ROMÂNIA
JUDEÞUL ARAD
CONSILIUL JUDEÞEAN ARAD
REGULAMENT
DE ORGANIZARE ªI FUNCÞIONARE A SERVICIULUI TEHNIC DE INTERVENÞIE LA
DEZASTRE
CAPITOLUL I
GENERALITÃÞI
1. Destinaþie
Serviciul Tehnic de Intervenþie la Dezastre este o formaþie mobilã, cu o structurã ºi o
dotare specificã, destinat sã intervinã pentru efectuarea acþiunilor de ajutor ºi salvare a
oamenilor ºi bunurilor materiale la dezastre.
2. Misiuni
Grupa tehnicã de intervenþie la dezastre, funcþie de evenimentul produs, poate îndeplini
urmãtoarele misiuni:
o
cãutarea ºi salvarea oamenilor surprinºi sub dãrâmãturi;
o
salvarea victimelor rezultate în urma accidentelor rutiere, aviatice, feroviare,
exploziilor sau avariilor tehnologice;
o
salvarea persoanelor ºi bunurilor materiale în caz de inundaþii sau accidente la
baraje hidrotehnice;
o
salvarea oamenilor ºi animalelor în cazul unor accidente în care au fost implicate
substanþe chimice sau radioactive;
o
salvarea persoanelor accidentate surprinse în peºteri sau pe munþi;
o
participarea, temporarã, la acþiuni de refacere a construcþiilor ºi a unor lucrãri de
artã de micã dimensiune;
o
asigurarea iluminatului pe timp de noapte, pentru necesitãþi proprii de intervenþie
sau la cererea altor servicii de urgenþã;
o
amenajarea ºi refacerea traseelor montane.
3. Participarea la intervenþie
Acþiunile de intervenþie ale S.T.I.D. au ca scop salvarea vieþii oamenilor, a bunurilor
materiale, înlãturarea efectelor dezastrelor ºi normalizarea activitãþilor economicosociale. Acþiunile de intervenþie sunt coordonate de inspectoratul de protecþie civilã
judeþean ºi se desfãºoarã pe baza urmãtoarelor principii:
1. Salvarea cu prioritate a vieþii oamenilor;
2. Acþiunile de intervenþie se pot desfãºura în orice localitate a judeþului ºi la cerere în
alte locuri din þarã sau strãinãtate;
3. Subordonarea operativã Inspectoratului de Protecþie Civilã Judeþean Arad
4. Cooperãrii ºi complementaritãþii cu alte forþe implicate în intervenþie;
5. Încadrãrii cu voluntari;
6. Admiterii la intervenþie a personalului pe bazã de verificãri ºi atestãri;
7. Asigurãrii dotãrii materiale ºi a logisticii de cãtre Consiliul Judeþean Arad.
4. Constituirea
S.T.I.D. se constituie din 16 persoane pe bazã de opþiune proprie scrisã ºi care sã aibã
domiciliul stabil în Arad.

Sediul grupei este la Inspectoratul de Protecþie Civilã unde se asigurã:
· o încãpere destinatã activitãþilor administrative;
· o încãpere pentru personal;
· un depozit pentru materiale;
· remize tehnice.
a. Tehnica
S.T.I.D. i se asigurã urmãtoarea tehnicã pentru intervenþie:
· 1 camionetã Mercedes-Benz 407;
· 1 autospecialã Mercedes-Benz 911;
· 1 semiremorcã;
· 1 bucãtãrie rulantã de campanie.
b. Personalul
În S.I.T.D. se încadreazã persoane apte de muncã cu vârsta cuprinsã între 18-65 de ani,
femei sau bãrbaþi, pe bazã de cerere scrisã.
Persoanele vor prezenta adeverinþã de sãnãtate din care sã rezulte disponibilitatea
medicalã pentru activitãþi cu astfel de solicitare fizicã ºi psihicã.
Persoanele verificate ºi atestate de cãtre Inspectoratul de Protecþie Civilã Judeþean Arad
pentru acþiunile de intervenþie semneazã contracte cu Inspectoratul de Protecþie Civilã
Judeþean Arad pe duratã de timp determinatã.
Personalul cooptat în S.T.I.D., în afara acþiunilor proprii de intervenþie, se obligã sã participe
ºi la activitãþile de pregãtire.
