Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 41 din 5 decembrie 2005

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII
DE URGENTA
CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Prezentul regulament respecta structura – cadru prevazuta la Anexa nr. 4 din
Criteriile de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor
voluntare pentru situatii de urgenta aprobate de catre Ministerul Administratiei si
Internelor Nr.718 din 30 iunie 2005.
ART.2. Apărarea împotriva incendiilor, apărarea vieţii oamenilor şi a bunurilor,
constituie o problemă de interes public la care trebuie să participe, în condiţiile legii,
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, persoanele publice şi juridice sau fizice,
care desfăşoară activităţi ori se află în tranzit, după caz, pe teritoriul României.
Art.3. Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de măsuri tehnice
şi organizatorice, precum şi de activităţi specifice, planificate şi realizate potrivit legii, în
scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul şi combaterea riscurilor de incendii,
informarea cetăţenilor asupra acestora, precum şi intervenţie operativă pentru salvarea şi
acordarea ajutorului pentru persoanele aflate în pericol, stingerea incendiilor şi limitarea
efectelor acestora.
Art.4. Persoanele juridice şi cele fizice răspund, potrivit legii, de toate efectele
nocive ale incendiilor care decurg din: existenţa sau utilizarea construcţiilor,
echipamentelor, mijloacelor, utilajelor şi instalaţiilor tehnologice pe care le deţin sau
administrează; de activitatea desfăşurată sau în legătură cu aceasta ; de produsele pe care
le folosesc, le prelucrează, le furnizează, le transportă, le stochează sau le
comercializează.
Art.5. Autorităţile administraţiei publice locale asigură integrarea măsurilor privind
dezvoltarea şi perfecţionarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, în programele de
dezvoltare economico-socială ce se întocmesc la nivel local.
Art.6. Situaţia de pericol existentă din momentul observării, semnalizării sau
anunţării unui incendiu până la terminarea operaţiunilor de intervenţie, constituie o urgenţă
publică de incendiu.
Art.7. Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta este o structura profesionala (alta
decât unităţile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta), încadrata cu personal civil, care
are atribuţii privind apărarea vieţii, avutului public şi/sau privat, împotriva incendiilor, în
sectoarele de competenţă (stabilite cu acordul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta),
precum şi pentru acordarea ajutorului persoanelor aflate în pericol în caz de accident sau
dezastru.
Art.7. Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta face parte din structurile
oraganizatorice ale consiliului local.
Art.8. Serviciul voluntare pentru situatii de urgenta, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce
le revin, colaborează cu alte servicii pentru situatii de urgenta, cu autorităţile administraţiei
publice, cu alte instituţii şi organisme care au atribuţii privind apărarea ordinii publice,
prevenirea şi combaterea sinistrelor, apărarea vieţii şi integrităţii fizice a persoanelor, a
avutului public şi privat, precum şi de protecţie a mediului.
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CAPITOLUL II – ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE SERVICIULUI VOLUNTAR
Conducerea si structura organizatorica;
Art.9. Personalul serviciului voluntar se compune din pompieri angajaţi şi/sau
pompieri voluntari, după caz, şi este condus de un şef serviciu.
Art.10. Formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor are în compunere:
 şef S.V.S.U. ;
 sef grupă (e) de intervenţie(prevenire);
 Grupa de interventie;
Relatiile dintre structurile serviciului voluntar
Compartimentul pentru prevenire are ca principala atributie prevenirea riscurilor
producerii unor situatii de urgenta, prin activitati de indrumare si control.
Formatia de interventie este o structura specializata, constituita in vederea limitarii si
inlaturarii urmarilor unor situatii de urgenta.
Formatia de interventie are in compunere minimum un echipaj/ o grupa de
interventie si 2-4 echipe specializate.
Şefului serviciului i se subordonează întreg personalul serviciului.
