
Anexă nr.l
la Decizia Consiliului 

nr, 22 din OS.05.2019

(desfăşoară activitatea de voluntariat, 
ijciul (postu l) teritorial de salvatori şi

REGULAMENT
p r iv in d  o rg a n iz a re a  şi fu n c ţio n a rea  se rv ic iu lu i (p o s tu lu i)  

te r ito r ia l de sa lva to ri şi p o m p ie ri 
I, D IS P O Z IŢ II  G E N E R A L E  

' ^ e8u âm entu l-tip  p riv in d  o rgan izarea  şi funcţionarea serviciului (po stu lu i) teritorial de salvatori şi 
pompieri (în con tinuare  -  R eg u la m en t) stabileşte cadrul ju rid ic , c riteriile  de selectare şi angajare în 
serviciu, modul p riv in d  o rg an izarea  şi activitatea serviciului: (postu lu i) terito rial de salvatori şi 
pompieri (in con tinu are  -  P ost)  în  localităţile Republicii Mole ova,, p recum  şi alte aspecte legate de 
activitatea şi în d ep lin irea  o b lig a ţiilo r de m uncă de Către' angajaţii, execu tan ţii serviciului civil (de

alternativă) şi voluntarii în  s itu a ţii excepţionale',
2, In SCOpul execu tării p rezen tu lu i R egulam ent, noţiunile de bază sîn t d efin ite  în m odul următor: 

angajat al p o s tu lu i -  p erso an ă  fizică angajată în cadrul 
prevenire şi lichidare a in cen d iilo r  şi a altor situaţii excepţionale, în sch im bu l unui salariu, în baza 
contractului individual de m uncă;

beneficiar al vo lu n ta ria tu lu i -  com unitate  în folosul căreia se 
reprezentată de ad m in istra ţia  p u b lică  locală care a constituit servi 
pompieri;

executant al serv ic iu lu i c iv il -  cetăţean al Republicii M oldovajlîn v îrstă  de la 18 pînă la 27 de ani, 
care urmează să fie scu tit d e  serv ic iu l m ilitar în termen şi să fie în co rpo rat în  serv iciu l civil;

voluntar în s itu a ţii excep ţio n a le  (în continuare -  voluntar) -  cetă ţean  al R epublicii M oldova, 
cetăţean străin sau apa trid  care , în  sprijinul solidarităţii civice, se im plică în activ ită ţi de voluntariat în 
cadrul serviciului (p o stu lu i) te rito ria l de salvatori şi pom pieri, în baza u nu i contract de voluntariat 
încheiat în formă scrisă;

timpul de răspuns p e n tru  lich idarea  incendiilor şi a a ltor situaţii excep ţio n a le  -  tim pul scurs de la 
recepţionarea apelului, îm b a rca rea  şi deplasarea angajaţilor postuluj cu au to specia la  de intervenţie pînă 
la sosirea la locul chem ării şi in te rv en ţia  pentru lichidarea incendiilor şi a a lto r situaţii excepţionale;

personalul serv ic iu lu i (p o stu lu i) teritorial de salvatori şi p om pieri -a n g a ja ţi , inclusiv executanţi ai 
serviciului civil şi/sau v o lu n ta ri;

serviciul intern  -  p rin c ip iile , regulile generale şi cele specifiţ 
desfăşurării serviciului în  cad ru l postu lui,.pentru  coordonarea ac 
menţinerea ordinii in terioare  şi asigu rarea  securităţii/pazei acestuia;!

zonă de intervenţie  -  te rito riu  de acţiune al unui post, care include lo ca lită ţile  prioritare unde este 
preconizată intervenţia p en tru  desfăşu rarea  activităţii de prevenire jşi lich idare  a incendiilor şi a altor 
situaţii excepţionale.

II. ORGANIZAREA ŞI ACTIVITATEA
3, Postul se o rg an izează  la dec iz ia  autorităţilor deliberative ş 

publice locale de n ivelul în tîi, în  colaborare  cu Inspectoratul G eneral pen tru  S ituaţii de Urgenţă (în 
continuare -  Inspectora t),

4, La iniţiativa au to rită ţilo r adm inistra ţie i publice locale, posturile  pot fi c rea te  şi în alte localităţi 
decît cele prevăzute în P ro g ram u l de consolidare a serviciului salvatori şi p om p ie ri în localităţile rurale 
ale Republicii M oldova, a p ro b a t p rin  H otărîrea Guvernului nr, 202 din 14 m artie  2013.

