
MD-3721, s. Lozova, str. Ştefan eei Mare, 27;Tel/ +373(237)47-2-38; fax.+373(237)47-0-27; e-mail: secretariatlozova@gmail.com

DECIZIE Nr. 4/22 

din 08.05.2019

„ Cu privire Ia instituirea postului de Salvatori şi Pompieri „

In conformitate cu prevederile art.14 lit.(h),(x) a Legii privind administraţia 
publică locală nr.436 - XVI din 28.12,2006 , Hotărîrii Guvernului nr.595 din 
26.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului -tip  privind organizarea şi funcţionarea 
serviciului (postului) teritorial de salvatori şi pompieri |, având în vedere necesitate 
instituirii postului de Salvatori şi Pompieri în comună Lozova, avizele pozitiv ale 
comisiilor consultative de specialitate, Consiliul Comunal Lozova DECIDE :

1. Se instituie postul de Salvatori şi Pompieri în comuna Lozova ;

2. Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Postului de 
Salvatori şi Pompieri în comuna Lozova (anexa n r . l ) ;

3. Se aprobă efectivul limită al postului de Salvatori şi Pompieri în comuna Lozova

4. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina primarului Dlui Li 1 ian 
Botnaru.

5. Prezenta Decizie întră în vigoare la data includerii; în Registrul de stat al actelor 

Au votat: PENTRU -  11 ; CONTRA -  0 ; ÎMPOTRIVĂ -  0 .

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI % ' _  Elena Avram

CONTRASEMNAT:

SECRETAR AL CONSILIULUI MMI Elena Batereanu*4
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REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL STRĂŞENI

CONSILIUL COMUNAL LOZOVA

MD-3721, s. Lozova, str. Ştefan cel Mare, 27;Tel/ +373(237)47-2-38; fax.+373(237)47-0-27; e-mail: secretariatlozova@gmail.com

NOTĂ INFORMATIVĂ

La proiectul de decizie nr. 22 “ Cu privire la instituirea postului de Salvatori şi 
Pompieri „

1 . Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiect 
Viceprimarul comunei Lozova Ion Sturza
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului:
Având în vedere necesitate instituirii postului de Salvatori şi Pompieri în comuna 
Lozova
3. Principalele prevederi ale proiectului de decizie
conformitate cu prevederile art,14 lit.(h),(x) a Legii [privind administraţia publică 
locală nr.436 - XVI din 28.12.2006 , Hotărîrii Guvernului nr.595 din 26.06,2018 
pentru aprobarea Regulamentului -tip  privind organizarea şi funcţionarea serviciului 
(postului) teritorial de salvatori şi pompieri , având în vedere necesitate instituirii 
postului de Salvatori şi Pompieri. în comuna Lozova
4. Modul de încadrare a actului In cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative şi urmează a fi prezentat 
comisiei consultative de specialitate pentru a fi avizat şi propus Consiliului Comunal 
Lozova pentru a fi adoptat în Şedinţă .
5. Avizarea şi consultarea publica a proiectului
în baza art.32 al Legii nr. lOO din 22.12.2017, în scopul respectării prevederilor Legii 
239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional proiectul a fost 
plasat pe panoul informativ din incinta APL.
6. Consultările expertizei juridice

Proiectul de decizie este în concordanţă prevederilor legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 
2006 privind administrarea publica locală cu modificările şi completările ulterioare. 
Structura şi conţinutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.
J.Consultările expertizei anticorupţie
în temeiul a.rt.35 din Legea 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative , art.28 
alin.(3) din Legea integrităţii 822 din 25.05.2017 , proiectul de Decizie a fost supus 
expertizei anticorupţie şi exclude orice element care ar favoriza corupţia.

Viceprimarul comunei Lozova //„ Ion Sturza
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Anexă nr.l
la Decizia Consiliului

nr, 22 din 08,05,2019
R EG U LA M EN T !

p riv in d  o rg an iza rea  şi funcţionarea serviciului (postu lu i) 
te rito ria l de salvatori şi pom pieri 

I, D ISPO Z IŢ II G EN ER A LE
1. Regulamentui-tip privind organizarea şi funcţionarea serviciului (postului) teritorial de salvatori şi 

pompieri (în continuare -  Regulament) stabileşte cadrul juridic, criteriile de selectare şi angajare în 
servidu, modul privind organizarea şi activitatea serviciului {postului) teritorial de salvatori şi 

