
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA UMBRARESTI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT ARAREA nr. 18 
din 26.03.2020 

privind: reorganizarea Serviciului Public Voluntar pentru Situatii de Urgenta, de Categoria V 1 aflat In 
subordinea Consiliului Local al comunei Umbraresti ,judetul Galati, conform Ordinului MAl nr.75/2019 

initiator: Stoica Paraschiv , primarul comunei Umbraresti , judetul Galati; 
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare : 2012 din 17.03.2020 

Consiliul Local al comunei Umbraresti , judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara in data de 
26.03 .2020; 

Avand in vedere Referatul de aprobare inregistrat Ia nr. 2013117.03.2020 a! domnului Stoica 
Paraschiv , primarul comunei Umbraresti, judetul Galati ; 

A vand in vedere Raportul de specialitate inregistrat Ia nr. 2014117.03.2020 intocmit de 
compartimentul de resort din aparatul de specialitate a! primarului comunei Umbraresti; 

Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local ; 
Avand in vedere prevederile art.13 , lit. "d" din Legea nr.307/2006, privind apararea impotriva 

incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Avand in vedere prevederile art. I 0, Iit."b" din Legea nr.48112004, privind protectia civila, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Avand in vedere prevederile art.l, alin .( 4) din O.G. nr.88/200 1, privind infiintarea, organizarea si 

functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta , aprobata prin Legea nr.363 /2004, cu 
mod ificari le si completari le u lterioare; 

Avand in vedere prevederile art. 6, alin .( I) lit. "c" din Ordinul M.A.!. nr.163 /2007 pentru 
aprobarea Normelor Generale de aparare lmpotriva incendiilor; 

Avand in vedere art.3 alin.1 din Ordinu1 M.A.I nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de 
performanta privind constituirea, lncadrarea ~i dotarea Serviciilor voluntare ~i a serviciilor private pentru 
situatii de urgenta; 

Avand In vedere prevederi1e art. 129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) litera h) din Codul 
administrativ, aprobat prin O.U.G. nr.57/2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul art. 139 alin. (1) si art.196, a1in. (1), lit.a) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. 
nr.57/2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOT ARASTE: 

Art.l.Se aproba reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, de Categoria Vl 
aflat In subordinea Consiliului Local a! comunei Umbraresti , judetul Galati,conform Ordinului MAl 
nr.75/2019. 

Art.2. Se aproba Regulamentul de organizare si funqionare , organigrama si numarul de personal 
pentru Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Umbraresti , conform Anexelor I -2 care 
fac parte integranta din prezenta hotariire. 

Art.3. Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului Local nr.36 din 
28.08.2009. 

Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa Ia indep1inire de Primarul comunei Umbraresti prin ~eful SVSU. 
Art.S. (1) Prezenta hotarare se comunica Prefectuluijudetului Galati in vederea exercitarii controlului 

cu privire Ia I 'tate si lnspectoratului pentru Situatii de Urgenta "General Eremia Grigorescu" ajudetului 
Galati · cunostinta publica prin grija secretarului comunei ; 

Ia cunostinta publica se face prin afisarea Ia sediul Primariei comunei 
U a Primariei Comunei Umbraresti www.primaria-umbraresti.ro . 

li¥..1'' LJvlNTE DE SEDINT A, 

AIOAN . J 
/j) /J 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 

ANDRONIC }1EORGET A 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA UMBRARESTI 
PRIMAR 
Nr. 2013 din 17.03.2020 

REFERATDEAPROBARE 

La proiectul de hotarare privind reorganizarea Serviciului Public Voluntar pentru 
Situatii de Urgenta, de Categoria Vl aflat in subordinea Consiliului Local al 

comunei Umbraresti, judetul Galati, conform Ordinului MAl nr.75/2019 

Avand in vedere prevederile art. 13, lit."d" din Legea nr.307/2006, privind apararea 
impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, art. I 0, lit."b" din Legea 
nr.48112004, privind protectia civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. I , 
alin.(4) din O.G. nr.SS/2001, privind infiintare, organizarea si functionarea serviciilor publice 
comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata prin Legea nr.363/2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Ordinul MAl nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanta 
privind constituirea, lncadrarea ~i dotarea Serviciilor voluntare ~i a serviciilor private pentru 
situatii de urgenta, se infiinteaza serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta , denumite 
in continuare servicii de urgenta, ca structuri specializate in domeniul apararii impotriva 
incendiilor si al protectiei civile, subordonate autoritatilor administratiei public'e centrale si locale . 

Serviciile de urgenta voluntare se constituie ca servicii publice descentralizate in 
subordinea consiliilor locale ale municipiilor, oraselor si comunelor. 

Serviciile publice comunitare si Inspectoratul au ca scopuri principale: apararea vietii, 
bunurilor si mediului impotriva incendiilor si dezastrelor, precum si realizarea masurilor de 
protectie civila. 

Serviciile publice comunitare si Inspectoratul fac parte din fortele de protectie ale 
sistemului de securitate nationala. 

Serviciile de urgenta si Inspectoratul General asigura indeplinirea atributiilor specifice de 
protectie civila, de prevenire si stingere a incendiilor, precum si de gestionare a situatiilor de 
urgenta, potrivit competente1or stabi1ite prin legile in vigoare. 

Servicii1e publice comunitare voluntare se organizeaza in subordinea consiliilor locale. 
Activitatea serviciilor de urgenta voluntare constituite in subordinea consiliilor locale este 

condusa de profesionisti in domeniu, salariati ai administratiei publice locale. 
Conform art. I din OMAI nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind 

constituirea, incadrarea ~i dotarea Serviciilor voluntare ~i a serviciilor private pentru situatii de 
urgenta, 

(1) Serviciile voluntare # serviciile private pentru situaJii de urgenJi'i, denumite in continuare 
servicii voluntare # servicii private, sunt structuri specializate, altele dedit cele aparJinlind 
serviciilor de urgenJi'i profesioniste, organizate cu personal angajat #lsau voluntar, in scopul 
apiiriirii vieJii, avutului public $ilsau privat in situaJii de urgenJi'i. 

(2) Serviciile voluntare se constituie, potrivit legii, in comune, ora$e $i municipii, in 
subordinea consilii/or locale. 

Conform prevederilor art.21 din din OMAI nr. 75/2019 
"(1) Prin excepJie de Ia art. 19, in cazul uniti'iJilor administrativ-teritoriale amplasate Ia o 

distanJi'i mai micii de 20 kmfaJi'i de localitatea undefunctioneazii subunitiiJi din cadrul 
serviciilor profesioniste pentru situaJii de urgenJi'i, care au in dotare minimum douii 



locuit colective avute in evidenfli, consiliile locale au obligafia constituirii serviciului voluntar, 
minimum de tip VI. 

