
 
DOCUMENTELE 

DE ORGANIZARE, DESFĂŞURARE ŞI CONDUCERE A ACTIVITĂŢII 
SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
 

    I. Dosarul privind organizarea şi înzestrarea serviciului voluntar pentru 
situaţii de urgenţă 
    I.1. Hotărârea consiliului local de înfiinţare, organigrama şi numărul de 
personal ale serviciului voluntar 
    I.2. Contractele de voluntariat încheiate între consiliul local şi voluntari 
    I.3. Contractele de intervenţie 
    I.4. Tabel nominal cu personalul, în funcţie de structurile din care acesta 
face parte, şi modul de înştiinţare 
    I.5. Tabel cu necesarul de tehnică, aparatură şi materiale, în funcţie de 
structura serviciului voluntar 
    I.6. Tabel cu materialele şi tehnica existente în dotare 
    I.7. Evidenţa referatelor prin care se solicită completarea dotării cu 
tehnică, aparatură şi materiale a serviciului voluntar, întocmite de şeful 
serviciului 
    I.8. Schema legăturilor de comunicaţii ale forţelor ce acţionează în cazul 
situaţiilor de urgenţă 
 
 
    II. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru 
situaţii de urgenţă 
 
 
    III. Dosar privind intervenţia serviciului voluntar 
    III.1. Planuri de intervenţie (de răspuns) în funcţie de riscurile identificate 
în sectorul de competenţă 
    III.2. Planuri de cooperare 
    III.3. Planul de evacuare în caz de urgenţă 
    III.4. Planurile sau schiţele localităţilor din sectorul de competenţă pe care 
sunt marcate zonele locuite, amplasarea agenţilor economici şi instituţiilor, 
sursele de alimentare cu apă, zonele greu accesibile şi vulnerabile la riscuri 
    III.5. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor 
 
 



    IV. Dosar privind pregătirea personalului 
    IV.1. Planul de pregătire profesională anuală şi lunară, pe teme şi exerciţii 
    IV.2. Registrul de evidenţă a participării la pregătirea profesională şi 
calificativele obţinute 
    IV.3. Planificarea exerciţiilor şi aplicaţiilor 
 
 
    V. Dosar operativ 
    V.1. Registrul cu note de anunţare şi de evidenţă a intervenţiilor 
    V.2. Organizarea intervenţiei pe ture de serviciu 
    V.3. Raportul de intervenţie 
 
 
    VI. Registrul istoric al serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 
 
 
    VII. Registrul de control 
 
 
    VIII. Programul de măsuri în vederea acordării asistenţei pentru 
prevenirea situaţiilor de urgenţă la gospodăriile populaţiei 
    VIII.1. Graficul controalelor la gospodăriile populaţiei 
    VIII.2. Carnetele cu constatările rezultate din controale 
    VIII.3. Graficul de informare publică 
 
 
    IX. Dosar tehnic 
    IX.1. Planul de asistenţă la autospecialele şi utilajele de intervenţie 
    IX.2. Dosarul tehnic al mijloacelor de înştiinţare-alarmare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



STRUCTURA-CADRU 
A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 
SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
 

Serviciile voluntare îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de 
organizare şi funcţionare, aprobat de consiliul local, cu avizul inspectoratului 

pentru situaţii de urgenţă judeţean. 
 
 

    CAP. 1 
    Dispoziţii generale 
 
    - hotărârea consiliului local de constituire a serviciului voluntar; 
    - prezentarea succintă a activităţii serviciului voluntar în funcţie de 
tipurile de risc gestionate; 
    - alte date de interes general. 
 
 
    CAP. 2 
    Organizarea şi atribuţiile serviciului voluntar 
 
    - conducerea şi structura organizatorică; 
    - relaţiile dintre structurile serviciului voluntar: 
        - ierarhice; 
        - funcţionale; 
    - organizarea pe ture a serviciului voluntar; 
    - atribuţiile serviciului voluntar: 
        - atribuţiile compartimentului/specialiştilor de prevenire; 
        - atribuţiile formaţiilor de intervenţie: 
            - atribuţiile grupelor de intervenţie; 
            - atribuţiile echipelor specializate; 
    - atribuţiile atelierului. 
 
 
    CAP. 3 
    Atribuţiile personalului din structura serviciului voluntar 
 
    - atribuţiile şefului de serviciu; 



    - atribuţiile şefului de compartiment/specialistului de prevenire; 
    - atribuţiile şefului formaţiei de intervenţie; 
    - atribuţiile şefului grupei de intervenţie; 
    - atribuţiile şefului echipei specializate; 
    - atribuţiile conducătorilor autospecialelor de intervenţie; 
    - atribuţiile mecanicului de utilaj; 
    - atribuţiile membrilor grupelor de intervenţie şi echipelor specializate. 
 
 
    CAP. 4 
    Coordonarea, controlul şi îndrumarea serviciului voluntar 
 
    - relaţiile de coordonare; 
    - relaţiile de control; 
    - relaţiile de cooperare; 
    - relaţiile de îndrumare. 
 
 
    CAP. 5 
    Gestionarea patrimoniului serviciului voluntar 
 
    - modul de finanţare, dotare, exploatare, întreţinere, evidenţă şi control al 
patrimoniului. 
 
 
    CAP. 6 
    Pregătirea personalului serviciului voluntar 
 
    - stabilirea modului de pregătire de specialitate şi fizică a personalului; 
    - participarea la cursuri de calificare şi atestare; 
    - participarea la concursurile profesionale. 
 
 
 
 
    CAP. 7 
    Dispoziţii finale 
 
    - dispoziţii privind obligativitatea cunoaşterii şi aplicării prevederilor 
regulamentului de către personalul serviciului voluntar; 



    - dispoziţii privind intrarea în vigoare a regulamentului. 
 
                               
 
 
 
              Serviciul voluntar îşi îndeplineşte atribuţiile, în condiţiile legii, într-
un sector de competenţă stabilit cu acordul inspectoratului pentru situaţii de 
urgenţă judeţean. 
              Teritoriul fiecărui sector de competenţă trebuie să fie acoperit, din 
punct de vedere al intervenţiei, în timpul de răspuns stabilit, cu cel puţin o 
autospecială de intervenţie. 
 