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta are în structură urmatoarele structuri:
 compartiment pentru prevenirea incendiilor;
 formatie pentru stingerea incendiilor cu apa si spuma ;
 atelier de reparatii si intretinere ;
Structura de încadrare cu personal, a grupelor de interventie din cadrul serviciului
voluntar, este prevăzută în anexa nr. 1 din Hotararea Consiliului local al comunei
Bălăceana Nr._____ din_____________
La localitatea Bălăceana se constituie Serviciul voluntar pentru situatii de Urgenta
de categoria a III–a. Serviciul se încadrează cu pompieri voluntari, având aptitudini fizice,
psihice şi profesionale adecvate funcţiei, precum şi calificarea şi atestarea necesarea în
profesia de pompier, conform reglementărilor în vigoare.
Atributiile serviciului voluntar
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta are următoarele atribuţii principale:
a) desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea
regulilor şi măsurilor de apărarea împotriva incendiilor;
b) verifică modul de aplicarea a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi respectarea
regulilor şi măsurilor de apărarea împotriva incendiilor;
c) execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea
primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate de incendii;
d) acordâ ajutor, în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol, în
caz de explozie, inundaţii, alunecări de teren, accidente, precum şi în caz de
dezastre;
Pentru îndeplinirea misiunilor şi sarcinilor specifice, serviciul voluntar poate coopera
cu alte servicii voluntare de la agenti economici şi localităţi mai apropiate, cu alte organe şi
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organisme care au stabilite şi ele anumite atribuţiuni la incendii, calamităţi şi catastrofe
naturale.

CAPITOLUL III - ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA SERVICIULUI
VOLUNTAR
ŞEFUL SERVICIULUI:
Răspunde de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor legale ce-i revin serviciului, de
instruirea acestuia şi ridicarea continuă a capacităţii lui de acţiune, de menţinerea unei
discipline ferme în rândul pompierilor civili. Prin activitatea desfăşurată el trebuie să
contribuie activ la aplicarea în practică a principiului apărării împotriva incendiilor în
sectorul de competenţă.
a) organizează şi conduce nemijlocit instruirea de specialitate a serviciului
întocmind în acest scop programul lunar şi urmăreşte executarea lui întocmai, de
către întreg personalul serviciului, execută instruirea metodică a şefilor formaţiilor
de intervenţie;
b) organizează activitatea pentru prevenirea incendiilor pe care o desfăşoară grupa
sau compartimentul, după caz, în care scop:
 pregăteşte personalul care execută activitatea de prevenire la obiectivele locale
şi gospodăriile cetăţeneşti;
 controlează personal modul de respectare a normelor de p.s.i. şi de dotare şi
acţionează pentru înlăturarea operativă a oricăror încălcări;
 desfăşoară activitate instructiv-educativă în rândul cetăţenilor;
 participă la realizarea instructajului introductiv general al personalului ce se
încadrează în muncă şi sprijină şefii formaţiilor de lucru în instruirea personalului
de la locurile de muncă (dacă au convenţii cu S.C.);
 face propuneri consiliului local cu privire la încadrarea cu personal a serviciului,
urmărind respectarea criteriilor prevăzute de lege.
c) organizează intervenţia serviciului - formaţiei de intervenţie, salvare şi prim
ajutor, pentru stingerea incendiilor şi înlăturarea efectelor negative ale
calamităţilor naturale şi catastrofelor, precum şi salvarea şi acordarea primului
ajutor persoanelor, în care scop:
 întocmeşte, cu sprijinul specialiştilor, documentele de organizare, desfăşurare şi
conducere a activităţii S.V.S.U. privind intervenţia formaţiei;
 organizează zilnic intervenţia formaţiei pe ture de serviciu şi urmăreşte
încadrarea completă a grupelor;
 pregăteşte personalul formaţiei pentru intervenţie, prin executarea de exerciţii şi
