului  serviciului voluntar si sefului  sau ori de cate ori absenteaza pe  o  

durata mai mare de 24 ore ; 

        Atributii  specifice : 

-transmite mesajele si semnalele de protectie civila catre populatie privind  iminenta  sau  

producerea  unui dezastru in zona, 

-in locurile de producere a unui dezastru, cerceteaza si da dispozitie de marcare a zonei 

afectate cu stegulete de culoare rosie si galbena conform indicatiilor primite 

- comunica : 

          - numărul aproximativ al persoanelor rănite din zona; 

- gradul de blocare şi avariere a căilor de acces şi variantele de ocolire 

- locul şi mărimea principalelor avarii la reţelele de utilitate 

- existenţa pericolului de apariţie a unui dezastru complementar post-cutremur 

- permanent persoanele care au patruns in zona afectata si permite accesul in zona 

numai persoanelor care au aprobarea sefului echipei in afara fortelor de interventie 

si cei care vin la cercetare. 

- conlucreaza cu fortele de ordine, politie, jandarmerie si altele in cazul blocarii 

unor drumuri de acces.    

 

    Membrii echipei de  avertizare – alarmare 

Atributii  generale :   

                -Se subordoneaza  sefului echipei  

-participa  la  toate  activitatile  de  instruire  de  specialitate. 

-executa  antrenament pentru manuirea corecta a tehnicii de interventie, accesoriilor  

si  echipamentului  de  protectie ; 

-respecta  programul  serviciului  voluntar  si  activitatile  planificate , regulile  de  

ordine interioara  si  disciplina  muncii ; 

-nu paraseste serviciul pana la  sosirea schimbului urmator in instituirea unei situatii 

de urgenta ; 

-executa supravegherea  lucrarilor cu pericol de incendiu ; 
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-actioneaza operativ la stingerea incendiilor, salvarea persoanelorsi a  bunurilor  

materiale  ; 

-sa  cunoasca  modul  de  functionare  si  exploatare  a  tehnicii de interventie,  a  

instalatiilor  de  semnalizare-alarmare, de  alertare  si  stingere a incendiilor ; 

-foloseste mijloacele de interventie judicios, respectand instructiunile  de  utilizare ; 

-indeplineste  la  timp  sarcinile  stabilite  de  seful  serviciului  voluntar  si  seful  

de echipa ; 

-mentine  permanent legatura cu sediul serviciului voluntar pe timpul executarii  

activitatilor ; 

-asigura mentinerea in  stare de functionare a mijloacelor si instalatiilor  P.S.I. si  de 

alarmare ; 

- sa fie disciplinat si curajos si sa nu se abata de la indeplinirea misiunillor  primite ; 

- sa comunice sefului serviciului  voluntar si sefului  sau ori de  cate  ori  absenteaza  

pe  o  durata  mai  mare  de  24 ore ; 

          Atributii  specifice : 

- primeste si transmite la solicitarea sefului de echipa mesajele telefonice sau de 

alta natura catre institutiile statului, institutiile publice si operatorilor economici din 

comuna conform modelului de anuntare ; 

 - la locurile de producere a  unui  dezastru  cerceteaza  si  comunica  urmatoarele : 

 - locul  si  numarul  constructiilor  avariate ; 

 - numarul  aproximativ  al  mortilor  si sinistratilor : 

 - localizarea  persoanelor  surprinse  sub  daramaturi : 

 - gradul de blocare si avariere a cailor de acces si variantele de     

ocolire ; 

 - locul si marimea  principalelor  avarii  la retelele de utilitate publica : 

 - existenta  pericolului  de  aparitie  a  unui  desastru  complementar .

  

Membrii echipelor de deblocare -salvare 

   Atributii  generale : 

-Se subordoneaza  sefului achipei .  

-participa  la  toate  activitatile  de  instruire  de  specialitate. 