S, Postul reprezin tă  o in stitu ţie  publică care se organizează în cadrul un ită ţilo r adm inistraţiv- 
lentoriale de către au to rită ţile  adm inistraţie i publice locale de n ivelul în tîi, care prestează servicii de 
l ichidare a incendiilor şi a co n sec in ţe lo r situaţiilor excepţionale, servicii de salvare a persoanelor, 
precum şi asigură in terv en ţia  p rim ară  pînă la sosirea forţelor de b ază  ale serv ic iu lu i de salvatori şi

.ce care stau  la baza organizăm şi 
altivităţilor, îndeplin irea misiunilor,

Os t u r il o r
rep rezen ta tiv e  ale administraţiei

pompieri atestaţi, l



6. Organizarea ac tiv ită ţii p ostu lu i este efectuată de către şeful .acestuia, care  este num it în funcţie, pe 
bază de concurs, şi e lib e ra t din funcţie de către consiliul local pe al cărui terito riu  este situat postul 
respectiv,

7, Activitatea de bază a p ostu lu i constă în intervenţia pentru salvarea persoanelor şi a bunurilor 
materiale, în executarea ac ţiun ilo r de saWaro-dcbloca.ro, în lich idarea  in cend iilo r şi/sau a altor situaţii 
excepţionale produse în zona de in tervenţie, precum şi în instruirea şi in form area  populaţiei privind 
măsurile de prevenire şi ac ţio ne  în  caz de incendiu şi în alte situaţii excep ţionale , Postul reprezintă 
forţa primară de in terven ţie  p înă  la sosirea forţelor de bază ale Inspecto ratu lu i,

8, Numărul de te lefon  al p ostu lu i este afişat la sediile institu ţiilor p ub lice  şi ale agenţilor econom ici, 
în locurile/spaţiile p u b lice  d in  raza  zonei de intervenţie,

9, Alertarea postu lui în  scopul desfăşurării acţiunilor de in tervenţie  la lich idarea  incendiilor şi/sau a 
altor situaţii excep ţionale , p recu m  şi în scopul desfăşurării exerciiţiilor de an trenam ent se face de către 
Centrul automatizat de d irija re  operativă al Inspectoratului în coo rdonare  cu prim arul localităţii şi/sau 
şeful postului, conform  p lanu lu i de înştiin ţare  şi alarm are, elatporat de şefu l postului şi aprobat de 
primar,

10. Antrenarea p o stu lu i pen tru  salvarea persoanelor, lichidarea in cen d iilo r şi/sau a altor situaţii 
excepţionale în afara zo n ei de in terven ţie  se va efectua cu acordu p rim arilo r d in  zona de intervenţie, în
baza planurilor de an tren are  a fo rţe lo r şi m ijloacelor elaborate c 
şeful organului terito rial al Inspecto ratu lu i.

11. Lista localită ţilo r din zon a  de in teivenţie a postului st

e către  şefu l de post, coordonate cu 

Stabileşte p rin  decizia autorităţilor
administraţiei publice lo ca le  a u n ită ţii adm inistrativ-teritoriale fondatoare , în coo rdonare  cu autorităţile

cu In sp ec to ra tu l, lu înd în considerare 
xcepţionale ,

administraţiei pub lice  lo ca le  de nivelul întîi din acea zonă şi 
impui de răspuns p en tru  lich idarea  incendiilor şi a altor situaţii

12, Controlul a su p ra  ac tiv ită ţii postului este exercitat de cktre au to rită ţile  adm inistraţiei publice 
locale de nivelul în tîi, u n d e  este  am plasat şi organul teritorial al Insp ec to ra tu lu i,
1 13, Şeful postului în ch e ie  aco rdu ri de cooperare cu organul teritorial al Inspecto ratu lui, cu posturile 
^imilare din localită ţile  v ec in e  şi cu alte servicii operative de p regătire  perm anentă  din teritoriu 
(poliţia, serviciul m ed ical, serv ic iu l gaze, Gas Natural Fenosa şi un ită ţile  m ilitare).

