
ORDIN   Nr. 718 din 30 iunie 2005 
pentru aprobarea Criteriilor de performanþã privind structura organizatoricã ºi dotarea 

serviciilor voluntare pentru situaþii de urgenþã 
EMITENT:      MINISTERUL ADMINISTRAÞIEI ªI INTERNELOR 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 636 din 20 iulie 2005 
 
    Având în vedere prevederile art. 15 alin. (4) din Legea nr. 481/2004 privind protecþia 

civilã ºi ale art. 11 lit. e) din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Inspectoratului 

General pentru Situaþii de Urgenþã, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.490/2004, 
    în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 63/2003 privind 

organizarea ºi funcþionarea Ministerului Administraþiei ºi Internelor, aprobatã cu modificãri 

ºi completãri prin Legea nr. 604/2003, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, 
 
    ministrul administraþiei ºi internelor emite urmãtorul ordin: 
 
    ART. 1 
    Se aprobã Criteriile de performanþã privind structura organizatoricã ºi dotarea serviciilor 

voluntare pentru situaþii de urgenþã, prevãzute în anexa care face parte integrantã din 

prezentul ordin. 
    ART. 2 
    Autoritãþile administraþiei publice centrale ºi locale asigurã aplicarea criteriilor de 

performanþã aprobate prin prezentul ordin. 
    ART. 3 
    Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã ºi inspectoratele pentru situaþii de 

urgenþã judeþene ºi al municipiului Bucureºti controleazã, în condiþiile legii, modul de 

aplicare a criteriilor de performanþã prevãzute în anexa la prezentul ordin. 
    ART. 4 
    (1) Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, ºi intrã în 

vigoare la 30 de zile de la data publicãrii. 
    (2) La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin orice dispoziþii contrare îºi înceteazã 

aplicabilitatea. 
 
                   Ministrul administraþiei ºi internelor, 
                               Vasile Blaga 
 
    ANEXA 1 
                          CRITERII DE PERFORMANÞÃ 
privind structura organizatoricã ºi dotarea serviciilor voluntare pentru situaþii de urgenþã 
 
    CAP. 1 Criterii generale 
    ART. 1 
    Serviciile voluntare pentru situaþii de urgenþã, denumite în continuare servicii voluntare, 

se constituie, potrivit legii, în comune, oraºe ºi municipii, în subordinea consiliilor locale. 
    ART. 2 
    Termenii folosiþi în prezenta anexã au urmãtorul înþeles: 

    a) sector de competenþã - unitatea administrativ-teritorialã pe a cãrei razã serviciul 

voluntar îºi îndeplineºte atribuþiile legale; 
    b) echipaj/grupã de intervenþie - structurã încadratã cu personal voluntar sau/ºi angajat 

care deserveºte o autospecialã; 
    c) echipã specializatã - structurã de intervenþie care are în compunere minimum 3 

persoane, specializatã în anumite tipuri de intervenþii; 
    d) timp mediu de alertare - intervalul mediu cuprins între momentul alarmãrii în caz de 

situaþie de urgenþã ºi cel al constituirii formaþiei de deplasare în vederea intervenþiei; 
    e) timp de rãspuns - intervalul cuprins între momentul alertãrii forþelor destinate 

intervenþiei ºi intrarea acestora în acþiune; 
    f) capacitate de rãspuns - potenþialul forþelor destinate intervenþiei de a rezolva o situaþie 

de urgenþã. 
    ART. 3 
    (1) Serviciul voluntar îºi îndeplineºte atribuþiile, în condiþiile legii, într-un sector de 
competenþã stabilit cu acordul inspectoratului pentru situaþii de urgenþã judeþean/al 

municipiului Bucureºti. 
    (2) Teritoriul fiecãrui sector de competenþã trebuie sã fie acoperit, din punct de vedere al 

intervenþiei, în timpul de rãspuns stabilit, cu cel puþin o autospecialã de intervenþie. 
    (3) Pânã la asigurarea dotãrii la nivelul prevãzut de reglementãrile în vigoare, consiliile 

locale încheie în mod obligatoriu contracte sau convenþii de intervenþie cu consiliile locale 

limitrofe care au constituite servicii voluntare dotate cu autospeciale de intervenþie. 
 