5. Starea de operativitate
Prin capacitatea operativã a S.T.I.D. se înþelege:
· alarmarea în timp scurt a personalului care încadreazã serviciul;
· nivelul de pregãtire al personalului;
· starea tehnicã a mijloacelor ºi materialelor de intervenþie;
· funcþionalitatea sistemului de conducere ºi comunicaþii;
· gradul de dotare cu tehnicã ºi materiale de intervenþie.
Rãspunderea pentru asigurarea capacitãþii operative de intervenþie revine comandantului S.T.I.D.,
aceasta putând fi verificatã periodic de ofiþeri împuterniciþi în acest scop din Inspectoratul de
Protecþie Civilã Judeþean Arad.
Alarmarea S.T.I.D., în scopul desfãºurãrii acþiunilor de intervenþie, se face de cãtre
personalul de serviciu al Punctului Judeþean de Înºtinþare-Alarmare ºi Intervenþie la
Dezastre. Evidenþa prezentãrii personalului ºi a participãrii la intervenþie se face de cãtre
comandantul serviciului sau de cãtre o persoanã desemnatã în acest scop.
Misiunea de intervenþie se primeºte în scris de la ºeful Inspectoratului de Protecþie Civilã
Judeþean Arad sau de la înlocuitorul legal al acestuia.
Capitolul II
Pregãtirea personalului
Pregãtirea personalului S.T.I.D. se desfãºoarã pe baza unei tematici elaborate de
Inspectoratul Judeþean de Protecþie Civilã Judeþean Arad ºi pe baza unei planificãri
întocmite de comandantul serviciului.
Pregãtirea se executã lunar, pe parcursul a minim 4 ore, de regulã sâmbãta sau în alte
zile stabilite de comun acord cu personalul ce încadreazã grupa.
Cu acordul Consiliului Judeþean Arad, care aprobã scoaterea din producþie a personalului
serviciului, pregãtirea se va putea efectua ºi în zilele lucrãtoare.
Pregãtirea personalului serviciului este condusã de comandantul ei, iar la activitãþile de
pregãtire pot participa specialiºti pe diverse domenii, asiguraþi prin Inspectoratul Judeþean
de Protecþie Civilã Judeþean Arad.

Personalul serviciului parcurge o tematicã comunã de pregãtire ºi o pregãtire de
specialitate în primele 3 luni de la încadrare, dupã care va fi verificat ºi atestat în vederea
participãrii la acþiunile de intervenþie, prin Inspectoratul Judeþean de Protecþie Civilã ºi în
conformitate cu normativele în vigoare.
Personalul serviciului tehnic poate participa la cursuri organizate de Comandamentul
Protecþiei Civile Bucureºti, cu scoatere din producþie în condiþiile Legii nr.106 din 1996, a
protecþiei civile.
Capitolul III
Ducerea acþiunilor de intervenþie
1. Pregãtirea ºi desfãºurarea acþiunilor de intervenþie are la bazã urmãtoarele principii:
· prioritatea salvãrii vieþilor omeneºti faþã de orice alte acþiuni;
· conducerea unitarã a acþiunilor de intervenþie;
· cooperarea continuã cu alte forþe ºi formaþiuni participante la intervenþie;
· asigurarea logisticã a intervenþiei.
2. În cadrul intervenþiei personalul se subordoneazã comandantului serviciului,
acesta în cazuri periculoase poate sã reîmpartã funcþiile ºi responsabilitãþile în cadrul
grupei, schimbând ierarhia pentru anumite mãsuri pe care le ordonã.
3. Constituirea serviciului pentru intervenþie.
Mijloacele de transport ale serviciului stau încãrcate cu dotãrile de bazã în remize.
În cazul alarmãrii pentru intervenþie, cu excepþia anumitor situaþii, se considerã cã
s-a realizat capacitatea de intervenþie a serviciului atunci când s-au prezentat:
· 1 conducãtor;
· 1 ºofer;
· 4 ajutoare;
Dotãrile speciale se încarcã doar dacã din misiunea primitã rezultã necesitatea
întrebuinþãrii lor în intervenþie.
Primirea misiunii se face în scris la OS P.J.A.Î., conform formularului anexã nr.____.
