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H O T A R A R E  
Nr. 45/30.10.2018

privind împuternicirea persoanelor cu drept de semantura la Trezoreria Oneşti 
in numele si pentru Serviciul Public de Salubrizare

Consiliul Local Helegiu, întrunit în şedinţă de indata ă în ziua de 30.10.2018;
Analizând Expunerea de motive nr. 8098/10.10.2018 a Primarului comunei Helegiu -, 
Raportul de specialitate nr. 8097/10.10.2018 precut şi Avizul Comisiilor de specialitate 
din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 8651,8652 si 8653 din 29.10.2018;
Având în vedere prevederile :
- Ordinului 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
-ORDIN nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi 
repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru 
mediu şi bugetele locale

In temeiul dispoziţiilor art 36, alin.(6), lit „b”, raportat la alin.(4), lit.”a", art 45, alin. (2) lit 
„ a ” ,  art 4 8 ,  alin. (2) si artr. 115 alin(1) lit „b" din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicata cu modificările si completările ulterioare

Art.1 - Se împuterniceşte cu drept de semnătură la Trezoreria Oneşti, in numele si 
pentru Serviciul Public de Salubrizare :
-Domnul Guramba Tudor- sef serviciu -prima semănătură
- Domnul Toma Daniel - inspector sp.- a doua semnătură

Art. 2 - Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;
- Primarului comunei Helegiu;
- Serviciul Public de Salubrizare
- Trezoreria Oneşti
- persoanele nominalizatela art. 1.

HOTĂRĂŞTE:

Preşedinte de şedinţa 
Mi................................................................

- Nr. consilieri 15, prezenţi 13, voturi pentru 1



HOTĂRÂRE 
Nr.46/30.10.2018

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Helegiu nr.. 44/28.09.2018 pentru aprobarea 
nivelului pierderilor de apa de 18% aferente sistemului de alimentare cu apa statie tratare

apa bruta Darmanesti

Consiliul Local al Comunei Helegiu întrunit in ssedinta ordinara in data de 30.10.2018 
Având in vedere prevederile:
- Hota rare a Consiliului local Helegiu nr. 44/28.09.2018 pentru aprobarea nivelului pierderilor de 
apa de 18% aferente sistemului de alimentare cu apa statie tratare apa bruta Darmanesti 
-Adresa nr. 721/02.10.2018 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău înregistrata la 
primăria comunei Heelgiu sub nr. Prin care se solicita retragerea Hotărârii motivat de faptul ca 
Operatorului Regional SC CRAB SA nu a obtinut avizul ANRSC;
-Vazand expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 7549/25.10.2018, raportul 
comartimetului de specialitate nr. nr. 7550/25.10.2018 aviul comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliuuli local Helegiu nr8654,8655 si 8656 din 29.10.2018;

In baza dispoziţiilor art. 36 (2) Ut. „b” şi Ut. „d” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aproba revocarea Hotărârii Consiliului Local Helegiu nr. 44/28.09.2018 pentru 
aprobarea nivelului pierderilor de apa de 18% - aferente sistemului de alimentare cu apa statie 
tratare apa bruta Darmanesti.

Art. 2 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ, conform Legii nr.
544/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare, in 
termenul prevăzut de lege.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - 
ADIB, Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău, p[rimaruluincomunei Helegiu, şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică, în condiţiile legii.
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Preşedinte de şedinţa 
Mihaela Macovei



HOTĂRÂRE
Nr.47/30.10.2018

privind aprobarea Regulamentului privind Stabilirea Numărului Utilizatorilor Serviciului 
Public de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare

Consiliul Local al Comunei Helegiu, întrunit în şedinţa din data de 30.10.2018;
în baza prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local al Comunei Helegiu, 
nr. 17/30.04.2009 privind aprobarea participării Comunei Helegiu, din judeţul Bacău, în calitate 
de membru fondator la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare 
Bacău’’, precum şi ale Statutului „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare 
Bacău”;

Cunoscând prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor ADIS, Bacău nr. 
7/11.04.2018 privind aprobarea modelului de regulament privind Stabilirea Numărului 
Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare.

Având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare 
Bacău cu nr.2680/27.09.2018, înregistrată la Consiliul Local al Comunei Helegiu sub 
nr.7642/27.09.2018;

Văzând Expunerea de motive a Primarului comunei Helegiu nr.8286/17.10.2018, 
raportul nr. 8287/17.10.2018 al Serviciului Public de Salubrizare Helegiu, precum şi rapoartele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Helegiu 86578, 8658 din 29.10.2018;

în temeiul art.45, alin.(1), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aproba Regulamentul privind Stabilirea Numărului Utilizatorilor Serviciului 
Public de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare conform Anexei nr. 1, 
care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
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Art.2. Se împuterniceşte primarul Comunei Helegiu, prin Aparatul de Specialitate din 
cadrul Serviciului Public de Salubrizare cu punerea în aplicare a prezentei Hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate la art.2, Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului Judeţului Bacău şi va fi adusă 
la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.

Preşedinte de şedinţa



H O T Ă R Â R E  
Nr.48/30.10.2018

Privind Reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei
Helegiu, judeţul Bacău

Consiliul local HELEGIU, judeţul Bacău, intrunit in şedinţa ordinara din 30.10.2018 
Având în vedere

Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 8083/10.10.2018, raportul de 
specialitate înregistrat sub nr. 8084 /10.10.2018, întocmit de sef SVSU precum si avizele 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu 8660,8661 si 8662 din 29.10.2018; 

Luând in considerare prevederile:
- art. 10, Ut. „b” din Legea Nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă (Publicată în 

Monitorul Oficial Nr. 1.094/24.11.2004);
- art. 5, al.(1) din Ordonanţa Guvernului României nr.88/30.08.2001 (Publicată în Monitorul 
Oficial Nr. 544/01.09.2001), aprobată prin Legea nr. 363/07.06.2002 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă (Publicata 
în Monitorul Oficial Nr. 44 7/07.06.2002);
- art. 1 din O.M.I.R.A. Nr. 195/20.04.2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 
structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă (Publicat în 
Monitorul Oficial Nr. 288/02.05.2007);
- art. 13, litera “d”si art. 14, Ut. din Legea nr. 307 din 12 iulie 206, privind apărarea împotriva 
incendiilor (Publicata in Monitorul Oficial Nr. 633/21.07.206);
- art. 6, lit. “c" din O.M.A.I. Nr. 163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare 
împotriva incendiilor, (Publicat in Monitorul Oficial Nr. 216/29.03.2007).

In temeiul art. 38, al. (2), lit.’’e”, 7c” “n" si „q”, ale art.46, al. (1) si ale art. 68, al. (1) din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 - Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, de Categoria I, 
în subordinea Consiliului local al Comunei Helegiu, judeţul Bacău conform anexei nr. 1 si nr. 2, 
parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 2 - Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al Comunei Helegiu, judeţul Bacău este 
condus de 1 (unu) Sef Serviciu, profesionist în domeniu.
Art. 3- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al Comunei Helegiu, judeţul Bacău este 

încadrat cu un număr de 29 persoane, din care 1 angajat şi 28 voluntari, după următoarea 
structura:

- 1 (unu) Compartiment pentru prevenire, cu un număr de 10 specialişti pentru prevenire, 
care au ca principală atribuţie prevenirea apariţiei stărilor potenţial generatoare de situaţii de 
urgenţă pe întreg teritoriul sectorului de competenţă, stabiliţi astfel:

- pentru instituţiile publice si operatorii economici din subordinea Consiliului local, un 
specialist

- 1 (una) Formaţie de intervenţie, avand un număr de 5 persoane, (voluntari), constituita 
in vederea limitării si înlăturării urmărilor situaţiilor de urgenta pe întreg teritoriul sectorului de 
competenta, fiind compusa din:

- 1 (unu) Sef formaţie intervenţie 
- Echipe specializate, compuse din:
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- 1 (una) echipa specializata pentru intervenţie in caz de incendiu;
. - 1 (una) echipa specializata in domeniul instiintare-alarmare;
- 1 (una) echipa specializata in domeniul evacuare;
- 1 (una) echipa specializata în domeniul sanitar;

Art.4 - Componenta nominala a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 
Comunei Helegiu, judeţul Bacău, dotarea echipei specializate pentru intervenţie in caz de 
incendiu, precum si a celor 4 (patru) echipe specializate, se va face prin Dispoziţie a primarului 
Comunei Helegiu, judeţul Bacău, în termen de 10 (zece) zile de la data aprobării prezentei 
Hotărâri a Consiliului Local al Comunei Helegiu, judeţul Bacău, urmând a fi trimisa spre avizare 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta „Maior CONSTANTIN ENE”, al judeţului Bacău, 
conform anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare .
Art,. 5 Se aprobă “Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Voluntar pentru 
situaţii de urgenţă “, în forma prezentată în Anexa 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Primarul Comunei Helegiu, judeţul Bacău va asigura aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei Hotărâri.

Preşedinte de şedinţa 
Mihaela Macovei

- Nr. consilieri 15, prezenţi 13, voturi pentr



Anexa nr. 1
La HCL nr.48/30.10.2018

O R G A N I G R A M A
SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENTA AL COMUNEI HELEG1U



Anexa nr. 2
La HCL nr.48/30.10.2018

Componenta
SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENTA

ŞEF SERVICIU: ______________________ |______
Şef serviciu 1

COMPARTIMENT PENTRU PREVENIRE :

Sef compartiment pentru 
prevenire 1

Specialişti pentru 
prevenire* 10

TOTAL 11

FORMAŢIE DE INTERVENŢIE:
Sef formaţie de intervenţie, 
salvare si prim ajutor 1

TOTAL 1

ECHIPE SPECIALIZATE

1 (una) echipa specializata pentru intervenţie in caz de INCENDIU, formată din
Şef echipă specializata 1
Servant 1
Servant 1
Servant 1
Servant 1

TOTAL 5
1



1 (una) echipa specializata in domeniul ÎNŞTIINŢARE - ALARMARE, formată din:

Servant (sef echipa specializata electromecanic) 1
Servant (clopotar Biserica din satul Bratila) 1
Servant (clopotar Biserica din Satul Helegiu j 1
Servant (clopotar Biserica din Satul Deleni 1
Servant (clopotar Biseruca Dragugesti 1

TOTAL 5

1 (una) echipa specializata in domeniul EVACUARE, formată din:

Şef echipă specializata (salvator) 1
Servant (salvator) 1
Servant (salvator) 1
Servant (salvator) 1

TOTAL 4

1 (una) echipă specializata in domeniul SANITAR, formată din:

Şef echipă specializata (asistent medical) 1
Servant (şofer-sanitar) 1
Servant (soră de cruce roşie) 1

TOTAL 3

2



Anexa nr. 3
La HCL nr.48/30.10.2018

TABEL CU ÎNCADRAREA NOMINALĂ A 
SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENTA

i Nr 
crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de muncă Adresa Telefon acasă Telefon

serviciu

SEF SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENTA

t Vlad Cătălin Şef serviciu Primaria Helegiu Oneşti 0723067650

COMPARTIMENT PENTRU PREVENIRE :