    CAP. 2  Criterii privind organizarea serviciilor voluntare 
    ART. 4 
    Constituirea, dimensionarea ºi dotarea structurilor serviciilor voluntare se fac pe baza 

urmãtoarelor criterii: 
    a) suprafaþa sectorului de competenþã; 
    b) numãrul de locuitori din sectorul de competenþã; 
    c) clasificarea localitãþilor din punct de vedere al riscurilor; 
    d) tipurile de riscuri identificate în profil teritorial; 
    e) mãsurile stabilite în Planul de analizã ºi acoperire a riscurilor; 
    f) cãile de comunicaþii rutiere ºi gradul de practicabilitate al acestora; 
    g) sursele de alimentare cu apã pentru stingerea incendiilor. 
    ART. 5 
    Serviciul voluntar este condus de un ºef, profesionist în domeniu, ºi are în structurã: 
    a) un compartiment sau specialiºti pentru prevenire; 
    b) una sau mai multe formaþii de intervenþie, salvare ºi prim ajutor, denumite în 

continuare formaþii de intervenþie, dupã caz; 
    c) ateliere de reparaþii ºi întreþinere, dupã caz. 
    ART. 6 
    Compartimentul/specialiºtii pentru prevenire are/au ca principalã atribuþie prevenirea 

riscurilor producerii unor situaþii de urgenþã, prin activitãþi de îndrumare ºi control. 
    ART. 7 
    (1) Formaþia de intervenþie este o structurã specializatã, constituitã în vederea limitãrii ºi 

înlãturãrii urmãrilor situaþiilor de urgenþã. 
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    (2) Formaþia de intervenþie are în compunere minimum un echipaj/o grupã de intervenþie 

ºi 2 - 4 echipe specializate. 
    (3) Echipajele/grupele de intervenþie specializate se organizeazã în funcþie de 

specialitatea pe care o au, precum ºi în raport cu categoriile ºi tipurile de autospeciale ºi 

utilaje folosite pentru îndeplinirea atribuþiilor. 
    (4) Echipele specializate sunt constituite în funcþie de tipurile de riscuri identificate în 

sectorul de competenþã, pe urmãtoarele domenii principale: transmisiuni-alarmare, 
cercetare-cãutare, deblocare-salvare, sanitar-veterinar, evacuare, protecþie NBC, suport 

logistic. 
    (5) Dotarea echipajelor/grupelor de intervenþie ºi echipelor specializate este prevãzutã în 

anexa nr. 1. 
    ART. 8 
    Atelierele de reparaþii ºi întreþinere sunt compartimente tehnice destinate întreþinerii ºi 

executãrii lucrãrilor de reparaþii curente la mijloacele tehnice din dotare. 
 
    CAP. 3  Criterii operaþionale 
    ART. 9 
    (1) La amplasarea în teritoriu a formaþiilor de intervenþie se þine seama de urmãtoarele 

criterii operaþionale: 
    a) timpul mediu de alertare: 5 - 10 minute, în funcþie de anotimp ºi de ora din zi sau din 

noapte la care s-a produs situaþia de urgenþã; 
    b) timpul de rãspuns; 
    c) raza medie a sectorului de competenþã: 5 - 10 km; 
    d) viteza medie de deplasare a autospecialelor de intervenþie: 50 km/h. 
    (2) Timpul maxim de rãspuns: 
    a) la obiectivele care prezintã risc ridicat: 10 minute; 
    b) în cel mai îndepãrtat punct din sectorul de competenþã stabilit: 30 de minute; 
    c) în celelalte localitãþi cu care s-au încheiat contracte sau convenþii de intervenþie: 45 de 

minute. 
    (3) Criteriile operaþionale prevãzute la alin. (1) se coreleazã, dupã caz, cu criteriul 

complementaritãþii dat de existenþa în sectorul de competenþã a serviciilor private pentru 

situaþii de urgenþã. 
    (4) Derularea intervenþiei se face gradual, dupã caz, astfel: 
    a) alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anunþarea/alertarea structurilor 

profesioniste de intervenþie ale inspectoratului pentru situaþii de urgenþã judeþean sau al 

municipiului Bucureºti, precum ºi a serviciului privat/voluntar cu care s-a încheiat un 

contract/o convenþie de intervenþie; 
    b) intervenþia propriu-zisã efectuatã de serviciile voluntare; 
    c) sprijinul acordat intervenþiei (în tehnicã ºi personal specializat) de cãtre serviciul 

privat/voluntar cu care s-a încheiat un contract/o convenþie de intervenþie; 
    d) sprijinul acordat intervenþiei (în tehnicã ºi personal specializat) de cãtre structurile 

