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                                                                                                                     APROB
                                                                             PREFECT

ION PROCA
                             AVIZAT
                   INSPECTOR ŞEF
                   COLONEL
                   Cimpoesu Stelian

NORMA PROPRIE DE DOTARE
A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIP V1  A

COMUNEI BRĂDEȘTI

A. Norma de dotare cu uniforma /  echipament de protecție  a personalului serviciului  voluntar
pentru situații de urgență

a) Șef serviciu:
1. costum de protecție tip pompier;
2. cizme scurte din piele cu branț metalic;
3. cască de protecție cu vizor;
4. brâu pompier (centură de siguranță);
5. mănuși de protecție;
6. uniforma cu însemnele distinctive 

b) Membrii grupelor de intervenție: 
1. costum de protecție tip pompier 2. cizme scurte din piele cu branț metalic;
3. cască de protecție cu vizor;
4. brâu pompier (centură de siguranță);
5. aparat de respirat cu aer comprimat (minim 2 buc./grupă);
6. mănuși de protecție.

c) Membrii echipelor specializate de stins incendii:
1. costum de protecție tip pompier;
2. cizme scurte din piele cu branț metalic;
3. cască de protecție cu vizor;
4. brâu pompier (centură de siguranță);
5. mănuși de protecție.

d) Membrii echipei de avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare:
1. costum de protecție;
2. bocanci;
3. cască de protecție;
4. brâu pompier (centură de siguranță);
5. mănuși de protecție.

B. Norma de  dotare  a spațiilor, a  autospecialelor  de  stingere  cu  apă  și  spumă și  a  echipelor
specializate



a) Spațiul cu dotările principale necesare desfăşurării activităţii:
1. Steagul serviciului pentru situaţii de urgenţă voluntar şi fanionul (
2. masă de lucru și scaune;
3. post telefonic;
4. mijloace de alarmare;
5. calculator;
6. imprimantă.

b) Spații pentru garare/revizie mijloace de intervenție:
1. spații pentru gararea/depozitarea, adăpostirea și întreținerea autospecialei / materialelor / mijloacelor
tehnice, încălzite pe timpul sezonului rece;
2. utilaje și scule adecvate lucrărilor de întreținere și reparații.

A. Dotarea echipei specializate 
Nr.
crt.

Tipul echipei
specializate

Dotare minimă/echipă
Nr. bucăți

Existent Model Obs.
1.

Stingere incendii

Furtunuri tip C 26
2. Furtun de refulare tip B 6
3. Țevi de refulare tip C 6

4.
Aparat de respirat cu aer 
comprimat

3

5. Butelie de rezervă 3
6. Lanterne 3

7. Hidrant portativ cu cheie 1

8.
Motopompă 
transportabila

4

9. Motopompă remorcabilă 1
10. ATV 1
11. Topor 7

12.
Paletă din răchită

(bătător)
8

13. Ferăstrău mecanic 2
14. Tractor cu plug 1
15. Generator electric 3
16. Barcă de salvare 2

17.
Avertizare-alarmare-

căutare-deblocare-
salvare-evacuare

Unelte de deblocare-
salvare

1

18. Targă 2
19. Vestă reflectorizantă 12
20. Lanternă 12

21.
Mijloace de avertizare-

alarmare
1

22. Motofierăstraie (drujbe) 2
23. echipament detecție 1

24.
tub de cauciuc pentru

aspiraţie tip A
25. distribuitor B-CBC 2
26. colector 1



27.
sorb pentru tuburile de

aspiraţie
2

28. coş metalic 2
29. cordiţă susţinere sorb 2
30. ejector pentru ape mici 1

31.
reducţii de racorduri

- tip B-C 2
32. amestecător de linie 1

33.
ţeavă generatoare de

spumă mecanică
2

34.

costum de protecţie
anticalorică (pentru

serviciile private pentru
situaţii de urgenţă)

- apropiere normal (bluză,
pantaloni, glugă, mănuşi,

cizme)
- pătrundere greu

(combinezon cu glugă şi
cizme etanşe şi mănuşi)

8

1

8

35. coardă de salvare 2
36. cordiţă de salvare 2
37. topor - târnăcop + toc 4
38. toporaşul + toc 4
39. cange 2
40. rangă 2
41. cot furtun 2
42. geantă pentru chei şi feşe 2

43.
cheie pentru racordare

(furtunuri)
6

44.
faşă pentru furtun

- tip B
- tip C

4
4

45. scară de fereastră 1
46. scară culisabilă 1

47.
stingător portativ cu

pulbere P 6
4

48.
trusă sanitară omologată

RAR
1

Notă:  La  acestă  dotare  se  poate  adăuga toate  materialele/utilajele/autospecialele  existente  ,  (exemplu:
buldoexcavator, camion, ATV, autoturism, etc.) precum si alte materiale/utilaje/autospeciale pe care le
considerați a fi necesare pentru intervenție în vederea acoperirii riscurilor la nivel local.

PRIMAR
________________ (nume, prenume, semnătura și ștampila)

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BARABÁS ISTVÁN

-L.S., ss.indescifrabilă-



Contrasemnează,
 SECRETARUL GENERAL al comunei Brădești

BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta - ss.indescifrabilă -

Model CERERE

                               Către,

Inspectoratul pentru situații de urgență „Oltul” al judeţului Harghita 
Domnului Inspector Șef

CERERE
Nr.______ din _(zi/lună/an)________

Subscrisa,_______________,  cu  sediul/  sediul  social  în  județul/sectorul
____________,  municipiul/orașul/comuna______________,  str.__________,  nr.____
bl.______,  sc.______,  et.______,  ap._____,  codul  poștal_____________,
telefon__________, fax__________, e-mail___________, reprezentată prin____________,
în calitate de_______________, în conformitate cu prevederile art. 33, alin. (1) și alin. (5)
din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, solicit emiterea
avizului________________¹ al ________________².

Anexez documentele  prevăzute  în  Criteriile  de performanță  privind constituirea,
încadrarea  și  dotarea  serviciilor  voluntare  și  a  serviciilor  private  pentru  situații  de
urgență, aprobate prin OMAI nr. 75/2019, conform opisului.

Declar  pe  propria  răspundere  că  documentele  depuse  în  copie  sunt  conforme cu
originalul.

¹ de înființare/ pentru sector de competență/ de extindere a activității/ de restrângere a activității / de desființare
² Serviciului voluntar pentru situații de urgență /Serviciului privat propriu pentru situații de urgență / Serviciului privat pentru
situații de urgență constituit ca societate prestatoare de servicii



Data____________ Semnătura_____________



OPIS
cu documentele depuse pentru emiterea avizului

Nr.
crt.

Denumirea
documentului

Numărul de
înregistrare

Numărul de file
Formatul

(copie sau original)

Data____________ Semnătura_____________