(2) Distanta previizutii Ia alin. (1) se miisoarii pe ciii de comunicatii rutiere, intre punctele 
care marcheazii km 0/centrul civic allocalitiifii de re~edinfii at unitiitii administrativ-teritoriale 
#eel allocalitiitii unde funcfioneazii serviciile profesioniste." 

Serviciul voluntar tip V 1 are in compunere: ~ef serviciu, compartiment pentru prevenire ~i 
echipe specializate; 

Seful serviciului voluntar trebuie sa 1ndeplineasca urmatoarele conditii: 
a) sa aiba avizul inspectoratului competent teritorial ; 
b) sa fie apt din punct de vedere fizic, medical ~i psihologic. 
Compartimentul pentru prevenire se dimensioneaza cu personal, astfel incat sa asigure: 
a) un specialist pentru toate institutiile publice ~i operatorii economici din subordinea consiliilor 

locale; 
b) un specialist la fiecare 500 de gospodarii ~i/sau cliidiri de locuit colective, in mediul rural; 

A vand in vedere evolutia legislativa in domeniul situatiilor de urgenta in sensul stabilirii 
de noi criterii de performanta se impune reorganizarea Serviciului Public pentru Situatii de 
Urgenta al Comunei Umbraresti. 

A vand in vedere cele prezentate propun spre dezbatere si aprobare Consiliului local, 
proiectul de hotarare privind reorganizarea Serviciului Public Voluntar pentru Situatii de Urgenta, 
de Categoria V 1 aflat in subordinea Consiliului Local al comunei Umbraresti , judetul Galati . 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA UMBRARESTI 
PRIMAR 
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta 
Nr. 2014 din 17.03.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotarare privind reorganizarea Serviciului Public Voluntar pentru 
Situatii de Urgenta, de Categoria V1 aflat in subordinea Consiliului Local al 

comunei Umbraresti, judetul Galati, conform Ordinului MAl nr.75/2019 

In temeiul dispozitiilor art.l36, alin. 1 din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr.5 7/2019, cu 
modificarile ~i completiirile ulterioare, Primarul comunei initiaza proiectul de hotarare privind 
reorganizarea Serviciului Public Voluntar pentru Situatii de Urgentii, de Categoria V 1 aflat In subordinea 
Consiliului Local a! comunei Umbraresti , judetul Galati. 

Serviciul Public Voluntar pentru Situatii de Urgentii a! comunei Umbraresti , judetul Galati se 
reorganizeaza conform prevederilor art.13, lit."d" din Legea nr.307/2006, privind apararea impotriva 
incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, art.] 0, lit."b" din Legea nr.481 /2004, privind 
protectia civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. I, alin .(4) din O.G . nr.88/2001 , 
privind infiintare, organizarea si functionarea serviciilor pub! ice comunitare pentru situatii de urgenta , 
aprobata prin Legea nr.363 /2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Conform prevederile art.l din Ordinul nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performantii 
privind constituirea, lncadrarea ~i dotarea Serviciilor voluntare ~i a serviciilor private pentru situatii de 
urgentii 

" (1) Serviciile voluntare ~i serviciile private pentru situafii de urgenJa, denumite fn continuare servicii 
voluntare # servicii private, sunt structuri specializate, altele decat cele aparjinand serviciilor de urgenta 
profesioniste, organizate cu personal angajat ~i!sau voluntar, fn scopul apiiriirii viefii, avutului public 
$ilsau privat fn situatii de urgenJa. 

(2) Serviciile voluntare se constituie, potrivit legii, fn comune, ora~e # municipii, fn subordinea 
consilii/or locale." 

Conform prevederilor art.2l din din OMAI nr. 75/2019 
"(1) Prin excepJie de Ia art. 19, fn cazul unitiijilor administrativ-teritoriale amplasate Ia o distantii mai 

mica de 20 kmfatii de localitatea undefunctioneazii subunitiiti din cadrul serviciilor profesioniste 
pentru situatii de urgenJii, care au fn dotare minimum douii autospeciale de stingere cu apii # spumii, 
indiferent de numiirul de gospodiirii ~ilsau cliidiri.de locuit colective avute fn evidenfa, consiliile locale 
au obligafia constituirii serviciului voluntar, minimum de tip Vi. 

(2) Distanta previizutii Ia alin. (1) se miisoarii pe ciii de comunicatii rutiere, fntre punctele care 
marcheazii km 0/centrul civic allocalitiitii de re~edintii al unitiiJii administrativ-teritoriale $i eel al 
localitiitii unde funcJioneazii serviciile profesioniste." 

Serviciul voluntar tip V 1 are in compunere: ~ef serviciu, compartiment pentru prevenire ~i echipe 
specializate; 

~eful serviciului voluntar trebuie sa lndeplineasca urmatoarele conditii : 
a) sa aiba avizul inspectoratului competent teritorial; 
b) sa fie apt din punct de vedere fizic, medical ~ i psihologic. 

Compartimentul pentru prevenire se dimensioneaza cu personal, astfellncat sa asigure: 
a) un specialist pentru toate institutiile publice ~i operatorii economici din subordinea consiliilor locale; 
b) un specialist Ia fiecare 500 de gospodarii ~i/sau cliidiri de locuit colective, In mediul rural; 

Se asigura o corecta incadrare in drept a starii de fapt motiv pentru care consider ca proiectul de 
hotarare este necesar, legal si oportun. 

Conform cu prevederile art. 129 , alin(7) litera "h" din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. 
nr.57/2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare, este de competenta Consiliului Local ca, sa dezbata 
si sa aprobe proiectul de hotarare privind reorganizarea Serviciului Public Voluntar pentru Situatii de 
Urgentii, de Categoria Y.l atlat In subordinea Consiliului Local al comunei Umbraresti , judetul Galati . 

SefS.V.S.U., 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA UMBRARESTI 
CONSILIUL LOCAL 
COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA 
BUGET-FINANTE, ADMINITRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 
AL COMUNEI, AGRICULTURA,GOSPODARIE COMUNALA, PROTECTIA 
MEDIULUI, SERVICII SI COMERT 

A VIZ 

In conformitate cu prevederile art. 125 alin.(l) lit.b) si ale art. 136 alin.(8) lit.c) din 
OUG nr. 57 din 3.07.2019, privind Codul administrativ, comisia s-a intrunit in sedinta pentru a 

analiza si aviza- Proiectul de hotarare privind reorganizarea Serviciului Public Voluntar pentru 
Situatii de Urgenta, de Categoria Vl aflat in subordinea Consiliului Local al comunei Umbraresti, 
judetul Galati, conform Ordinului MAl nr.75/2019 

Documentatia depusa pentru analiza si avizare cuprinde : 

Proiect de hotarare; 
Referat de aprobare 
Raport de specialitate 

Prin urmare, comisia de specialitate: 

Nu avizeaza; 
< A vizeaza favorabil, in forma propusa; 

A vizeaza favorabil , cu urmatoarele amendamente: 

,/" 
?' 