-executa  antrenament  pentru  manuirea  corecta  a  tehnicii  de  intertventie, 

accesoriilor  si  echipamentului  de  protectie ; 

-respecta  programul  serviciului  voluntar  si  activitatile  planificate , regulile  de  

ordine  interioara  si  disciplina  muncii ; 

-executa controale asupra respectarii  normelor  P.S.I. si  supravegherea  lucrarilor 

cu pericol de  incendiu  si  a locurilor  de  munca  cu  pericol  de  incendiu ; 

-actioneaza operativ la stingerea incendiilor, salvarea persoanelor si a bunurilor  

materiale la solicitarea sefului serviciului ; 

-foloseste mijloacele de interventie judicios, respectand instructiunile de  utilizare; 

-indeplineste  la  timp sarcinile  stabilite de  seful  serviciului  voluntar  si  seful  

de  echipa  

-mentine permanent legatura  cu sediul serviciului  voluntar  pe  timpul  executarii  

activitatilor ; 

-asigura  mentinerea  in  stare  de  functionare a  mijloacelor  si  instalatiilor  P.S.I. 

si de alarmare ; 

-sa fie disciplinat si curajos si sa nu se abata de la indeplinirea misiunillor  

primite ; 

-sa comunice  sefului  serviciului voluntar si sefului sau ori de cate ori  absenteaza  

pe o durata  mai  mare  de  24 ore ; 

 

 



[Regulament SVSU Mandra] Page 21 

 

           Atributii  specifice : 

-salvarea ranitilor si celor surprinsi si blocati in cladiri avariate, distruse si sub  

daramaturi . 

-executarea lucrarilor de  sprijinire  sau  daramare  a elementelor  de constructii . 

-localizarea  si  limitarea  avariilor  la  retelele  de  utilitate  publica  care  prezinta  

pericol  pentru  personalul  de  interventie ; 

-amenajarea  cailor de  acces  spre  obiectivele  de  intrventie ; 

-intarirea  digurilor ; 

-curatirea canalelor  de  refulare  a  digurilor ; 

-evacuarea apelor din  zonele  afectate ; 

-asigurarea  iluminatului  pe  timp  de  noapte  in  zonele  de interventie .  

 

    Membrii echipei de evacuare 

             Atributii  generale :       

-Se subordoneaza  sefului echipei  

-participa la toate activitatile de  instruire de specialitate. 

-executa antrenament pentru manuirea  corecta a tehnicii din dotare, accesoriilor  

si  echipamentului de protectie ; 

-respecta programul serviciului voluntar si activitatile planificate,regulile de 

ordine  interioara si disciplina  muncii ; 

-foloseste mijloacele de interventie judicios, respectand instructiunile de  

utilizare ; 

-indeplineste  la  timp  sarcinile stabilite de seful SVSU si  seful de echipa .  

-mentine permanent legatura cu sediul SVSU pe timpul executarii activitatilor ; 

-sa fie disciplinat si curajos si sa nu se abata  de la indeplinirea  misiunillor 

primite ; 

-sa comunice sefului SVSU ori de cate ori absenteaza pe o durata mai mare de 

24 ore ; 

             Atributii  specifice : 

 -  procedeaza la evacuarea personalului sau a bunurilor la dispozitia CLSU. 

 - colaboreaza cu personalul autorizat al servicilor profesioniste de pompieri 

,evacuarea facandu-se  pe caile de evacuare indicate clar prin semne vizibile. 

-  comunica informatiile privind rutele de urmat pentru cei ce parasesc zona in 

care s-a instituit situatia de urgenta, folosind un sistem de adresare prin voce. 

Pentru stabilirea cailor de evacuare va urmari situatia meteorologica pe 

amplasament (in special directia si viteza vantului). 

- sa cunoasca modul de evacuare pe tipuri de urgenta, stabilite in Planul de 

evacuare asfel va executa evacuarea diferentiat in functie de tipul de urgenta 

stabilit asfel : 
- actioneaza ca toti cei prezenti in zona afectata sa ajunga cat mai repede la  

locurile de evacuare,  

- in functie de evolutia situatiei, comandantul interventiei poate decide evacuarea 

partiala sau totala (pe amplasament ramanand numai grupele de interventie si 

echipele specializate). 
- dupa evacuare, personalul echipei verifica daca sunt victime sau persoane care, 

datorita panicii sau altor cauze nu au parasit zona. 

