
ROMÂNIA  

JUDEȚUL ARAD,  

CONSILIUL LOCAL BELIU                                                              
                                                                    Anexa la  Hot rârea NR. 57/30.06.2017  

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI 

VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BELIU 

 

I. DISPOZI II GENERALE  

Art. 1. Serviciul Voluntar pentru Situa ii de Urgen  de categoria C I este înfiin at în baza 
Hot rârii Consiliului local Beliu îndepline te atribu iile în condi iile legii într-un sector de 

competen  ce reprezint  teritoriul unit ii administrativ-teritoriale Comunei Beliu, stabilit cu 

acordul Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen   al jude ului Arad.  

Art. 2. Func ia de ef serviciu voluntar pentru situa ii de urgen  se stabile te i se 
încadreaz  prin hot râre de consiliu local în mod obligatoriu, cu personal angajat, profesionist în 
domeniu conform art. 14, alin. (1) lit. a) din Ordinul Ministerului Administra iei i Internelor nr. 
96/2016, pentru aprobarea Criteriilor de performan  privind constituirea, încadrarea i dotarea 
serviciilor voluntare, cu modific rile i complet rile ulterioare.  

Art. 3. Serviciul Voluntar pentru Situa ii de Urgen  se constituie i func ioneaz  în scopul 
asigur rii acoperirii riscurilor poten iale din sectorul de competen , atât din punct de vedere 
preventiv pentru gospod riile individuale ale popula iei, cât i din punct de vedere opera ional. 
Activitatea serviciului se desf oar  în domeniul ap r rii vie ii, bunurilor i mediului împotriva 
incendiilor i dezastrelor, precum i realizarea m surilor de protec ie civil  conform O.M.A.I. nr. 
96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performan  privind constituirea, încadrarea i dotarea 
serviciilor voluntare, cu modific rile i complet rile ulterioare.  

  Art. 4.  Constituirea i dimensionarea structurii Serviciului Voluntar pentru Situa ii de 
Urgen  este f cut  pe baza urm toarelor criterii:  

a) tipurile de risc identificate i gestionate;  

  Riscuri naturale :    

1 Fenomene meteorologice periculoase 

a) Furtunile şi ploile torenţiale – se produc în special în sezonul cald, între 

lunil aprilie şi octombrie. 

Principalele efecte ale acestui fenomen pot fi: 

 Întreruperea aliment rii cu energie electric  a localit ţilor; 

 Avarierea locuinţelor, gospod riilor şi obiectivelor economico-sociale; 

 Distrugerea culturilor agricole; 

 Întreruperea reţelei de telefonie fix  

 Producerea de inundaţii; 

b) Fenomenul de grindin  – este specific sezonului cald şi însoţeşte fenomenul 



de ploaie torenţial  sau vijelie. 

Principalele efecte ale acestui fenomen pot fi: 

 Distrugerea culturilor agricole; 

 Avarierii la locuinţe, gospod rii şi obiectivelor economico-sociale; 

c) Fenomenul de secet  şi usc ciune – apare doar în anii secetoşi şi foarte 

calzi. 

M surile de intervenţie care se iau la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de 

Urgenţ   BELIU  în caz de secet  hidrologic  

 
În cazul situaţiilor concrete de producere a unor debite sc zute a resurselor de ap , se 

instituie situaţia de atenţie. 

Situaţia de restricţii se instituie atunci când resursele naturale  de ap  nu pot satisface 

cerinţele minime de ap , pentru funcţionarea la întreaga capacitate de producţie.  