I pompieri (m continuare -  Post) în localităţile Republicii Moldova, precum  şi alte aspecte legate de 
ac mtatea şi îndeplinirea obligaţiilor de muncă de către' angijajţii, executanţii serviciului civil (de

ialternativă) şi voluntarii în  situaţii excepţionale. j
i 2, in scopul executării prezentului Regulament, noţiunile de baţă sînt definite în modul următor: 

angajat al postului -  persoană fizica angajată în cadrul postului, care prestează activităţi de 
prevenire şi lichidare a incendiilor şi a altor situaţii excepţionale, în  schim bul unui salariu, în baza 
contractului individual de muncă;
i beneficiar al voluntariatului -  comunitate în folosul căreia st 
reprezentată de adm inistraţia publică locală care a constituit serviciul (postul) teritorial de salvatori şi 
pompieri;

executant al serviciului civil -  cetăţean al Republicii M oldova în vîrstă de la 18 pînă la 27 de ani,

desfăşoară activitatea de voluntariat,

care urmează să fie scutit de serviciul militar în termen şi să fie încorporat în serviciul civil;
-  cetăţean al Republicii Moldova, 

im plică în activităţi de voluntariat în
voluntar în situaţii excepţionale (în continuare -  voluntar) 

cdtăţean străin sau apatrid care, în sprijinul solidarităţii civice, se ii
căprui serviciului (postului) teritorial de salvatori şi pompieri, îrk bâza unui contract de voluntariat 
încheiat în formă scrisă;

\timpul de răspuns pentru lichidarea incendiilor şi a altor situaţii excepţionale -  timpul scurs de la 
redepţionarea apelului, îm barcarea şi deplasarea angajaţilor postulu cu autospeciala de intervenţie pînă 
la Sosirea la locul chemării şi intervenţia pentru lichidarea incendiilor şi a altor situaţii excepţionale;

personalul serviciului (postului) teritorial de salvatori şi pompieri -angaja ţi, inclusiv executanţi ai 
serviciului civil şi/sau voluntari;

\serviciul intern -  principiile, regulile generale şi cele specifice care stau ia baza organizării şi 
desfăşurării serviciului în cadrul postuluivpentru coordonarea activităţilor, îndeplinirea misiunilor, 
menţinerea ordinii interioare şi asigurarea securităţii/pazei acestuia; j

zonă de intervenţie -  teritoriu de acţiune al unui post, care include localităţile prioritare unde este 
preconizată intervenţia pentru desfăşurarea activităţii de prevenire jşi lichidare a incendiilor şi a altor 
situaţii excepţionale. 1

II, O R G A N IZ A R E A  ŞI A CTIVITATEA P O S T U R IL O R  
1  Postul se organizează la decizia autorităţilor deliberative şj reprezentative ale administraţiei 

publice locale de nivelul în tîi, în colaborare cu Inspectoratul Generai pentru Situaţii de Urgenţă (în 
continuare -Inspectorat), 1

4, La iniţiativa autorităţilor adm inistraţiei publice locale, posturile pot fi create şi în alte localităţi 
decît Cele prevăzute în Program ul de consolidare a serviciului salvatori şi pom pieri în localităţile rurale 
ale Republicii M oldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr, 202 dţn 14 m artie 2013,

$.| Postul reprezintă o instituţie publică care se organizează în cadrul unităţilor administrativ- 
teritoriale de către autorităţile administraţiei publice locale de niveljul întîi, care prestează servicii de 
lichidare a incendiilor şi a consecinţelor situaţiilor excepţionale, servicii de salvare a persoanelor, 
precum şi asigură intervenţia prim ară pînă la so.sirea forţelor de bază ale serviciului de salvatori şi 
pompieri atestaţi, . , j



6, Organizarea activităţii postului este efectuată de către şeful acestuia, care este numit în funcţie, pe 
bază de concurs, şi eliberat din funcţie de către consiliul local pe al cărui teritoriu este situat postul 
respectiv.

7, Activitatea de bază a postului constă în intervenţia pen :ru salvarea persoanelor şi a bunurilor 
materiale, în executarea acţiunilor de saivare-deblocare, în lichidarea incendiilor şi/sau a altor situaţii 
excepţionale produse în zona de intervenţie, precum şi în instruirea şi inform area populaţiei privind 
măsurile de prevenire şi acţione în caz de incendiu şi în alte situaţii excepţionale. Postul reprezintă 
torţa primară de intervenţie pînă la sosirea forţelor de bază ale Inspectoratului.