14, în cazul antrenării com une a postului cu organele teritoriale ale Inspectoratu lu i, conducătorul 
intervenţiei este şeful su p e rio r al organului teritorial al acestuia,

15, Efectivui-lim ită, o rg an ig ram a  şi statele de personal ale postului se aprobă  de către consiliul local 
ăl autorităţilor adm in istra ţie i pub lice  locale fondatoare.

16, La iniţiativa consiliu lu i local al autorităţilor adm inistraţiei 
postului pot fi încadra ţi execu tan ţi ai serviciului civil şi voluntari 
de promovare pentru an g a ja re  în cadru l postului sau Inspectoratului.
I 17, Executanţii serviciului civil şi voluntarii participă, în comup cu angaja ţii postului, la lichidarea 
incendiilor şi a altor s itu a ţii excep ţio na le  produse în zona de in te rn

18. Executanţii serv ic iu lu i c iv il s în t încorporaţi în cadrul postu.
«pin 6 iulie 2007 cu p riv ire  la organ izarea  serviciului civil (de a lternativă), iar voluntarii -  în baza 
principiilor de vo lun taria t şi în  con d iţiile  prevăzute de Legea voluntaria tu lu i nr. 121 din 18 iunie 2010.

19, Angajaţii, execu tan ţii serv ic iu lu i civil şi voluntarii îşi desfăşoară  ac tiv ita tea  în conform itate cu 
fişele de post care sînt e lab o ra te  şi aprobate de către şeful p o s tu lu i co o rd o n a te  cu organele teritoriale 
ple Inspectoratului şi p rim aru l din localitatea unde este am plasat pjostul de salvatori şi pompieri, Fişa 
Pe post al şefului postului este  e lab o ra tă  şi aprobată de primar,
, 20, Selectarea p e rso a n e lo r  care se angajează constă în
următoarelor cerinţe la angajare:

1) cetăţean al R epublic ii M o ldova  cu vîrsta de peste 18 ani, ap tld ip  punct de vedere medical, care 
deţine cel puţin studii g im n az ia le ;

2) capacitate de muncă şi rezistenţă fizică înaltă, capacitate de a acţiona organizat şi hotărît în 
condiţii extreme, precum şi de a se conforma situaţiei în diferite împrejurări;
| 3) aptitudini de com un icare , in iţia tivă, responsabilitate;
j 4) domiciliat, de p re ferin ţă , în  u n a  d in  localităţile  din zona de intenvenţie a postu lu i.
I 21, Inspectoratul este  au to rita tea  responsabilă de instruirea p rim ară şi continuă, perfecţionarea 
cunoştinţelor profesionale ale angajaţilor, executanţilor serviciului civil si 
brganizarea sem inarelor, c o n c u rs u r i le

publice  loca le  fondatoare, în cadrul 
care u lte rio r vor servi drept rezervă

nţie,
u i în  baza p revederilo r Legii nr. 156

ien tifica rea  celor care corespund



jiului/echipei de intervenţie verifică starea
fă mentenanţa în aşa mod Incit tehnica şi

: instruirea ang aja ţilo r, execu tan ţilo r serviciului civil ai: v o lu n ta rilo r se efectuează în mod gratuit
în cadi-ui Inspecto ratu lu i sau  la sediul postului, în corespundere cu p ro g ram ele  de studii elaborate de
In sp e c to ra t.

23, La sfîrşitul fiecărei acţiun i de intervenţie, şeful echipa,
" şi/sau gradul de uzu ră  a tehnicii şi a utilajului, asig
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Utilajul să fie folosite pentru noi acţiuni de intervenţie^, con sem nîn d  despre aceasta în fişele
Autovehiculelor, şi în to c m eşte  un  raport de activitate pe efectuarea  in terven ţie i pe care îl p rezintă 
^utorităţilor adm in istra ţie i p u b lice  locale.

III. INSTRUMENTELE ŞI SURSELEiDE FINANŢARE 
24, In scopul o rg an iză rii con tinue şi m enţinerii în  stare de fun c ţio n are  a postului, autorităţile 

Administraţiei pub lice  lo ca le  sîn t în drept să utilizeze urm ătoarele  instrum ente :
1) antrenarea ag en ţilo r eco no m ic i din teritoriul gestionat pemtru con tribu irea  la întreţinerea postului, 

da serviciu prestat de in teres  p ub lic  com un; 
j 2) aderarea la p ro iec te le  investiţionale  de orice tip deş 
postului.