P . ldh 7 ., " rmectu e otarare cu ........... votun pentru 

CONDRACHE MARICEL - presedinte ---b~~------:~"-
POGOR IORDACHE - secretar -------}11-'----+-------if--r-

POPA lOAN - membru 
CUCOANES VIOREL - membru 
CALARASU COST ACHE - membru --------



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA UMBRARESTI 
CONSILIUL LOCAL 
COMISIA PENTRU INVATAMANT, SANATATE, CULTURA, 
PROTECTIE SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE SIDE AGREMENT 

AVIZ 

din 4 6-- c'·-) 2020 

In conformitate cu prevederile art. 125 alin.(l) lit.b) si ale art. 136 alin.(8) lit.c) din OUG 
nr. 57 din 3.07.2019, privind Codul administrativ, comisia s-a intrunit in sedinta pentru a 
analiza si aviza - Proiectul de hotarare privind reorganizarea Serviciului Public Voluntar pentru 

Situatii de Urgenta, de Categoria V1 aflat in subordinea Consiliului Local al comunei Umbraresti 
judetul Galati, conform Ordinului MAl nr.75/2019 

Documentatia depusa pentru analiza si avizare cuprinde : 

Proiect de hotarare; 
Referat de aprobare 
Raport de specialitate 

Prin urmare, comisia de specialitate: 

Nu avizeaza; 
~.A vizeaza favorabil, in forma propusa; 

A vizeaza favorabil, cu urmatoarele amendamente: 

Proiectul de hotarare cu .. tL .... voturi " pentru" 

+',..,....·· 
I _./"/ 

RUSU VALENTIN- presedinte -=~---=-=-,"==--,,-".,/~"' ----="~~ 
BULAI GEORGETA- secretar __ C~"' -~-:;g~:;;;;~~~---o:./-'---·· _~7 __ 

~A~g: J ~~:~J~; _m;:!~~u _ (_ .. 4fp-"'-·=·--_---_--.L_~---f.; __ -:-~_ .. __ 

~ /(./ 
LUPU SAVIN - membru 

I! 

I 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA UMBRARESTI 
CONSILIUL LOCAL 
COMISIA PENTRU ADMINISTRA TIE PUBLICA LOCALA 
APARAREA ORDINEI PUBLICE, A DREPTURILOR CETATENILOR 

AVIZ 

din ,-P_)) , 0 6 2020 

In conformitate cu prevederile art. 125 alin.(l) lit.b) si ale art. 136 alin.(8) lit.c) din OUG 
nr. 57 din 3.07.2019, privind Codul administrativ, comisia s-a intrunit in sedinta pentru a 

analiza si aviza- Proiectul de hotarare privind reorganizarea Serviciului Public Voluntar pentru 
Situatii de Urgenta, de Categoria VI aflat in subordinea Consiliului Local al comunei Umbraresti 
judetul Galati, conform Ordinului MAl nr.75/2019 

Documentatia depusa pentru analiza si avizare cuprinde : 

Proiect de hotarare; 
Referat de aprobare 
Raport de specialitate 

Prin urmare, comisia de specialitate: 

Ntt-a-vize-a-za; 
A vizeaza favorabil , in forma prop usa; 
A ¥i~ea2:a-fave·r-ae-i-l,e-t:H:t'rmffie-arel-e-amen4am€H:rte : 

······ ··· · ·· ·· ····· ··················· · ··· ·· ·· · · · · ··~·············· · ··············· ·· ·· ·· ····· ·· ·· · ······ ·· ·············· · ······ ·· · ··· · · ··· ·· ·· 

Proiectul de hotarare cu .. :>~': ..... voturi " pentru" 



ANEXA NR. 1 LA HOTARAREA NR. 18 DIN 26.03.2020 

ORGANIGRAMA 
$I NUMARUL DE PERSONAL ALE 

SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA DE TIPUL V1 
AL COMUNEI UMBRARESTI 

~EF SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA = 1 
TIRON FANEL ---" ::i ' ~ 

~ ~ 
COMPARTIMENT PREVENIRE FORMATIA DE INTERVENTIE = 1 

$EF COMPARTIMENT PREVENIRE - TIRON FANEL $EF FORMA"fiE DE INTERVENTIE - TIRON FANEL 
SPECIALI$TI PREVENIRE - PREOTEASA FLORIN 

- VASILIE NATALIA 
- STRATULAT IONEL 
- ZAHARIA MffiCA 
- BULAI COSTEL 

l l 
ECHIPA SPECIALIZATA PENTRU ECHIPA SPECIALIZATA IN DOMENIUL 

STINGERE INCENDII AVERTIZARE-ALARMARE-CAUTARE-

$EF ECHIPA SPECIALIZATA- DRUTA CORNEL-ANTON DEBLOCARE-SALVARE-EVACUARE 
MEMBRII ECHIPEI- OPREA VALENTIN $EF ECHIPA SPECIALIZATA- CONDRACHE MARICEL 

TAMBA VALI-VASILE MEMBRII ECHIPEI- NECULAI CORNEL 
TONU VIOREL 



ANEXA NR. 2 LA HOTARAREA NR. 18 DIN 26.03.2020 

REGULAMENTUL 
DE ORGANIZARE ~I FUNCJIONARE 

AL SERVICIULUI VOLUNTAR 
PENTRU SITUATII DE URGENTA , , 

TIPVl 

AL COMUNEI UMBRARESTI 



CUP R INS: (TIP Vl) 

DISPOZITII GENERALE 

1. Date referitoare Ia constituirea serviciului 
CAPITOLUL I voluntar 

2. Prezentarea succinta a activitatii serviciului In 
functie de tipurile de rise gestionate 
3. Alte date de interes eneral 

ORGANIZAREA SI ATRIBUTIILE 
SERIVCIULUI 

CAPITOLUL II 1. Conducerea ~i structura organizatorica 
2. Atributiile serviciului 
3. Atributiile compartimentului de prevenire 
4. Atributiile echi or · lizate 

ATRIBUTIILE PERSONALUILUI DIN 
STRUCTURA SERVICIULUI 

1. Atributiile ~efului serviciului 
2. Atributiile ~efului compartimentului pentru 

CAPITOLUL III prevenire 
3. Atributiile membrilor compartimentului pentru 

prevenire 
4. Atributiile ~efului formatiei de interventie 
5. Atributiile ~efului echipei specializate 
6. Atrib iile membrilor echi lor ializate 