8, Numărul de telefon al postului este afişat la sediile instituţiilor publice şi ale agenţilor economici,
în Socurile/spaţiiie publice din raza zonei de intervenţie. I

9, Alertarea postului în scopul desfăşurării acţiunilor de intervenţie la lichidarea incendiilor şi/sau a 
altor situaţii excepţionale, precum  şi în scopul desfăşurării exerejiţiîior de antrenam ent se face de către 
Centrai automatizat de dirijare operativă al Inspectoratului în coordonare cu prim aail localităţii şi/sau 
şeful postului, conform planului de înştiinţare şi alarmare, elaborat de şeful postului şi aprobat de 
(primar.

10. Antrenarea postului pentru salvarea persoanelor, lichidarea incendiilor şi/sau a altor situaţii 
excepţionale în afara zonei de intervenţie se va efectua cu acordul! prim arilor din zona de intervenţie, în 
baza planurilor de antrenare a forţelor şi mijloacelor elaborate ae către şeful de post, coordonate cu 
Şeful organului teritorial al Inspectoratului.

11. Lista localităţilor din zona de intervenţie a postului s«j stabileşte prin decizia autorităţilor 
administraţiei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale fondatoare, în coordonare cu autorităţile

administraţiei publice locale ele nivelul întîi din acea zonă şi leu (Inspectoratul, luînd în considerare 
impui de răspuns pentru lichidarea incendiilor şi a altor situaţii excepţionale.

12, Controlul asupra activităţii postului este exercitat de către autorităţile administraţiei publice 
; ocale de nivelul întîi, unde este am plasat şi organul teritorial al Inspectoratului,
( 13, Şeful postului încheie acorduri de cooperare eu organul teritorial al Inspectoratului, cu posturile 
similare din localităţile vecine şi cu alte servicii operative dp pregătire permanentă din teritoriu 
(poliţia,.serviciu! m edical, serviciul gaze, Gas Natural Fenosa şi unităţile militare).
■( 14, În cazul antrenării com une a postului cu organele teritoriale ale Inspectoratului, conducătorul 
Intervenţiei este şeful superior a! organului teritorial al acestuia, j
! (15. Efectivul-limită, organigram a şi statele de personal ale postjului.se aprobă de către consiliul local 
âl autorităţilor adm inistraţiei publice locale fondatoare. (

, 16, La iniţiativa consiliului local al autorităţilor administraţiei publice locale fondatoare, în cadrul 
postului pot fi încadraţi executanţi ai serviciului civil şi voluntari] care ulterior vor servi drept rezervă 
de(promovare pentru angajare în cadrul postului sau Inspectoratului.
j (17. Executanţii serviciului civil şi voluntarii participă, în comun cu angajaţii postului, la lichidarea 
incendiilor şi a altor situaţii excepţionale produse în zona de intervenţie.
j !8. Executanţii serviciului civil sînt încorporaţi în cadrul postului în baza prevederilor Legii nr, 156 
fin  6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), iar voluntarii -  în baza 
principiilor de voluntariat şi în condiţiile prevăzute de Legea voluntariatului nr, 121 din 18 iunie 2010.

19, Angajaţii, executanţii serviciului civil şi voluntarii îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 
fişele de post care sînt elaborate şi aprobate de către şeful postului, coordonate cu organele teritoriale 
ile  Inspectoratului şi prim arul din localitatea unde este amplasat postul de salvatori şi pompieri. Fişa 
<jle ppst a! şefului postului este elaborată şi aprobată de primar, j

1 20, Selectarea persoanelor care se angajează constă în identificarea celor care corespund 
irmatoarelor cerinţe la angajare: j

1) cetăţean al Republicii M oldova cu vîrsta de peste 18 ani, aptidin punct de vedere medical, care
deţine cel puţin studii gim naziale; \

2) capacitate de m uncă şi rezistenţă fizică înaltă, capacitate djs a acţiona organizat şi hotărît în
condiţii extreme, precum şi de a se conform a situaţiei în diferite îm prejurări; 
j 3) Aptitudini de com unicare, iniţiativă, responsabilitate; j

4) domiciliat, de preferinţă, în una din localităţile din zona de intervenţie a postului.
21, Inspectoratul este autoritatea responsabilă de instruirea prim ară şi continuă, perfecţionarea 

ţuiîoşt'inţelor profesionale ale angajaţilor, executanţilor serviciului civil şi voluntarilor postului. 
Organizarea seminarelor, concursurilor, competiţiilor şi a altor ac tiv ist; — j 
capacităţii de intervenţie, w**'»’-- -•
. v * U  * •



j Uiiiiruirea angajaţilor, executanţilor serviciului civil şi voluntarilor se efectuează în mod gratuit 
,tn cadrul Inspectoratului sau ia sediul postului, în corespundere cu program ele de studii elaborate de
Inspectorat.