25. Asigurarea fin an cia ră  şi tehn ico-m ateria lă  a postului se 
din alte surse p rev ăzu te  de legisla ţie , Inspectoratul poate  trarlsm ite u n ită ţilo r  adm inistrativ-teritoriale 
echipament pentru d o ta rea  tehn ico-m ateria lă  a posturilor de salvatori şi pom pieri, cu respectarea 
prevederilor legislaţiei în v igoare ,

26. Sursele de fin an ţare  p riv ind  organizarea postului sînt d iv izate  în  două categorii: surse de 
finanţare interne şi ex te rne , •

27, Sursele in terne de finanţare sînt alcătuite din alocările pen tru  acest dom eniu, prevăzute în

făşurate  în  terito riu  pentru întreţinerea 

fec tu ează  d in  contul bugetelor locale şi

bugetul de stat şi în  cel al u n ită ţilo r adm inistrativ-teritoriale pen tru  anul respectiv , Finanţarea externă

p ostu lu i cu autospeciale  de intervenţie, 
Iptivului, responsab il fiind Inspectoratul; 
m ijloace  financiare  pentru întreţinerea

este constituită din a sis ten ţa  tehnică, inclusiv granturiţ aco rdată  de organism ele financiare 
internaţionale sau donato ri,

28, Finanţarea in tern ă  se com pu ne  din:
1) bugetul de sta t -  m ijlo ace  financiare pentru asigurarea 

utilaj şi echipam ent sp ec ia liza t, p recum  şi pentru instruirea efec
2) bugetul u n ită ţii adm in istra tiv -te rito ria le  fondatoare -  

anuală a postului;
3) bugetul unităţii adm in istra tiv -te rito ria le  din zona de in tervenţie  -  m ijlo ace  financiare sub form ă 

de transferuri cu d es tin a ţie  sp ec ia lă  alocate la bugetul unităţ i ad m in istra tiv -te rito ria le  fondatoare a
postului.

29. în scopul g aran tării sustenab ilită ţii bugetare pe term en lung a postu lu i şi coparticipării la 
măsurile de interes co m u n , cheltu ielile  pentru în treţinerea postu lui sîn t asigurate  atît din contul 
mijloacelor financiare p ro p rii ale bugetului unităţii adm inistra tiv -terito ria le  de nivelul întîi fondatoare, 
cît şi din contul tran sfe ru rilo r cu destinaţie specială de la bugetele u n ită ţilo r adm inistrativ-teritoriale de 
nivelul întîi din raza de in te rv en ţie  a postului.

30. A utorităţile ad m in istra ţie i publice locale de nivelul în tîi şi al do ilea  din zona de intervenţie a 
postului au dreptul să p rev ad ă  în bugetul local m ijloace financiare  p en tru  în treţinerea postului, 
proporţional cu numărul de locu ito ri ai unităţii adm inistrativ-teritoriale , şi să aloce aceste m ijloace 
financiare unităţii ad m in istra tiv e  pe al cărui teritoriu este situat ppstu l respectiv .

31. Consiliile lo ca le  din zona  de intervenţie a postului decid  asupra  alocării transferurilor cu 
destinaţie specială la b u g e tu l lo ca l al unităţii adm inistrativ-teritoriale fon dato are  a postului.

32, Cheltuielile pen tru  în tre ţin e rea  postului includ cheltuieli ae  p ersonal, cheltuieli pentru achitarea 
serviciilor com unale şi p ro cu ra rea  carburanţilor,

IV. R E G IM U L  DE A C T IV IT A T E
33, Durata tim pului de m u n că  săp tăm înal pentru şeful postului este de 8 o re  ziln ic, tim p de 5 zile, şi 

două zile de repaus (s îm b ă tă  şi dum inică), în conform itate cu p revederile  C odu lu i m uncii al Republicii 
M oldova nr, 154-XV din  28 m artie  2003,

34, Angajaţii p ostu lu i şi execu tan ţii serviciului civil activeazal în  sch im bu ri, iar durata timpului de 
muncă se stabileşte în  co n trac t, în  conform itate  cu prevederile  C odulu i m uncii al R epublicii M oldova,

35, Avînd în vedere  sp ec ificu l activ ită ţii, angajaţii postului şi execu tan ţii serv ic iu lu i civil pot fi atraşi 
la muncă suplim entară, la  m u n că  de noapte, la m uncă în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare 
nelucrătoare, în co n fo rm ita te  cu p revederile  Codului muncii al R p L .k k .

