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ORGANIGRAMA 

cu  numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenta din comuna Stalpeni 

Tip V1 

 

 În baza OMAI 75/2019  pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea 

şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, se constituie Serviciul 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de Tip V1, având următoarea componenţă: 

 

          A) PERSONAL ANGAJAT 

1. Şef serviciu -1 

 

B) PERSONAL VOLUNTAR 

 

I. Compartimentul pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă: 

- șef compartiment - 1 - un specialist pentru toate instituţiile publice şi operatorii economici 
din subordinea consiliilor locale 

                                 - un specialist la fiecare 500 de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective, în mediul rural  
(1 la 500 gospodarii)  -2005 gospodarii -4 

                    Conf. Art. 25 din OMAI 75/2019,  din compartimentul pentru prevenire poate face parte şi personalul 
grupei/grupelor de intervenţie/echipelor specializate 
 

II. Echipe specializate pe tipuri de riscuri: 

 

 1. Echipa stingere incendii -3 

- șef:1 

- servanți - pompier: 2 

 

2. Echipa avertizare- alarmare- căutare- deblocare- salvare- evacuare, cu atribuții în 

cazul situațiilor de urgență determinate de toate tipurile de risc identificate -3 

- șef: 1 

- servanți- pompier : 2 

                       

            PERSONAL ANGAJAT- 1 

                       PERSONAL VOLUNTAR- 7 

                       TOTAL S.V.S.U. - 8 

                                                                                    

*Notă:  

      Echipele specializate se constituie potrivit încadrării unităţilor administrativ teritoriale, instituţiilor 

publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de risc 

specifice, conform HG nr. 642/29.06.2005, iar dotarea acestora se va realiza pe baza normelor emise potrivit 

OMAI 75/2019, anexa 4. 

 

     Localitarea Stalpeni este  amplasata la o distanţă mai mică de 20 km faţă de orasul Mioveni , unde 

funcţionează Detasamentul de Pompieri Mioveni, care are în dotare minimum două autospeciale de stingere 

cu apă şi spumă, indiferent de numărul de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective avute în evidenţă 

,astfel consiliul local are obligaţia constituirii serviciului voluntar, minimum de tip V1. 

 

 

 

 



 

EXTRAS din   OMAI 75/2019  pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea 

şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă 
 
    ART. 19 
    (1) Serviciile voluntare se constituie în comune, oraşe şi municipii, în subordinea consiliilor locale, pe 
următoarele tipuri: 
    a) servicii tip V1 - la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale care au în evidenţă un număr de cel mult 1.000 de 
gospodării şi/sau clădiri de locuit colective; 
 
    ART. 20 
    În funcţie de tipul lor, serviciile voluntare au următoarea compunere: 

a) servicii tip V1: şef serviciu, compartiment pentru prevenire şi echipe specializate; 
 
    (1) Prin excepţie de la art. 19, în cazul unităţilor administrativ-teritoriale amplasate la o distanţă mai mică de 20 km 
faţă de localitatea unde funcţionează subunităţi din cadrul serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, care au în 
dotare minimum două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, indiferent de numărul de gospodării şi/sau clădiri de 
locuit colective avute în evidenţă, consiliile locale au obligaţia constituirii serviciului voluntar, minimum de tip V1. 
    (2) Distanţa prevăzută la alin. (1) se măsoară pe căi de comunicaţii rutiere, între punctele care marchează km 
0/centrul civic al localităţii de reşedinţă al unităţii administrativ-teritoriale şi cel al localităţii unde funcţionează serviciile 
profesioniste. 
 
 
    ART. 22 
    (1) Serviciul voluntar se încadrează cu personal angajat pe funcţiile specifice şi personal voluntar. 
    (2) Personalul angajat pe funcţii specifice deţine calificarea sau competenţele profesionale ale acelor funcţii, 
atestate potrivit reglementărilor în vigoare. 
    (3) Funcţia de şef serviciu voluntar se încadrează, în mod obligatoriu, cu personal angajat pe această funcţie, 
 
    ART. 23 
    Şeful serviciului voluntar trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
    a) să aibă avizul inspectoratului competent teritorial, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6; 
    b) să fie apt din punct de vedere fizic, medical şi psihologic. 
    ART. 24 
    Compartimentul pentru prevenire se dimensionează cu personal, astfel încât să asigure: 
    a) un specialist pentru toate instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea consiliilor locale; 
    b) un specialist la fiecare 500 de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective, în mediul rural; 
    c) un specialist la fiecare 1.000 de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective, în mediul urban. 
    ART. 25 
    Din compartimentul pentru prevenire poate face parte şi personalul grupei/grupelor de intervenţie/echipelor 
specializate, precum şi personalul care deţine competenţe certificate pentru a desfăşura activităţi de verificare, 
curăţare şi reparare a coşurilor de fum. 
 

    ART. 27 
    (1) Echipa specializată se constituie pentru: 
    a) stingere incendii, numai pentru serviciile voluntare constituite în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale care 
nu au obligaţia dotării cu autospeciale de stingere cu apă şi spumă; 
    b) avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare, cu atribuţii în cazul situaţiilor de urgenţă 
determinate de toate tipurile de risc identificate. 
    (2) Echipa specializată se încadrează cu minimum 3 persoane, care include şi şeful echipei specializate. 
 
 
 
 



DOTARE MINIMA SVSU: 
 
COSTUME TIP POMPIER -3 
APARAT AER COMPRIMAT-1+1 BUTELIE REZERVA 
In HCL SA SE SPECIFICE Km pana la ISU mai mica   de 20 km pt V1-art.21 
Daca exista risc chimic se face si echipa CBRN + dotare 
 
 
DOCUMENTE DE DEPUS LA ISU PT AVIZ SEF SVSU: 
 
-CI 
-CERTIFICAT COMPETENTA SEF SVSU 
COPIE CONTRACT DE MUNCA CA SEF SVSU –INCADRAT PE FUNCTIE 
CERERE 
 
 
 
 