23. La sfîvşitul fiecărei acţiuni de intervenţie, şeful echipajiilui/echipei de intervenţie verifică Starea 
tehnică şi/sau gradul de uzură a tehnicii şi a utilajului, asigură mentenanţa în aşa mod încît tehnica şi
i u n w h '89! ^  0 ĈîSlte Pentru noi acţiuni de intervenţia, consem nînd despre aceasta în fişele
i •« ^  întocm eşte un raport de activitate pe efectuarea intervenţiei pe care îl prezintă
autorităţilor administraţiei publice locale. j

III. INSTRUMENTELE ŞI SURSELE D E F IN A N Ţ A R E
de funcţionare a postului, autorităţile

rea

acordată de organismele financiare

postului cu autospeciale de intervenţie, 
utivului, responsabil fiind Inspectoratul;

m ijloace financiare sub formă

24, în scopul organizării continue şi menţinerii în staiie 
Administraţiei publice locale sînt în drept să utilizeze următoarele instrum ente.

1) antrenarea agenţilor economici din teritoriul gestionat pentru contribuirea la întreţinerea postului 
Ca serviciu prestat de interes public comun; I
i ^  aderarea la proiectele investiţionale de orice tip deifăşurate în teritoriu pentru întreţin 
postului. !
! Asigurarea financiară şi tehnico-materială a postului se 'efectuează din contul bugetelor locale şi 
<jhn alte surse prevăzute de legislaţie, Inspectoratul poate transmite unităţilor administrativ-teritoriale 
Echipament pentru dotarea tehnico-materială a posturilor salvatori şi pompieri, cu respectarea 
prevederilor legislaţiei în vigoare, |
\ 26. Sursele de finanţare privind organizarea postuiui sînt divizate în două categorii; surse de
finanţare interne şi externe, . .

' 27. Sursele interne de finanţare sînt alcătuite din alocările pentru acest dom,eniu, prevăzute în 
bugetul de stat şi în cel al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul respectiv. Finanţarea externă 
este constituită din asistenţa tehnică, inclusiv granturi,; 
internaţionale sau donatori.

28, Finanţarea internă se com pune din:
1) bugetul de stat -  m ijloace financiare pentru asigurarea 

utilaj şi echipament specializat, precum  şi pentru instruirea efec
2) bugetul unităţii adm inistrativ-teritoriale fondatoare -  m ijloace financiare pentru întreţinerea

anuală a postului; 1
3) bugetul unităţii adm inistrativ-teritoriale din zona de intervenţie 

de transferuri cu destinaţie specială alocate, la bugetul unităţii adm inistrativ-teritoriale fondatoare a 
postului,

29. în scopul garantării sustenabilităţii bugetare pe terrrien lung a postului şi coparticipării ia
măsurile de interes com un, cheltuielile pentru întreţinerea postului sînt asigurate atît din contul 
mijloacelor financiare p roprii ale bugetului unităţii adm inistrativ-teritoriale de nivelul întîi fondatoare, 
cît şi din contul transferurilor cu destinaţie specială de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de 

inivelul întîi din raza de intervenţie a postului. j
30, Autorităţile adm inistraţiei publice locale de nivelul întîij şi al doilea din zona de intervenţie a 

postului au dreptul să prevadă în bugetul local mijloace financiare pentru întreţinerea postuiui, 
Proporţional cu numărul de locuitori ai unităţii administrativ-teritoriale, şi să aloce aceste mijloace 
financiare unităţii adm inistrative pe al cărui teritoriu este situat postul respectiv.

31, Consiliile locale din zona de intervenţie a postului dbcid asupra alocării transferurilor cu 
destinaţie specială ia bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale fondatoare a postului.

32. Cheltuielile pentru întreţinerea postului includ cheltuieli de personal, cheltuieli pentru achitarea
Serviciilor comunale şi procurarea carburanţilor. ;

IY. R E G IM U L  DE A C TIV ITA TE
33. Durata timpului de m uncă săptămînal pentru şeful postuluijeste de 8 ore zilnic, timp de 5 zile, şi 

dbuă zile de repaus (sîm bătă şi dum inică), în conformitate cu prevederile Codului muncii al Republicii
ţoldova nr. 154-XV din 28 m artie 2003, i

34. Angajaţii postului şi executanţii serviciului civil activează în schim buri, iar durata timpului de 
iluncă se stabileşte în contract, în conformitate cu prevederile Codului m uncii al Republicii Moldova,