36, AnOdiora"-----
îi * - 1



37. A ngajaţii p o stu lu i benefic iază  de asistenţă m edicală în  con fo rm ita te  cu prevederile Legii 
nr. 1585-XIII din 27 feb ruarie  1998 cu privire la asigurarea o b lig ato rie  de asistenţă m edicală, 
executanţii serv ic iu lu i c iv il -  în conform itate cu prevederile  Legii nr. 156 din 6 iulie 2007, iar

118 iunie 2010, 
a unui accident de muncă sau a unei boli
qm pensaţii în conform itate  cu prevederile

î AŢII

voluntarii -  în co n fo rm ita te  cu p revederile  Legii nr, 121 din 
38. în caz de v ă tăm are  a sănătăţii sau deces ca urm are 

piofesionale, angaja ţilo r postu lu i li se acordă garanţii şi c
Codului muncii, ex ecu tan ţilo r serv iciu lu i civil -  în conform itate cu p rev ed erile  Legii nr. 156 din 6 iulie 
2007, iar voluntarilor, în caz  de accident de muncă sau de boplă care decu rg e  din natura activităţii, li se 
asigură servicii m ed ica le  în conform ita te  cu prevederile Legii nr, 121 din 18 iunie 2010.

39, Pentru în d ep lin irea  conştiincioasa a atribuţiilor qe serv ic iu , actele  de eroism, curajul şi 
devotamentul m an ifesta te  în  tim pul lichidării incendiilor şiţ$au altor situaţii excepţionale, angajaţii, 
executanţii serv ic iu lu i civil şi voluntarii postului pot fi stjimulaţi m ateria l şi pot fi m enţionaţi cu 
distincţii departam entale  şi de stat.

V, D R E P T U R I ŞI O B L K
40. Angajaţii postului au următoarele drepturi:
1) să desfăşoare ac tiv ita tea  în  conform itate  cu ordinea şi reg im ul de ac tiv ita te  al postului;

2) să intre nestingherit în toate localurile unităţilor U co no m ice , p recum  şi în locuinţele şi 
construcţiile aux iliare  a le  ce tă ţen ilo r în tim pul lichidării incendiilor şi/sau  altor situaţii excepţionale;

3) să forţeze, în caz  de necesita te , uşile şi geam urile, e lem entele  de construcţie  care le îngrădesc 
pătrunderea, să d em o n teze  şi să dem oleze construcţii, să în trep rin d ă  alte acţiuni în executarea 
lucrărilor de lichidare  a in cen d iilo r şi/sau altor situaţii excepţionale;

4) la necesitate, în  tim pul in terven ţiilo r la incendii şi alte situaţii de urgenţă, să lim iteze sau să 
interzică tem porar c ircu la ţia  m ijloacelo r de transport şi accesul p erso an e lo r fizice în sectoare lim itate 
din localitate sau la an u m ite  obiective , să-i impună să părăsească anum ite  locuri care prezintă pericol;

5) să se deplaseze la locul in teivenţie i, pe drumuri care nu sîn t d esch ise  circulaţiei publice ori pe 
terenuri, indiferent de fo rm a de proprietate, dacă cerinţele de o p era tiv ita te  şi de lucru impun aceasta;

6) la necesitate, în  tim pul in terven ţiilo r la incendii şi alte situaţii de u rg en ţă , să antreneze cetăţenii şi 
mijloacele tehnice ale ag en ţilo r econom ici pentru lichidarea in cend iilo r şi/sau altor situaţii
excepţionale;

7) să atace în in s tan ţă  d ec iz iile  şefului de post sau ale prim arulu i, d acă  aceştia consideră că le sînt 
lezate drepturile şi in te rese le  legitim e;