La primirea misiunii comandantul serviciului tehnic de intervenþie la dezastre trebuie
sã reþinã:
· date cunoscute despre dezastru sau accident, cauze, particularitãþi ale zonei în
care urmeazã sã intervinã;
· itinerarul de deplasare;
· asigurarea legãturilor, modul de transmitere a datelor ºi informaþiilor;
· cine mai este implicat în intervenþie;
· cine conduce acþiunile de intervenþie;
· locul de adunare dupã terminarea intervenþiei;
· asigurarea logisticã a intervenþiei.
4. Desfãºurarea intervenþiei cuprinde;
· deplasarea la locul intervenþiei;
· organizarea cercetãrii;
· organizarea raionului de intervenþie;
· stabilirea metodelor ºi formelor de intervenþie;
· planificarea ºi desfãºurarea intervenþiei.
Descrierea detailatã a activitãþilor în caz de intervenþie conform anexei ____.

Capitolul IV
Asigurarea logisticã
1. Logistica
Logistica S.T.I.D. cuprinde logistica intervenþiei ºi logistica serviciului ºi constituie
ansamblul masurilor ºi a activitãþilor de asigurare cu tot ce este necesar pentru
desfãºurarea intervenþiei.
Logistica serviciului cuprinde aprovizionarea cu tehnicã, bunuri materiale de
interevnþie , asigurarea stãrii tehnice ºi de întreþinere, asigurarea financiarã.
2. Aprovizionarea
Aprovizionarea S.T.I.D. cu tehnicã ºi materiale de in tervenþie se face funcþie de misiunile
ce trebuie sã le îndeplineascã, de tehnica din dotare.Necesarul de tehnicã, materiale ºi
aparaturã de intervenþie se face pe baza normativului elaborat de Comandamentul
Protecþiei Civile. (Decizia nr.57/1998 a primului ministru  ºeful protecþiei civile în România).
Aprovizionarea se face prin Inspectoratul de Protecþie Civilã Judeþean Arad cu mijloace
financiare asigurate de cãtre Consiliul Judeþean Arad: pentru carburanþi lubrifianþi, aparate
ºi tehnicã de resort, echipament, agregate, subansamble ºi ansambluri, piese de schimb,
materiale pentru automobile, tehnicã ºi materiale N.B.C., materiale de transmisiuni, tehnicã
de calcul, prin bugetul de venituri ºi cheltuieli al inspectoratului judeþean de protecþie
civilã.
Rãspunderea directã pentru aprovizionare, revine comandantului S.T.I.D. printr-un ajutor
de delegat.
Aprovizionarea se realizeazã, înaintea începerii activitãþilor de intervenþie, la nivelul
stocurilor stabilite pe baza normelor. Completarea materialelor se face pe baza actelor de
scãdere rezultate în urma procesului de pregãtire ºi intervenþie.
Evidenþa contabilã a materialelor ºi tehnicii pentru S.T.I.D. se þine de cãtre Consiliul
Judeþean, pentru materialele, agregatele ºi bunurile materiale care se predau acestuia
pe bazã de proces-verbal.
Responsabilul cu evidenþa ºi depozitarea din cadrul serviciului va þine evidenþa de mânuire
a bunurilor.
Depozitarea aparatelor, agregatelor ºi materialelor se realizeazã în spaþiile asigurate de
Inspectoratul de Protecþie Civilã Judeþean Arad de cãtre o persoanã din cadrul serviciului
desemnatã de comandant.
Eliberarea tehnicii, materialelor ºi aparatelor din depozite se face conform formularului
din anexa nr. ___.
Normele de consum pentru fiecare din bunurile materiale ºi servicii sunt cele stabilite
prin actele legale în vigoare.
Scãderea materialelor se face pe baza actelor normative în vigoare.
3. Asigurarea tehnicã.
Asigurarea tehnicã cuprinde ansamblul mãsurilor ºi acþiunilor executate în scopul menþinerii
în stare de operativitate a tehnicii.
Asigurarea tehnicã se realizeazã pe categorii de tehnicã pe baza specificaþiilor pentru
fiecare categorie în parte.
Planificarea ºi organizarea asigurãrii tehnice revine comandantului serviciului prin
responsabilul cu logistica ºi se realizeazã prin unitãþile service specializate din judeþ.

