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COMPARTIMENTUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2013 
 

1. Structura şi numele şefulului Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă: 
Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă funcţionează în subordinea directă a 

Viceprimarului municipiului Timişoara Dan Diaconu.  
Formaţiunea de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO” din cadrul Compartimentului 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 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: 
 - funcţii publice de execuţie -5; 
 - voluntari -59; 

 
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, 
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 urgenţă; 
− 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; 

− constituirea rezervelor de resurse financiare şi 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 2013: 

În conformitate cu “Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2013” au fost 
demarate următoarele activităţi: 

– Elaborarea şi actualizarea planurilor ce au ca scop gestionarea situaţiilor de urgenţă din 
municipiul Timişoara; 

– Achiziţionarea unei sirene electronice şi integrarea în sistemul de înştiinţare-alarmare existent 
la nivelul municipiului Timişoara; 

– Voluntarii din cadrul Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de voluntariat „SALVO” ce 
aparţin Primăriei Municipiului Timişoara au intervenit operativ la solicitările Inspectoratului 



Cod  FO 26-04,VER 1 
 

 

pentru Situaţii de Urgenţă "Banat" al judeţului Timiş prin Sistemul naţional unic pentru situaţii 
de urgenţă 112 şi ale cetăţenilor din municipiul Timişoara, numărul rapoartelor de intervenţie 
centralizate de către Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă fiind de 117; 

– Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă în colaborare cu Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş a demarat în decursul anului 2013 un număr de 
24 de acţiuni de prevenire prin care cetăţenii municipiului Timişoara au fost informaţi cu 
privire la modul de comportare în cazul situaţiilor de urgenţă, iar echipele specializate de 
cercetare-salvare pe cursuri de apă, salvări din medii periculoase, medicală, tehnic-logistică, 
cercetare-canină au efectuat prezentări specifice ale echipamentelor şi tehnicii de intervenţie, 
acordarea primului ajutor, precum şi activităţi de dresaj cu câini de salvare şi demonstraţii 
interactive pe cursuri de apă şi la înălţime; 

– În data de 17.04.2013 s-a desfăşurat în municipiul Timişoara exerciţiul de intervenţie ce a 
testat atât funcţionarea fluxului informaţional în situaţii de urgenţă căt şi modul de reacţie al 
cetăţenilor,  tematica fiind: “Activitatea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al 
municipiului Timişoara pentru conducerea şi coordonarea forţelor de intervenţie, pentru 
limitarea şi înlăturarea urmărilor dezastrului în urma fenomenelor meteo periculoase” 

– Au fost achiziţionate materiale şi echipamente de protecţie civilă pentru intervenţie în caz de 
urgenţă civilă conform bugetului aprobat pe anul 2013; 

– În semestrul I şi II din anul 2013 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 din municipiul Timişoara 
unde au fost instruite cadrele didactice şi elevii, scopul fiind 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; 

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

– Au fost încadraţi voluntari în echipele specializate din cadrul Formaţiunii Rapide pe bază de 
voluntariat “SALVO” . 

 
5. Obiective majore pe anul 2014: 

– Achiziţionarea unui sistem de echipamente Motorola (fiabil din punct de vedere tehnic), 
imperios necesar în situaţia căderii tuturor comunicaţiilor în caz de dezastre;   

– Efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru determinarea gradului de audibilitate al sistemului 
de înştiinţare-alarmare la nivelul Municipiului Timişoara; 

– Identificarea unor spaţii de evacuare a populaţiei civile în caz de dezastre, reabilitarea acestor 
spaţii precum şi echiparea lor pentru a putea prelua populaţia sinistrată la nivelul municipiului; 

– Posibilitatea accesării fondurilor din – “Domeniul de intervenţie 5.5 – Managementul 
previzional şi proactiv al situaţiilor de risc” cuprins în ”Strategia pentru Dezvoltarea Regională 
a Regiunii Vest 2014-2020 ”, fonduri necesare implementării unui proiect ce are ca scop 
dotarea Formaţiunii “SALVO” cu echipamente necesare intervenţiei operative în domeniul 
situaţiilor de urgenţă în municipiul Timişoara. 

 
 