8) să înain teze p ro p u n eri de creştere a calităţii şi de optim izare a m odalităţii de prestare a
serviciului;

9) să participe la e lab o ra rea  docum ente lor de politici, p ro iectelo r de d ezvo lta re  a postului;
10) să fie in form aţi a su p ra  situaţiei privind prestarea servi; 

propuse pentru d ep ăşirea  im pedim ente lo r, oportunităţilor de d< 
de acţiune. I

41. Voluntarii p ostu lu i au u rm ătoare le  drepturi:
1) să li se acorde de către  instituţia-'gazdă asigurare m edicală facu lta tivă , conform  art.6 lit.c) din 

Legea nr. 121 din 18 iu n ie  2010, îm potriva riscurilor de accident, de boa lă  sau altor riscuri ce decurg 
din natura activităţii;

2) să li se ram b urseze  de către  instituţia-gazdă, în condiţiile 
transport, cazare, a lim en tare , în caz de necesitate, de depLjşare, de asigurare şi alte cheltuieli 
indispensabile pentru d esfăşu ra rea  activităţii de voluntariat;

3) să solicite de la in stitu ţia -g azd ă  un certificat nom inal ;şi scriso ri de recom andare în baza 
metodologiei aprobate  de G uv ern , prin care să se recunoască prestarea  activ ită ţii de voluntar şi să se 
confirme experienţa şi ab ilită ţile  ob ţinute  conform  prevederilor con trac tuale ;

4) să beneficieze de tim p  p en tru  odihnă, astfel îneît durata tim pulu i de lucru , stabilită în condiţiile 
legislaţiei, să nu afec teze  săn ă ta tea  şi resursele psihofizice ale v o luntaru lu i;

5) să participe la cu rsu ri de in stru ire  organizate, iniţiate sau p rqpuse  de institu ţia-gazdă pentru 0 mai 
bună desfăşurare a ac tiv ită ţii.

42, Angajaţii postului au u rm ătoare le  obligaţii:
1) să desfăşoare ac tiv ita tea  de serviciu în conform itate cu

legislative, norm ative şi d ep artam en ta le  care reglem entează activ i^
2) să respecte d isc ip lin a  m uncii;
1)

jiului, p ro b lem elo r existente, soluţiilor 
izvoltare, a p lan urilo r şi perspectivelor

convenite prin contract, cheltuielile de

fişele de p o st şi prevederile actelor 
ejtea sa lv a to rilo r şi pom pierilor;



4) sil supravegheze m en ţin e rea  în  stare bună a surselor de alim entare cu apă  şi a căilor de acces spre 
localităţile şi obiectivele am p lasa te  în zona de intervenţie;

5) să inform eze au to rită ţile  adm inistraţiei publice locale de n ivelul în tîi, organul teritorial al 
Inspectoratului şi alte institu ţii p ub lice  despre problem ele ce ţin de lich idarea  incendiilor şi/sau altor 
situaţii excepţionale;

6) să participe la cu rsu rile  de instruire organizate de Insp ec to ra t în  com un cu autorităţile 
administraţiei publice lo ca le  de n ive lu l întîi;

7) să sosească în tim p m in im  la locul chem ării;
8) să solicite efec tiv  şi autospeciale de intervenţie necesare din cadrul subdiviziunilor

Inspectoratului, la n ecesita te ;
9) să întreprindă m ăsu ri de salvare  a persoanelor, de lich id a■ 

excepţionale cu au to sp ec ia le le  de in terven ţie  şi utilajul din dotare,
43. Voluntarii postu lui au u rm ă to a re le  obligaţii:
1) să îndeplinească sarcinile primite din partea instituţiei-gazdă;

2) să se sub ord on eze  co n du cerii instituţiei-gazdă cu care i 
contractului de vo luntaria t;

3) să m enţină în s ta re  b un ă  de funcţionare autospecialele d^ in terv en ţie  şi u tilajul din dotarea
postului;

4) să respecte alte o b lig a ţii care  decurg  din contractul de voluntariat.
44. Drepturile şi o b lig a ţiile  execu tan ţilo r serviciului civil sînt 

nr. 156 din 6 iulie 2007.

e a incend iilo r şi/sau altor situaţii

în ch e ia t con trac tu l în exercitarea

stab ilite  în  capitolul V din Legea

45. Personalul p ostu lu i are obligaţia  să poarte uniform ă, ecl 
distinctive ale căror d escrie re , cond iţii de acordare şi utilizare 
elaborat de către In sp ec to ra t şi aprobat de Guvern,

46, Utilizarea în sem nelo r d is tinc tiv e  şi a uniform ei de către persoţane care nu au atribuţii respective
este interzisă,

47, Angajaţii, executan ţii serv iciu lu i civil şi voluntarii postului 
aplica prevederile p rezen tu lu i R egulam ent.