2
Hirjanu Adriean Sef compartiment 

pentru prevenire Primaria Helegiu Helegiu 0787886700

3 Vatamanu Daniel

Specialist pentru 
prevenire pentru 
instituţiile publice

- Deleni

4 Enea Marian
Specialist pentru 
prevenire Primaria Helegiu Helegiu 0749618102

5 Enea Mihai
Specialist pentru 
prevenire ABA Şiret Helegiu 0742096555

6 Popa Niculae Gabriel
Specialist pentru 
prevenire - Dragugesti

7 Mican Florin
Specialist pentru 
prevenire Dragugesti 0743135238

8 Potimiche Gheorghe
Specialist pentru 
prevenire Pensionar Dragugesti

9 Rusu Ion
Specialist pentru 
Prevenire Pensionar Dragugesti 0766485607

l



10 Dobritoiu Nicolai
Specialist pentru 
Prevenire

Deleni

11 Costea Emilian
Specialist pentru 
prevenire

Bratila

FORMAŢIE DE INTERVENŢIE:

12 Ilie Nicolae D. Sef formaţie de 
intervenţie Primaria Helegiu Helegiu 0767300854

ECHIPE SPECIALIZATE

ECHIPA SPECIALIZATA PENTRU INTERVENŢIE IN CAZ DE INCENDIU

13 Dascalu Vasile
Şef echipă 
specializata Primaria Helegiu Helegiu 0745671053

14 Istudor Sandu Servant Primaria Helegiu Deleni 0746913571
15 Checherita Valerica Servant Primaria Helegiu Helegiu 0741201288
16 Enia loan Servant Primaria Helegiu Helegiu 0742518303
17 Mocanu Neculai Servant Primaria Helegiu Dragugesti 0785681260

ECHIPE SPECIALIZATE IN DOMENIUL ÎNŞTIINŢARE - ALARMARE

18 Popa Neculai

Şef echipă
specializata
(electromecanic)

Şcoala Helegiu Deleni

19 Hie Emanuel
Servant
(electrician) — Helegiu 0767300854

20 Popescu Vasile

Servant (clopotar 
Biserica clin Satul 
Helegiu)

Pensionar Helegiu 0745608322

2 1 Miron Gelu

Servant (clopotar 
Biserica din Satul De) 
Deleni)

Deleni 0747584859

22 Anghel Ion

Servant (clopotar 
Biserica din Satul 
Dragugesti

Dragugesti 0765715909
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ECHIPE SPECIALIZATE IN DOMENIUL EVACUARE

23 Cuibar Constantin

Şef echipă
specializata
(salvator)

Helegiu Primaria Helegiu 0755641929

24 Popa Vasile Servant (salvator) Helegiu Primaria Helegiu 0761148146
25 Mocanu Constantin Servant (salvator) Dragugesti Primaria Helegiu 0765468857
26 Zugravu Marius; Servant (salvator) Deleni Primaria Helegiu 0740895850

ECHIPE SPECIALIZATE IN DOMENIUL SANITAR

27 Bulaiasa Elena Şef echipă 
specializata 
(asistent medical)

CMI Ilea Mihaela - 
Helegiu

Deleni 0726815218

28 Popescu Gelu Servant 
(şofer-sanitar)

Primaria Helegiu Bratila 0744400183

29 Guramba Tudor Servant Primaria Helegiu Helegiu 0741655037
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Anexa la HCL nr.4.la HCL nr. 48/30.10.2018

R E G U L A M E N T
De ORGANIZARE Şl FUNCŢIONAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII

DE URGENŢĂ

Cap.1. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Criterii generale
Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă este o structură specializată, cu o 

dotare specifică care se constituie în subordinea consiliului local, destinat să execute 
activităţi de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în sectorul de 
competenţă, asigură coordonarea de specialitate a activităţilor de apărare împotriva 
incendiilor şi de protecţie civilă, îndeplineşte atribuţiile de prevenire a riscurilor producerii 
unor situaţii de urgenţă, prin activităţi de îndrumare şi control, intervine în timp oportun pentru 
limitarea sau înlăturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă şi să efectueze acţiuni de ajutor 
şi salvare a oamenilor şi a bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte 
structuri abilitate pentru asemenea situaţii.

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă îşi îndeplineşte atribuţiile legale şi 
prestează servicii într-un sector de competenţă stabilit cu acordul Inspectoratului pentru 
situaţii de urgenţă „Mr. Constantin Ene” al judeţului Bacău.

(2) Sectorul de competenţă cuprinde obligatoriu teritoriul localităţii
(3) Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă poate încheia contracte pentru 

asigurarea intervenţiei în situaţii de urgenţă cu alte servicii voluntare sau private pentru 
situaţii de urgenţă cu acordul Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă „Mr. Constantin Ene” al 
judeţului Bacău, în condiţiile legii.

Constituirea şi dimensionarea structurilor serviciilor voluntare pentru situaţii de 
urgenţă se face pe baza următoarelor criterii:

a) tipurile de risc identificate în sectorul de competenţă;
b) clasificarea localităţilor din punct de vedere al riscului;
c) numărul de locuitori din sectorul de competenţă;
d) căile de comunicaţii rutiere şi gradul de practicabilitate a acestora;
e) sursele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor;
f) suprafaţa sectorul de competenţă;
g) măsurilor stabilite în Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, Planul de intervenţie 

(de răspuns) în funcţie de riscurile identificate în sectorul de competenţă, planul de 
cooperare, Planul de evacuare în caz de urgenţă;

înfiinţarea, extinderea sau restrângerea activităţii, precum şi desfiinţarea unui Serviciu 
voluntar pentru situaţii de urgenţă se face numai cu avizul Inspectoratului pentru situaţii de 
urgenţă „Mr. Constantin Ene” al judeţului Bacău.

Cap. 2 ORGANIZAREA Şl ATRIBUŢIILE SERVICIULUI VOLUNTAR

Art. 2 Conducerea şi structura organizatorică
A. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă înfiinţat/organizat în subordinea 

consiliului local Helegiu, este condus de un şef, profesionist în domeniu şi are în structură:
a. compartiment/specialişti pentru prevenire (inspectori de specialitate în domeniul 

apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile);
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b. încăpere pentru personal;
c. încăpere activităţi administrative;
d. magazie pentru materiale;

B. Organizarea
- conform Anexei nr. 1 “Organigrama Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă”

C. Personalul
Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă se încadrează cu persoane 

apte de muncă, cu vârsta cuprinsă între 1 8 - 6 5  ani, femei şi bărbaţi, pe bază de cerere 
scrisă ca voluntar.

Personalul va fi asigurat cu voluntari care îndeplinesc următoarele
condiţii:

- persoane apte de muncă, cu o condiţie fizică şi stare de sănătate bună.
- care manifestă interes şi disponibilitate pentru această activitate.
- persoane apte medical pentru activităţi cu solicitare fizică şi psihică crescută. ( vor 

prezenta adeverinţă de sănătate).
- persoane care nu deţin funcţii, care prin specificul lor necesită prezenţa la locul de 

muncă în caz de dezastre.
- persoane verificate şi atestate de către instituţiile abilitate, pentru acţiunile de 

intervenţie;

Drepturile personalului ce încadrează Serviciul voluntar pentru situaţii de 
urgenţă sunt următoarele:

- participă activ la elaborarea şi derularea programelor în considerarea cărora a 
încheiat contratul.
- beneficiază gratuit de asigurare de viaţă şi pentru accidentele care au survenit pe 
timpul participării la acţiuni de intervenţie sau şedinţelor de pregătire.
- beneficiază gratuit de asistenţă medicală, medicamente, spitalizare şi de pensia 
pentru accidente sau bolile ce au survenit pe timpul participării la acţiuni de 
intervenţie sau al şedinţelor de pregătire.
- li se asigură mijloace de transport şi de protecţie pe timpul pregătirii sau 
desfăşurării acţiunilor de intervenţie .
- beneficiază gratuit de hrană şi de cazare pe timpul participării la acţiunile de 
limitare şi înlăturare a efectelor dezastrelor.
- beneficiază de titluri onorifice, decoraţii, premii, în condiţiile legii.

Obligaţiile personalului ce încadrează Serviciul voluntar pentru situaţii 
de urgenţă sunt următoarele:

sa îndeplinească sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului; 
sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii 

de voluntariat;
sa participe la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de către 

beneficiarul voluntariatului;
sa ocrotească bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de voluntariat.

Art. 3 Relaţiile dintre structurile serviciului
Activităţile ce se desfăşoară pentru acoperirea riscurilor potenţiale în sectorul de 

competenţă atât din punct de vedere preventiv, cât şi din punct de vedere operaţional la care 
participă Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă vor fi organizate de Comitetul 
Local pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.) şi verificate de preşedintele acestuia, respectiv 
primarul localităţii..

Şeful serviciului este şeful personalului din compartimentul/specialişti pentru 
prevenire, formaţiei de intervenţie şi atelierului de reparaţie şi întreţinere şi conduce nemijlocit
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atât activităţile de pregătire cât şi acţiunile de prevenire şi intervenţie desfăşurate în sectorul 
de competenţă.

Relaţii dintre/cu alte posturi:
a. ierarhice : - Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă se subordonează 

nemijlocit conducătorului unităţii administrativ-teritoriale;
- personalul serviciului se subordonează nemijlocit şefului de serviciu;
- personalul ce încadrează echipajul/grupa de intervenţie /echipa 

specializată se subordonează nemijlocit şefului echipajului/grupei de intervenţie /echipei 
specializată.

b. funcţionale: colaborează cu celelalte compartimente din primărie, cu consiliul 
local şi instituţiile din unitatea administrativ-teritorială pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu
}

c. de control: controlează respectarea legalităţii în domeniul apărării împotriva 
incendiilor şi protecţie civile de către instituţiile, operatorii economici şi cetăţenii de pe raza 
unităţii administrativ-teritoriale.

Art. 4 Organizarea pe ture a serviciului voluntar

A. Operaţionalizarea, asigurarea alarmării şi intervenţiei graduale în cazul
situaţiilor de urgenţă, astfel:

- La amplasarea în teritoriu a formaţiilor de intervenţie se ţine seama de 
următoarele criterii operaţionale:

a) timpul mediu de alertare: 5 - 1 0  minute, în funcţie de anotimp şi de ora din zi sau din 
noapte la care s-a produs situaţia de urgenţă;

b) timpul de răspuns;
c) raza medie a sectorului de competenţă: 5 - 1 0  km;

Timpul maxim de răspuns:
a) la obiectivele care prezintă risc ridicat: 10 minute;
b) în cel mai îndepărtat punct din sectorul de competenţă stabilit: 30 de minute;
c) în celelalte localităţi cu care s-au încheiat contracte sau convenţii de intervenţie: 45 de 

minute.
Criteriile operaţionale se corelează, după caz, cu criteriul complementarităţii dat de 

existenţa în sectorul de competenţă a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.
Răspunderea pentru asigurarea capacităţii de intervenţie revine Comitetului Local şi 

şefului Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, aceasta putând fi verificată periodic prin 
alarmarea formaţiilor de intervenţie cu aducerea personalului şi scoaterea tehnicii pe locui de 
adunare.

Pentru asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii optime de răspuns a 
Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, a autorităţilor administraţiei publice locale şi 
funcţionarea corespunzătoare a comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, alarmarea 
personalului cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor este asigurată de 
personalul din serviciul de permanenţă organizat la sediul Consiliului Local. La primirea 
atenţionăhlor privind iminenţa producerii unor situaţii de urgenţă să se instituie serviciul de 
permanenţă cu 1/3 din personal la toate Serviciile voluntar pentru situaţii de urgenţă ale 
Consiliilor Locale/primăriilor din zona de risc.