DISPOZITII FINALE 

1. Obligatii privind sanatatea ~i securitatea In 
munca 

CAPITOLUL IV 2. Pregatirea personalului serviciului voluntar 
3. Echipamentul de protectie ~i uniforma 
4. Norma de dotare a serviciului voluntar 
5. Realizarea inte ·ei 



ANEXA NR. 2 Ia H.C.L. nr. 18 din 26.03.2020 

REGULAMENTUL 
de organizare ~i functionare a 

Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 
al comunei UMBRARESTI, judetul Galati 

Art. 1 - (1) Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta, denumit In continuare Serviciul 
Voluntar, este o structura specializata, alta decat cea apartinand serviciilor de urgenta 
profesioniste, organizata cu personal angajat ~i/sau voluntar, In scopul apararii vietii, avutului 
public §i/sau a celui privat impotriva incendiilor §i a altar calamitati, in sectorul de competenta al 
comunei Umbraresti, stabilit cu avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,General Eremia 
Grigorescu" al judetului Galati. 

(2) Constituirea, lncadrarea ~i dotarea serviciului de urgenta voluntar se realizeaza pe 
baza criteriilor de performanta elaborate de Inspectoratul General §i aprobate prin ordin al 
ministrului administratiei ~i internelor. Certificarea lndeplinirii criteriilor de performanta se 
realizeaza prin emiterea de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,General Eremia 
Grigorescu" al judetului Galati a avizului de lnfiintare, respectiv pentru sector de competenta a 
serviciului voluntar. 

(3) Organizarea §i functionarea serviciului de urgenta voluntar se stabile~te prin 
regulament aprobat de consiliul local care 1-a lnfiintat, cu respectarea criteriilor de performanta. 

Art. 2 - Serviciul Voluntar se constituie In subordinea Consiliului Local al comunei 
Umbraresti . 

Art. 3 - Structura Serviciului Voluntar ;;i dotarea sunt dimensionate In functie de 
principalele tipuri de riscuri generatoare de situatii de urgenta, grupate In functie de natura lor, 
conform H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de rise ;;i a Planului de analiza ~i 
acoperire a riscurilor. 

Art. 4- (1) Structura organizatorica cu numarul de personal este prezentata In Anexa nr. 
1 Ia prezenta Hotarare. 

(2) Incadrarea voluntarilor pe functii se va face pe baza unui contract, lncheiat In forma 
scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, lntre voluntar §i beneficiarul voluntariatului, voluntarii 
trebuind sa corespunda criteriilor stabilite prin actele normative emise In acest sens. 

Art. 5 - (1) Sectorul de competenta al Serviciului Voluntar al comunei Umbraresti este 
unitatea administrativ-teritoriala a comunei Umbraresti. 

(2) Asigurarea interventiei se va realiza 24 de ore din 24 de ore prin permanenta de Ia 
domiciliu. 



Art. 6 - (1) Pentru lndeplinirea atributiilor ce-i revin, autoritatile administratiei publice 
locale pot lncheia contracte ori conventii de colaborare pe baza de reciprocitate cu alte 
asemenea autoritati care au constituit servicii voluntare. 

(2) Pentru limitarea ~i lnlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta, autoritatile 
administratiei publice locale care au constituit servicii voluntare pot lncheia protocoale cu 
asociatii ce desfa~oara activitati In domeniu. 

(3) Serviciul voluntar solicita sprijinul entitatilor prevazute Ia alin. (1) $i (2) sau, dupa caz, 
interventia structurilor profesioniste de interventie al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 
,General Eremia Grigorescu" al judetului Galati, ori de d1te ori amploarea situatiei de urgenta 
depa~e~te capacitatea de raspuns a acestuia. 

Art. 7- Relatiile dintre structurile Serviciului voluntar sunt urmatoarele: 
A. Ierarhice: 
a) $eful Serviciului voluntar se subordoneaza primarului In calitate de pre~ed i nte al 

Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta $i are In subordine nemijlocita/directa lntregul 
personal din componenta Serviciului voluntar; 

b) $eful compartimentului de prevenire $i ~eful de formatie se subordoneaza ~efului 
Serviciului voluntar; 

c) $eful de formatie coordoneaza activitatea lntregului personal al formatiei; 
d) Servantii pompieri se subordoneaza $efilor echipelor specializate. 
B. Func!ionale: 
a) $eful Serviciului voluntar colaboreaza ~i conlucreaza cu celelalte structuri functionale 

din cadrul administratiei publice locale, pentru lndeplinirea atributiilor specifice, respectiv 
colaboreaza pe baza de reciprocitate cu alte servicii voluntare/private/profesioniste, ori de cate 
ori, amploarea situatiei de urgenta depa~e~te capacitatea de raspuns a serviciului voluntar; 

b) $eful Serviciului voluntar colaboreaza cu asociati i profesionale ~i organizatii 
neguvernamentale, In baza unor protocoale, pentru limitarea ~i lnlaturarea situatiilor de urgenta . 

C. Coordonare ~i control: 
a) $eful Serviciului voluntar organizeaza ~i coordoneaza activitatea compartimentului de 

prevenire cu privire Ia controlul respectarii masurilor de aparare lmpotriva incendiilor ~i protectie 
civila Ia constructiile ~i instalatiile tehnologice apartinand domeniului public ~i privat al unitatii 
administrativ-teritoriale, precum ~i Ia institutiile publice. 

Art. 8 - (1) Serviciul Voluntar este condus de catre ~eful serviciului, profesionist In 
domeniu, salariat al administratiei publice locale. 

(2) $eful serviciului voluntar trebuie sa lndeplineasca urmatoarele conditii: 
a) sa aiba avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,General Eremia Grigorescu" al 

judetului Galati; 
b) sa fie apt din punct de vedere fizic, medical ~i psihologic. 
Art. 9 - Serviciul Voluntar tip V1 are urmatoarea compunere: $ef serviciu, compartiment 

pentru prevenire $i o formatie de interventie compusa din echipe specializate. 



Art. 10 - Serviciul voluntar are urmatoarele atributii principale: 
a) desfa§oara activitati de informare §i instruire privind cunoa§terea §i respectarea regulilor 

§i a masurilor de protectie civila ~i de aparare lmpotriva incendiilor; 
b) verifica modul de aplicare a normelor, reglementarilor tehnice §i dispozitiilor care privesc 

protectia civila ~i apararea lmpotriva incendiilor, In domeniul de competenta; 
c) asigura interventia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor $i 

protectia persoanelor, a animalelor §i a bunurilor periclitate de incendii sau In alte situatii de 
situatii de urgenta I protectie civila. 