VI. RĂSPUNDEREA MATERIAL
48, Angajaţii, execu tan ţii serv ic iu lu i civil şi voluntarii postului ppartă  răspundere  m aterială pentru 

prejudiciul cauzat ang aja to ru lu i, în conform itate  cu prevederile Codu
49, In cazul în care an g aja ţii, executan ţii serviciului civil şi v o k  

libertăţile şi interesele leg itim e  ale ce tă ţen ilo r şi ale factorilor de de 
aceştia poartă răspundere în  co n fo rm ita te  cu legislaţia,

50, Angajaţii, ex ecu tan ţii serv ic iu lu i civil şi voluntarii postulu  nu poartă  răspundere m aterială 
pentru prejudiciul adus la s tin g erea  incendiilor, prin aplicarea corectă  a m ijloacelo r de stingere, 
demontarea construcţiilor, p rin  a lte  acţiuni justificate  şi nici pentru faptul că factorii de decizie din 
unităţile economice şi ce tă ţen ii nu respectă  reglem entările  standardelor, norm ele  şi regulile  de apărare 
împotriva incendiilor,

Anexă
la R eg u lam en tu l-tip  privind  organizarea 

şi funcţionarea  serviciului (postului) 
te rito ria l de salvatori şi pompieri

ipam en t de pro tecţie  şi însem ne 
ise stab ilesc  printr-un regulam ent

tu ob liga ţia  de a cunoaşte şi de a

ui m uncii al R epublicii M oldova, 
iritării p ostu lu i încalcă drepturile, 
?izie şi aduc prejudicii m ateriale,

Organigrama-tip a serviciului (postului) 
teritorial de salvatori şi pompieri

Şefii 1 p o stiiln i



APROBAT:

Primarul comunai Lozova

Lilian BOTNARU

Efectivul limită al postului de Salvatori şi Pompieri din comuna Lozova

Efectivul limită se constituie din angajaţi civili î

- Şeful postului - 1

- Pompieri - 4

- Conducători auto - 4

a număr de :

- Contabil - 0,5

Total : 9, 5 unităţi



Statele de personal

POST POMPIERI SI SALVATORI (provizoriu) 

Incepind cu 22.05.2019

Nr

.d

/0

Denum irea F u n c ţ ie i N r.

u n ita

ti

Clasa de

salarizare
atribuita

G rad Treapta de 

salarzare

A lte ad ao su ri 

+ clase  

-clase

Cl;asa de 

salarizare  

cum ulativa

Salariu l d e  baza Sporuri la sa la riu D ife ren ţa  

d e  sa la r iuSalariu l pu  

0 u n itate

Spor
perform an  

ta (10% )

Spor

specific

O re de 

noapte

Plata
com pensat

orie

Alte plaţi

TOTAL
1 Personal de  

conducere t o t a l
2 .0

1 . Sef Post Pom pieri 1 61 V I 67 5270.0 527.0
2 contabil 0.5 49 V I 55 2320.0 232.0
II Personal d e  profil 

total
1 . pompier 1 44 V I 50 4190 419.0 800.0
2 . pompier 1 44 V I 50 4190 419.0 800.0
3 . pompier 1 44 V I 50 4190 419.0 8ÖÖ.0
4 . pompier 1 44 V I 50 4190 419.0 800.0

III Personal a u x ilia r
1 . Conducător auto 1 14 V I 20 2390 239.0 750
2 . Conducător auto 1 14 V I 20 2390 239.0 750
3. Conducător auto 1 14 V I 20 2390 239.0 750
4. Conducător auto 1 14 V I 20 2390 239.0 750