M surile de intervenţie şi folosire a apei în perioade deficitare: 

  asigurarea cerinţelor de ap  pentru populaţie şi animalelor prin utilizarea raţional  a 

surselor de ap ; 

 asigurarea m surilor de paz  şi protecţie a izvoarelor şi surselor de alimentare cu ap  

pentru populaţie; 

 asigurarea rezervei de ap  pentru incendii în cazul producerii acestora; 

 supravegherea surselor potenţiale de poluare pentru evitarea producerii polu rilor 

accidentale; 

 se vor urm ri prin acţiuni de identificare a surselor suplimentare sau de rezerv , inclusiv 

apele subterane şi posibilitatea de captare din aceste surse; 

 se vor lua m suri de folosire raţional  a apei c tre utilizatori, în special pentru irigaţii, 

astfel încât pagubele economice s  fie minime precum şi de reducere a pierderilor de ap ; 

 se întocmeşte şi transmite un raport informativ la  C.J.S.U. Arad cu privire la evoluţia 

fenomenului şi a m surilor întreprinse 

d) Înz pezirile şi c derile masive de z pad  – se manifest  în momentul 

c derii unor cantit ţi mari de z pad  în timp foarte scurt 

Efecte posibile: 

 Întreruperea circulaţiei pe drumurile comunale; 

 Întreruperea aliment rii cu energie electric ; 

 Avarierii la locuinţe, gospod rii şi obiectivelor economico-sociale; 

 Izolarea localit ţilor 

             Inundaţiile 

 inundaţii- zone afectate, intravilanul şi gospod riile din localit ţile,BELIU,  
T G D U, VASILE GOLDI , 



şi în toate localit ile  înz peziri –zone afectate,drumurile comunale şi str zile aferente teritoriului 
administrativ precum şi drumul judeţean  
 Incendii de p dure – se produc de obicei Prim vara şi Toamna atunci când sunt 
cur ţate terenurile agricole prin arderea ,resturilor de fân şi de obicei se produc la marginile 
p durilor pe toata suprafata Comunei BELIU 
 Fenomene distructive de origine geologic  

- cutremure –comuna BELIU este o zon  cu grad sc zut de seismicitate 
neexistând pericole în acest sens. 
            -      alunec ri de teren – NU 
          Accidente hidrologice, Accidente chimice,Incendii de mas  Explozii,Avarii: 
            -      Industriale – Nu 

- De transport şi depozitare produse periculoase – Nu 

b) clasificarea localit ii din punct de vedere al riscului: zone de risc natural, 

c) num rul de locuitori din sectorul de competen ; - total COMUNA BELIU - locuitori 3022, 

- total gospod rii în comun  – 1057, 
                  REPARTIZARE PE LOCALIT TI:  Beliu -1712 persoane,  - 579 gospod rii, 
             T g d u- 513 persoane, - 179 gospod rii, 
             Bene ti -99 persoane,  - 37 gospod rii, 
             Bochia- 62 persoane, - 30 gospod rii, 
                      Secaci- 153 persoane – 61 gospod rii, 
             Vasile Goldi  – 483 persoane, -171 gospod rii, 
 d) c ile de comunica ii rutiere i gradul de practicabilitate al acestora;  

  Comuna Beliu este str b tut  de:   - drumul national : 792 
                                                    - drumul judetean : 792 A 
          - drumul judeţean : 793 B 
        Reteaua de cai ferate: 
     Nu exist . 
       Transportul aerian: 

 Pe teritoriul comunei  nu exista astfel de cai de transport 
        Retele si conducte magistrale care strabat localitatea: 

Retele de distributie energie electrica, conducte magistrale de alimentare cu apa  
 -  Transport rutier – D.E. – Nu 

-  Transport feroviar – Nu 
      -  Transport fluvial şi maritim - Nu 

-  Transport aerian - Nu 
 -  Transport prin reţele magistrale - Nu 
e) sursele de alimentare cu ap  pentru stingerea incendiilor;  

- hidran i (31 buc în Beliu i fântâni particulare,  Valea Beliului i Valea Medie  (nu exista 
rampa de alimentare)    
 

f) suprafa a sectorului de competen  : 9272 ha.  