Numărul de telefon sau modalităţile de anunţare a Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă vor fi afişate la sediile tuturor instituţiilor publice şi operatorilor economici, 
precum şi în toate locurile/spaţiile publice de pe raza localităţii;

Posturile telefonice stabilite de primari pentru primirea anunţurilor privind 
producerea unor situaţii de urgenţă vor fi funcţionale pe întreaga durată a celor 24 ore, iar 
personalul de serviciu instruit pentru completarea notei de anunţare, precum şi pentru 
alarmarea personalului Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, Centrului Operativ şi 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.
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La fiecare serviciu de permanenţă pentru anunţarea/primirea 
anunţurilor/avertizărilor se va asigura un aparat FAX pentru primirea avertizărilor 
meteorologice si altor comunicate de la eşaloanele superioare, precum şi tabele cu numere 
de telefon utile în cazul producerii unor situaţii de urgenţă: serviciul voluntar pentru situaţii de 
urgenţă, serviciul profesionist pentru situaţii de urgenţă, (Comitetul Local pentru Situaţii de 
Urgenţă, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, număr unic apeluri de urgentă-112, 
ambulanţa, prefectură, consiliul judeţean, servicii de gospodărire a apei, electricitate, gaze 
etc.;

Alarmarea Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă în scopul desfăşurării 
acţiunilor de intervenţie sau prin exerciţii de antrenament se face de Preşedintele Comitetului 
Local pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.) şi/sau de şeful Serviciul voluntar pentru situaţii de 
urgenţă din dispoziţia preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă sau 
înlocuitorului legal al acestuia, prin punerea în aplicare a Planului de înştiinţare şi alarmare 
al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.

Verificarea stării de operativitate a Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă se 
executa semestrial de către preşedintele Comitetului Loca! pentru Situaţii de Urgenţă şi anual 
de personal cu atribuţii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin 
ENE“ al judeţului BACĂU prin exerciţii de alarmare şi intervenţie (în timpul sau în afara 
programului).

Prin exerciţii de alarmare se verifică şi capacitatea de răspuns a Comitetului Local 
pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.) şi a Centrului OperativfC.O.), pe baza Planului de 
înştiinţare şi alarmare al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. Această activitate 
se desfăşoară anual de regulă pe timpul executării controalelor de personalul cu atribuţii din 
cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin ENE “al judeţului BACĂU.

Evidenţa prezentării personalului şi a participării acestuia la intervenţie se face de 
către personalul care asigură permanenţa la sediul Consiliului Local sau la sediul Serviciul 
voluntar pentru situaţii de urgenţă (sau de o persoană desemnată de acesta în acest scop).

Art. 5 Ducerea acţiunilor de intervenţie.

Derularea intervenţiei se face gradual, după caz, astfel:
a) alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anunţarea/alertarea structurilor 

profesioniste de intervenţie ale Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă „Mr. Constantin Ene” 
al judeţului Bacău, precum şi a serviciului privat/voluntar cu care s-a încheiat un contract/o 
convenţie de intervenţie;

b) intervenţia propriu-zisă efectuată de serviciile voluntare;
c) sprijinul acordat intervenţiei (în tehnică şi personal specializat) de către serviciul 

privat/voluntar cu care s-a încheiat un contract/o convenţie de intervenţie;
d) sprijinul acordat intervenţiei (în tehnică şi personal specializat) de către structurile 

profesioniste.
Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă solicită în sprijin intervenţia serviciilor 

private pentru situaţii de urgenţă şi a celor voluntare cu care a încheiat contracte/convenţii de 
intervenţie sau, după caz, a serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, ori de câte ori 
amploarea situaţiei de urgenţă depăşeşte capacitatea de răspuns a acestuia.

Pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie are la bază următoarele
principii:

- prioritatea salvării vieţilor omeneşti faţă de orice alte acţiuni;
- asigurarea logistică a intervenţiei;
- cooperarea continuă cu alte forţe şi formaţiuni participante la intervenţie;

Constituirea formaţiilor pentru intervenţie:
- în cazul alarmării pentru intervenţie, se consideră că s-a realizat capacitatea de 

intervenţie, atunci când s-au prezentat pe locul de adunare 2/3 din personalul Serviciul 
voluntar pentru situaţii de urgenţă cu dotarea de bază completă.

4



- Dotările speciale se încarcă pentru a fi transportate la locul intervenţiei doar 
dacă se impune folosirea lor în scopul prevenirii agravării situaţiilor de urgenţă, limitării sau 
înlăturării consecinţelor acesteia.

La primirea anunţului despre producerea unei situaţii de urgenţă, şeful 
serviciului trebuie să reţină:

- date cunoscute despre situaţia de urgenţă produsă, cauzele acesteia, particularităţi 
ale zonei în care urmează să intervină;

- itinerarul de deplasare;
- asigurarea legăturilor, modul de transmitere a datelor şi informaţiilor;
- ce forţe şi mijloace mai sunt implicate în intervenţie;
- cine conduce acţiunile de intervenţie, locul de adunare după terminarea 

intervenţiei;
- asigurarea logistică a intervenţiei.

NOTAi teritoriul fiecărei localităţi constituie SECTORUL DE COMPETENŢĂ 
EXCLUSIVĂ a fiecărui Preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă care este 
direct răspunzător de organizarea şi conducerea intervenţiilor în cazul situaţiilor de urgenţă 
cu forţe, tehnică şi materiale proprii.

Pentru intervenţii în afara sectorului de competenţă, şeful serviciului (înlocuitorul 
legal) va cere aprobarea Preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 
(C.L.S.U.).

Art. 6 Atribuţiile serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă

A. ATRIBUŢII GENERALE ALE SERVICIULUI
a) Execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni si activităţi de înştiinţare, 

avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, 
salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenta medicala de urgenta, stingere a 
incendiilor, depoluare, protecţie N.B.C. si decontaminare, filtrare si transport de apa, iluminat, 
protecţie a bunurilor materiale, mediului si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin 
pentru supravieţuirea populaţiei afectate si alte măsuri de protecţie a cetăţenilor in caz de 
situaţii de urgentă;

b) Participă cu formaţii de intervenţie/solicită sprijinul altor forţe stabilite şi aprobate 
pentru/la intervenţii în sectorul/în afara sectorului de competenţă;

c) Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea 
regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă;

d) Verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor care 
privesc apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, în sectorul de competenţă;

e) Execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea 
primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate de incendii;

f) Acordă ajutor, în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de 
explozie, inundaţii, alunecări de teren, accidente, precum şi în caz de dezastre.

A. ATRIBUŢIILE COMPARIMENTULUI/SPECIALIŞTILOR PENTRU PREVENIRE
- planifică şi desfăşoară, controale, verificări şi alte activităţi de prevenire privind 

modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea 
nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor;

- desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a 
tipurilor de risc specifice sectorului de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a 
conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;

- participă la elaborarea reglementărilor specifice sectorului de competenţă în 
domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă;

- monitorizează şi evaluează tipurile de risc;
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- participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea personalului 
propriu, precum si a populaţiei;

- controlează şi îndrumă în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile 
operatorii economici/instituţiile şi structurile subordonate consiliului local;

- participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru 
răspuns în situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora;

- stabileşte concepţia de intervenţie şi elaborează/ coordonează elaborarea 
documentelor operative de răspuns;

- planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru 
verificarea viabilităţii documentelor operative;

- organizează evidenţa privind intervenţiile, analizează periodic situaţia operativă şi 
valorifică rezultatele;

- participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor şi împrejurărilor care au 
determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor;

- constată prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de 
competenţă;

- acordă sprijin unităţilor de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
de pregătire a concursurilor cercurilor de elevi „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr 
viaţa”;

- asigură informarea organelor competente privind acţiunile desfăşurate;
- desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific.
- pentru identificarea şi evaluarea tipurilor de risc specifice sectorului de 

competenţă, precum şi pentru stabilirea măsurilor în domeniul prevenirii şi intervenţiei, 
participă împreună cu consiliul local la întocmirea „Planului de analiză şi acoperire al 
riscurilor în sectorul de competenţă, pe baza schemei cu riscurile teritoriale întocmită de 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene” al judeţului Bacău.

- supravegherea unor activităţi cu public numeros de natură religioasă, cultural- 
sportivă sau distractivă, sărbători tradiţionale şi altele;

- cunoaşterea nemijlocită a gradului real de protecţie asigurat în instituţii şi 
adoptarea celor mai corespunzătoare măsuri pentru îmbunătăţirea acestuia.

B. A TRIBUŢIILE FORMAŢIILOR DE INTERVENŢIE
Acţiunile de intervenţie au ca scop salvarea vieţii oamenilor, a bunurilor 

materiale, a protecţiei mediului, înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă precum şi 
normalizarea activităţilor economico - sociale şi se desfăşoară pe baza următoarelor 
principii:

- salvarea cu prioritate a vieţii oamenilor;
- acţiunile de intervenţie se desfăşoară pe teritoriul localităţii;
- subordonarea ierarhică Şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă.
- cooperării şi complementarităţii cu alte forţe implicate în intervenţie;
- încadrării cu voluntari;
- admiterii la intervenţie a personalului pe bază de verificări şi atestări organizate de 

forurile competente;
- asigurării dotării materiale şi a logisticii de către Consiliul Local.

D. ATRIBUŢIILE ECHIPAJELOR/GRUPELOR DE INTERVENŢIE Şl A ECHIPELOR 
SPECIALIZATE

- organizează intervenţia unitară a Serviciului Voluntar Pentru Situaţii de Urgentă şi 
înlăturarea efectelor negative ale calamităţilor naturale şi catastrofelor;

- în cazul apariţiei unor situaţii de urgenţă, anunţă imediat conducerea unităţii 
administrativ-teritoriale şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă „Mr. CONSTANTIN ENE” al
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judeţului Bacău, stabilind împreună cu conducătorii locurilor de muncă măsurile necesare ce 
se impun;

- cercetează, identifică şi evaluează efectele dezastrului care s-a produs în sectorul 
de competenţă;

- transmite date şi informaţii Centrului Operativ al Comitetului Local pentru 
Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.).

- organizează căutarea şi salvarea oamenilor surprinşi sub dărâmături - salvarea 
victimelor rezultate în urma incendiilor, accidentelor rutiere de mari proporţii, aviatice, 
feroviare, exploziilor sau avariilor tehnologice.

- salvarea persoanelor şi bunurilor materiale în caz de inundaţii sau accidente la 
baraje hidrotehnice.

- salvarea oamenilor şi animalelor în cazul unor accidente în care au fost implicate 
substanţe chimice sau radioactive.

- participarea la asigurarea cu apă potabilă a populaţiei din zona dezastrului sau a 
accidentului major.

- participarea la distribuirea hranei şi a bunurilor de primă necesitate pentru 
persoanele sinistrate.

- participarea temporară la acţiuni de refacere a construcţiilor şi a unor lucrări de 
mică dimensiune.

- participarea instalarea taberelor pentru sinistraţi şi la acţiunile ce se desfăşoară 
pentru asigurarea condiţiilor de trai ale acestora .

- asigurarea iluminatului pe timp de noapte pentru necesităţi proprii de intervenţie 
sau la cererea altor servicii de urgenţă.

- participarea la pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a salariaţilor şi a 
populaţiei din sectorul de compeienţă.

Art. 7 Atribuţiile atelierului

Personalul specializat din cadrul atelierului execută:
> lucrări de asistenţă la autospecialele de intervenţie;
> lucrări de intervenţie tehnică la utilaje de intervenţie;
> lucrări de asistenţă tehnică a accesoriilor de intervenţie;
> zilnic verificarea şi îngrijirea mijloacelor tehnice din 

dotarea serviciului;
> spălarea şi curăţirea generală a mijloacelor de 

intervenţie;
> gresarea şi ungerea autospecialelor;
> control tehnic la autospeciale, utilaje şi accesorii;

Autospecialele, motopompele şi utilajele cu defecţiuni sunt scoase din intervenţie,
despre acest lucru este anunţat obligatoriu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. 
Constantin Ene” al judeţului Bacău.