4. Asigurarea financiarã
Constã în mãsurile ce se iau pentru cererea, obþinerea, utilizarea ºi justificarea
mijloacelor financiare pentru plata drepturilor bãneºti cuvenite personalului ºi alte
activitãþi desfãºurate de personalul serviciului. Asigurarea financiarã se asigurã prin
organul financiar al Consiliului Judeþean ARAD. Pentru justificarea mijloacelor
financiare alocate ºi utilizate se întocmesc documentele prevãzute în anexa nr._.
Logistica acþiunilor de intervenþie cuprinde ansamblul mãsurilor ºi activitãþilor pentru
asigurarea desfãºurãrii continue a acþiunilor de intervenþie ºi cuprinde :
· asigurarea cu carburanþi-lubrifianþi;
· asigurarea cazãrii personalului;
· asigurarea hrãnirii personalului;
· asigurarea cu echipament de protecþie precum ºi pentru diferite anotimpuri ºi
stare a vremii;
· asigurarea de echipament ºi tehnicã adecvate pentru diferite situaþii de
intervenþie;
· asigurarea medicalã a personalului participant la intervenþie;
· asigurarea transporturilor pentru aprovizionare;
Logistica acþiunilor de intervenþie se planificã de comandantul serviciului, prin responsabilul
cu logistica, pe baza stocurilor de materiale existente în depozit, a normelor de consum a
tehnicii, aparatelor ºi agregatelor.
Cererile de aprovizionare pe timpul acþiunilor de intervenþie se înainteazã Inspectoratului
de Protecþie Civilã Judeþean ARAD ºi se rezolvã prin grija personalului acestuia.
Cazarea, hrãnirea ºi odihna pentru perioadele mari de intervenþie se planificã de cãtre
comandantul serviciului
ºi se asigurã fie prin eforturi proprii, fie prin intermediul altor
forþe care intervin, cu decontarea ulterioarã a cheltuielilor ocazionate de aceasta.
Asigurarea medicalã a personalului serviciului se asigurã de cãtre persoane din cadrul
grupei instruite ºi atestate pe aceastã linie.
CAPITOLUL V
DIVERSE
Serviciul îºi realizeazã o siglã reprezentativã pentru activitatea pe care o desfãºoarã
care se poartã, alãturi de însemnul protecþiei civile pe echipamentul de intervenþie.
Pe mãsura îndeplinirii unei anumite perioade de timp în rândul serviciului, a experienþei
acumulate prin participarea la acþiuni de intervenþie personalul serviciului poate fi promovat
în urmãtoarele funcþii:
· comandant de echipã;
· comandant de grupã;
· locþiitor al comandantului serviciului;
· comandant de serviciu.
Aceste funcþii au însemne de diferenþiere care se vor stabili de comun acord cu
personalul serviciului.
Pentru vechime neîntreruptã ºi merite deosebite în acþiunile de intervenþie personalul
serviciului
poate dobândi, la propunerea comandantului serviciului, însemne de rang. Condiþiile
de acordare
a acestora se stabilesc de comun acord cu personalul serviciului.

Necesarul de mijloace ºi aparaturã de comunicaþii pentru acþiuni de intervenþie se
stabilesc ºi asigurã de cãtre inspectoratul de protecþie civilã judeþean ºi constã
în:
· staþii radiotelefon mobile;
· staþii radiotelefon portabile;
· staþii radiotelefon pe unde scurte.
Comandantul serviciului numeºte o persoanã care efectueazã instructajul lunar pentru
protecþia muncii care se consemneazã în fiºe special destinate acestui scop.
Dupã sfârºitul fiecãrei acþiuni de intervenþie comandanþii de echipe verificã gradul de
disponibilitate a tehnicii ºi materialelor pentru noi acþiuni de intervenþie, consemnând
despre aceasta în fiºele autospecialelor.
Pentru nevoi de pregãtire, pentru fiecare gen de autovehicul se prevãd anual 500 de
kilometri.
Prezentul regulament poate fi modificat din:
· iniþiativa inspectoratului de protecþie civilã judeþean Arad;
· iniþiativa personalului care încadreazã serviciul;
· iniþiativa Consiliului Judeþean Arad,
pe baza concluziilor ºi învãþãmintelor desprinse din acþiunilor de intervenþie.