- in vederea evacuarii cu ajutorul mijloace auto, au prioritate persoanele  in care 

s-a produs evenimentul si sectoarele vecine afectate.  

-  transportul auto este interzis in zona contaminata, 

- iau masuri ca in cazul formarii unui nor toxic ca toate autovehiculele surprinse 

de nor pe drumurile din zona calamitata sa fie oprite in siguranta si  se asigura de 

parasirea lor imediata de catre persoanele aflate in mijlocul de transport.     
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- disponibilizarea resurselor financiare constituite in fondurile din cadrul 

bugetului  local ; 

- stabilirea furnizorilor  si  incheierea  contractelor  pentru  aprovizionarea  cu  

produse alimentare,  farmaceutice  si  industriale  de  stricta  necesitate ; 

-stabilirea necesarului de mijloace de transport, a furnizorilor acestora - operatori 

economici sau particulari - locatia  acestora, timpul de prezentare in situatii de 

urgenta  si  incheierea  protocoalelor cu  acestia ; 

-asigurarea  asistentei  medicale  si  sanitar - veterinare  cu personal  cu activitate  

curenta  pe raza localitatii, anuntarea si aducerea acestora in situatii  de urgenta ; 

stabilirea atributiunilor de asistenta pe timpul derularii actiunilor de  interventie ; 

-stabilirea locurilor de cazare si hranire pentru evacuati, pentru depozitarea 

bunurilor , pentru adapostirea colectivitatilor de animale, prin conventii ferme cu 

detinatorii  spatiilor  si  resurselor  si  harta  cu  dispunerea  acestora . 

- organizeaza, incadreaza si asigura functionarea punctelor de adunare, de 

imbarcare, de  debarcare, de primire si de repartiti 

 

 

Capitolul IV 

GESTIONAREA PATRIMONIULUI SERVICIULUI PRIVAT: DOTARE, EXPLOATARE, 
ÎNTREȚINERE, EVIDENȚĂ ȘI CONTROL AL PATRIMONIULUI. 

 