Art. 11 - Pe baza hotararii consiliului local §i In conditiile prevazute de lege, serviciul de 
urgenta voluntar poate presta, contra cost, catre orice persoana fizica sau juridica, fara a afecta 
lndeplinirea atributiilor, unele servicii cum sunt: 

a) supravegherea masurilor de aparare lmpotriva incendiilor Ia targuri, expozitii, manifestari 
cultural-sportive, activitati de filmare $i altele asemenea; 

b) transport de apa, evacuarea apei din subsolurile cladirilor sau din tantani; 
c) limitarea, colectarea sau lndepartarea unor produse poluante; 
d) efectuarea de lucrari Ia lnaltime; 
e) transport de apa. 

Art. 12 - Compartimentul pentru prevenire este campus din speciali$ti pentru prevenire 
§i are urmatoarele atributii principale: 

a) desfa§oara activitati de informare §i instruire privind cunoa~terea §i respectarea regulilor 
$i a masurilor de protectie civila ~i de aparare lmpotriva incendiilor; 

b) planifica §i realizeaza, potrivit legii, actiuni specifice, In vederea prelntampinarii, reducerii 
sau eliminarii riscurilor de producere a situatiilor de urgenta ~ i a consecintelor acestora, a 
protectiei populatiei, a mediului, a bunurilor ~i valorilor; 

c) desfa$oara activitati de control, asistenta tehnica de specialitate, verificarea ~i informarea 
preventiva a populatiei; 

d) asigura respectarea prevederilor actelor normative §i ale celorlalte reglementari privind 
apararea lmpotriva incendiilor §i protectia civila; 

e) identificarea, evaluarea §i analizarea pericolelor potentiale prin aprecierea posibilitatilor 
de aparitie a lor §i a consecintelor acestora asupra vietii oamenilor, mediului §i bunurilor 
materiale; 

f) con§tientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii dintre personalul care 
executa controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat $i alte persoane interesate 
sau implicate; 

g) informarea populatiei §i a salariatilor privind pericolele potentiale, precum §i modul de 
comportare In situatii de urgenta; 

h) Ia nevoie, sprijina formatia de interventie In actiunile de gestionare a situatiilor de 
urgenta. 

Art. 13 - Formatia de interventie este o structura specializata, condusa de un §ef de 
formatie, avand In compunere echipe specializate. 

Art. 14- Atributiile principale ale formatiei de interventie sunt urmatoarele: 
a) limitarea §i lnlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta; 
b) desfa§oara activitatea, potrivit legii, In vederea prelntampinarii, reducerii, gestionarii §i 

eliminarii situatiei de urgenta; 
c) asigura interventia operativa In cazul producerii unei situatii riP 11rnt:>nt:> 



Art. 15- Echipa specializata pentru stingere incendii se constituie numai pentru serviciile 
voluntare infiintate in cadrul unitatilor administrativ-teritoriale care nu au obligatia dotarii cu 
autospeciale de stingere cu apa ~i spuma. 

Art. 16 - Atributiile principale ale echipei specializata pentru stingere incendii sunt 
urmatoarele: 

a) asigura interventia pentru stingerea incendiilor sau pentru inlaturarea urmarilor situatiilor 
de urgenta, salvarea persoanelor, acordarea primului ajutor ~ i protectia persoanelor, a 
animalelor ~i a bunurilor periclitate de incendii sau In alte situatii de situatii de urgenta j 
protectie civila; 

b) executa recunoa~teri in sectorul de competenta, cu accent pe identificarea surselor de 
alimentare cu apa, mentinerea in stare de functionare a d3ilor de acces, a sistemelor de 
anuntare, alarmare, precum ~i de alimentare cu apa in caz de incendiu; 

Art. 17 - Echipa specializata pentru avertizare-alarmare-cautare-deblocare-salvare
evacuare are atributii in cazul situatiilor de urgenta determinate de toate tipurile de rise 
identificate in sectorul de competenta. 

Art. 18- Atributiile principale ale echipei specializata pentru pentru avertizare-alarmare
cautare-deblocare-salvare-evacuare sunt urmatoarele: 

a) actioneaza in cadrul formatiei de interventie, pentru salvarea ranitilor, a celor surpri n~i 
sub daramaturi sau blocati in cladiri avariate sau distruse; 

b) actioneaza pentru deblocarea cailor de acces spre obiectivele de interventie ~i pentru 
evacuarea ranitilor ~i sinistratilor; 

c) localizarea ~i limitarea avariilor Ia retelele de utilitate publica care prezinta pericol pentru 
personalul de interventie sau eel afectat; 

d) asigura transportul materialelor ~i hranei in cazul unor situatii de urgenta; 
e) asigura avertizarea/alarmarea populatiei cu mijloace specifice, premergator, pe timpul 

sau dupa producerea unei situatii de urgenta. 

Art. 19 - $eful serviciului voluntar are urmatoarele atributii: 
a) intocme~te ~i gestioneaza documentele de organizare ~i functionare a activitatii serviciului 

voluntar; 
b) planifica ~i conduce activitatea de pregatire a personalului serviciului voluntar; 
c) asigura respectarea prevederilor actelor normative In vigoare; 
d) controleaza aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor ~i protectie civila in 

sectorul de competenta; 
e) organizeaza ~i asigura desfa~urarea activitatilor de prevenire Ia nivelul localitatii, sub 

coordonarea primarului (anual, planifica activitatile de prevenire, prin Graficul de control ~ i 
Graficul de informare publica, pe baza Programului de masuri in vederea acordarii asistentei 
pentru prevenirea situatiilor de urgenta Ia gospodariile populatiei ~i evidentei operatorilor 
economici din subordinea consiliului local ~i a institutiilor publice din sectorul de competenta; 

f) verifica intretinerea autospecialelor, utilajelor ~i materialelor din dotare; 
g) conduce actiunile de interventie in limita competentelor stabilite; 



h) lntocme$te rapoartele de interventie; 
i) asigura lntocmirea planurilor operative de Ia nivelul unitatii administrativ - teritoriale 

(planuri de interventie $i/Sau de aparare, In functie de riscurile identificate in sectorul de 
competenta, planuri de cooperare, planul de evacuare In caz de situatii de urgenta, planul 
sectorului de competenta pe care sunt marcate zonele locuite, operatorii economici $i institutiile, 
sursele de alimentare cu apa, zonele greu accesibile $i vulnerabile Ia riscuri); 

j) verifica petitiile cetatenilor In probleme privind situatiile de urgenta ~i face propuneri 
primarului pentru solutionarea acestora; 

k) lnmaneaza primarului, saptamanal, toate documentele de control lncheiate In saptamana 
anterioara, In vederea constatarii contraventiilor ~i aplicarii sanctiunilor contraventionale, 
conform reglementarilor In vigoare; 