profesioniste. 
    (5) Serviciul de urgenþã voluntar solicitã în sprijin intervenþia serviciilor de urgenþã 

private ºi a celor voluntare cu care a încheiat contracte/convenþii de intervenþie sau, dupã 

caz, a serviciilor de urgenþã profesioniste, ori de câte ori amploarea situaþiei de urgenþã 

depãºeºte capacitatea de rãspuns a acestuia. 
    ART. 10 
    Pentru asigurarea permanentã a intervenþiei conducãtorul/conducãtorii 
autospecialei/autospecialelor de intervenþie sau mecanicul de motopompã efectueazã 

serviciul în ture, conform regulamentului propriu de organizare ºi funcþionare. 
 
    CAP. 4 Clasificarea serviciilor voluntare 
    ART. 11 
    (1) Serviciile voluntare se clasificã în funcþie de numãrul de locuitori, precum ºi de 

numãrul ºi de dotarea echipajelor/grupelor de intervenþie cu autospeciale sau cu alte 

mijloace de intervenþie, astfel: 
    a) serviciu de categoria I - având numai compartiment sau specialiºti de prevenire ºi/sau 

echipe specializate de intervenþie, indiferent de numãrul de locuitori; 
    b) serviciu de categoria a II-a - având numai echipaje/grupe de intervenþie care 

încadreazã autospeciale ºi/sau utilaje mobile de intervenþie, altele decât cele pentru lucrul 
cu apã ºi spumã, în funcþie de riscul existent, indiferent de numãrul de locuitori; 
    c) serviciu de categoria a III-a - având cel puþin un echipaj/o grupã de intervenþie la 

motopompã sau la alt utilaj mobil pentru lucrul cu apã ºi spumã, în localitãþile cu maximum 

500 de locuitori; 
    d) serviciu de categoria a IV-a - având un echipaj/o grupã de intervenþie la o autospecialã 

pentru lucrul cu apã ºi spumã, în localitãþile cu o populaþie cuprinsã între 501 - 10.000 de 
locuitori; 
    e) serviciu de categoria a V-a - având douã sau mai multe echipaje/grupe de intervenþie 

la douã sau mai multe autospeciale pentru lucrul cu apã ºi spumã, în localitãþile cu peste 

10.000 de locuitori. 
    (2) Serviciile prevãzute la alin. (1) lit. b) - e) au în compunere în mod obligatoriu ºi un 

compartiment sau specialiºti de prevenire, dupã caz. 
 
    CAP. 5 Criterii privind încadrarea cu personal 
    ART. 12 
    (1) Serviciul voluntar se încadreazã cu personal angajat ºi/sau cu personal voluntar. 
    (2) Personalul angajat ºi cel voluntar trebuie sã corespundã cerinþelor de pregãtire fizicã 

ºi psihicã ºi sã aibã aptitudinile necesare în vederea îndeplinirii atribuþiilor. 
    (3) În serviciul voluntar, funcþiile de ºef serviciu ºi conducãtor autospeciale/mecanic de 

motopompã se încadreazã în mod obligatoriu cu personal angajat. 
    (4) La încadrare ºi anual personalul serviciului voluntar este supus controlului medical, 

în condiþiile legii. 
    (5) Personalul angajat trebuie sã aibã calificarea ºi atestarea necesare, conform 
reglementãrilor în vigoare. 
    ART. 13 
    Numãrul specialiºtilor (personalului compartimentului) pentru activitatea de prevenire se 

stabileºte astfel: 
    a) pentru instituþiile publice ºi operatorii economici din subordinea consiliilor locale, un 

specialist; 



    b) în mediul rural, pentru 200 de gospodãrii cetãþeneºti, un specialist; 
    c) în mediul urban, pentru 500 - 1.000 de locuinþe individuale sau gospodãrii, un 

specialist. 
    ART. 14 
    Echipajele/grupele de intervenþie specializate se încadreazã cu personal stabilit conform 

prevederilor instrucþiunilor ºi cãrþilor tehnice de utilizare a utilajelor ºi autospecialelor de 

intervenþie. 
 