  Asigurarea cu materiale, aparatură, tehnică şi carburanţi se face prin Consiliul local al 
comunei Mandra pe baza prevederilor OMAI 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de 
performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de 
urgenţă.   
   Dotarea membrilor echipelor specializate si a echipelor cu mijloace de interventie,  echipament 
şi complete de protecţie,  accesorii,  substanţe şi alte materiale specifice se face conform anexelor 
la OMAI 75/2019 si sunt prezentate in anexa 8.  
   Tehnica şi mijloacele pentru intervenţie se asigură de către Consiliul local, anual, prin planul de 
buget, precum şi cea provenită din donaţii, sponsorizări interne sau internaţionale. 
   Consiliul local Mandra răspunde de asigurarea tehnico - materială a serviciului voluntar, ţine 
evidenţa contabilă a acesteia, răspunde de modul de depozitare şi folosire, controlează periodic 
starea de operativitate şi stabileşte înlocuirea sau completarea sa prin personalul propriu de 
specialitate. 
   Asigurarea logistică a serviciului voluntar cuprinde logistica intervenţiei şi logistica serviciului 
constituindu-se din ansamblul măsurilor şi a activităţilor de asigurare cu tot ce este necesar 
pentru desfăşurarea tuturor activităţilor. 
   Logistica serviciului cuprinde aprovizionarea cu tehnică, bunuri materiale de intervenţie, 
asigurarea stării tehnice şi de întreţinere, asigurarea financiară. 
   Logistica acţiunilor de intervenţie cuprinde ansamblul măsurilor şi activităţilor pentru 
asigurarea desfăşurării continue a acţiunilor de intervenţie şi cuprinde: asigurarea cu tehnică şi 
echipamente de intervenţie, asigurarea cu carburanţi – lubrifianţi, asigurarea cazării şi hrănirii 
personalului, asigurarea cu echipament în funcţie de anotimp şi starea vremii precum şi cu 
echipament de protecţie adecvat intervenţiei, asigurarea transportului pentru aprovizionare, 
asigurarea medicală şi pentru accidente a personalului formaţiei. 
   Logistica acţiunilor de intervenţie se planifică de şeful serviciului voluntar pe baza stocurilor de 
materiale existente în depozit şi a normelor de consum prevăzute de normative şi se aprobă de 
primarul comunei.  
  Cazarea, hrănirea şi odihna pentru perioadele mai mari de intervenţie se planifică de către şeful 
serviciului voluntar şi se asigură fie prin eforturi proprii ale beneficiarului intervenţiei, fie prin 
intermediul altor forţe care intervin, cu decontarea ulterioară a cheltuielilor. 
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  Asigurarea medicală a personalului formaţiilor se asigură de către consiliul local. 
        Serviciul are în dotare utilaje, echipamente şi accesorii de stingere a incendiilor şi 
intervenţie  in situatii  de  urgenta. 
       Sediul şi utilităţile necesare serviciului voluntar, precum şi spaţiile adecvate pentru 
pregătirea de specialitate a personalului, gararea, adăpostirea şi întreţinerea mijloacelor tehnice, 
depozitarea materialelor sunt puse la dispoziţie de consiliul local, în condiţiile legii.  
   Spaţiile prevăzute se dotează cu telefon şi mijloace de alarmare şi alertare, instalaţii utilitare, 
mijloace de pregătire, cu materiale de birotică şi de acordare a primului ajutor medical.  
  În funcţie de necesităţi, dotarea se completează cu alte categorii de bunuri materiale utile 
îndeplinirii atribuţiilor serviciului.  
   Personalul serviciilor voluntare se antrenează, după caz:  
       a) în poligoanele de antrenament proprii, dotate cu aparate, utilaje, aparatură şi echipamente 
specifice intervenţiei în situaţii de urgenţă, inclusiv pentru concursurile profesionale;  
      b) în poligoanele de antrenament ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean sau 
ale serviciilor private, în baza unor protocoale.  
   Întreţinerea şi repararea autospecialelor şi utilajelor serviciilor voluntare se fac, după caz, în 
ateliere proprii dotate cu utilaje şi scule adecvate lucrărilor executate sau de către alte persoane 
fizice ori juridice atestate, conform legii, pentru activităţile respective.  
 

 

Capitolul V 

DISPOZIŢII FINALE 

Personalul cooptat în serviciu va semna un contract de voluntariat, pe durată determinată 
de 5 ani de zile, în baza  H G  nr.1579/2005 privind Statutul personalului voluntar. 
 Pentru activitatea desfăşurată şi în mod deosebit pentru fapte de curaj, sacrificiu sau eroism, 
personalul serviciului voluntar poate fi recompensat cu diplome, distincţii sau sume de bani 
provenite din fonduri special constituite, din donaţii sau sponsorizări  aprobate de Consiliul 
Local. 
      Modificarea programului serviciului voluntar se face de către conducerea consiliului local şi 
şeful serviciului voluntar în cazuri deosebite (incendii, explozii, dezastre), executarea de 
programe de pregătire şi participarea la concursuri profesionale, cazuri de boală şi lipsa de 
personal necesar încadrării serviciului 
   Serviciul voluntar constituit în comuna Mandra va funcţiona după acest regulament asigurând 
o eficienţă sporită activităţii de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă de pe teritoriul 
comunei. 
    La data intrării în vigoare a prezentului Regulament de organizare şi funcţionare orice 
dispoziţie contrară îşi încetează aplicabilitatea. 
 
    Anexele 1-8 fac parte din prezentul regulament. 
 