aplicaţii pe timp de zi şi de noapte, atât cu forţele şi mijloacele proprii, cât şi cu
alte servicii;
 controlează şi ia măsuri pentru ca toate maşinile, utilajele, accesoriile,
echipamentul de protecţie şi instalaţiile de stingere din dotarea serviciului,
precum şi instalaţiile de alarmare şi de stingere să fie în permanentă stare de
utilizare;
 organizează alarmarea în caz de incendiu, explozii, a S.V.S.U. vecine, cu care
este stabilitâ cooperarea;
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conduce formaţia în acţiunile de intervenţie pentru stingerea incendiilor şi
înlăturarea calamităţilor naturale şi catastrofelor;
 urmăreşte asigurarea permanenţei la sediul serviciului a şoferilor, în cazul dotării
localităţilor cu maşini;
d) face propuneri privind îmbunătăţirea continuă a încadrării serviciului (formaţiei)
cu pompieri angajaţi şi voluntari;
e) asigură respectarea întocmai a programului zilnic al pompierilor angajaţi,
controlează în acest scop activitatea serviciului în schimburile II şi III, precum şi
în zilele de repaus şi de sărbători legale;
f) înlocuieşte şi actualizează documentele operative ale serviciului, asigură
păstrarea şi menţinerea corespunzătoare a bunurilor din înzestrarea acestuia şi a
sediului, asigură ordinea şi disciplina, face propuneri de recompensare şi
sancţionare a personalului serviciului;
ŞEFUL DE GRUPĂ :
Şeful de grupă este subordonat şefului serviciului, îndeplineşte sarcinile date de acesta,
revenindu-i următoarele atribuţiuni:
a) verifică la intrarea în serviciu, prezenţa pompierilor angajaţi, capacitatea lor de aşi îndeplini sarcinile ce le revin, starea de funcţionare a mijloacelor tehnice de
intervenţie, şi ia măsuri pentru a completa încadrarea grupei în schimbul
respectiv cu pompieri voluntari;
b) execută nemijlocit instruirea de specialitate în cadrul programului lunar, a
pompierilor civili din grupă;
c) desfăşoară activitatea de control asupra respectării normelor de prevenire şi
stingere a incendiilor la gospodăriile populaţiei şi verifică activitatea pe această
linie, desfăşurată de pompierii civili din grupă;
d) conduce grupa şi participă efectiv la acţiunile de stingere a incendiilor, de salvare
a persoanelor şi bunurilor materiale şi de înlăturare a urmărilor calamităţilor
naturale şi catastrofelor;
e) asigură întreţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor tehnice de intervenţie,
accesoriilor, echipamentului de protecţie din dotarea grupei;
f) asigură respectarea întocmai de către pompierii civili a programului zilnic de
activitate stabilit, ordinea şi disciplina în cadrul grupei;
g) menţine permanent legătura cu sediul serviciului pe timpul executării unor
activităţi cu grupa, pe teritoriul localităţii;
h) nu părăseşte serviciul decât după sosirea la sediu şi luarea în primire a
serviciului de către şeful de grupă care urmează să-l înlocuiască;
i) îndeplineşte alte sarcini trasate de către şeful serviciului;
ŞOFERUL (MECANICUL DE M.P., POMPE FIXE):
Şoferul (mecanicul) se subordonează şefului serviciului, şi răspunde de întreţinerea
în scopul menţinerii în stare de funcţionare a mijloacelor tehnice de intervenţie
încredinţate, având următoarele atribuţii:
a) verifică la intrarea în serviciu şi permanent, starea de funcţionarea a mijloacelor
tehnice de intervenţie şi existenţa plinului de carburanţi, lubrifianţi, apă şi alte
substanţe de stingere, luând în primire tehnica de luptă pe bază de proces
verbal;
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b) execută la timp întreţinerile, reviziile şi verificările prevăzute de normele în
vigoare şi instrucţiunile tehnice, ţine evidenţa executării acestor operaţiuni,
precum şi a exploatării mijloacelor tehnice pe care le deserveşte;
c) acţionează la stingerea incendiilor folosind cât mai judicios mijloacele tehnice şi
substanţele, respectă instrucţiunile de exploatare a tehnicii, precum şi normele
de circulaţie;
d) execută repunerea operativă în stare de funcţionare la întreaga capacitate a
mijloacelor tehnice de stingere utilizate la incendii sau în alte acţiuni;