Cap.3 ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA SERVICIULUI VOLUNTAR

A. ATRIBUŢIILE ŞEFULUI DE SERVICIU
Este personal angajat al consiliului local, profesionist în domeniu, responsabil de 

capacitatea de intervenţie a serviciului.
Are următoarele atribuţii:
- planifică şi conduce personal pregătirea şi evaluarea personalului serviciului 
voluntar;
- conduce şi coordonează nemijlocit activitatea de pregătire şi desfăşurarea 

exerciţiilor practice şi teoretice;
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- conduce şi coordonează activitatea formaţiilor de intervenţie în toate situaţiile 
întâlnite pe timpul intervenţiilor;

- se preocupă pentru participarea personalului serviciului voluntar la cursurile de
atestare;
- asigură mobilizarea membrilor serviciului voluntar pentru participarea la intervenţii, 

precum şi la exerciţiile de pregătire;
- răspunde de evidenta personalului care încadrează serviciul voluntar;
- răspunde de menţinerea stării de înzestrare cu tehnică şi materiale de bună
calitate;
- face propuneri pentru schimbarea sau completarea efectivelor serviciului;
- efectuează instructajul lunar privind Normele de Tehnica Securităţii Muncii cu toţi 

membrii serviciului, consemnând aceasta în fişele individuale;

B. ATRIBUŢIILE SPECIALISTULUI PENTRU PREVENIRE 
(cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor)

- Este direct subordonat Şefului Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă
Specialistul pentru prevenirefcadrul tehnic/consilierul cu athbuţii în domeniul apărării 

împotriva incendiilor), desemnat la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, 
operatorilor economici/ instituţiilor publice subordonate acestora, au următoarele obligaţii 
principale:

a) elaborează programele de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor 
în domeniul de activitate al autorităţii respective;

b) controlează modul de aplicare a prevederilor legale privind apărarea împotriva 
incendiilor, în cadrul instituţiei publice care l-a desemnat;

c) elaborează şi supun spre analiză primarului sau conducătorului instituţiei, după 
caz, raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor din domeniul de 
activitate;

d) analizează anual respectarea încadrării în criteriile de performantă a serviciilor de 
urgentă din instituţiile şi unităţile subordonate, dotarea cu mijloace de apărare împotriva 
incendiilor şi fac propuneri de optimizare a acestora;

e) elaborează şi înaintează spre aprobare programe de informare şi educaţie
specifică;

f) participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la 
nivelul unităţii administrativ teritoriale, instituţiei sau operatorului economic;

g) propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii 
de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva 
incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;

h) acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii 
de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor;

i) răspunde de asigurarea măsurilor de protecţie a populaţiei, bunurilor materiale, 
valorilor culturale şi mediului înconjurător împotriva efectelor incendiilor;

j) întocmeşte, actualizează, păstrează şi pune în aplicare documentele operative de 
intervenţie şi răspuns în cazul producerii incendiilor;

k) verifică prin exerciţii de alarmare viabilitatea, starea de operativitate şi de 
intervenţie a formaţiilor de intervenţie;

l) întocmeşte documentaţii şi situaţii pe linia apărării împotriva incendiilor;
m) atenţionează cetăţenii asupra unor măsuri preventive specifice în sezoanele de 

primăvară şi toamnă, în perioadele caniculare şi cu secetă prelungită sau când se 
înregistrează vânturi puternice;

n) răspunde de pregătirea şi informarea populaţiei din zona de competenţă;
o) supraveghează unele activităţi cu public numeros de natură religioasă, cultural- 

sporti vă sau distractivă, sărbători tradiţionale, etc.;
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p) propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii de apărare împotriva incendiilor la 
nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

q) acordă asistenţă tehnică de specialitate instituţiilor şi obiectivelor economice 
subordonate primăriei (unităţi de învăţământ, unităţi sanitare, cămine culturale) şi verifică 
îndeplinirea măsurilor stabilite;

r) execută atribuţiile prevăzute în legile, regulamentele şi instrucţiunile în vigoare.
Formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale pentru specialiştii

pentru prevenire (cadre tehnice/ consilieri) se realizează de Centrul Naţional pentru 
Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, pe baza standardelor ocupaţionale recunoscute la 
nivel naţional, sau în centre de formare şi evaluare abilitate prin lege, avizate de Inspectoratul 
General, pe baza standardelor ocupaţionale.

C. ATRIBUŢIILE SPECIALISTULUI PENTRU PREVENIRE 
(inspectorului de protecţie civilă)

- Răspunde de organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor de protecţie civilă, în 
domeniul situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor potrivit prevederilor legii, regulamentelor, 
instrucţiunilor şi ordinelor în vigoare; •

- Este direct subordonat Şefului Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă;
- întocmeşte, actualizează, păstrează şi pune în aplicare documentele operative de 

intervenţie şi răspuns în cazul producerii situaţiilor de protecţie civilă;
- Verifică menţinerea în permanenţă a stării de operativitate a punctelor de comandă 

de protecţie civilă şi dotarea acestora conform normativelor în vigoare;
- Asigură măsurile organizatorice necesare privind înştiinţarea şi aducerea 

personalului cu atribuţii în domeniul protecţiei civile la sediile respective, în mod oportun, în 
caz de dezastre sau la ordin;

- Conduce lunar pregătirea formaţiilor de intervenţie de protecţie civilă;
- Verifică prin exerciţii de alarmare viabilitatea, starea de operativitate şi de 

intervenţie;
- Elaborează şi aduce la îndeplinire planurile privind activităţile de protecţie civilă 

anuale şi lunare, de pregătire a formaţiilor de intervenţie, a salariaţilor şi populaţiei;
- Conduce, lunar instructajele şi şedinţele de pregătire organizate şi ţine evidenţa 

participării la pregătire;
- întocmeşte documentaţii şi situaţii pe line de transmisiuni , alarmare, protecţie 

N .B.C. deblocare - salvare, medicală, sanitar - veterinară, evacuare, logistică, dezastre, 
situaţii de urgenţă, etc.;

- Răspunde de asigurarea măsurilor de protecţie a populaţiei, bunurilor materiale, 
valorilor culturale şi mediului înconjurător împotriva efectelor negative ale situaţiilor de 
urgenţă, dezastrelor şi conflictelor armate;

- Ţine evidenţa cu necesarul şi existentul materialelor şi mijloacelor de protecţie 
individuală necesare populaţiei şi salariaţilor din zona de competenţă;

- Răspunde de menţinerea în stare de operativitate/întreţinere a adăposturilor de 
protecţie civilă, de evidenţa şi respectarea normelor privind întrebuinţarea acestora;

- Prezintă informări cu privire la realizarea măsurilor de protecţie civilă, a pregătirii şi 
alte probleme specifice;

- Propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii de protecţie civilă, în domeniul 
situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor în zona competenţă;

-Acordă asistenţă tehnică de specialitate instituţiilor şi operatorilor economici 
clasificaţi din punct de vedere al protecţiei civile şi verifică îndeplinirea măsurilor stabilite 
potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor în vigoare;

- Participă la activităţile de prevenire(controale, cursuri, instructaje, analize, 
consfătuiri, concursuri) organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mr. 
Constantin Ene” al judeţului Bacău şi la acţiunile intervenţie în zona de competenţă;
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- Participă la convocări, bilanţuri, analize şi alte activităţi conduse de eşaloanele 
superioare;

- Prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a fondurilor 
necesare pentru înzestrarea formaţiilor de intervenţie şi realizarea măsurilor de protecţie 
civilă;

- Răspunde de respectarea regulilor de păstrare mânuire şi evidenţă a documentelor 
secrete şi nesecrete, hărţilor şi literaturii de protecţie civilă.

- Execută atribuţiile prevăzute în legile, regulamentele şi instrucţiunile în vigoare.

C. ATRIBUŢIILE ŞEFULUI FORMAŢIEI DE INTERVENŢIE
- conduce nemijlocit activitatea de pregătire a formaţiilor de intervenţie, 

desfăşurarea şedinţelor de pregătire şi a exerciţiilor practice şi teoretice;
- conduce activitatea formaţiei de intervenţie în toate situaţiile pe timpul intervenţiei;
- răspunde de mobilizarea membrilor formaţiilor pentru participarea la intervenţii, 

precum şi la exerciţiile de pregătire;
- răspunde de evidenţa personalului care încadrează formaţia de intervenţie;
- răspunde de menţinerea stării de operativitate a tehnicii şi materialelor din 

înzestrarea formaţiei de intervenţie; -
- face propuneri pentru schimbarea sau completarea efectivelor;
- face propuneri pentru completarea sau preschimbarea tehnicii şi materialelor 

deteriorate sau uzate pe timpul intervenţiei;
- efectuează instructajul lunar privind Normele de Tehnica Securităţii Muncii cu toţi 

membrii detaşamentului, consemnând aceasta în fişele individuale.

D. ATRIBUŢIILE ŞEFULUI ECHIPAJULUI/GRUPEI DE INTERVENŢIE
/ECHIPEI SPECIALIZATE.

Este şeful nemijlocit al personalului din compunerea echipajului/grupei de 
intervenţie /echipei specializată şi are următoarele atribuţii:

- păstrează evidenţa membrilor echipajului/grupei de intervenţie /echipei specializate 
pe care o conduce;

- se preocupă în permanenţă de menţinerea în permanentă stare de funcţionare a 
tehnicii din dotare;

- mobilizează şi conduce grupa/echipajul/echipa la activităţile la care ia parte;
- coordonează activitatea membrilor echipajul/grupa de intervenţie /echipa 

specializată, stabilind atribuţiile fiecăruia în cazul participării la intervenţie;
- răspunde de păstrarea şi respectarea N.T.S.M. pe timpul pregătirii şi participării la 

intervenţii;
- informează şeful serviciului şi/sau şeful formaţiei imediat ce survine o modificare în 

structura echipajului/grupei de intervenţie /echipei specializate sau a datelor personale ale 
membrilor (schimbare de nume, loc de muncă, domiciliu, număr de telefon, etc.);

E. ATRIBUŢIILE CONDUCĂTORILOR AUTOSPECIALELOR DE 
INTERVENŢIE/MACANIC MOTOPOMPĂ (şofer)

Este personal angajat al consiliului local, profesionist în domeniu.
Se subordonează şefului echipajului/grupei de intervenţie care are în dotare şi 

exploatare autovehiculul. Pe timpul pregătirii şi desfăşurării intervenţiei are următoarele 
atribuţiuni:

- răspunde de capacitatea de intervenţie şi starea de întreţinere şi funcţionare a 
autospecialei de intervenţie;

- completează foaia de parcurs şi carnetul de bord al autospecialei de intervenţie;
- desfăşoară activităţile simple de întreţinere;
- propune efectuarea reparaţiilor şi întreţinerilor ce necesită un service specializat;
- informează şeful echipajului/grupei de intervenţie cu orice problemă care apare la 

autospecială;
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- ţine evidenţa tehnicii, accesoriilor, materialelor, aparatelor care au fost distribuite 
din autospeciala de intervenţie pentru acţiuni de intervenţie;

- dispune autovehiculul în locuri în care să permită o acţiune uşoară şi rapidă, din 
proprie iniţiativă sau la dispoziţia şefului echipajului/grupei de intervenţie sau punctului de 
lucru;

- informează superiorii despre capacitatea de intervenţie a autospecialei;

F. ATRIBUŢIILE MEMBRILOR ECHIPAJELOR/GRUPELOR DE INTERVENŢIE Şl
ECHIPELOR SPECIALIZATE

Personalul Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

A. atribuţii generale:
- participă la pregătirea teoretică, exerciţii şi aplicaţii practice, situaţii speciale şi 

concursuri profesionale;
- răspund prompt la apelul lansat în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, se 

prezintă rapid la locul stabilit şi participă efectiv la acţiunea pentru care au fost chemaţi;
- se preocupă de întreţinerea şi folosirea judicioasă a dotării;
- poartă echipament de protecţie specific, în cadrul tuturor acţiunilor la care 

participă: situaţii de urgenţă, exerciţii şi aplicaţii practice, concursuri, etc.
- în cadrul echipajului/grupei de intervenţie /echipei specializată, se pot stabili funcţii 

speciale pe care membrii acestora le îndeplinesc în paralel cu atribuţiile de bază pe care le 
au;

B. misiunile principale:
■ în domeniul apărării împotriva incendiilor:

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă execută misiuni specifice de prevenire şi 
stingere a incendiilor, pentru limitarea efectelor sinistrelor, precum şi activităţi de 
descarcerare şi de urgenţă medicală prespitalicească.