I) lntocme~te, semestrial, analiza activitatii de prevenire ~i a neregulilor constatate, pe care 
o supune dezbaterii consiliului local, ~i propune masuri pentru remedierea acestora (raportul de 
evaluare a capacitatii de aparare lmpotriva incendiilor ~i protectie civila); 

m) participa Ia elaborarea ~i aplicarea conceptiei de aparare lmpotriva incendiilor ~i protectie 
civila Ia nivelul unitatii administrativ-teritoriale; 

n) propune includerea In bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de 
aparare lmpotriva incendiilor ~i protectie civila, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea 
lmpotriva incendiilor ~i protectie civila ~i echipamente de protectie specifice; 

o) analizeaza respectarea lncadrarii In criteriile de constituire a serviciilor de urgenta 
voluntare; 

p) raspunde de pregatirea serviciului de urgenta voluntar, precum ~i de participarea acestuia 
Ia concursurile profesionale; 

q) acorda sprijin pentru participarea Ia concursuri a cercurilor tehnico - aplicative de elevi 
,Prietenii pompierilor" $i ,Cu viata mea apar viata"; 

r) lntocme~te Registrul istoric al serviciului voluntar; 
s) indepline~te functia de agent de inundatii (numit prin dispozitie a primarului) Ia nivelul 

unitatii administrativ teritoriale; 
t) colaboreaza permanent cu agentul hidrotehnic din cadrul unitatii de gospodarire a apelor 

pentru aspecte privind starea tehnica $i functionala a constructiilor hidrotehnice cu rol de 
aparare $i a cursurilor de apa de pe raza unitatii administrative - teritoriale; 

u) asigura, lmpreuna cu secretarul Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, 
centralizarea datelor privind urmarile fenomenelor hidrometeorologice periculoase avand ca 
efect producerea de inundatii, seceta hidrologica $i poluari accidentale pe cursuri le de apa; 

v) asigura, lmpreuna cu secretarul Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, lntocmirea ~i 
transmiterea rapoartelor operative In maxim 24 de ore de Ia declan$area evenimentului $i nu 
mai mult de 12 ore de Ia lncetarea fenomenului (pentru ultimul raport operativ); 

w) asigura, lmpreuna cu secretarul Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta , lntocmirea 
Planului local de aparare fmpotriva inunda_tiilor, fenomene hidrometeorologice periculoase avand 
ca efect producerea de inundap~ seceta hidrologic~ precum ~i incidentejaccidente Ia constructii 
hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa ~i poluari marine fn zona costiera; 

x) asigura lntocmirea periodica a unor actiuni de constientizare a populatiei asupra riscului 
pe care-1 prezinta inundatiile $i asupra masurilor care trebuie lntreprinse de fiecare cetatean 
pentru diminuarea pagubelor; 

y) asigura afi$area In locuri publice a extraselor din Planul local de aparare, a semnificatiei 
codurilor de culori pentru avertizarile meteorologice ~i hidrologice ~i a semnalelor de alarmare 
acustica a populatiei; 

z) asigura afi$area In locuri publice a extraselor din Planul de actiune fn caz de accident Ia 
barajul situat fn amonte de unitatea administrativ - teritoria!a transmis de catre Sistemul de 
Gospodarire a Apelor. 



Art. 20 - ~eful compartimentului pentru prevenire se subordoneaza $eful serviciului 
voluntar $i are urmatoarele atributii: 

a) coordoneaza desfa§urarea activitatilor de prevenire Ia nivelul localitatii; 
b) actioneaza cu fermitate pentru inlaturarea imediata a starilor de peri col pe care le 

constata ~i urmare~te rezolvarea lor operativa; 
c) stabile~te restrictii ~i interdictii Ia utilizarea sau efectuarea unor lucrari cu pericol daca nu 

se respecta prevederile normelor de prevenire ~i regulile de executare a lucrarilor cu rise; 
d) sprijina conducerile operatorilor economici din comuna In realizarea masurilor de protectie 

~i instruirea personalului In domeniul situatiilor de urgenta; 
e) informeaza conducerile operatorilor economici, ~eful serviciului voluntar, consiliul local 

imediat dupa ce a constatat nereguli grave, sau stari de pericol de incendiu, explozii sau 
accidente tehnologice; 

f) In cazul producerii unor situatii de urgenta, alerteaza serviciul voluntar ~i participa Ia 
nevoie, Ia limitarea ~i lichidarea situatiei de urgenta; 

g) consemneaza neregulile In carnetele cu constatarile rezultate din controale ( cele de Ia 
gospodariile populatiei) ~i In notele de control ( cele de Ia institutiile publice ~i operatorii 
economici din subordinea consiliului local, de Ia unitatile de lnvatamant ~i de Ia operatorii 
economici din sectorul de competenta, cu cares-au incheiat contracte de interventie); 

h) prezinta ~efului de serviciu carnetele cu constatarile rezultate sau notele de control; 
i) cunoa~te sensu! principiilor care stau Ia baza desfa$urarii activitatii de prevenire 

(principiul legalitatii, principiul impartialitatii ~i independentei, principiul confidentialitatii, 
principiul transparentei, principiul continuitatii $i gradualitatii); 

j) propune includerea In bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de 
prevenire, dotarii cu mijloace tehnice ~i echipamente de protectie specifice. 

Art. 21- Membrii compartimentului pentru prevenire au urmatoarele atributii: 
a) actioneaza cu fermitate pentru lnlaturarea imediata a starilor de pericol pe care le 

constata $i urmare$te rezolvarea lor operativa; 
b) stabilesc restrictii $i interdictii Ia utilizarea sau efectuarea unor lucrari cu pericol daca nu 

se respecta prevederile normelor de prevenire $i regulile de executare a lucrarilor cu rise; 
c) verifica dotarea $i starea tehnica a mijloacelor de prima interventie in caz de incendiu, 

sursele de alimentare cu apa (rezervoarele de apa de incendiu $i hidranti exteriori de incendiu) 
de Ia operatorilor economici $i cele apartinand comunei; 

d) controleaza locurile de munca unde se executa lucrari cu foe sau lucrari periculoase; 
e) sprijina conducerile operatorilor economici din comuna In realizarea masurilor de protectie 

$i instruirea personalului in domeniul situatiilor de urgenta; 
f) informeaza conducerile operatorilor economici, $eful serviciului voluntar, consiliul local 

imediat dupa ce a constatat nereguli grave sau stari de pericol de incendiu, explozii sau 
accidente tehnologice; 

g) urmare~te modul cum se respecta regulile privind interzicerea fumatului $i focului deschis 
In locurile stabilite; 

h) verifica mentinerea Iibera $i In stare de utilizare a cailor de acces pentru interventie $i de 
evacuare In caz de situatii de urgenta In sectorul de competenta; 

i) In cazul producerii unor situatii de urgenta, alerteaza serviciul voluntar ~i participa Ia 
nevoie, Ia limitarea ~i lichidarea situatiei de urgenta; 



j) consemneaza neregulile in carnetele cu constatarile rezultate din controale ( cele de Ia 
gospodariile populatiei) ~i in notele de control ( cele de Ia institutiile publice ~i operatorii 
economici din subordinea consiliului local, de Ia unitatile de invatamant ~i de Ia operatorii 
economici din sectorul de competenta, cu care s-au incheiat contracte de interventie); 

k) prezinta §efului de serviciu carnetele cu constatarile rezultate sau notele de control; 
I) cunoa~te sensul principiilor care stau Ia baza desfa~urarii activitatii de prevenire 

(principiul legalitatii, principiul impartialitatii §i independentei, principiul confidentialitatii, 
principiul transparentei, principiul continuitatii ~i gradualitatii). 

