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RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017 

 
COMPARTIMENTUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
 
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 IMRE FARKAS.  

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 -4; 
 - voluntari - 90; 

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;  
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 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 2017: 

În conformitate cu “Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2017” au fost 
demarate următoarele activităţi: 

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

– Echipele specializate de cercetare-salvare pe cursuri de apă, salvări din medii periculoase, 
medicală, tehnic-logistică, cercetare-canină din cadrul Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe 
bază de voluntariat „SALVO” ce aparţine Primăriei Municipiului Timişoara au intervenit 
operativ la solicitările Inspectoratului 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 145; 

– Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență și echipele specializate din cadrul 
Formaţiunii de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO” au organizat următoarele : 
 în perioada 09-12.03.2017 participarea la un amplu exercițiu internațional ‘ROMODEX” 

ce a avut ca scop modalitați  de înlăturare a efectelor dezastrelor la nivelul județului Timiș; 
 în data de 1.04.2017 participarea la activități demonstrative la Iulius Mall cu ocazia 

celebrării Zilei Jandarmeriei;  
 în data de 27.05.2017 s-a desfășurat evenimentul “JUNIOR BIKE &RUN MARATON” 

concretizat prin efectuarea unor demonstrații interactive de salvări de la înălțime; 
 în data de 1.06.2017 activități interactive pentru copii și ateliere specifice situațiilor de 

urgență în Parcul “Ion Creangă” din municipiul Timișoara; 
 în data de 3.06.2017 participarea voluntarilor în cadrul proiectului “MAKE IT ! RACE IT 

! RECYCLE IT ” la competiția de ambarcațiuni realizate din materiale reciclabile pe 
canalul BEGA; 
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 în perioada 2- 4.09.2017 simularea unor acțiuni de salvare pe diferite tipuri de risc în 

cadrul festivalului “Bega Bulevard”; 
 în data de 9.09.2017 prezentarea tehnicii și a echipamentelor din dotare în Piața Libertății 

cu prilejul manifestărilor Zilei Pompierilor ; 
 în data de 21.12.2017 voluntarii din cadrul Formațiunii de Intervenție “SALVO” s-au 

implicat activ în organizarea evenimentului „Poveste magică de Crăciun”- sosirea lui Moș 
Crăciun. 

– În decursul anului 2017 au fost organizate de către Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă activități de prevenire în domeniul situațiilor de urgență de urgenţă în cadrul 
proiectului “Să știi mai multe, să fii mai bun !” la instituții de învățământ din municipiul 
Timișoara 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; 
 

 
– În colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Banat" al judeţului Timiş pentru 

marcarea Zilei Protecției Civile, în data de 28.02.2017 în zona terasei Flora s-a desfășurat un 
exercițiu efectuat de către voluntarii din cadrul Formațiunii “SALVO”, având ca tematică 
intervenția pentru scoaterea unei victime dintr-un autoturism aflat în răul Bega; 

– Formaţiunea de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO” s-a implicat activ în 
următoarele evenimente:  
 “Ora Pământului” în data de 25.03.2017; 
  “Get Exited Revolution Festival” în perioada 1 - 3.06.2017; 
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 “ Ziua Serviciilor Publice” la 1.10.2017; 
 “Zilele Lacului SURDUC” la 01-02.07.2017 unde s-au desfășurat activități specifice 

salvărilor din mediul acvatic; 
 

 
– Achiziționarea de materiale şi echipamente de protecţie civilă pentru gestionarea situațiilor de 

urgență conform bugetului aprobat pe anul 2017 (echipament de urgență-unitate de 
comunicații, subacvatică și de suprafață, studiu de audibilitate în vederea completării 
sistemului de înștiințare-alarmare în municipiul Timișoara); 

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

– Întocmirea situațiilor, a documentelor referitoare la mobilizarea la locul de muncă conform 
solicitărilor Structurii Teritorială pentru Probleme Speciale Timiș; 

– Transmiterea răspunsurilor ca urmare a sesizărilor/cererilor/reclamaţiilor scrise, telefonice, 
electronice ale cetăţenilor, instituţiilor, compartimentelor PMT în domeniul situaţiilor de 
urgenţă; 

– Efectuarea instructajului în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru salariații din cadrul 
Primăriei Municipiului Timișoara; 

– Pregătirea profesională a membrilor echipelor specializate din cadrul Formaţiunii de 
Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO”. 

5. Obiective majore pe anul 2018: 
– Finalizarea procedurii de achiziţionare de autoturisme, ținând cont de faptul că toate cele trei 

mijloace de transport, au o durată de exploatare de peste 13 ani și necesită efectuarea de 
reparaţii auto frecvente/repetate care au o valoare majoră din punct de vedere financiar; 

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

– Atribuirea în folosință a unui spațiu adecvat pentru desfășurarea activităților de pregătire și 
antrenament ale Formațiiunii “SALVO”. 

– Finalizarea procedurii de licitație deschisă în vederea achiziționării unei autospeciale pentru 
intervenție și salvare de la înălțimi ce va fi utilizată pentru accesul echipelor de intervenție la 
etajele superioare ale clădirilor, la mansarde sau la acoperișuri, pentru a avea acces la focarul 
unui incendiu, la salvarea și evacuarea persoanelor surprinse de incendiu la înălțime, precum și 
în operațiuni de salvare pentru ridicarea nacelelor sau tărgilor, pentru refularea substanțelor de 
stingere cu presiune la etajele superioare, alimentarea putându-se face de la rețeaua de hidranți 
exteriori de incendiu sau dintr-o altă autospecială de intervenție. 

 

  