Organizarea şi funcţionarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă se bazează 
pe principiile legalităţii, autonomiei, responsabilităţii, corelării cerinţelor şi resurselor, 
cooperării şi solidarităţii, în vederea:

a) pregătirii preventive şi protecţiei prioritare a populaţiei;
b) realizării condiţiilor necesare supravieţuirii în situaţii de urgenţă;
c) participării la protecţia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu şi a bunurilor 

materiale, precum şi a mediului;
d) desfăşurării pregătirii profesionale a personalului;
e) organizării şi executării intervenţiei operative pentru limitarea şi înlăturarea efectelor 

situaţiilor de urgenţă;
Aplicarea acestor principii vizează următoarele obiective:
a) timpul de răspuns şi operativitatea permanentă;
b) supleţea organizatorică;
c) capacitatea de răspuns credibilă;
e) parteneriatul operaţional intensificat;
f) intervenţia graduală;
g) interoperabilitatea la nivel local;

■ în cazul avarierii sau distrugerii clădirilor:
- depăşirea obstacolelor;
- înlăturarea dărâmăturilor sau părţilor din dărâmături;
- localizarea persoanelor surprinse sub dărâmături;
- acordarea primului ajutor de urgenţă;
- transportul persoanelor în afara zonelor periculoase;
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- asigurarea clădirilor care ameninţă cu prăbuşirea;
- dărâmarea clădirilor sau a părţilor de clădiri care ameninţă cu prăbuşirea;
- marcarea şi asigurarea zonelor periculoase;
- salvarea persoanelor şi bunurilor materiale.

■ în cazul inundaţiilor si înzăpezirilor:
- salvarea persoanelor, animalelor şi bunurilor materiale surprinse de apă sau sub 

apă şi/sau înzăpezite;
- sprijinirea forţelor care intervin pentru consolidarea digurilor;
- participarea la închiderea rupturilor de diguri;
- participarea la acţiunile de înlăturare a obiectelor dure aflate în apă în dreptul unor 

zone sau puncte vulnerabile;
- înlăturarea zăpezilor sau a unor dopun de gheaţă;
- curăţirea (degajarea) canalelor de evacuare a apelor sau a zonelor afectate de 

inundaţii şi/sau gheţuri;

• în cazul producerii unor accidente chimice, radioloaice, biologice, accidentelor tehnologice
si oe căi de comunicaţii:

- izolarea şi marcarea zonelor periculoase;
- sprijinirea acţiunilor de evacuare a populaţiei, animalelor şi bunurilor materiale;
- desfăşurarea acţiunilor de intervenţie la mijloacele de transport sau instalaţiile 
accidentate, avariate sau distruse;

Electromecanic.
Se subordonează şefului echipajului/grupei de intervenţie /echipei specializată. 

Pe timpul pregătirii şi desfăşurării intervenţiei are următoarele atribuţiuni:
- se preocupă de perfecţionarea cunoştinţelor individuale în domeniul specialităţii pe 
care este încadrat;
- răspunde de funcţionarea a mijloacelor de transmisiuni - alarmare din dotarea 
serviciului;
- stabileşte legătura prin radio şi telefon cu Punctul de conducere al intervenţiei, 
respectând caracteristicile şi regulile de lucru stabilite de acestea;
- raportează orice modificare a viabilităţii şi posibilităţilor de comunicare;
- transmite şi primeşte mesaje, le comunică celor interesaţi sau cărora li se 
adresează, în cel mai scurt timp;
- completează documentele specifice acestor activităţi;
- întreţine mijloacele de comunicaţie şi alarmare din dotare şi asigură în cazul 
defecţiunilor, repunerea lor în funcţiune;
- desfăşoară activităţile simple de întreţinere;
- propune măsuri logistice pe linie de comunicaţii;
- raportează la ordin măsurile de intervenţie luate pe linia specialităţii sale;

Asistent medical (Soră de Cruce Roşie/sanitar).
Se subordonează şefului echipajului/grupei de intervenţie /echipei specializată. 

Pe timpul pregătirii şi desfăşurării intervenţiei are următoarele atribuţiuni:
- se preocupă de perfecţionarea cunoştinţelor individuale în domeniul specialităţii pe 
care este încadrat;
- acordă ajutorul medical de urgenţă şi coordonează măsurile de prim ajutor ale 
celorlalte formaţiuni la locul intervenţiei;
- amenajează după caz adăposturi, locuri de adunare pentru răniţi;
- menţine permanent echipate genţile/trusele de prim ajutor, se ocupă de 
completarea mijloacelor şi materialelor pe linie sanitară ale serviciului;
- desfăşoară activităţile simple de întreţinere;
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- informează conducătorul intervenţiei despre măsurile ce trebuie luate pentru 
acordarea primului ajutor;

Salvator.f sudor, instalator apă - gaze -canal-termice)
Se subordonează şefului echipajului/grupei de intervenţie /echipei 

specializată. Pe timpul pregătirii şi desfăşurării intervenţiei are următoarele 
atribuţiuni:
- răspunde pentru starea tehnică şi de întreţinere a aparaturii, utilajelor, agregatelor 
şi a altor materiale de intervenţie pe care le are în dotare şi participă la conservarea 
şi păstrarea în bune condiţii a acestora;
- pe timpul acţiunilor de intervenţie execută sarcinile primite de la şefului 
echipajului/grupei de intervenţie /echipei specializată.
- cercetează, identifică şi evaluează situaţia din zona de intervenţie .
- participă la căutarea şi salvarea persoanelor, animalelor şi bunurilor materiale .
- participă la asigurarea cu apă potabilă a populaţiei..
- participă la distribuirea hranei şi a bunurilor de primă necesitate pentru persoanele 
sinistrate.
- participă temporar la acţiuni de refacere a construcţiilor şi a unor lucrări de mică 
dimensiune.
- asigură iluminatului pe timp de noapte pentru necesităţi proprii de intervenţie sau la 
cererea altor servicii de urgenţă.
- participă la pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a salariaţilor şi a populaţiei 
din zona de responsabilitate.

Servant. ( mecanic motopompă)
Mecanicul de motopompă se subordonează şefului echipajului/grupei de intervenţie. 

Răspunde de asigurarea deplasării motopompei şi a substanţelor de stingere la locul in
tervenţiei, de asigurarea refulării apei sau celorlalte substanţe de stingere pe dispozitiv şi 
de buna funcţionare a tuturor accesoriilor şi are următoarele obligaţii:

♦ conduce motopompă şi utilajele tractate la locul intervenţiei;
♦ împreună cu ceilalţi servanţi, mânuieşte tuburile de aspiraţie, sorbul şi coşul 

pentru sorb;
♦ racordează liniile de furtun la ieşirile din pompă;
♦ măreşte sau micşorează presiunea de refulare a agenţilor stingători;
♦ mânuieşte proiectorul p.s.i., trepiedul şi bobina cu cablu, ajutat de ceilalţi 

servanţi;
♦ descătărămează şi ajută servanţii la luarea accesoriilor de pe motopompă;
♦ ajută pe ceilalţi servanţi la asamblarea pieselor aparatului izolant şi 

echiparea cu acesta;
♦ ajutat de întreaga grupă (echipaj), execută întreţinerea motopompei şi 

accesoriilor din dotarea acesteia;
♦ mânuieşte ejectorul pentru ape mici şi distribuitorul;
♦ întinde, prelungeşte, strânge liniile de furtun şi aplică feşi;

în afara îndatoririlor stabilite prin Regulamentele de specialitate, personalului echipajului 
autospecialei pentru descarcerare îi revin următoarele atribuţii:

Salvator, (sanitar)
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Se subordonează şefului echipajului/grupei de intervenţie /echipei specializată, pe 
timpul pregătirii şi desfăşurării intervenţiei are următoarele atribuţiuni:

- răspunde pentru starea tehnică şi de întreţinere a aparaturii şi a materialelor pe 
care le are în dotare;

- identifică şi acordă primul ajutor medical victimelor situaţiilor de urgenţă şi/sau 
dezastrelor

- asigură triajul, transportul şi evacuarea victimelor la punctele de prim ajutor medical 
sau unităţile spitaliceşti;

- participă împreună cu personalul medical specializat şi formaţiunile de cruce roşie 
la instituirea măsuhlor de carantină.

- participă la asigurarea măsurilor de profilaxie şi igienă a sinistraţilor în zonele 
afectate de dezastre şi/sau în taberele de sinistraţi.

Salvator. (tehnician veterinar, zootehnist)
Se subordonează şefului echipajului/grupei de intervenţie /echipei specializată. Pe 

timpul pregătirii şi desfăşurării intervenţiei are următoarele atribuţiuni:
- se preocupă de perfecţionarea cunoştinţelor individuale în domeniul specialităţii pe 

care este încadrat;
- acordă ajutorul medical animalelor bolnave(infectate)sau victime ale situaţiilor de 

urgenţă şi/sau dezastrelor;
- identifică şi amenajează după caz adăposturi, izolatoare, locuri de adunare pentru 

animalele bolnave(infectate);
- răspunde pentru starea tehnică şi de întreţinere a aparaturii şi a materialelor pe 

care le are în dotare;
- asigura triajul, transportul şi evacuarea animalelor;
- participă împreună cu populaţia şi alte formaţiuni la asigurarea hranei şi apei 

animalelor evacuate.
- participă împreună cu personalul sanitar veterinar specializat la instituirea măsurilor 

de carantină.
- participă la asigurarea măsurilor de profilaxie şi igienă a animalelor în zonele 

afectate de dezastre şi/sau în taberele sau adăposturile de evacuare..
- menţine permanent echipate trusele de prim ajutor sanitar-veterinar, se ocupă de 

completarea mijloacelor şi materialelor pe linie sanitar-veterinară;
- desfăşoară activităţile simple de întreţinere;
- raportează la ordin măsurile de intervenţie specialităţii sale;

Cap. 4 COORDONAREA CONTROLUL Şl ÎNDRUMAREA 
SERVICIULUI VOLUNTAR

Art. 8 Relaţii de coordonare
- Asigură coordonarea de specialitate a activităţilor apărare împotriva incendiilor şi de 

protecţie civilă;
- Coordonează nemijlocit activitatea de pregătire în domeniu situaţiilor de urgenţă şi 

desfăşurarea exerciţiilor practice şi teoretice;

Art. 9 Relaţii de control
- Controlează respectarea legalităţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi 

protecţiei civile, de către instituţiile publice, operatorii economici şi cetăţenii de pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale;

- Controlează respectarea criteriilor de performanţă, stabilite în condiţiile legii, în 
organizarea şi dotarea serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă din zona de 
competenţă, precum şi activitatea acestora;

Art. 10 Relaţii de cooperare
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- Colaborează cu celelalte compartimente din primărie, cu consiliul local şi instituţiile 
din unitatea administrativ-teritorială pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

- Cooperează cu alte structuri abilitate pentru salvarea oamenilor, protecţia bunurilor 
materiale si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea;

- Participă cu formaţii de intervenţie/solicită sprijinul altor forţe stabilite şi aprobate 
pentru/la intervenţii în zonaAn afara sectorului de competenţă.