Art. 22 - Seful formatiei de interventie are urmatoarele atributii: 
a) se subordoneaza ~efului serviciului voluntar ~i indepline~te sarcinile date de catre acesta; 
b) pune in aplicare ordinele ~efului serviciului voluntar ~i asigura transmiterea acestora 

grupeijechipei din sector; 
c) face propuneri ~efului serviciului voluntar privind modul de actiune, necesarul de forte ~i 

mijloace; 
d) executa, impreuna cu ~efii echipelor specializate, recunoa~terea Ia locul interventiei, 

analizeaza riscurile ~i transmite datele necesare ~efului serviciului voluntar; 
e) dispune masurile necesare indeplinirii misiunii In sectorul repartizat; 
f) utilizeaza echipamentele de comunicatii; 
g) receptioneaza ~i transmite ordine, semne ~i semnale. 
h) asigura interventia operativa in cazul producerii unei situatii de urgenta. 
i) actioneaza cu fermitate pentru inlaturarea imediata a starilor de pericol pe care le 

constata ~i urmare~te rezolvarea lor operativa; 
j) verifica prezenta personalului, starea de functionare a mijloacelor tehnice de interventie, 

accesoriilor, echipamentului de protectie din dotarea subordonatilor; 
k) executa nemijlocit instruirea de specialitate in cadrul programului lunar, sau ori de d}te 

ori este nevoie a personalului din subordine; 
I) asigura respectarea intocmai de catre personalul din subordine a programului zilnic/lunar 

de activitate stabilit, ordinea ~i disciplina; 
m) mentine permanent legatura cu ~eful serviciului pe timpul executarii unor activitati I 

misiuni specifice in sectorul de competenta; 
n) lndepline~te ~i alte sarcini trasate de ~eful serviciului. 

Art. 23 - Seful echipei specializate are urmatoarele atributii: 
a) se subordoneaza ~efului formatiei de interventie ~i indepline~te sarcinile date de catre 

acesta; 
b) pune In aplicare ordinele ~efului formatiei de interventie ~i asigura transmiterea acestora 

membrilor echipei; 
c) manuie~te accesoriile, dispozitivele ~i utilajele din dotarea serviciului voluntar pentru 

lndeplinirea misiunilor primite; 
d) asigura ~i urmare~te executarea operatiunilor pentru desfa~urarea interventiei; 
e) pune in aplicare ordinele ~efului serviciului voluntar transmise direct sau prin ~eful 

sectorului; 
f) participa Ia recunoa~terea locului incendiului/situatiei de urgenta ~i da misiuni 

subordonatilor; 
g) asigura cercetarea initiala pentru identificarea prezentei substantelor periculoase; 
h) conduce actiunile echipei; 
i) aplica tehnici ~i tactici pentru stingerea incendiilor; 



j) informeaza ~eful sectorului despre schimbarile de natura operativa ce apar pe parcursul 
intervenj;iei; 

k) este ~eful echipei de salvare Ia ordinul ~efului serviciului voluntar; 
I) tine permanent legatura cu membrii echipei ~i cu ~eful de sector; 
m) ac:tioneaza Ia nevoie cu mijloace de prima interventie; 
n) utilizeaza echipamentele de comunicatii; 
o) receptioneaza ~i transmite ordine, semne ~i semnale; 
p) cunoa~te mijloacele specifice de alarmare ~i semnalele de alarmare, locurile de evacuare; 
q) lndepline~te ~i alte sarcini trasate de ~eful serviciului. 

Art. 24- Membrii echipelor specializate pentru stingere incendii au urmatoarele atributi i: 
a) se subordoneaza ~efului echipei ~i lndeplinesc sarcinile date de catre acesta; 
b) m§muiesc accesoriile, dispozitivele ~i utilajele din dotare pentru lndeplinirea misiunilor 

primite; 
c) executa tehnici de interventie adecvate pentru stingerea incendiului $i actioneaza prioritar 

pentru salvarea persoanelor; 
d) executa atributii specifice Ia tipul de utilaj pe care II deservesc; 
e) lndeplinesc atributiile specifice In cadrul echipei de cautare-salvare; 
f) aplica tehnici $i tactici pentru stingerea incendiilor; 
g) tin permanent legatura cu ~eful echipei ~i cu membrii acesteia; 
h) actioneaza Ia nevoie cu mijloace de prima interventie; 
i) se amplaseaza cat mai aproape de zona de ardere $i actioneaza direct pentru limitarea 

propagarii ~i lichidarii focarelor; 
j) sprijina, prin actiunea lor, activitatea de salvare a persoanelor ~i bunurilor; 
k) comunica orice modificare a situatiei operative ce se produce pe timpul misiunii; 
I) coopereaza ~i se protejeaza reciproc, urmarind permanent evolutia incendiului, existenta 

pericolului de producere a exploziilor sau pierderea capacitatii portante a elementelor de 
constructie (prabu~irea acestora); 

m) receptioneaza ~i transmite ordine, semne ~i semnale; 
n) se preocupa pentru cunoa$terea In detaliu a tuturor accesoriilor ~i materialelor din 

dotarea motopompei ~i/sau a celorlalte utilaje precum ~i modul de lucru cu acestea; 
o) -executa recunoa$teri pe raza unitatii administrativ - teritoriale cu accent pe sursele de 

alimentare cu apa, posibilitatea accesului de interventie; 
p) utilizeaza echipamentele de comunicatii. 

