
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

 
Serviciul Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă funcţionează în subordinea directă a 

Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu. 
 
 

1. COMPONENŢA SERVICIULUI 
Componenţa serviciului este următoarea: 5 angajaţi – personal de execuţie, din care 

postul de şef de serviciu este ocupat în calitate de locţiitor, de către inspector de specialitate: Ioan 
Dragotă - Papp. 

 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI 
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Timişoara are ca obiect de activitate 

îndeplinirea următoarelor atribuţii: 
− Identificarea si gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi 

tehnologice de pe teritoriul municipiului Timişoara; 
− Culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea si analizarea datelor şi informaţiilor 

referitoare la protecţia civilă; 
− Informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este 

expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la 
dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă; 

− organizarea si asigurarea stării de operativitate si a capacităţii de intervenţie optime 
în cazuri de urgenţă civilă; 

− înştiinţarea autorităţilor publice si alarmarea populaţiei în situaţii de protecţie civilă; 
− protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi arhivistice, 

precum şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate; 
− asigurarea condiţiilor de supravieţuire a populaţiei in situaţii de protecţie civilă; 
− organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de vieţi 

omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale şi a celorlalte situaţii de 
protecţie civilă; 

− participarea la activităţi de colaborare internaţională în domeniu; 
− constituirea rezervelor de resurse financiare si tehnico-materiale specifice. 

  
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢILOR DE PROTECŢIE CIVILĂ PE ANUL 2006 
În cursul anului 2006, la nivelul Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

Timişoara au fost desfăşurate următoarele activităţi: 
− Întocmirea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2006; 
− Întocmirea Planului de evacuare în situaţii de urgenţă a populaţiei şi a unor bunuri 

materiale din municipiul Timişoara; 
− Întocmirea Regulamentului de organizare şi funcţionarea Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de urgenţă; 
− Întocmirea Planului de măsuri necesare pentru diminuarea şi limitarea efectelor 

unor eventuale inundaţii ce s-ar produce în anul 2006 ; 
− Reactualizarea Componenţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi al 

Centrului Operativ cu activitate temporară al municipiului Timişoara; 
− Reactualizarea Componenţei Comandamentului Municipal de Iarnă 2006-2007; 
− Convocarea şi instruirea sub directa coordonare a Primarului Municipiului 

Timişoara a membrilor Comandamentului Municipal de Iarnă 2006-2007; 



− Dotarea cu echipamente de intervenţie şi materiale specifice a echipelor formaţiunii 
"SALVO" în conformitate cu bugetul aprobat pe anul 2006. 

− Întocmirea următoarelor situaţii solicitate de I.S.U. "BANAT"al judeţului Timiş: 
− Situaţia sirenelor electronice şi electrice instalate în municipiul Timişoara; 
− Situaţia fondului de adăpostire a populaţiei şi salariaţilor din municipiul 

Timişoara; 
− Tabel cu punctele de comandă de protecţie civilă din municipiul Timişoara; 
− Tabel cu adăposturile speciale de protecţie civilă din municipiul Timişoara. 

− Implicarea directă pentru buna desfăşurare a aplicaţiilor de cooperare pentru 
verificarea planurilor de urgenţă externă la următorii operatori economici: S.C. Linde Gaz 
România S.R.L., S.C. Bega Chim S.A. Timişoara, S.C. Azur S.A. Timişoara, S.C. Colterm S.A. 
Timişoara, S.C Crimbo Gas S.R.L., S.C. Valkiria Invest S.R.L.(incinta fostului Combinat 
Chimic Solventul Timişoara). 

− Activităţi dedicate sărbătoririi a 73-a aniversări a protecţiei civile; 
− Intervenţia echipelor specializate pe domenii, ale formaţiunii "SALVO" în diferite 

cazuri de urgenţă civilă la solicitările cetăţenilor municipiului Timişoara, cât şi din alte judeţe; 
 
 

4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2007 
− Continuarea modernizării sistemului de înştiinţare-alarmare al municipiului 

Timişoara prin achiziţionarea de noi sirene electronice şi conectarea lor la dispeceratul de 
comandă al municipiului;  

− Constituirea unui depozit cu materiale de primă urgenţă şi ajutor umanitar pentru 
situaţii de urgenţă civilă; 

− Dezvoltarea colaborării cu structurile similare de protecţie civilă profesioniste şi 
voluntare din oraşele înfrăţite cu Municipiul Timişoara; 

− Continuarea încadrării cu personal a Formaţiunii Voluntare de Intervenţie Rapidă 
"SALVO" şi dotarea acesteia cu materiale, echipamente şi utilaje conform regulamentului 
aprobat de Consiliul Local; 

− Extinderea spaţiilor depozitului de material de protecţie civilă prin construirea a 2,3 
garaje pentru autovehiculele din dotare sau identificarea unui alt spaţiu corespunzător dezvoltării 
bazei tehnico-materiale pentru intervenţie în cazuri de urgenţe civile. 
 
 
 
 
 


