
 

 

S.C. DI ANDRA SERV S.R.L. 

Adresa: Bacău, Str. Alecu Russo bl. 19, sc. B, ap. 35 

C.U.I. 17535874      J04/859/2005 

Tel. 0745593274, 0754450540 

E-mail: doru_gontariu@yahoo.com 

 

ÎN ATENȚIA DOMNULUI/ DOAMNEI PRIMAR 

 

În vederea stabilirii nevoilor de pregătire privind funcțiile în domeniul situațiilor de 

urgență care trebuiesc încadrate obligatoriu la nivelul UAT cu personal angajat/cumul de 

funcții (atestat prin cursuri de specialitate), S.C. DI ANDRA SERV S.R.L. (societate listată 

SEAP), vă comunică oferta de cursuri în domeniul SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ:  

- CADRU TEHNIC PSI -700 lei 

- INSPECTOR DE PROTECȚIE CIVILĂ - 750 lei 

- ȘEF SERVICIU VOLUNTAR/PRIVAT - 750 lei 

- SERVANT POMPIER - 750 lei 

- SPECIALIST PENTRU PREVENIRE - 750 lei 

Cursurile sunt atestate de Ministerul Muncii, Familiei  şi Egalităţii în Şanse şi de Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării și avizate de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. 

Certificatele de absolvire sunt avizate de M.M.F.E.Ş  şi M.E.C şi recunoscute pe plan 

naţional. 

La nivelul U.A.T.-urilor clasificate din punct de vedere al protecției civile, se încadrează 

în mod obligatoriu funcția de inspector de protecție civilă (persoană numită prin decizie prin 

cumul de funcții sau angajată pe funcție, obligatoriu cu atestat de inspector de protecție civilă). 

Programul de învățământ este de luni până vineri, 6 ore pe zi, în funcție de durata cursurilor, 

conform programei de pregătire, astfel:  

- cadru tehnic psi – 136 ore 

- inspector de protecție civilă – 120 ore 

- șef serviciu voluntar/privat – 120 ore 

- servant pompier – 120 ore 

- specialist pentru prevenire – 80 ore 

La nivelul U.A.T.-urilor cu peste 5000 de locuitori se încadrează în mod obligatoriu cadru 

tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, obligatoriu cu atestat de cadru 

tehnic. 

Consiliile locale au obligaţia să constituie servicii de urgenţă voluntare, iar operatorii 

economici şi instituţiile, care desfăşoară activităţi cu risc de incendiu, servicii de urgenţă private, 

potrivit legii. 

Baza legală privind obligativitatea efectuării acestor cursuri de către personalul numit 

pentru a îndeplini aceste funcții este următoarea: 

1. Șeful serviciului voluntar se încadrează conform: 

- LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor 

(art. 13 lit. d,e; art. 14 lit. b, i) 
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ART. 13 

 d) înfiinţează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgenţă 

şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia; 

 e) desemnează şeful serviciului voluntar de urgenţă, la propunerea primarului, cu avizul 

inspectoratului; 

ART. 14  

Primarul are următoarele obligaţii principale: 

……………………………………… 

b) asigură respectarea criteriilor de performanţă pentru constituirea serviciului de urgenţă 

voluntar şi elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia; 

i) asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţiile legii, precum 

şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia; 

………………………… 

- ORDIN nr. 96 din 12 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 

constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru 

situaţii de urgenţă (art. 27, alin. 1). 

ART. 27 

(1) În serviciul voluntar, funcţiile de şef serviciu şi conducător autospecială se încadrează, în mod 

obligatoriu, cu personal angajat. 

 

- INSPECTORUL DE PROTECȚIE CIVILĂ se încadrează conform LEGE nr. 481 din 8 

noiembrie 2004 (*republicată*) privind protecţia civilă*) (art. 13) 

 ART. 13 

(2) La nivelul municipiilor, al oraşelor, al comunelor, al instituţiilor publice şi al operatorilor 

economici cuprinşi în clasificarea din punct de vedere al protecţiei civile, se încadrează personal 

de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile. 

(3) Personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile se încadrează la: 

……………………………………………………………………………. 

    d) consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care, potrivit schemelor cu riscuri 

teritoriale întocmite conform legii de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, există 

pericolul potenţial de producere a dezastrelor naturale provocate de cutremure, inundaţii şi 

incendii de pădure. 

 

- CADRUL TEHNIC CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI STINGERII 

INCENDIILOR se încadrează conform anexei nr.1 art. 2 din OMAI nr. 106 din  9 ianuarie 

2007 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici 

care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu 

atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

ART. 2 

Au obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în 

domeniul apărării împotriva incendiilor: 

       ......................................................... 

 b) consiliile locale ale oraşelor/comunelor cu peste 5.000 de locuitori. 

 

- SPECIALIST PENTRU PREVENIRE se încadrează conform ORDIN nr. 96 din 12 iunie 

2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi 

dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă 

    (1) Serviciile voluntare şi serviciile private se clasifică după cum urmează: 



 

    a) categoria I (C1) - formate dintr-un şef serviciu, compartiment pentru prevenire sau 

specialişti pentru prevenire şi cel puţin o echipă specializată; 

    ……………………………………………………… 

 ART. 30 

    Compartimentul de prevenire se dimensionează cu personal astfel încât să asigure: 

    a) un specialist pentru toate instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea 

consiliilor locale; 

    b) un specialist la fiecare 200 de gospodării, în mediul rural; 

 

- SERVANT POMPIER – pentru serviciile voluntare care au în dotare autospeciale, se 

încadrează conform OMAI 96/2016. 
ART. 14 

    (1) Funcţiile specifice serviciilor voluntare şi serviciilor private sunt următoarele: 

    a) şef serviciu; 

    b) şef compartiment pentru prevenire; 

    c) şef formaţie de intervenţie; 

    d) şef grupă de intervenţie; 

    e) şef echipă specializată; 

    f) specialist pentru prevenire; 

    g) conducător autospecială; 

    h) servant pompier; 

    i) mecanic utilaj; 

    j) dispecer/telefonist  

    

     ART. 17 

    Personalul angajat pe funcţiile specifice prevăzute la art. 14 alin. (1) şi cel care îndeplineşte 

prin cumul funcţia de şef serviciu şi şef echipă specializată trebuie să aibă calificarea sau 

competenţele profesionale specifice, atestate potrivit reglementărilor în vigoare. 

    ART. 18 

    (1) Grupa de intervenţie care încadrează autospeciale de capacitate medie şi autospeciale de 

capacitate mare are în compunere minimum 4 servanţi/ tură. 

    (2) Grupa de intervenţie care încadrează autospeciale de capacitate mică are în compunere 

minimum 3 servanţi/tură. 

Conform art. 22 din LEGEA nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în munca, .... Fiecare 

lucrător trebuie să își desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum 

şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de 

accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoana, cat şi alte persoane care pot fi 

afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca. 

Vă recomandăm ca voluntarii servanţi care încadrează autospeciala de intervenție să 

fie cursanți în specialitatea servant. 

Cursurile încep în luna Mai. 

Documente pentru înscrierea la cursuri: 

- copie după certificatul de naștere 

- copie după cartea de identitate/ buletin  

- copie după documentele de studiu din care să rezulte studii de liceu cu sau fără bacalaureat 

- adeverința medicală  - apt pentru cursul de .......................... 

 

Pentru detalii: tel. 0745593274   col. (r) Gontariu Dorel  