Art. 25 - Membrii echipelor specializate pentru avertizare-alarmare-cautare-deblocare
salvare-evacuare au urmatoarele atributii: 

a) se subordoneaza ~efului echipei $i indeplinesc sarcinile date de catre acesta; 
b) asigura sprijin In actiunile de interventie Ia calamitati sau dezastre ~i salvarea persoanelor 

aflate In pericol; 
c) Ia ordin, executa recunoa$teri $i semnalizeaza/delimiteaza zona de interventie; 
d) executa cautarea persoanelor cu mijloacele din dotare; 
e) asigura evacuarea, salvarea $i/Sau protectia persoanelor, animalelor ~i bunurilor ~i 

reducerea innpactului negativ asupra mediului; 
f) aplidi1 tehnici de salvare a persoanelor ~i manuiesc accesoriile din categoriile : scari 

manuale, descarcerare, taiat ~i demolat, salvare $i prim ajutor medical, alte accesorii diverrse; 
g) asigura sprijin In acordarea asistentei medicale de urgenta; 
h) asigura lntreruperea alimentarii cu energie electrica $i gaze naturale; 
i) asigura executarea desfacerilor sau a demolarilor; 



j) asigura protectia cailor destinate salvarii ~i evacuarii persoanelor, animalelor ~i bunurilor 
materiale, protectia instalatiilor ~i constructiilor situate In zona afectata; 

k) asigura iluminarea zonei de interventie; 
I) asigura transportul efectivelor ~i altar materiale Ia locul interventiei; 
m) asigura consolidarea elementelor de constructie care ameninta cu prabu$irea, executarea 

de treceri printre ~i peste daramaturi spre locul interventiei; 
n) ac:tioneaza In cadrul formatiei de interventie, pentru slavarea ranitilor, a celor surprin$i 

sub daramaturi sau blocati In adaposturi, cladiri avariate sau distruse; 
o) actioneaza pentru deblocarea cailor de acces spre obiectivele de interventie $i pentru 

evacuarea ranitilor $i sinistratilor; 
p) asigura avertizarea-alarmarea populatiei cu ajutorul mijloacelor specifice din dotare; 
q) localizeaza $i limiteaza avariile Ia retelele de utilitate publica care prezinta pericol pentru 

personalul de interventie sau eel afectat; 
r) asigura transportul materialelor $i hranei In cazul unor situatii de urgenta; 
s) utilizeaza echipamentele de comunicatii; 
t) cunosc in permanenta situatia evacuarii persoanelor $i bunurilor materiale. 

Art. 26- Personalul cu atributii de conducere a interventiilor: 
a) adopta tactici de interventie care sa aiba In vedere, cu prioritate, asigurarea securitatii 

proprii ~i a personalului din subordine prin amplasarea fortelor ~i mijloacelor astfel !neat sa 
existe permanent posibilitatea retragerii In conditii de siguranta In cazul producerii unor explozii, 
rabufniri de flacara, prabu~iri de elemente de constructie etc.; 

b) urmare~te folosirea echipamentelor ~i mijloacelor de protectie individuala adecvate 
situatiei respective; 

c) ia In considerare competentele personalului din subordine, In ceea ce prive~te executarea 
misiunilor1 avand In vedere aspectele ce vizeaza securitatea ~i sanatatea In munca. 

Art:. 27- Personalul cu atributii de executie: 
a) desfa~oara activitatea Ia interventie conform competentelor, execut2md doar operatiunile 

ordonate; 
b) exploateaza corespunzator autospecialele, utilajele, mijloacele ~i accesoriile din dotare; 
c) monitorizeaza permanent locul unde l~i desfa~oara activitatea, In vederea identificarii In 

timp util a unor factori care i-ar putea pune In pericol integritatea corporala, iar In cazul 
identificarii unor stfel de factori va lua masuri urgente de adapostirejevacuare, fara a a~tepta un 
ordin In acest sens. 

Art. 28 - Verificarea ~i folosirea integrala a echipamentului de protectie individual este 
obligatorie pentru lntregul personal participant Ia interventie. 

Art .. 29 - (1) Pregatirea personalului serviciului voluntar se realizeaza prin: programe de 
pregatire, instruiri, convocari, verificari, exercitii $i concursuri profesionale, care se cuprind In 
Pia nul de pregatire fn domeniul situa_tiilor de urgen_ta. 

(2) Coordonarea activitatii de pregatire a personalului serviciului voluntar se executa de 
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,General Eremia Grigorescu" al judetului Galati. 



(3) Programele de pregatire ~i exercitiile din Planul de pregatire fn domeniul situa_tiilor de 
urgen_ta prevazut Ia alin. (1) se stabilesc In functie de tipurile de rise identificate in sectorul de 
competenta ~i de particularitatile interventiei. 

Art. 30 - (1) Echipamentul de protectie ~i uniforma sunt inscriptionate, vizibi l, cu 
denumirea serviciului voluntar. 

(2) Numarul de telefon Ia care poate fi apelat Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta 
al comunei Umbraresti este 0733047162 , acesta fiind afi~at atat Ia sediul serviciului, cat ~i In 
zonele cu rise din sectorul de competenta. 

(3) Uniforma $i echipamentul de protectie se asigura, gratuit, potrivit prevederilor art. 39 
alin . (3) din Legea nr. 307/2006, republicata. 

baza normei orientative de dotare, serviciul voluntar l~i stabile~te propria 
norma de dotare In functie de tipul serviciului, riscurile identificate, precum ~i de 
tipuljcapacitatealdestinatia mijloacelor de interventie, astfellncat sa asigure: 

a) interventia operativa ~i gestionarea tuturor situatiilor de urgenta In functie de riscurile 
identificate; 

b) spatii pentru garare/revizie a mijloacelor de interventie; 
c) capacitatea maxima de lucru a utilajelor; 
d) lndeplinirea atributiilor ~i asigurarea protectiei personalului serviciului. 

(2) Componenta nominala a membrilor serviciului voluntar al comunei Umbraresti ~ i 
stabilirea normei proprii de dotare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, se va face 
prin Dispozitie a primarului comunei Umbraresti. 

Art. 32 - (1) Conducerea interventiei se asigura de catre primar, pana Ia finalizarea 
acesteia ori pana Ia sosirea structurilor profesioniste de interventie ale Inspectoratului pentru 
Situatii de Urgenta ,General Eremia Grigorescu" al judetului Galati. 

(2) Interventia se realizeaza gradual, astfel: 
a) alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anuntarealalertarea structuri lor 

profesioniste de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,General Eremia 
Grigorescu" al judetului Galati, precum ~i, dupa caz, a entitatii cu care a fost lncheiat contract, 
conventie de colaborare sau protocol; 

b) realizarea interventiei propriu-zise de catre serviciul voluntar; 
c) acordarea de sprijin Ia interventie, cu tehnica ~i personal specializat, de catre entitatea cu 

care a fast lncheiat contract, conventie de colaborare sau protocol; 
d) participarea Ia interventie, cu tehnica $i personal specializat, a structurilor profesioniste 

de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,General Eremia Grigorescu" al 
judetului Galati. 

- II-