 
                      Sef COAT 
             SECRETAR COMUNA  
                     Dorin GALEA 
 

                                                       Intocmit, 
                                                       Sef SVSU 

                                                       BELEAUA ANDREI 
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 LOCALITATEA  RAUSOR 

 

5 MEMBRU BOERIU C-tin GABRIEL 16.04.2007 

6 MEMBRU PAIS IOAN GHE 22.04.2019 

 
LOCALITATEA  TODERITA 

 

7 MEMBRU GOLASU  FLORIN 26.03.2007 

8 MEMBRU DUSIA LEONTE 14.02.2013 

 
LOCALITATEA   SONA 

 

9 MEMBRU FRATILA  MIHAI 21.06.2010 

10 MEMBRU RAITA  IOAN  MARCEL 01.11.2017 

 
FORMATII  DE  INTERVENTIE 

 

                                                               
ECHIPA  DE  STINS  INCENDII  DIN  LOCALITATEA  MANDRA 

1 SEF ECHIPA LEANCU GHEORGHE 09.02.2018 

2 SERVANT TINCU IOAN CATALIN 01,11,2017 

3 SERVANT LAZAR GHE-IOAN 16.04.2007 
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CENTRALIZATOR   SVSU  MANDRA 

Cu situatia incadrarii serviciului la data de 01.11.2019 
 
Nr. 

Crt. Denumire compartiment /Echipa  Nr. 

necesar 

Nr. 

existent 
Deficit Obs 

1  
Sef serviciu 

 

1 

 

1 

 

0 
Angajat  

 

 2 

 
Compartimente de  prevenire 
 

 
10 

 
10 

 
0 

 

Contracte de voluntariat 

  Mandra 
   Ileni 
   Rausor 
   Toderita 
   Sona 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

 

 

3 

 
Echipe pentru stingerea incendiilor 
 

 
20 

 
20 

 
0 

 

Contracte de voluntariat 

   Mandra 
   Ileni 
   Rausor 
   Toderita 
   Sona 

4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

 

 

4 

 

 
Echipe  pentru cercetare –  marcare a teritoriului  
afectat 
 

 
7 

 
7 

 
0 

 

Contracte de voluntariat 

    -  cercetare  
    -  marcare a teritoriului  
    -  artificier 

3 
3 
1 

3 
3 
1 

0 
0 
0 
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 5 
 
Echipa pentru avertizare – alarmare 
 

 
4 

 
4 

 
0 

 

Contracte de voluntariat 

6 
 
Echipa pentru deblocare – salvare 
 

 
5 

 
5 

 
0 

 

Contracte de voluntariat 

7 
 
Echipa pentru evacuare 
 

 
4 

 
4 

 
0 

 

Contracte de voluntariat 

 
  
Sanitar- veterinara 
 

 
3 

 
3 

 
0 

 

Fara contract de voluntariat (colaboratori) 

 
                                               

 Total angajati  
 

1 

 

1 

 

0 

 

                                                

Total voluntari   
 

50 
 

50 
 

0  
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JUDETUL BRASOV 
COMUNA  MANDRA              

                                                ANEXA 2 
                                   
 

                             CATALOG  LOCAL  
RISCURILE  SPECIFICE  COMUNEI  MÂNDRA ,  

GENERATOARE  DE  SITUAȚII DE  URGENȚĂ IN 2019 
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DA - DA DA -    DA DA - - DA DA DA DA 2965 1332 
 

                                                                                                                                                                                         Intocmit  
                                 Sef  SVSU , 
                                     BELEAUA ANDREI 
 
 
 

 
     PRESEDINTE CLSU                    SEF C.O.A.T. 
             PRIMAR          SECRETAR 

                                              TAFLAN IOAN ȘERBAN                                             GALEA  DORIN 
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 JUDETUL BRASOV                                                                                                                      anexa 5                                                                                                               
COMUNA MANDRA                                                                                                                                                                                                             APROBAT 
                                                                                                                                                                                                                                         PRESEDINTE C.L.S.U. 
                                                                                                                                                                                                                                                        PRIMAR 
                                                                                                                               

