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 1. Structura şi numele şefului Sefului Serviciului(Compartimentului) Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă: 

Prin HCL nr.382/ 25.10.2005 s-a înfiinţat Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, 
ca serviciu public fără personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara.  

Din data de 01.09.2010 ,în baza Hotărârii Consiliului local nr.330/03.08.2010-privind 
modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statutului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Timişoara ,Serviciul a devenit Compartiment Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă în subordinea Primarului Municipiului Timişoara , având ca scop prevenirea şi 
reducerea riscurilor de producere a dezastrelor,protejarea populaţiei,bunurilor şi mediului 
împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă,conflictelor armate şi înlăturării operative a 
urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate. 

Formaţiunea de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO” funcţionează în 
baza Hotărârii Consiliului Local nr.383/26.10.2010 fiind alcătuită exclusiv din voluntari cu o 
dotare şi o structură specifică,destinată să desfăşoare acţiuni de ajutor şi salvare a populaţiei şi a 
bunurilor materiale în situaţii de urgenţă civilă,calamităţi naturale sau dezastre. Beneficiarul 
activităţilor de voluntariat este comunitatea,serviciile voluntarilor fiind gratuite.                                      

 Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are următoarea structură: 
 - personal contractual angajat; 
 - personal voluntar; 

2. Componenţa Serviciului(Compartimentului) Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă: 
- Perioada 01.01.2010 - 01.09.2010,  şef serviciu - Găurean Iulian 
 - personal contractual angajat – 6; 
 - personal voluntar – 55; 
- Perioada 01.09.2010 - 31.12.2010.  
 - personal contractual angajat – 5; 
 - personal voluntar – 64; 
 

3. Obiectul de activitate al Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă: 
 Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are ca obiect de activitate 
îndeplinirea următoarelor atribuţii: 

– Identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi 
tehnologice de pe teritoriul municipiului Timişoara; 

– Culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi 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 şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie optime în 
cazuri de urgenţă civilă; 

– Înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţii de protecţie civilă; 
– Protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale precum şi a mediului 

împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate; 
– Asigurarea condiţiilor de supravieţuire a populaţiei în situaţii de protecţie civilă; 
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– 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; 
– Folosirea resurselor financiare şi constituirea bazei tehnico materiale specifice. 

4. Sinteza activităţii Serviciului (Compartimentului)Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pe 
anul 2010: 
 În cursul anului 2010, la nivelul Serviciului(Compartimentului) Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă au fost desfăşurate următoarele activităţi; 

– Întocmirea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2010; 
– S-a reactualizat  Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Timişoara, în 

conformitate cu prevederile Structurii de principiu elaborate de Centrul Operaţional 
Judeţean al ISU Banat al judeţului Timiş, aprobat prin HCL nr. 126/11.03.2008. 

– Reactualizarea componenţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a 
Centrului operativ cu activitate temporară al municipiului Timişoara conform 
prevederilor HG nr.1491 din septembrie 2004 şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 21 din 
aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. 

– Organizarea, pregătirea şi desfăşurarea activităţilor dedicate aniversării a 77 de ani a 
Zilei Protecţiei Civile din România . 

– Participarea la organizarea, pregătirea şi desfăşurarea concursului cu tematică de 
protecţie civilă „CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA”- faza pe judeţ destinat elevilor din 
gimnaziu şi liceu; 

– Aplicaţii de cooperare pentru verificarea „Planurilor de urgenţă externă la operatorii 
economici sursă de risc major” de pe raza municipiului Timişoara; 

– Completarea Planurilor proprii de pregătire pentru echipele specializate pe tipuri de 
intervenţie formate din personal voluntar, planuri propuse de către şefii acestor echipe 
şi aprobarea lor de către şeful Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă; 

– Participarea echipelor specializare pe tipuri de risc formate din personal voluntar, la 
diverse intervenţii de urgenţă civilă, desfăşurate pe raza municipiului Timişoara,în 
judeţul Timiş sau alte judeţe cu acordul Primarului municipiului Timişoara; 

–  Încheierea de  Contracte de voluntariat între Consiliul Local  şi persoana selecţionată; 
–   Instruirea sub directa coordonare a Primarului Municipiului Timişoara, a membrilor 

Comandamentului Municipal de iarnă 2010-2011 şi reactualizarea Planului Operativ 
pentru Situaţii de Urgenţă.  

– Participarea la cursuri de instruire şi pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a 
personalului angajat din cadrul Compartimentului. 

– Informarea şi pregătirea preventivă a elevilor din şcolile municipiului Timişoara prin 
participarea la instructaje şi aplicaţii practice în domeniul situaţiilor de urgenţă 
conform protocolului încheiat cu Inspectoratul Judeţean Şcolar Timiş. 

5. Obiective majore pe anul 2011: 
– Îndeplinirea tuturor măsurilor ce se impun în baza Planului de Pregătire în Domeniul 

Situaţiilor de Urgenţă pe anul 2011; 
– Continuarea  încadrării cu personal voluntar a echipelor specializate pe tipuri de 

intervenţie din cadrul Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă; 
– Participarea la cursuri de pregătire profesională şi de perfecţionare; 
– Dezvoltarea relaţiilor de colaborare, respectiv a schimburilor de experienţă cu 

structurile similare de protecţie civilă profesioniste şi voluntare din oraşele înfrăţite 
cu municipiul Timişoara; 

– Identificarea şi amenajarea unui nou spaţiu de depozitare pentru materiale şi dotări de 
protecţie civilă pentru intervenţii, corespunzător dezvoltării bazei tehnico materiale; 
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– Achiziţionarea de materiale şi echipamente pentru intervenţie în situaţii de urgenţă 

conform bugetului aprobat în 2011. 
– Participarea personalului angajat al compartimentului precum şi a voluntarilor 

Formaţiunii de Intervenţie “SALVO” la cursuri organizate de pregătire în domeniul  
situaţiilor de urgenţă; 

– Informarea şi pregătirea preventivă a elevilor din şcolile municipiului Timişoara prin 
participarea la instructaje şi aplicaţii practice în domeniul situaţiilor de urgenţă 
conform protocolului încheiat cu Inspectoratul Judeţean Şcolar Timiş. 
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