 II. ORGANIZAREA I ATRIBU IILE SERVICIULUI  VOLUNTAR PENTRU SITUA II DE 
URGEN   

Art. 5 Conducerea i structura organizatoric :  



a. conducerea serviciului voluntar este exercitat  de c tre eful serviciului, compartimentul 
prevenire de eful compartimentului prevenire, iar a echipelor de interven ie, de c tre efii de 
echip ;  

b. eful Serviciul Voluntar pentru Situa ii de Urgen  are în subordine cele dou  componente 
(prevenire i interven ie) i r spunde de organizarea i desf urarea activit ii acestora în 
sectorul de competen ;  

c. în cadrul compartimentului de prevenire num rul de persoane cu atribu ii în acest sens este 
stabilit inându-se cont de urm toarele: un specialist pentru 200 de gospod rii (mediul rural); un 
specialist pentru 1000 de locuin e individuale sau gospod rii (mediul urban);  

d. echipele specializate sunt organizate astfel: 4 echipe specializate pe tipuri de riscuri identificate 

în sectorul de competen ;  

e. compartimentul de prevenire execut  controale de prevenire la gospod riile individuale i are 
în compunere: eful compartimentului de prevenire i un num r de 30 persoane, stabilit în 
func ie de  num rul de locuin e (gospod rii);  

f. echipele specializate de interven ie desf oar  activit i de interven ie func ie de natura 
situa iei de urgen  în sectorul de competen  stabilit sub conducerea nemijlocit  a efului 
serviciului;  

g. fiecare echip  de interven ie, salvare i prim-ajutor va avea în componen  5 voluntari ;  

Organizarea serviciului este prezentat  în Anexa la prezentul regulament – „Organigrama 

Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen ”.  

Art. 6 Atribu iile Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen  : a) desf oar  activit i de 
informare i instruire privind cunoa terea i respectarea regulilor i m surilor de prevenire a 
situa iilor de urgen ;  

b) aten ioneaz  cet enii asupra unor m suri preventive specifice în sezoanele de prim var  i 
toamn  în perioadele caniculare, sau când se înregistreaz  secet  prelungit ;  

c) supravegheaz  unele activit i cu public numeros de natur  religioas , cultural sportiv  sau 
distractiv , s rb tori tradi ionale i altele;  

d) intervine în cazul producerii unor situa ii de urgen  la unit ile din subordinea prim riei, la 
unit i de interes local, la locuin e, anexele acestora, p duri, planta ii i culturi agricole;   

e) execut  ac iuni pentru salvarea, acordarea primului ajutor i protec ia persoanelor i a 
bunurilor periclitate de incendii.  

III. ATRIBU IILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA SERVICIULUI VOLUNTAR   

Art. 7 eful serviciului voluntar  

a) r spunde de preg tirea, capacitatea de interven ie, disciplina i de întreaga activitate a 
serviciului;  

b) organizeaz  activitatea de control asupra respect rii normelor pentru prevenirea situa iilor de 
urgen   i prezint  periodic concluziile în fa a primarului ;   



c) asigur  instruirea membrilor serviciului voluntar privind cunoa terea i îndeplinirea atribu iilor 
ce îi revin;   

d) organizeaz  anun area i alarmarea membrilor serviciului voluntar în caz de urgen  public  i 
coordoneaz  activitatea de interven ie;  

e) întocme te planificarea i stabile te obiectivele controalelor ce se execut  în sectoarele de 
competen  ;  

f) face propuneri pentru schimbarea sau completarea efectivelor serviciului.  