e) se preocupă de cunoaşterea temeinică a sectorului de competenţă atribuit
serviciului (drumuri şi căi de acces, surse de apă şi locuri de amplasare a
tehnicii, în localităţile proprii, cât şi cu cele cu care s-au încheiat convenţii sau
contracte;
f) nu părăseşte locul de muncă decât după sosirea la sediul serviciului şi luarea în
primire a mijloacelor tehnice de către şoferul (mecanicul) care urmează să-l
înlocuiască;
g) îndeplineşte orice alte sarcini legate de atribuţiile serviciului, stabilite de către
şeful acestuia, dintre care:
 încărcarea aparatelor stingătoare;
 supravegherea (dispecerat, post telefonic);
 executarea de activităţi privind prevenirea incendiilor;
POMPIER:
Se subordonează şefului grupei din care face parte şi şefului serviciului, având
următoarele sarcini:
a) participă la toate activităţile de instruire de specialitate organizate cu serviciul,
execută antrenament pentru mânuirea corectă a utilajelor, accesoriilor şi
echipamentului de protecţie din dotare;
b) pompierii din cadrul S.V.S.U.. controlează modul de respectare a normelor în
gospodăriile cetăţenilor, desfăşoară activităţi instructiv-educative în rândul
acestora şi acţionează pentru înlăturarea neajunsurilor constatate;
c) pompierii voluntari urmăresc respectarea normelor de p.s.i., precum şi
menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de primă intervenţie şi de
alarmare la locurile lor de muncă;
d) execută încărcarea aparatelor de stins incendiu, precum şi verificările şi
reparaţiile curente la acestea, respectând instrucţiunile tehnice şi metodologice
stabilite pentru astfel de operaţiuni;
e) participă efectiv la acţiunile de stingere a incendiilor, de salvare a persoanelor şi
bunurilor şi de înlăturare a urmărilor calamităţilor naturale sau catastrofelor;
f) execută alături de şoferi şi mecanici de M.P., lucrări de întreţinere la maşinile,
utilajele şi accesoriile de stingere a incendiilor pe care le deservesc, precum şi a
echipamentului de protecţie;
g) îndeplineşte orice alte sarcini legate de atribuţiile serviciului, stabilite de şeful
acestuia sau de şeful de grupă;
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PERSONALUL GRUPEI DE SALVARE ŞI PRIM AJUTOR:
Grupa de salvare şi prim ajutor se constituie în cadrul serviciilor publice de pompieri
civili de la localităţi.
În afara sarcinilor ce le revin în grupele din care fac parte, personalului grupei de
salvare şi prim ajutor îi revin următoarele sarcini:
a) se pregăteşte pentru participarea la executarea misiunilor cu caracter special,
care reclamă eforturi fizice prelungite, folosind în acest scop mijloacele din
dotarea serviciului ca: aparate izolante, aparate cu aer comprimat, măşti contra
fumului şi gazelor, costume pentru protecţie contra temperaturilor, instalaţii
pentru pregătire fizică, corzi şi brâie sau poligoane special amenajate;
b) execută la ordinul şefului serviciului (înlocuitorului acestuia) misiuni privind
salvarea oamenilor şi stingerea incendiilor în condiţii deosebite de fum intens şi
temperaturi ridicate, în locuri greu accesibile, înălţimi, subsoluri, cabluri electrice,
dărâmături, etc.
CAPITOLUL IV – COORDONAREA, CONTROLUL SI INDRUMAREA SERVICIULUI
VOLUNTAR
Asigurarea cunoaşterii şi respectării normelor de p.s.i. la localităţi, depinde în mare
măsură de modul cum este îndrumată activitatea S.V.S.U..
Art.9 Conducerea, controlul şi îndrumarea S.V.S.U.este atributiunea primarului in
conformitate cu prevederile art. 13 din O.G.R. NR.60/1997, aprobata prin Legea nr.
212/1997,
Şefului serviciului i se subordonează întreg personalul serviciului.
Seful serviciului conduce,controleaza si indruma activitatea serviciului in
conformitate cu prevederile stipulate la Cap.III din prezentul regulament.
Cu prilejul controlului tehnic de specialitate la localităţi, executat de inspectorii de la
unităţile militare de pompieri, se verifică şi activitatea S.V.S.U..
La nivelul primăriei poate fi constituită o comisie sau colectiv de apărare împotriva
incendiilor cu atribuţiuni de conducere, control şi îndrumare a S.V.S.U..