ORGANIGRAMA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI A PERSONALULI  
CARE ACȚIONEAZĂ ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ LA Comuna MÂNDRA 

 
 

                                                                                              Ș  
                               

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENȚĂ 
12 membrii 

CENTRUL OPERATIV CU ACVTIVITATE TEMPORARA 
5 membrii 

 
 

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 
50 membrii 

Sef SVSU     Beleaua Andrei 
 

Compartiment de prevenire 
 5 comp. cu 2 membri 

10 membrii 

Formatii de interventie, salvare si prim ajutor 
 

Echipe specializate -  5  
40 membrii 

 

  
  
 E

v
a

cu
a

re
 

   
1

 s
e

f 
e

h
ip

a
 

   
   

3
 m

e
m

b
ri

i 

 D
e

b
lo

ca
re

 –
sa

lv
a

re
 

1
 s

e
f 

e
ch

ip
a

 
4

 m
e

m
b

ri
i 

    

A
v

e
rt

iz
a

re
 -

 
a

la
rm

a
re

   
 

1
 s

e
f 

e
ch

ip
a

  
3

 m
e

m
b

ri
i 

S
ti

n
g

e
re

 a
 

in
ce

n
d

ii
lo

r 
 

5
 s

e
fi

 e
ch

ip
a

  
1

5
 s

e
rv

a
n

ti
 

C
a

u
ta

re
  s

i 
m

a
rc

a
re

  a
 

te
ri

to
ri

u
lu

i 
2

 s
e

fi
 e

ch
ip

a
 

5
 m

e
m

b
ri

i 



[Regulament SVSU Mandra]                                                                                                                                                                                                                                         Page 34 
 

JUDETUL  BRASOV                                                                                                                                                                                 APROBAT                                                                                                                                    
COMUNA MANDRA                                                                                                                                                               PREȘEDINTE CONSILIU LOCAL 
                                                    PRIMAR 
                                                                                                                                                                                  TAFLAN IOAN ȘERBAN 
 

Anexa 8 
 
 

Norma minima de dotare cu echipament de protectie  si de interventie a personalului Serviciului voluntar pentru situații de urgență 
de la Comuna Mândra in vederea obținerii Avizului de infintare si avizului pentru sectorul de competenta in conformitate cu  OMAI 
75/27.06.2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a 

serviciilor private pentru situații de urgență   
 

 
 
 
Nr 
crt 

 

Denumirea echipamentelor,  
de interventie 

Sef  
serviciu 

Compartiment  
de 

prevenire 

Echipa 
de stins 
incendii 

Echipa 
cautare 
marcare 

Echipa 
Avertizare  
alarmare 

Echipa 
deblocare- 

salvare 

Echipa 
evacuare 

 
Total 

1 Nr. de echipe pe comuna 1 - - 1 1 1 1 4 
Nr.de persoane 1 - - 7 4 5 4 20 

2 Nr. de echipe pe localitate  - 5 5 - - - - - 
Nr.de persoane - 10 20 - - - - 30 

Dotare echipe 
 

1 

Furtun tip C - - 30 - - - - 30 
Teava de refulare  - - 5 - - - - 5 
Aparat cu aer comprimat  - - 1 - - - - 1 
Lanterne - 10- 3 7 3 5 4 31 
Pichet  cu unelte pentru deblocare - salvare - - - - - 5 - 5 
Targa  - - - - - 5 1 6 
Vesta reflectorizanta  - 10 20 7 3 5 4 21 
Complet de protective CBRN - - - 3 - - - 3 
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Nr 
crt 

 

Denumirea echipamentelor  
 de interventie 

Sef  
serviciu 

Compartiment 
de 

prevenire 

Echipa 
de stins 
incendii 

Echipa 
Cautare 
marcare 

Echipa 
Avertizare  
Alarmare 

Echipa 
deblocare- 

salvare 

Echipa 
evacuare 

Total 

 
Dotare membrii echipe 

 
 