Art. 8 Atribu iile efului compartimentului de prevenire  

a) conduce i coordoneaz  activitatea speciali tilor de prevenire;  

b) desf oar  activit i de control privind respectarea normelor de prevenire i stingere a 
incendiilor la unit ile din subordinea consiliului local ( coli, gr dini e, c mine culturale, 
dispensare, etc.) i la gospod riile cet enilor; c) desf oar  activit i de control asupra 
respect rii normelor de prevenire i stingere a incendiilor la operatori economici cu care s-au 

încheiat contracte; d) execut  instruirea periodic , pe linia situa iilor de urgen , a personalului 
din cadrul operatorilor economici cu care s-au încheiat contracte; e) în cooperare cu organele 

abilitate verific  la fa a locului solicit rile cet enilor cu  privire la înc lc rile legisla iei în vigoare 
i ia m suri pentru înl turarea neregulilor constatate;                         

Art. 9 Compartimentul de prevenire  

a) spunde de organizarea i desf urarea tuturor activit ilor de ap rare împotriva incendiilor i 
situa iilor de urgen , potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instruc iunilor i ordinelor în 
vigoare ;  

b) xecut  activit i de îndrumare i control în sectorul de competen , în scopul prevenirii 
riscurilor producerii unor situa ii de urgen ;  

c) laboreaz  i aduce la îndeplinire planurile privind activit ile de ap rare împotriva incendiilor 
anuale i lunare;  

d) ntocme te documenta ii i situa ii pe linia ap r rii împotriva incendiilor i în domeniul 
protec iei civile;  

e) spunde de asigurarea m surilor de protec ie a popula iei, bunurilor materiale, valorilor 
culturale i mediului înconjur tor, în domeniul situa iilor de urgen ;  

f) rezint  inform ri cu privire la realizarea m surilor pe linia  ap r rii împotriva incendiilor, a 
preg tirii i alte probleme specifice;   

Art. 10 eful echipei specializate  

a) organizeaz  activitatea de interven ie a echipei pe care o conduce;  

b) urm re te prezen a permanent  în sectorul de competen  a unui num r minim de voluntari 
pentru asigurarea interven iei în caz de urgen  public ;  

c) conduce activitatea echipei pe timpul interven iilor;  



d) informeaz  imediat eful serviciului voluntar în leg tur  cu situa iile deosebite constatate;  

e) urm re te împreun  cu cet enii asigurarea permanent  în localitate a c ilor de acces pentru 
situa ii de urgen  public .  

IV. COORDONAREA CONTROLULUI I ÎNDRUMAREA SERVICIULUI VOLUNTAR  

Art. 11 Rela ii de coordonare: a) activitatea serviciului voluntar pentru situa ii de urgen  este 
coordonat  de Primar în conformitate cu art. 14, lit. c) din Legea 307/2006, privind ap rarea 
împotriva incendiilor;  

b) Primarul stabile te m surile necesare acord rii asisten ei pentru prevenirea situa iilor de 
urgen  la gospod riile popula iei, asigur  preg tirea profesional , antrenarea i perfec ionarea 
personalului din Serviciul Voluntar pentru Situa ii de Urgen , precum i elaborarea i 
reactualizarea planurilor de r spuns ;  

c) periodic se va analiza în edin a Consiliului local, activitatea serviciului voluntar i se vor stabili 
m suri privind îmbun t irea capacit ii de r spuns în situa ii de urgen .  

 Art. 12 Rela iile de colaborare i cooperare: a) colaboreaz  cu celelalte compartimente din 
prim rie cu compartimentul protec ie civil  i P.S.I., cu Consiliul local i institu iile din unitatea 
administrativ-teritorial  pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;  

b) coopereaz  cu alte structuri abilitate pentru salvarea oamenilor, protec ia bunurilor materiale 
si valorilor din patrimoniul cultural;  

c) solicit  sprijinul altor for e pentru interven ii în sectorul de competen .  