    CAP. 6 Criterii privind dotarea serviciilor voluntare 
    ART. 15 
    Pentru realizarea ºi menþinerea unei capacitãþi de rãspuns optime, dotarea serviciului 

voluntar trebuie sã asigure: 
    a) acoperirea riscurilor potenþiale din sectorul de competenþã, atât din punct de vedere 

preventiv, cât ºi din punct de vedere operaþional; 
    b) executarea oportunã a misiunilor ºi operaþiunilor specifice; 
    c) corelarea performanþelor tehnice ale mijloacelor de intervenþie cu specificul ºi gradul 

de dificultate ale situaþiei de urgenþã, în vederea exploatãrii cu eficienþã maximã a acestora; 
    d) crearea condiþiilor necesare pentru pregãtirea ºi antrenamentul personalului. 
    ART. 16 
    (1) Sediile ºi utilitãþile necesare serviciilor voluntare, precum ºi spaþiile adecvate pentru 

pregãtirea de specialitate a personalului, gararea, adãpostirea ºi întreþinerea mijloacelor 

tehnice, depozitarea materialelor sunt puse la dispoziþie de consiliile locale, în condiþiile 

legii. 
    (2) Spaþiile prevãzute la alin. (1) se doteazã cu telefon ºi mijloace de alarmare ºi alertare, 

instalaþii utilitare, mijloace de pregãtire, cu materiale de biroticã ºi de acordare a primului 

ajutor medical. 
    (3) În funcþie de necesitãþi, dotarea se completeazã cu alte categorii de bunuri materiale 

utile îndeplinirii atribuþiilor serviciului. 
    (4) Personalul serviciilor voluntare se antreneazã, dupã caz: 
    a) în poligoanele de antrenament proprii, dotate cu aparate, utilaje, aparaturã ºi 

echipamente specifice intervenþiei în situaþii de urgenþã, inclusiv pentru concursurile 

profesionale; 
    b) în poligoanele de antrenament ale inspectoratelor pentru situaþii de urgenþã judeþene/al 

municipiului Bucureºti sau ale serviciilor private, în baza unor protocoale. 
    (5) Întreþinerea ºi repararea autospecialelor ºi utilajelor serviciilor voluntare se fac, dupã 

caz, în ateliere proprii dotate cu utilaje ºi scule adecvate lucrãrilor executate sau de cãtre 

alte persoane fizice ori juridice atestate, conform legii, pentru activitãþile respective. 
    ART. 17 
    Criteriile specifice care stau la baza dotãrii cu mijloace tehnice ºi materiale a serviciilor 
voluntare pentru situaþii de urgenþã sunt prezentate în anexa nr. 2. 
    ART. 18 
    Documentele de organizare, desfãºurare ºi conducere a activitãþii serviciului voluntar 

pentru situaþii de urgenþã sunt prezentate în anexa nr. 3. 
    ART. 19 

    (1) Serviciile voluntare îºi desfãºoarã activitatea pe baza regulamentului de organizare ºi 

funcþionare, aprobat de consiliul local, cu avizul inspectoratului pentru situaþii de urgenþã 

judeþean/al municipiului Bucureºti. 
    (2) Structura-cadru a regulamentului de organizare ºi funcþionare a serviciului voluntar 

pentru situaþii de urgenþã este prevãzutã în anexa nr. 4. 
    ART. 20 
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantã din prezentele criterii de performanþã. 
 
 
    ANEXA 1 la criteriile de performanþã 
 
                                  DOTAREA 
echipajelor/grupelor ºi echipelor specializate de intervenþie, în funcþie de specialitate 
 
    1. Echipaje/grupe de intervenþie 
_________________________________________________________________________ 
Nr.  Tipul echipajului/grupei de                        Dotarea 
crt. intervenþie în funcþie de specialitate 
_________________________________________________________________________ 
  1. Salvare ºi prim ajutor                 - ambulanþã 
  2. Stingerea incendiilor cu apã ºi spumã  - autospecialã de lucru cu apã ºi spumã,    

motopompã sau utilaj mobil 
  3. Stingerea incendiilor cu pulberi ºi gaze   - autospecialã de lucru cu pulberi ºi gaze 
  4. Intervenþie la înãlþime                - autoscarã 
  5. Intervenþie la inundaþie ºi/sau înec   - barcã pneumaticã de salvare 
  6. Descarcerare                           - autospecialã de descarcerare 
  7. Decontaminare ºi protecþie NBC         - autospecialã sau utilaj 
  8. Suport logistic al intervenþiilor      - autocamion, tractor, remorcã auto sau alt utilaj 
  9. Cercetare-cãutare                      - autoturism 
_________________________________________________________________________ 
 
    NOTÃ: 
    Fiecare autospecialã sau utilaj are în dotare aparaturã, echipament ºi complete de 

protecþie, mijloace de transmisiuni, accesorii, substanþe ºi alte materiale specifice, conform 

cãrþilor tehnice ºi instrucþiunilor de exploatare. 
 