S.V.S.U. i se stabileşte un sector de competenţă astfel încât să se asigure
îndeplinirea atribuţiilor legale şi prestarea serviciilor stabilite în limitele sectorului respectiv
şi să fie capabil să pună în aplicare planurile de intervenţie ale localităţii în care s-a
constituit, cât şi cele ale persoanelor juridice cu care s-a încheiat contracte sau convenţii
pentru activităţi de apărare împotriva incendiilor.
Intervenţia pentru stingerea incendiilor trebuie asigurată cu cel puţin un mijloc mobil
în orice zonă sau locuinţă cuprinsă în limitele sectorului respectiv.
Sectorul de competenţă va avea o suprafaţă astfel determinată încât S.V.S.U. să
poată interveni la o distanţă de maximum 20 km., într-un timp de răspuns de maximum 25
minute în cea mai îndepărtată zonă locuită a acestuia.
Timpul de răspuns al formaţiei de intervenţie din S.V.S.U. în localitatea de constituire
va fi de maximum 5 minute la instituţiile publice cu săli aglomerate sau cu încăperi cu
aglomerări de persoane, la agenţi economici de interes local cu risc ridicat de incendiu
precum şi la construcţiile care aparţin patrimoniului naţional şi prezintă risc de incendiu.
Pe baza hotărârii consiliului local şi în condiţiile prevăzute de lege, SV.S.U. de sub
autoritatea sa, poate presta contra cost, către orice persoană fizică sau juridică
unele servicii, fără a afecta îndeplinirea atribuţiilor pompierilor civili.
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Aceste servicii pe care le poate presta sunt:
a) transport de apă, evacuarea apei din subsoluri sau fântâni;
b) limitarea răspândirii unor produse poluante, colectarea sau îndepărtarea
acestora;
c) eliberarea căilor de circulaţie de doborâturi de vânt sau mijloace de transport
accidentate;
d) curăţirea şi repararea sobelor şi coşurilor pentru evacuarea fumului, intervenţii de
urgenţă în caz de defecţiuni la instalaţii electrice, de gaze sau de alimentare cu
apă;
e) încărcarea şi întreţinerea stingătoarelor, lucrări de termoprotecţie, lucrări la
înălţime;
f) alte servicii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
Veniturile nete încasate din prestările de servicii, precum şi cele din compensarea
contravalorii consumurilor în cazuri de intervenţii, rămân la dispoziţia unităţilor prestatoare
ca venituri extrabugetare pentru acoperirea cheltuielilor de investiţii, întreţinere şi dotare.

CAPITOLUL V - GESTIONAREA PATRIMONIULUI SERVICIULUI VOLUNTAR
Pentru asigurarea funcţionării, serviciile private şi publice de pompieri civili, vor avea
în administrare:
 autospeciale şi utilaje de intervenţie necesare îndeplinirii atribuţiilor;
 sediu şi spaţii de adăpostire a tehnicii de intervenţie şi a materialelor din dotare;
 mijloace de anunţare, alarmare, alertare şi conducere a intervenţiei;
 mijloace şi utilaje pentru executarea prestărilor de servicii;
 săli de pregătire a personalului;
 poligoane de antrenament;
 mijloace şi echipament de protecţie şi de lucru;
 ateliere, magazii şi alte spaţii necesare funcţionării serviciului;
 substanţe şi echipamente de protecţie specifice, care se pun la dispoziţia forţelor
de intervenţie chemate în sprijin;
Întreaga gestiune cu patrimoniul serviciului va fi dată în primire şefului serviciului, pe
bază de semnătură. De asemenea, se va întocmi inventarul patrimoniului serviciului care
face parte din documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii S.V.S.U.,
iar la predarea-primirea serviciului, obligatoriu se va verifica şi patrimoniul serviciului.
Drepturile, compensaţiile, despăgubirile, recompensele şi sancţiunile sunt cele
prevăzute la art. 35-41 din Ordonanţa nr. 60/1997, privind apărarea împotriva incendiilor,
aprobată prin Legea nr. 212/1997.
CAPITOLUL VI - PREGĂTIREA PERSONALULUI SERVICIULUI
Pentru pregătirea personalului serviciului este necesar a se întocmi Planul de
pregătire profesională pe luni, teme şi exerciţii.