Art.11 Relaţii de îndrumare
- îndrumă de organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor de protecţie civilă, de 

apărare împotriva incendiilor, în domeniul situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor potrivit 
prevederilor legii, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor în vigoare la instituţiile publice şi 
agenţii economici clasificaţi din sectorul de competenţă.

- îndrumă structurile subordonate;

Cap. 5 GESTIONAREA PATRIMONIULUI SERVICIULUI VOLUNTAR 

Art.12 Asigurarea financiară
Constă în măsurile care se iau pentru cererea, obţinerea, utilizarea şi justificarea 

mijloacelor financiare pentru plata drepturilor băneşti cuvenite personalului şi alte activităţi 
desfăşurate de personalul detaşamentului.

Asigurarea financiară se realizează prin biroul contabilitate al Consiliului Local al 
localităţii.

Pentru justificarea mijloacelor financiare alocate şi utilizate se întocmesc 
documentele prevăzute în instrucţiuni, normative şi regulamente, conform legislaţiei în 
vigoare.

Cazarea, hrănirea şi odihna pentru perioadele mari de intervenţie se organizează de 
către Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.) conform legislaţiei în vigoare.

Asigurarea medicală a personalului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 
localităţii pe timpul intervenţiei se asigură de către personal de specialitate instruit şi atestat 
pe linie medicală.

Art. 13 Logistica.

Logistica Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă cuprinde logistica 
intervenţiei şi logistica Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi constituie ansamblul 
măsurilor şi al activităţilor de asigurare cu tot ce este necesar pentru desfăşurarea 
intervenţiei.

Logistica. Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă cuprinde:
- aprovizionarea cu tehnică, bunuri materiale de intervenţie;
- evidenţa şi controlul patrimoniului
- asigurarea stării tehnice şi de întreţinere;

Dotarea şi înzestrarea. Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă cu tehnică şi 
materiale pentru intervenţie se asigură conform anexei nr. 2 „Situaţia dotării şi înzestrării 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă”

Logistica acţiunilor de intervenţie cuprinde ansamblul măsurilor şi activităţilor 
pentru asigurarea desfăşurării continue a acţiunilor de intervenţie şi cuprinde:

- asigurarea cu carburanţi - lubhfianţi;
- asigurarea cu echipament de protecţie adecvat, precum şi pentru diferite 

anotimpuri;
- asigurarea de echipament şi tehnică adecvate pentru diferite situaţii de 

intervenţie;
- asigurarea medicală a personalului participant la intervenţie;
- asigurarea transportului pentru aprovizionare.
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Logistica acţiunilor de intervenţie se planifică de Şeful Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă şi se asigură de Consiliul Local al localităţii, prin şeful de depozit, pe baza 
stocurilor de materiale existente în depozit, a normelor de consum a tehnicii, aparatelor şi 
agregatelor.

Cererile de aprovizionare pe timpul acţiunilor de intervenţie se înaintează 
preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al localităţii, şi se rezolvă prin grija 
personalului Consiliului Local.

Art. 14 Aprovizionarea.
Aprovizionarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă cu tehnică şi materiale 

de intervenţie se face în funcţie de misiunile ce trebuie să le îndeplinească.
Necesarul de tehnică, materiale şi aparatură de intervenţie se face pe baza 

instrucţiunilor şi normativelor în vigoare.
Aprovizionarea se face, cu mijloace financiare aprobate de Consiliul Local pentru:

- carburanţi - lubrifianţi, piese de schimb, materiale pentru automobilele din 
dotare;

- aparate şi tehnică de resort;
- echipament de protecţie;
- echipament pentru intervenţie;
- agregate, ansambluri şi subansambluri pentru intervenţie;

Răspunderea directă pentru aprovizionarea Şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă al localităţii în limita fondurilor alocate.

Aprovizionarea se realizează, din timp, înaintea începerii activităţilor de intervenţie, în 
limita stocurilor stabilite pe baza normelor de înzestrare.

Completarea materialelor se face pe baza actelor de scădere rezultate în urma 
procesului de pregătire şi inten/enţie, conform Raportului de activitate după executarea 
intervenţiei şi a listei cu materiale şi tehnică, pierdute deteriorate sau distrus.

Art. 15 Evidenţă şi controlul patrimoniului.
Evidenţa contabilă a materialelor şi tehnicii din înzestrarea Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă, (conform legislaţiei în vigoare) se ţine de către, contabilul 
consiliului local , iar evidenţa mânuirii materialelor se va ţine de către şeful de depozit 
(magazie) al Serviciului de Urgenţă Voluntar al localităţii, conform legislaţiei în vigoare.

Normele de consum pentru bunurile matenale sunt cele stabilite de legislaţia în 
vigoare, iar scăderea materialelor se face pe baza actelor normative în vigoare.

Art. 16 Asigurarea tehnică.
Asigurarea tehnică cuprinde ansamblul măsurilor şi acţiunilor executate în scopul 

menţinerii în stare de operativitate a tehnicii.
Asigurarea tehnică se realizează pe categorii de tehnică, pe baza specificaţiilor 

pentru fiecare categorie în parte.
Planificarea şi organizarea asigurării tehnice revine Şefului Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă şi se realizează prin atelierul de reparaţii propriu şi/sau unităţile 
service specializate.

Cap.6 PREGĂTIREA PERSONALULUI SERVICIULUI VOLUNTAR 

Art. 17 Pregătirea personalului.
Pregătirea personalului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se 

desfăşoară în baza unei tematici de pregătire elaborate de Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Mr. Constantin ENE “al judeţului BACĂU, şi pe baza unei planificări întocmite de 
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al localităţii, conform Planului de pregătire-anual
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Pregătirea se execută lunar in zile stabilite de comun acord cu personalul ce 
încadrează Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgentă.

Cu acordul preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgentă (C.L.S.U.) şi 
conducătorilor instituţiilor, agenţilor economici sau societăţilor comerciale care aprobă 
scoaterea din producţie a personalului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
pregătirea se va putea efectua şi în zilele lucrătoare.

Pregătirea personalului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă este 
condusă de şeful serviciului, iar la activităţile de pregătire pot participa specialişti pe diverse 
domenii din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin ENE “al judeţului 
BACĂU , Filialei de Cruce Roşie Bacău şi de la alte instituţii abilitate (S.D.F.E.E Bacău, 
DISTRIGAZ NORD Bacău, DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII Bacău, INSPECTORATUL ÎN 
CONSTRUCŢII Bacău, DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Bacău, etc.). în acest sens se 
va încheia un protocol (contract) de colaborare între consiliul local al localităţii şi instituţiile cu 
care se doreşte colaborarea .

Personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, parcurge o tematică 
comună de pregătire şi o pregătire de specialitate în primele 3 luni de la încadrare, după care 
va fi verificat şi atestat în vederea participării la acţiunile de intervenţie de către Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin ENE “al judeţului BACĂU, conform normativelor în 
vigoare.

Personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă poate participa la cursuri 
organizate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti şi unităţile 
subordonate, cu scoatere din producţie, în condiţiile Legii 481/2004, privind protecţia civilă .

Cap. 7 DISPOZIŢII FINALE

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pe timpul intervenţiei va purta 
echipament adecvat tipului de intervenţie.

în măsura experienţei acumulate în acţiunile de intervenţie, personalul serviciului 
poate fi promovat în următoarele funcţii:

- şef de echipaj (echipă).
Aceste funcţii au însemne de diferenţiere care se vor stabili de către Comitetului 

Local pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.) al localităţii.
Pentru vechime neîntreruptă şi merite deosebite în acţiunile de intervenţie, personalul 

serviciului poate dobândi, la propunerea şefului de serviciu înaintarea în rang. Condiţiile de 
acordare a acestora se stabilesc de Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.).

Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă efectuează instructajul lunar 
pentru protecţia muncii care se consemnează în fişe special destinate acestui scop, conform 
- Fişelor de protecţia muncii.

Prezentul regulament poate fi modificat din iniţiativa:
-Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.) al localităţii, la propunerea 

personalului care încadrează Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
-Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.) pe baza concluziilor şi 

învăţămintelor desprinse din acţiunile de intervenţie efectuate şi la propunerea 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin ENE “al judeţului BACĂU.

Preşedinte de şedinţa 
Mihaela Macovei
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE 
Nr. 49/30.10.2018

privind aprobarea ’’Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu 
nitraţi din surse agricole” aferent UAT Helegiu, judeţul Bacău

Consiliul Local Helegiu , judeţul Bacău întrunit in şedinţa ordinara in data de 30.10.2018; 
Avînd în vedere adresa Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Bacău 

nr.3981/11.10.2018 înregistrată la Primăria Helegiu sub nr. 8162/12.10.2018, prin care ni se 
solicită aprobarea prin hotărâre de consiliu local ’’Planului de acţiune pentru protecţia apelor 
împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole” aferent UAT Helegiu, judeţul Bacău,

Văzând Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 8298/17.10.2018, 
Raportul compartimentului de specilaitate nr. 8299/17.10.2018, precum si avizele comisifor de 
specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr 8663,8664 si 8665 din 29.10.2018;

în temeiul dispoziţiilor H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru 
protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale Deciziei nr.221.983/GC/12.06.2013 emise de Comisia 
interministerială pentru reglementarea nitraţilor din România;

Având în vedere dispoziţiile art. 36 alin. (1), (2), lit.b), alin.(4), Ut. e), art. 45, alin. (1) - 
(6), din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală , cu modificările şi completările 
ulterioare,

Art. 1 Se aprobă ’’Planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi 
din surse agricole” aferent UAT Helegiu, judeţul Bacău, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comune Helegiu, Instituţiei 
Prefectului judeţul Bacău, Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Bacău, precum şi Comisiei 
pentru aplicarea planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse 
agricole, şi va fi publicată prin afişare, conform prevederilor legale, prin grija secretarului 
comunei.

HOTĂRĂŞTE

Preşedinte de sertinta
Mih

- Nr. consilieri 15, prezenţi 13, voturi pentriMf^



R O M Â N I A  
JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

Anexa la Proiectul de hotărâre 
nr.49/30.10.2018

Planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse
agricole, în comuna Helegiu, judeţul Bacău

Prezentul Plan de acţiune a fost elaborat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr. 964/2000, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea Planului de acţiune 
pentru protecţia apelor împotriva polării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi cu 
prevederile Deciziei nr. nr.221.983/GC/12.06.2013 emise de Comisia interministerială pentru 
reglementarea miraţilor din România;

S-a elaborat prezentul plan de acţiune, având în vedere principalele activităţi care 
influenţează efectul utilizării îngrăşămintelor organice şi chimice care conţin azot asupra apelor 
de suprafaţă, cât şi asupra pânzei freatice de pe raza administrativ-teritorială a comunei 
Bîrsăneşti, judeţul Bacău.

