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COMPARTIMENTUL VOLUNTAR  PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

RAPOTUL PRIMARULUI PE ANUL 2011 
           
 
1. Structura şi numele şefulului Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă: 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a fost înfiinţat prin HCL nr. 
382/25.10.2005, ca serviciu public fără personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Timisoara si a fost reorganizat prin HCL nr. 330/03.08.2010 în Compartimentul 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă în subordinea Primarului Municipiului Timişoara. 

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. 
 
2. Componenţa Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă : 

 Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are următoarea structură: 
 - personal contractual angajat-5; 
 - personal voluntar-70; 

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 şi prevenirea stingerii incendiilor; 

– 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; 

– înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţii de protecţie civilă şi 
prevenirea stingerii incendiilor ; 

– 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 urgenţă; 
– 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 resurselor financiare şi constituirea bazei tehnico-materiale specifice în 

domeniul situaţiilor de urgenţă ; 
– pregătirea profesională a membrilor echipelor specializate din cadrul Formaţiunii de 

Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO”. 
4. Sinteza activităţii Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2011: 

În baza “Documentelor de planificare şi conducere a activităţilor în domeniul situaţiilor 
de urgenţă în anul 2011” aprobate prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 
1145/27.04.2011 au fost demarate următoarele activităţi: 

– Au fost întocmite şi actualizate planuri având ca scop gestionarea situaţiilor de 
urgenţă; 
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– A fost achiziţionată şi montată în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara instalaţia 
de alarmare în caz de situaţii de urgenţă, avănd ca scop evacuarea personalului 
angajat şi a cetăţenilor în caz de incendiu. 

– Au fost achiziţionate materiale şi echipamentele de protecţie civilă pentru intervenţie 
în caz de urgenţă civilă pentru personalul voluntar din cadrul Formaţiunii de 
Intervenţie Rapidă “SALVO”; 

– Voluntarii din cadrul Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de voluntariat 
„SALVO” ce aparţin Primăriei Municipiului Timişoara au intervenit la solicitarea 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Banat" al judeţului Timiş prin Sistemul 
naţional unic pentru situaţii de urgenţă 112 şi a cetăţenilor din municipiul Timişoara 
pentru înlăturarea efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase:100 
rapoarte de intervenţie, salvare şi prim ajutor: 48 rapoarte de intervenţie. 

– În decursul lunii aprilie 2011 Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 
Primăriei Municipiului Timişoara a demarat activitatea de prevenire la imobilele 
(căminele de nefamilişti) din municipiul Timişoara având ca scop conştientizarea de 
către cetăţeni a riscurilor la care se expun: explozii, incendii, în cazul în care nu 
respectă instrucţiunile pentru utilizarea gazului petrolier lichefiat(G.P.L). 

– În perioada iunie-octombrie 2011 a avut loc campania de informare a cetăţenilor din 
municipiul Timişoara având ca tematică regulile de comportare în caz de cutremur, în 
cazul producerii fenomenelor meteorologice periculoase, în cazul muniţiei 
neexplodate, semnalele de alarmare a populaţiei, semnificaţia codurilor de culori 
pentru atenţionările şi avertizările meteorologice.  

– Personalul din cadrul Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a 
participat la concursul cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa” şi 
concursul cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor” desfăşurate în 
municipiul Timişoara; 

– Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei 
Municipiului Timişoara şi voluntarii din Formaţiunea de Intervenţie Rapidă pe bază 
de voluntariat “SALVO” au iniţiat în anul 2010 proiectul “Pregătirea în domeniul 
situaţiilor de urgenţă a copiilor şi elevilor din învăţământul naţional” în baza 
Protocolului de colaborare/parteneriat încheiat cu Inspectoratul Şcolar al judeţului 
Timiş, proiect ce a fost derulat şi pe parcursul anului 2011. Scopul acestui proiect îl 
reprezintă asigurarea pregătirii unitare la nivelul copiilor şi elevilor pentru formarea 
unui comportament adecvat în cazul producerii situaţiilor de urgenţă pe diferite tipuri 
de risc, constituirea unui cerc “Prevenire în domeniul situaţiilor de urgenţă” în cadrul 
instituţiilor de învăţământ, învăţarea unor tehnici specifice de acordare a primului 
ajutor prin participarea directă a elevilor, simularea unor acţiuni de salvare în diferite 
situaţii de urgenţă, activităţi demonstrative de dresaj cu căini rescue; 

– În anul 2011 au fost organizate de către Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă exerciţii de alarmare şi evacuare în caz de situaţii de urgenţă în baza 
Convenţiilor de parteneriat şi a Planului anual de pregătire la şcoli şi grădiniţe din 
municipiul Timişoara unde au fost instruite cadrele didactice şi elevii, având ca scop 
cunoaşterea principalelor tipuri de risc, a formelor de manifestare a acestora, a 
măsurilor de protecţie, precum şi a modului de acţiune şi comportare în situaţia 
producerilor lor; 

– Au fost încadraţi voluntari în echipele specializate din cadrul Formaţiunii Rapide pe 
bază de voluntariat “SALVO”;  
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5. Obiective majore pe anul 2012: 
– Îndeplinirea tuturor măsurilor ce se impun în baza Planului de pregătire în domeniul 

situaţiilor de urgenţă pe anul 2012; 
– Continuarea încadrării cu personal voluntar a echipelor specializate pe tipuri de 

intervenţie din cadrul Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă; 
– 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; 

– Achiziţionarea instalaţiei de iluminat de siguranţă şi a unui sistem de detectoare de 
fum şi efectuarea ignifugării în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara conform 
bugetului aprobat în 2012. 

– Modernizarea sistemului de înştiinţare-alarmare conform studiului de fezabilitate 
existent. 

– Achiziţionarea de materiale şi echipamente pentru intervenţie în situaţii de urgenţă 
conform bugetului aprobat în 2012. 

– 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. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