Organizarea şi desfăşurarea pregătirii se va face în conformitate cu Planul - Cadru
de pregătire a SV.S.U., elaborat de Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, în
Indicatorul de calificare, cod 00.01.10 nr. 32.196/01.06.1992.
Temele specifice se stabilesc de comisiile sau colectivele de apărare împotriva
incendiilor şi şefii de servicii, ponderea în planul de pregătire fiind în raport de
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complexitatea proceselor tehnologice, specificul local, precum şi de nivelul pregătirii
personalului profesionist şi voluntar.
Procesul pregătirii serviciilor trebuie să asigure ridicarea nivelului pregătirii de
specialitate şi fizice a tuturor pompierilor civili profesionişti şi voluntari în scopul îndeplinirii
integrale şi de calitate a sarcinilor specifice.
Categoriile de pregătire a pompierilor civili sunt:
1. - prevenirea incendiilor;
2. - instrucţie la tehnica de luptă (I.T.L.);
3. - instrucţie tactică de specialitate (I.T.S.);
4. - cunoaşterea tehnicii de luptă (C.T.L.);
5. - pregătirea fizică;
Timpul lunar de pregătire a pompierilor civili profesionişti se repartizează astfel:
 total 33 ore:
 8 ore pregătire de specialitate teoretică şi practică;
 21 ore antrenament la pregătirea fizică generală şi specifică;
 4 ore aplicaţii şi exerciţii de intervenţie;
În ceea ce-i priveşte pe pompierii voluntari, aceştia vor efectua:
 total 6 ore:
 2 ore pregătire practică de specialitate;
 2 ore antrenament la pregătirea fizică specifică;
 2 ore aplicaţii şi exerciţii de intervenţie;
Pregătirea de specialitate şi fizică la care participă toţi pompierii civili, se desfăşoară
neîntrerupt sub conducerea nemijlocită a şefului serviciului sau formaţiei de intervenţie.
Planul de pregătire va cuprinde teme din Planul Cadru, completat cu teme specifice,
pe categorii de pregătire.
Planul lunar de pregătire, întocmit de către şeful serviciului, se structurează pentru
toate specialităţile din cadrul serviciului - servanţi, mecanici M.P., conducători auto,
pompieri, etc. - şi pe categorii de pregătire, precizându-se data, ora şedinţei de pregătire şi
cine o conduce.
Se vor întocmi Planuri conspecte pentru temele predate, iar pompierii civili
profesionişti vor avea conspectate temele de pregătire în caietele de studiu individual.
Şeful S.P.P.C. va avea un registru de evidenţă a participării pompierilor civili la
pregătirea de specialitate şi calificativele obţinute.

CAPITOLUL IX - DISPOZIŢII FINALE
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciul Voluntar pentru Situatii de
Urgenta, se aprobă de către consiliul local.
S.V.S.U. colaborează cu alte servicii, chiar din alte ţări, în baza convenţiilor
internaţionale la care România este parte, sau a acordurilor bilaterale.
Autospecialele, echipamentele, substanţele, accesoriile şi celelalte mijloace de
apărare împotriva incendiilor, trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice de calitate şi de
performanţă, prevăzute de reglementările în vigoare.
Personalul administraţiei publice locale cu atribuţiuni de îndrumare, control şi
constatare a încălcărilor legii în domeniul p.s.i., se atestă de unităţile Inspectoratului
General pentru Situatii de Urgenta.
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Prestările lucrărilor de termoprotecţie, ignifugare, verificare, întreţinere şi reparare a
autospecialelor şi a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor, se
efectuează de către persoanele fizice şi juridice atestate de către I.G.S.U..
Cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor la bunurile aparţinând domeniului
public şi privat al statului, la bunurile personale ale cetăţenilor, precum şi la cele aparţinând
asociaţiilor nonprofit sau organizaţiilor cu caracter cultural, politic, religios, sportiv sau
umanitar, constituite potrivit legii, se suportă de către consiliul local în raza căruia s-a
produs incendiul (sau grupul de pompieri militari care a intervenit), dacă legea nu prevede
altfel.
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