INFORMAŢII GENERALE
Comuna Helegiu, cu satele aparţinătoare Helegiu, Deleni, Dragugesti, si Bratila, are în 

componenţa sa o populaţie de aproximativ 6500, conform datelor înregistrate la recensământul 
populaţiei din 2011.

Alimentarea cu apă
Alimentarea cu apă a comunei Helegiu se realizează din surse proprii ( fântâni şi puţuri

forate)

Canalizare
Deleni 3,5 Km 
Helegiu 1,1 Km 
Managementul deşeurilor
Deşeurile de pe raza comunei Bîrsăneşti sunt preluate de către Serviciu! Pulicde 

Salubrizare aflat in subordinea Cossiuluil local Helegiu

Condiţii naturale 
Relieful

Comuna Helegiu are o suprafaţa totala de 7854 ha si se incadreaza in Subcarpatii Moldovei, 
respectiv in sudul subunităţii Subcarpatilor Tazlaului. Din punct de vedere geomorfologic 
perimetrul comunei aparţine DepresiuniiTazlaului in partea vestica si dealurilor subcarpatice in 
restul teritoriului. Relieful este dominat de culmi deluroase fragmentate de afluenţii Tazlaului. 
Are in medie o altitudine de 442 m, cota cea mai ridicata fiind in Virful Ciresu-694 m in estul 
comunei jar cea mai mica altitudine se afla peterenul fostului lac Belci-190m. înclinarea



generala a reliefului este de la est la vest, către albia Tazlaului,observandu-se trei trepte de 
altitudini.

Comun aHelegiu este situata pe drumul naţional Onesti-Bacau si se învecinează cu 
:Municipiul Oneşti, Barsanesti, GuraVaii, Livezi, Clejasi si Racaciuni.

Clima
Din punct de vedere climatic teritoriul se gaseste situat in sectorul climatului continental al tarii 
,caracterizat printr-un regim moderat al temperaturilor. .Radiaţia solara globala atinge valori de 
la 110kcal/cm2 la 117,5 kcal/cm2. Durata medie anuala de strălucire a soarelui oscileazai ntre 
1900-2050 ore. începând cu luna aprilie se resimt vânturile din direcţia sud si sud-est care aduc 
precipitaţii. Vântul de sud-vest este prevestitor de seceta.
î n luna ianuarie temeperatura solului se încadrează între -4 şi -5 grade Celsius, în zona joasă, 
depresionară, iar în luna iulie, valorile medii caracteristice suprafeţei solului sunt cuprinse între 
23 şi 24 grade Celsius.
Precipitaţiile medii multianuale sunt de 636,8 l/mp si sunt distribuite neuniform in timpul anului. 
Lunile cele mai ploioase fiind in intervalul mai-iulie.

Hidrologie

Pe teritoriul comunei reţeaua permanentă este mai rară, cu un regim al curgerii 
neregulat. Principalele ape curgătoare sunt:

- Râul Tazlau.
- Pârâul Helegiu
- Parau! Bratila

Solul

Prin acţiunea combinata a factorilor pedogenetici întâlnim o diversitate mare a solurilor 
atat la nivelul luncii Tazlaului cat si la nivelul dealurilor si versantilor. Astfel ca la nivelul comunei 
întâlnim mai multe tipuri de soluride la argila si depozite nisipoase pana la solul brun si luvisolul 
albie întâlnit sub vegetaţia naturala a padurilor.Stăvilirea procesului de eroziune se impune 
printr-o serie importantă de terasare a versanţilor, plantaţii de păduri şi vitipomicole, lucrări de 
ameliorare a păşunilor, iar în luncă, desecări, îndiguiri, irigări, ş.a.

Comuna Helegiu deţine:
Suprafaţa agricolă totala- 7854 ha, din care:
Agricol-4732 ha
Păduri -2149 ha
Terenuri cu ape-254 ha
Terenuri degradate si neproductive-357 ha
Păşuni-1090 ha
Fanete-785 ha

Bazat pe structura de teren mai susmenţionată, la nivelul comunei Helegiu, principalele 
suprafeţe cultivate şi culturile sunt următoarele:

Porumb: 1054 ha;
Lucernă: 280 ha;
Grâu: 113ha;
Răpită; 179 ha



Mazăre: 59 ha;
Floarea-soarelui: 230 ha.

Structura animalelor:

Porcine: 143 
Bovine:411 
Cabaline: 150;
Caprine:904 
Ovine:2050 
Păsări: 11.700 
Familii de albine; 200.

PROGRAM DE ACŢIUNE PENTRU COMUNA HELEGIU
p

îngrăşămintele cu azot se administrează pe teren, pe cât posibiil, intr-o manieră cât mai 
precisă şi uniformă. Pe terenuri cu pante abrupte nu se administrează îngrăşăminte cu azot. Pe 
terenurile agricole în pantă fertilizarea trebuie făcută numai prin încorporarea îngrăţămintelor în 
sol şi ţinând cont de condiţiile meteorologice. Nu se aplică îngrăşăminte, mai ales dejecţii 
lichide, când sunt prognozate precipitaţii intense.

Nu se aplică îngrăşăminte cu azot pe terenurile agricole, dacă:
Solul este crăpat, fisurat în adâncime, ori săpat în vederea instalării unor drenuri sau 
pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură sau câmpul a fost prevăzut cu 
drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni;
Solul a fost inundat şi/sau are exces de umiditate;
Solul a fost îngheţat 12 ore sau mai mult, în decurs de 24 ore;
Solul este acoperit de zăpadă.

împrăştierea gunoiului de grajd grosier de la vaci este permisă pe soluri înzăpezite sau 
îngheţate. Nu se administrează îngrăşăminte chimice pe terenurile care permit accesul direct al 
acestora în apele de suprafaţă sau subterane, datorită poziţionării sau tipului acestor terenuri.

în cazul păşunilor şi fâneţelor se aplică măsurile şi acţiunile tehnice şi amenajări pastorale, 
în special. Prin contractele de închiriere vor fi prevăzute obligaţii pentru asociaţiile de crescători 
de animale în vederea întocmirii unor amenajamente pastorale:

a) Bonitarea tuturor suprafeţelor de păşuni şi fâneţe cu stabilirea potenţialului de producţie 
al acestora şi evidenţierea covorului vegetal existent. Se stabilesc cele mai indicate asociaţii de 
leguminoase şi ierburi perene specifice, pe baza cercetărilor specifice în domeniu,

b) Stabilirea numărului de animale cărora să li se asigure suprafeţele de păşune, pe baza 
normelor de consum, a cantităţilor de masă verde necesare pentru producţia zootehnică 
programată a se realiza în perioada de păşunat;

c) întocmirea pentru fiecare păşune a programului de acţiuni tehnice ce trebuie aplicate 
pentru atingerea potenţialului de producţie-regenerări prin însămânţare şi supraînsămânţare, 
fertilizări, combaterea eroziunii solului, desecări, lucrări de întreţinere;

d) Corelarea efectivelor de animale care păşunează, cu suprafeţele existente în comună, 
pe baza unei încărcături standard (UVM) pe unitatea de suprafaţă, stabilindu-se astfel 
excedentul sau deficitul de păşune şi modul de soluţionare a acestuia, precum şi normele de 
Îngrăşăminte organice care se pot aplica în perioadele permise;

e) Determinarea anuală a necesarului de seminţe de leguminoase şi ierburi perene 
specifice, care trebuie produse pentru refacerea covorului vegetal al păşunilor şi fâneţelor, 
prevăzut a se executa în anul următor. Pe această bază se va stabili suprafaţa de loturi 
semincere necesare pe comună şi structura optimă de culturi ce va trebui realizată;



f) întocmirea unui program de păşunat raţional, cu respectarea perioadei de refacere a 
covorului vegetal după fiecare ciclu de păşunat. Cu această ocazie se stabilesc data începerii 
păşunatului, precum şi data la care animalele vor fi scoase de pe păşune, acţiune deosebit de 
importantă pentru refacerea covorului vegetal. Se înscriu măsurile ce trebuie respectate de 
crescători la începutul fiecărui sezon de păşunat, cu privire la curăţarea păşunilor, eliminarea 
buruienilor toxice, eliminarea excesului de apă, modul de grupare a animalelor pe păşune, 
acţiuni sanitare obligatorii.

Aplicarea îngrăşămintelor organice şi a celor minerale se va face în zona vulnerabilă pe 
baza Planului de Management al Nutrienţilor, elaborat în acord cu prevederile Codului de Bune 
Practici Agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.
1. Autorităţile administraţiei publice ale comunei Helegiu aduc la cunoştinţa 
proprietarilor/administratorilor de exploataţii, următoarele:

a. Aplicarea programului de măsuri este opţional pentru fermele (exploataţiile) mai mici de 
8 UVM( unitate vită mare), dar vor asigura gospodărirea corespunzătoare a gunoiului de 
grajd rezultat.

b. Exploataţiile agricole care deţin 8-100 UVM au obligaţia de a deţine planuri de gestiune 
a gunoiului de grajd, conform legislaţiei în domeniul protecţiei mediului şi a Programului 
de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea apelor cu nitraţi din surse agricole.

c. Exploataţiile agricole mai mari de 100 UVM au obligaţia de a deţine planuri de gestiune 
a gunoiului de grajd, conform legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.

d. Un exemplar din Planul de gestionare a gunoiului de grajd de la exploataţiile mai mari de 
100 UVM va fi predat, pe hârtie şi în format electronic, la primăria pe teritoriul căreia sunt 
situate exploataţiile (sediu şi/sau animale efectiv).

Termen: permanent
Răspunde: Comisia constituită prin Dispoziţia Primarului UAT

2. Documentele de evidenţă ale fermei(exploataţiei) trebuie astfel întocmite şi completate 
încât să permită autorităţilor de inspecţie şi control să constate:
a. Suprafaţa fermei
b. Registrul nutrienţilor la nivel de localitate şi exploataţie
c. Şeptelul fermei, pe specii şi categorii de producţie, identificarea şi înregistrarea 

acestuia, registrele de evidenţă a efectivelor, precum şi perioada de timp în care 
animalele sunt menţinute în fermă.

d. Pentru fiecare teren cuprins în cadrul fermei:
Tipul şi cantitatea oricărui îngrăşământ chimic aplicat pe teren, cantitatea de azot 
conţinută şi data aplicării,
Tipul şi cantitatea oricărui îngrăşământ organic aplicat pe teren, altul decât cel lăsat de 
animale, şi data aplicării,
Pentru fiecare tip de îngrăşământ organic aplicat se va preciza natura acestuia, tipul de 
animale de la care provine:

> Gunoi de grajd
> Must de gunoi de grajd
> Dejecţii lichide
> Dejecţii semifluide-păstoase
> îngrăşăminte organice lichide
> Nămol de canalizare



Tipul oricărei culturi, data la care a fost semănată şi data recoltării,
e. Cantitatea oricărui tip de îngrăşământ de origine animală şi natura acestuia (gunoi de 

grajd, must de gunoi de grajd, dejecţii lichide, dejecţii semifluide-păstoase, 
îngrăşăminte organice lichide, nămol de canalizare), exportat din fermă, data efectuării 
exportului precum şi numele şi adresa destinatarului.