 

V. GESTIONAREA PATRIMONIULUI SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUA II DE 
URGEN   

Art. 13 Modul de dotare, finan are, eviden  i control al patrimoniului:  

a) echipele specializate de interven ie vor avea în dotare mijloace ini iale, aparatur , echipament 
de protec ie, mijloace de transmisiuni, accesorii, substan e i alte materiale specifice, conform 
normelor de înzestrare elaborate de Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen ;  

b) Consiliul local va prevede în proiectul bugetului propriu resursele necesare în vederea 

organiz rii, înzestr rii, func ion rii i îndeplinirii atribu iilor legale de c tre Serviciul Voluntar 
pentru Situa ii de Urgen  i va exercita controlul folosirii acestuia conform art. 13, lit. f) din 
Legea 307/2006, privind ap rarea împotriva incendiilor,cu modific rile i complet rile ulterioare;  

c) finan area cheltuielilor curente i de capital aferente activit ii Serviciul Voluntar pentru Situa ii 
de Urgen  se asigur  din bugetul local în conformitate cu art. 13, lit. g, din Legea 307/2006 ;  

d) resursele bugetare prev zute mai sus se completeaz  cu venituri extrabugetare, dona ii, 
sponsoriz ri i alte surse potrivit art. 71 din Legea 481/2004, republicat , privind protec ia civil ;  

e) eviden a dot rii serviciului se va ine pe baza tabelului cu materiale i tehnic  existente;  

f) dotarea serviciului se asigur  de c tre consiliul local;  



g) mijloacele de interven ie ce pot fi folosite sunt: sting toare de diferite tipuri i capacit i, 
materialele din posturile fixe de incendiu, lope i, cazmale, m turi, g le i, accesoriile din dotarea 
hidran ilor subterani dup  caz; alte mijloace de interven ie func ie de specializarea echipelor de 
interven ie;  

h) mijloacele de interven ie se amplaseaz  la gospod riile voluntarilor în a a fel încât s  se 
asigure interven ia operativ  în caz de urgen  public  sau în alte locuri accesibile;  

i) în fiecare localitate se va institui un sistem de anun are a personalului voluntar i de alarmare a 
cet enilor în caz de situa ie de urgen  – clopot, siren , sonerie, voce, telefon dup  caz .  

VI. PREG TIREA PERSONALULUI SERVICIULUI VOLUNTAR  

Art. 14 Stabilirea modului de preg tire de specialitate i fizic  a personalului a) personalul 
voluntar va participa la cursuri de preg tire i atestare efectuate de Inspectoratul Jude ean 

pentru Situa ii de Urgen  ;  

b) personalul voluntar trebuie s  corespund  cerin elor de preg tire fizic  i psihic  i s  aib  
aptitudinile necesare în vederea îndeplinirii atribu iilor ;  

c) preg tirea de specialitate a personalului se face în baza planului de preg tire anual  i lunar  
întocmit pe teme i exerci ii;  

d) planul de preg tire cuprinde atât teme de prevenire i stingere cât i teme de protec ie civil  
în func ie de riscul existent în sectorul de competen  i activitatea echipelor specializate;  

e) la încadrare i anual personalul serviciului voluntar este supus controlului medical, în condi iile 
legii;  

  

VII. DISPOZI II FINALE  

 Art. 15 Completarea i modificarea prezentului regulament se face de c tre consiliul local al 
Comunei Beliu, la propunerea efului Serviciul Voluntar pentru Situa ii de Urgen .  Personalul 
angajat al Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen   se încadreaz  în condi iile de munc  
similare personalului serviciilor de urgen  profesioniste.  Prezentul regulament se completeaz  
cu alte prevederi legale în vigoare cu privire la normele P.S.I. i protec ie civil . Prezentul 
regulament se aplic  la toate ac iunile i activit ile efectuate de c tre Serviciul Voluntar pentru 
Situa ii de Urgen  i echipajele din satele apar in toare.  Prevederile regulamentului vor fi aduse 
la cuno tin a celor interesa i de c tre Serviciul Voluntar pentru Situa ii de Urgen  al Comunei 

Beliu.                                  

              

          ÎNTOCMIT 

               ȘEF SVSU  CHETA NICOLAE 

      PRESEDINTE SEDINTĂ 

           MIHOC IOAN 

 

VIZAT SECRETAR, 

ANA-MARIA BIRĂU 

 