    2. Echipe specializate 
    Dotarea echipelor specializate cu mijloace iniþiale, aparaturã, echipament ºi complete de 

protecþie, mijloace de transmisiuni, accesorii, substanþe ºi alte materiale specifice se face 

conform normelor de înzestrare ºi dotare elaborate de Inspectoratul General pentru Situaþii 

de Urgenþã. 
 
 
 
 



    ANEXA 2  la criteriile de performanþã 
 
                                CRITERII SPECIFICE 
care stau la baza dotãrii cu mijloace tehnice ºi materiale a serviciilor voluntare pentru 

situaþii de urgenþã 
_________________________________________________________________________ 
Nr.  Categoriile de mijloace                  Criteriile specifice 
crt. tehnice 
_________________________________________________________________________ 
  1. Autospeciale ºi utilaje  - natura ºi volumul operaþiunilor de intervenþie 
     de intervenþie           - caracteristicile ºi performanþele tehnico-tactice ale autospecialelor 

ºi utilajelor 
                              - duratele normale de exploatare a autospecialelor ºi utilajelor 
_________________________________________________________________________ 
  2. Echipament ºi mijloace   - natura ºi periculozitatea specificã a operaþiunilor de 
       de protecþie                       intervenþie 
                                   - efectele negative ale agenþilor dinamici, termici, electromagnetici ºi 
                                     biologici specifici evenimentelor periculoase potenþiale 
                              - numãrul de persoane care participã la operaþiuni 
                              - durata normalã de folosinþã a echipamentului 
_______________________________________________________________________ 
  3. Aparaturã de             - mãrimea ºi particularitãþile sectorului de competenþã din punct de 
      transmisiuni ºi            vedere al comunicaþiilor 
      informaticã             - numãrul de formaþii, echipaje/grupe ºi echipe, precum ºi efectivele 
                                        acestora 
                                      - numãrul de personal cu atribuþii de conducere 
_________________________________________________________________________ 
  4. Substanþe necesare       - numãrul ºi caracteristicile tehnice ale autospecialelor 
     intervenþiei                  - frecvenþa ºi numãrul intervenþiilor, precum ºi consumul estimat 
                                           de substanþe 
_________________________________________________________________________ 
  5. Mijloace de transport    - numãrul de utilaje ce trebuie tractate 
                              - efectivele ºi materialele ce trebuie transportate 
                              - normele de alocare la drepturi 
                              - durata normalã de exploatare 
_________________________________________________________________________ 
 
    ANEXA 3  la criteriile de performanþã 
 
                                  DOCUMENTELE 
de organizare, desfãºurare ºi conducere a activitãþii serviciului voluntar pentru situaþii de 

urgenþã 
    I. Dosarul privind organizarea ºi înzestrarea serviciului voluntar pentru situaþii de 

urgenþã 

    I.1. Hotãrârea consiliului local de înfiinþare, organigrama ºi numãrul de personal ale 

serviciului voluntar 
    I.2. Contractele de voluntariat încheiate între consiliul local ºi voluntari 
    I.3. Contractele de intervenþie 
    I.4. Tabel nominal cu personalul, în funcþie de structurile din care acesta face parte, ºi 
modul de înºtiinþare 
    I.5. Tabel cu necesarul de tehnicã, aparaturã ºi materiale, în funcþie de structura 

serviciului voluntar 
    I.6. Tabel cu materialele ºi tehnica existente în dotare 
    I.7. Evidenþa referatelor prin care se solicitã completarea dotãrii cu tehnicã, aparaturã ºi 

materiale a serviciului voluntar, întocmite de ºeful serviciului 
    I.8. Schema legãturilor de comunicaþii ale forþelor ce acþioneazã în cazul situaþiilor de 

urgenþã 
    II. Regulamentul de organizare ºi funcþionare a serviciului voluntar pentru situaþii de 

urgenþã 
    III. Dosar privind intervenþia serviciului voluntar 
    III.1. Planuri de intervenþie (de rãspuns) în funcþie de riscurile identificate în sectorul de 