Termen: permanent
Răspunde: Comisia constituită prin Dispoziţia Primarului DAT, 
proprietarul/administratorul fermei (exploataţiei)

3. Orice document de evidenţă al fermei se păstrează pe o perioadă de 5 ani de la ultima 
evidenţă înregistrată în document.

Termen: permanent
Răspunde: Comisia constituită prin Dispoziţia Primarului UA T, 
proprietarul/administratorul fermei (exploataţiei)

4. Autorităţile administraţiei publice locale ale localităţii declarate vulnerabile la nitraţi, 
consiliate de reprezentanţi ai Direcţiilor agricole judeţene, sunt obligate să ia decizie 
privind sistemul de colectare şi stocare a gunoiului de grajd la nivelul localităţilor:

Platforme/depozite individuale,
Depozite comune la nivelul localităţii 

Termen: permanent
Răspunde: Comisia constituită prin Dispoziţia Primarului UA T, 
proprietarul/administratorul fermei (exploataţiei)

5. Decizia privind sistemul de colectare şi stocare a gunoiului de grajd va conţine:
a. Data până la care se vor construi platforme comune (se va anexa ca document planul 

de amplasament - harta, coordonatele geografice, suprafaţa destinată pentru 
platforme, modalităţile de colectare a gunoiului de la exploataţiile agricole, sistemul de 
gestionare a gunoiului în platformă, lista exploataţiilor de la care se colectează gunoiul 
în platformă(;

5.1. Sistemul de colectare şi stocare a gunoiului de grajd, normele cadru privind 
amplasarea, realizarea şi exploatarea platformelor comune pentru depozitarea gunoiului 
de grajd şi a dejecţiilor lichide, elemente orientative de cost pentru construcţia şi 
exploatarea platformelor, colectarea şi transportul gunoiului de grajd la nivelul comunităţilor 
locale cuprins în anexa 4, 5, 6 din Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi 
proveniţi din surse agricole.

Termen: permanent
Răspunde: Comisia constituită prin Dispoziţia Primarului UA T

5.2. Depozitarea gunoiului de grajd (anexa 7 din Programul de acţiune pentru 
zonele vulnerabile la nitraţi proveniţi din surse agricole) în exploataţii agricole individuale 
va avea în vedere factori ca accesibilitatea, distanţa faţă de grajduri şi locuinţă, pentru 
transportul şi gestionarea eficientă şi confortabilă a gunoiului de grajd, a resturilor organice



şi compostului, risc şi neplăceri minime pentru fermieri şi vecini. Spaţiul de depozitare 
trebuie aşezat:

Pe o suprafaţă orizontală sau cvasi-orizoniaiă;
în fara influenţei scurgerii apei din şanţuri, burlane sau de pe punte, la minim 30 m faţă 
ue fântânile de suprafaţă, depade de canale, râuri, iazuri sau alte corpuri de apă;

- Amplasamentul trebuie să fie stabilit pe sol impermeabil sau solul trebuie protejat de 
infiltraţii prin aplicarea unui strat gros de argilă compactă sau sol argilos; ideal ar fi ca 
solul să aibă o bază din material impermeabil de beton sau polietilenă cu densitate 
mare.

Spaţiul de depozitare va fi împrejmuit cu o bandă permanentă de vegetaţie de cel puţin 2-3 
m lăţime.

Termen: permanent
Răspunde: Comisia constituită prin Dispoziţia Primarului UA T, 
proprietarul/administratorul fermei (exploataţiei)

5.3. Amplasamentul platformei va fi împrejmuit cu perdea de arbori
/arbuşti, pe o lăţime de 2 m, pentru protecţie, ambient şi ca măsură de diminuare a 
influenţei factorilor climatici asupra pierderilor de gaze emise pe perioada acţiunilor din 
platformă.

6.

Termen: permanent, în condiţiile adoptării deciziei de împrejmuire a 
platforme cu perdea de arbori/arbuşti

Răspunde: Comisia constituită prin Dispoziţia Primarului UA T 
Pentru evitarea scurgerilor provocate de terenul îngheţat şi a levigării 

azotului neconsumai de vegetaţie, perioadele de interdicţie a aplicării îngrăţămmtelor 
organice sunt următoarele:
Interdicţie totală, cuprinsă între cea mai târzie dată de apariţie a primului îngheţ (5 
noiembrie) şi cea mai timpurie dată de apariţie a ultimului îngheţ ( 4 aprilie), adică 150 
de zile;
Interdicţie maximă posibilă, cuprinsă între data de apariţie a primului îngheţ (14 
septembrie) şi cea mai târzie dată de apariţie a ultimului îngheţ (23 mai), adică 250 de 
zile;
Interdicţia cea mai probabilă, cuprinsă între data de apariţie a primului îngheţ (10 
octombrie) şi data medie a ultimului îngheţ (26 aprilie), adică 198 de zile.

Termen: permanent
Răspunde: Comisia constituită prin Dispoziţia Primarului UA T, 
proprietarul/administratorul fermei (exploataţiei)

La solicitarea motivată a fermierilor şi/sau a autorităţilor locale, OSPA (Oficiul de studii 
pedologice şi agricole) poate aproba aplicarea îngrăţămintelor organice pe terenul agricol 
în alte perioade decât cele prevăzute în calendarul de interdicţie, dacă sunt îndeplinite 
simultan următoarele condiţii:

a. Terenul nu este acoperit cu zăpadă,
b. Temperaturile minime ale aerului au fost mai mari de 4 grade Celsius pentru o 

perioadă de cel puţin 2 zile consecutive,
c. Prognoza meteorologică pentru următoarele trei zile indică temperaturi minime de 

peste O grade Celsius.



Termen: permanent
Răspunde: Comisia constituită prin Dispoziţia Primarului UAT, 
proprieiarui/adminisiratorui fermei (exploataţiei)

8. Perioadele de interdicţie nu sunt valabile în cazul îngrăţămintelo.r de origine animală 
produse şi depuse direct de animale ( dejecţii prospete), în cazul păşunatului liber. De 
asemenea, aceste perioade de interdicţie nu se iau în considerare în cazul resturilor vegetale 
sau a altor tipuri de produse organice reziduale rămase pe sol.

Termen: permanent
Răspunde: Comisia constituită prin Dispoziţia Primarului UA T, 
proprietarul/administratorul fermei (exploataţiei)

9. Termenul de stocare a gunoiului provenit din activitatea de creştere a animalelor este 
de maxim 1 an.

Termen: permanent
Răspunde: Comisia constituită prin Dispoziţia Primarului UAT, 

proprietarul/administratorul fermei (exploataţiei)
10. în situaţiile în care, conform tabelului de calcul al presiunii gunoiului, producţia de 

nutrienţi este mai mare de 170 kg. Azot/ha, se vor lua măsuri de distribuire a gunoiului la 
exploataţii agricole (cu profil zootehnic şi vegetal), care permit import de nutrienţi din 
îngrăţăminte organice.

Termen: permanent
Răspunde: Comisia constituită prin Dispoziţia Primarului UAT, 
proprietarul/administratorul fermei (exploataţiei)

10.1 .în astfel de situaţii, administratorul exploataţiei va întocmi în 3
exemplare documentul prezentat în anexa 8 din Decizia nr.23130/DC/14.10.2010, din 
care va transmite câte un exemplar Primăriei Helegiu şi la OSPA Bacău.

Termen: permanent
Răspunde: proprietarul/administratorul fermei (exploataţiei)

11. Fiecare exploataţie agricolă care deţine mai mult de 8 UVM are obligaţia de a completa 
registrul nutrienţilor, conform modelului unitar din anexa 8 la Programul de acţiune pentru 
zonele vulnerabile la nitraţi din surse agricole.

Registrele nutrienţilor pentru fiecare din exploataţiile agricole individuale se 
completează de către fermier împreună cu reprezentanţi ai OSPA Bacău, se integrează în 
planul local de acţiune la nivelul localităţii şi se centralizează de Direcţia agricolă judeţeană şi 
OSPA, în vederea transmiterii lor către autorităţile centrale responabile cu aplicarea Planului de 
acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi din surse agricole.

Termen: permanent
Răspunde: Comisia constituită prin Dispoziţia Primarului UA T, 
proprietarul/administratorul fermei (exploataţiei)

12. în jurul corpurilor de apă( râuri, surse de apă potabilă, iacuri) din zona vulnerabilă se 
vor crea benzi înierbate cu lăţimeade 5 m, pentru diminuarea scurgerilor de nitraţi către 
corpurile de apă de suprafaţă.



Fâşiile ( benzile) de protecţie vor fi stabilite conf. art.19 din Programul de acţiune 
pentru zonele vulnerabile la nitraţi din surse agricole, iar măsura va fi aplicabilă după 
stabilirea acestora.

Fâşiile ( benzile) de protecţie se vor efectuat de către primăria localităţii pentru 
terenurile publice şi de către proprietarii sau administratorii exploataţiilor cu mai mult de 8 
UVM/exploataţie. Termenul de executare a perdelelor si alte aspecte tehnice se vor 
stabili după efectuarea activităţilor prevăzute la art.19 din Programul de acţiune pentru 
zonele vulnerabile la nitraţi din surse agricole.

Termen: permanent
Răspunde: Comisia constituită prin Dispoziţia Primarului UAT, 
proprietarui/administratorul fermei (exploataţiei)

13. Pe terenul cu pante cuprinse între 5-8% se vor amplasa culturi care acoperă terenul 
pe timpul iernii, pe 20% din suprafaţa arabilă a fermei, iar la baza plantelor se vor realiza 
benzi înierbate; imediat după aplicare, îngrăţămintele organice vor fi încorporate în sol.

Pe terenul cu pante cuprinse între 8-12% se recomandă acoperirea cu culturi a 
terenului, în timpul iernii, pe 25% din suprafaţa arabilă sau pe care nu s-au efectuat arături 
în toamnă. La baza plantelor se vor realiza benzi înierbate de minim 5 m lăţime; imediat 
după aplicare, îngrăţămintele organice vor fi încorporate în sol.

Pe terenul cu pante cuprinse între 12-15% este obligatorie acoperirea cu culturi a 
terenului în timpul iernii pe 30% din suprafaţa arabilă sau pe care nu s-au efectuat arături 
în toamnă. La baza plantelor se vor realiza benzi înierbate de minim 10 m lăţime; imediat 
după aplicare, îngrăţămintele organice vor fi încorporate în sol.

Termen: permanent
Răspunde: Comisia constituită prin Dispoziţia Primarului UAT, 
proprietarui/administratorul fermei (exploataţiei)

14. Terenurile arabile afectate puternic de procesele de eroziune hidrică (de suprafaţă şi de 
adâncime) se vor împăduri.

Sursa financiară va fi asigurată prin bugetul local/alte surse.
Termen: permanent
Răspunde: Comisia constituită prin Dispoziţia Primarului UA T, 
proprietarui/administratorul fermei (exploataţiei)

15. Pe păşunile din zona vulnerabilă a localităţii se vor acorda autorizaţii de păşunat 
calculate la nivel de UVM, care să nu conducă la depăşirea normei de 170/kg/an.

La construcţia depozitelor de bălegar solid se va avea în vedere ca acestea să aibă o 
bază din beton, să fie prevăzute cu pereţi de sprijin şi sistem de colectare a efluenţi/or, în 
special a celor care se produc pe timpul ploilor.

Prin Dispoziţia Primarului Helegiu se va constitui o comisie pentru aplicarea şi 
monitorizarea planului de acţiune. Planul de acţiune constituie atribuţii de serviciu pentru 
toţi membri comisiei.

Contrasem