1 
 
Costum de protective tip pompier 
(per)/persoana 
 

1 10 20 7 4 5 4 50 

2 

 
Nr. necesar de cizme de protectie  tip 
pompier ( per)/persoana 
 

1 - 20 - - - - 21 

 
3 

 
Nr. necesar de braie tip pompier 
buc/persoana 
 

1 10 20 7 4 5 4 50 

 
4 

 
Nr. necesar de manusi protectie 
(per)/pers 
 

1 10 20 7 4 5 4       50 

 
 

5 
 

 
Nr. necesar de casca de protectie cu vizor 
buc/persoana 

1 - 20 - - - - 21 

 
Nr. necesar de casca de protectie 
buc / persoana 

- 10 - 7 4 5 4 29 

 
6 

 
Nr. necesar bocanci   
per /persoana. 
 

- 10 - 7 4 5 4 29 
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TABEL CENTRELIZATOR  

Cu sumele necesare in vederea completarii cu materiale de interventie si echipament de protectie 
 pentru personalul SVSU  conform OMAI 75/27.06.2019 

 
 

Nr. 
crt 

              
                      DENUMIREA PRODUS 
                              

 
 UM 

N
e

ce
sa

r 
 

E
x

is
te

n
t 

 

D
e

fi
ci

t 

   
   

   
   

   
   

   

V
a

lo
a
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i/

b
u

c 

    
   

   
   

V
a

lo
a

re
 

to
ta
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1 Costum de protectie tip pompier buc. 50 0 50 135 6750 
2 Cisme  tip pompier per. 21 0 21 120 2520 
3 Bocanci de protectie per. 29 0 29 150 4350 
4 Manusi  de  protectie  la  incendiu per. 50 0 50 20 1000 
5 Centuri  de  siguranta- brau tip pompier per. 50 0 50 150 7500 
6 Casca de protectie cu vizor buc. 21 0 21 155 3255 
7 Casca de protectie  buc. 29 0 29 130 3770 
8 Aparate de respirat cu aer comprimat buc 1 0 1 3500 3500 
9 Furtun  refulare  tip  C role  30 0 30 140 4200 

10 Teava  de  refulare tip TURA-P buc. 5 0 5 60 300 
11 Pichet  cu unelte pentru deblocare buc 5 0 5 220 1100 
12 Targi per. 5 2 3 80 240 
13 Lanterne buc. 31 0 31 15 465 
14 Vesta reflectorizanta buc. 21 15 6 20 120 

15 Complet de protective CBRN buc 3 0 3 300 900 
                                                                                                                                                                                           TOTAL 39.970 
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Echipamentul de protectie necesar membrilor altor structuri care intervin in Situatii de urgență,  
altele  decat cele din cadrul SVSU 

 
 
 

Nr 

Crt. 

 
Denumire compartiment de 
interventie 

 

 
Pelerină 

ploaie 
35lei/buc 

 

 
Cizme apa  

si norai      
 30 lei/ buc 

 
Căsti 

protectie 
20 lei/ buc 

 

 
Lanterne 

15 lei/buc 

 
Pret 
total 

 
 

1 

 
Comitetul local pentru situații de 
urgență – 
CLSU – 12 membrii 

 
12buc 

420 

 
12 buc 

360 

 
12 buc 

240 

 
12 buc 

180 

 
 
1200 

 
 

2 

 
Centrul operativ cu activitate 
temporală –  
COAT- 5 membrii 

 
4 buc 

175 

 
5 buc 

           150 
 

 
5 buc 

      100 

 
       5buc 

75 

 
 
500 

                                                                                                                                                                                                    
TOTAL 

 
1700 

 
                                             
 

                                                             SEF COAT                                                                                                                                                                        Intocmit, 
          SECRETAR                                                                                                                                                    Sef SVSU 

                                     GALEA DORIN                                                                                                                                                          BELEAUA ANDREI 