competenþã 
    III.2. Planuri de cooperare 
    III.3. Planul de evacuare în caz de urgenþã 
    III.4. Planurile sau schiþele localitãþilor din sectorul de competenþã pe care sunt marcate 

zonele locuite, amplasarea agenþilor economici ºi instituþiilor, sursele de alimentare cu apã, 

zonele greu accesibile ºi vulnerabile la riscuri 
    III.5. Planul de analizã ºi acoperire a riscurilor 
    IV. Dosar privind pregãtirea personalului 
    IV.1. Planul de pregãtire profesionalã anualã ºi lunarã, pe teme ºi exerciþii 
    IV.2. Registrul de evidenþã a participãrii la pregãtirea profesionalã ºi calificativele 

obþinute 
    IV.3. Planificarea exerciþiilor ºi aplicaþiilor 
    V. Dosar operativ 
    V.1. Registrul cu note de anunþare ºi de evidenþã a intervenþiilor 
    V.2. Organizarea intervenþiei pe ture de serviciu 
    V.3. Raportul de intervenþie 
    VI. Registrul istoric al serviciului voluntar pentru situaþii de urgenþã 
    VII. Registrul de control 
    VIII. Programul de mãsuri în vederea acordãrii asistenþei pentru prevenirea situaþiilor de 

urgenþã la gospodãriile populaþiei 
    VIII.1. Graficul controalelor la gospodãriile populaþiei 
    VIII.2. Carnetele cu constatãrile rezultate din controale 
    IX. Dosar tehnic 
    IX.1. Planul de asistenþã la autospecialele ºi utilajele de intervenþie 
    IX.2. Dosarul tehnic al mijloacelor de înºtiinþare-alarmare 
 
 
 



    ANEXA 4  la criteriile de performanþã 
 
                               STRUCTURA-CADRU 
a regulamentului de organizare ºi funcþionare a serviciului voluntar pentru situaþii de 

urgenþã 
 
    CAP. 1 Dispoziþii generale 
    - hotãrârea consiliului local de constituire a serviciului voluntar; 
    - prezentarea succintã a activitãþii serviciului voluntar în funcþie de tipurile de risc 

gestionate; 
    - alte date de interes general. 
 
    CAP. 2 Organizarea ºi atribuþiile serviciului voluntar 
    - conducerea ºi structura organizatoricã; 
    - relaþiile dintre structurile serviciului voluntar: 
        - ierarhice; 
        - funcþionale; 
    - organizarea pe ture a serviciului voluntar; 
    - atribuþiile serviciului voluntar: 
        - atribuþiile compartimentului/specialiºtilor de prevenire; 
        - atribuþiile formaþiilor de intervenþie: 
            - atribuþiile echipajelor/grupelor de intervenþie; 
            - atribuþiile echipelor specializate; 
    - atribuþiile atelierului. 
 
    CAP. 3 Atribuþiile personalului din structura serviciului voluntar 
    - atribuþiile ºefului de serviciu; 
    - atribuþiile ºefului de compartiment/specialistului de prevenire; 

    - atribuþiile ºefului formaþiei de intervenþie; 
    - atribuþiile ºefului echipajului/grupei de intervenþie; 
    - atribuþiile ºefului echipei specializate; 
    - atribuþiile conducãtorilor autospecialelor de intervenþie; 
    - atribuþiile mecanicului de utilaj; 
    - atribuþiile membrilor echipajelor/grupelor de intervenþie ºi echipelor specializate. 
 
    CAP. 4 Coordonarea, controlul ºi îndrumarea serviciului voluntar 
    - relaþiile de coordonare; 
    - relaþiile de control; 
    - relaþiile de cooperare; 
    - relaþiile de îndrumare. 
 
    CAP. 5 Gestionarea patrimoniului serviciului voluntar 
    - modul de finanþare, dotare, exploatare, întreþinere, evidenþã ºi control al patrimoniului. 
 
    CAP. 6 Pregãtirea personalului serviciului voluntar 
 
    - stabilirea modului de pregãtire de specialitate ºi fizicã a personalului; 
    - participarea la cursuri de calificare ºi atestare; 
    - participarea la concursurile profesionale. 
 
    CAP. 7 Dispoziþii finale 
    - dispoziþii privind obligativitatea cunoaºterii ºi aplicãrii prevederilor regulamentului de 
cãtre personalul serviciului voluntar; 
    - dispoziþii privind intrarea în vigoare a regulamentului. 
 
                              --------------- 

 