35. Avînd în vedere specificul activităţii, angajaţii postului şi executanţii serviciului civil pot fi atraşi 
la muncă suplimentară, la  m uncă de noapte, la muncă în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare 
nalucrătoare, în conform itate cu prevederile Codului muncii al Republicii M oldova,

36. Angajarea persoanelor în cadrul postului, acordare« *>""•'**
alte aspecte legate de ’



37. Angajaţii postului beneficiază de asistenţă m edM lă în conform itate cu prevederile Legii 
nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, 
executanţii serviciului civil -  în conformitate cu prevederile Legii nr.156 din 6 iulie 2007, iar

18 iunie 2010.
a unui accident de muncă sau a unei boli

voluntarii -  în conform itate cu prevederile Legii nr. 121 din
38. In caz. de vătăm are a sănătăţii sau deces ca urmare 

profesionale, angajaţilor postului li se acordă garanţii şi compensaţii în conformitate cu prevederile 
Codului muncii, executanţilor serviciului civil ~ în  conformitate cu prevederile Legii nr.156 din 6 iulie 
2007, iar voluntarilor, în caz de accident de muncă sau de boală care decurge din natura activităţii, li se 
asigură servicii m edicale în conform itate cu prevederile Legii nr. 121 din 18 iunie 2010.

39. Pentru îndeplinirea conştiincioasă a atribuţiilor de serviciu, actele de eroism, curajul şi 
devotamentul m anifestate în timpul lichidării incendiilor şi/sâu altor situaţii excepţionale, angajaţii, 
executanţii serviciului civil şi voluntarii postului pot fi stimulaţi material şi pot fi menţionaţi cu 
distincţii departam entale şi de stat. | ;

V. D R EPTU R I ŞI O B L IG A Ţ II
40. Angajaţii postului au urm ătoarele drepturi:
1) să desfăşoare activitatea în conformitate cu ordinea şi regimul de activitate al postului;

2) să intre nestingherit în toate localurile unităţilor (economice, precum  şi în locuinţele şi 
construcţiile auxiliare ale cetăţenilor în timpul lichidării incendiilor şi/sau altor situaţii excepţionale;

3) să forţeze, în caz de necesitate, uşile şi geamurile, elementele de construcţie care le îngrădesc 
pătrunderea, să dem onteze şi să demoleze construcţii, saţ întreprindă alte acţiuni în executarea 
lucrărilor de lichidare a incendiilor şi/sau altor situaţii excepţionale;

4) la necesitate, în tim pul intervenţiilor la incendii şi aljte situaţii de urgenţă, să limiteze sau să 
interzică temporar circulaţia m ijloacelor de transport şi accesjul persoanelor fizice în sectoare limitate 
din localitate sau la anum ite obiective, să-i impună să părăsească anum ite locuri care prezintă pericol;

5) să se deplaseze la locul intervenţiei, pe drumuri care nlu sţnt deschise circulaţiei publice ori pe 
terenuri, indiferent de form a de proprietate, dacă cerinţele de operativitate şi de lucru impun aceasta;

6) la necesitate, în tim pul intervenţiilor la incendii şi alte situaţii de urgenţă, să antreneze cetăţenii şi 
mijloacele tehnice ale agenţilor economici pentru lichidarea incendiilor şi/sau altor situaţii
excepţionale;

7) să atace în instanţă deciziile şefului de post sau ale primarului, dacă aceştia consideră că le sînt
lezate drepturile şi interesele legitime; j

8) să înainteze propuneri de creştere a calităţii şi de Optimizare a modalităţii de prestare a 
serviciului; !

9) să participe 1a elaborarea docum entelor de politici, proiectelor de dezvoltare a postului;
10) să fie informaţi asupra situaţiei privind prestarea serviciului, problem elor existente, soluţiilor 

propuse pentru depăşirea impedimentelor, oportunităţilor de dezvoltare, a planurilor şi perspectivelor 
de acţiune,

41, Voluntarii postului au urm ătoarele drepturi:
1) să li se acorde de către instituţia-gazdă asigurare inedicâiă facultativă, conform art.6 lit.c) din 

.Legea nr. 121 din 18 iunie 2010, împotriva riscurilor de accident, de boală sau altor riscuri ce decurg 
(din natura activităţii;

2) să li se ramburseze de către instituţia-gazdă, în condiţiile convenite prin contract, cheltuielile de 
transport, cazare, alim entare, în caz de necesitate, de deplasare, de asigurare şi alte cheltuieli 
indispensabile pentru desfăşurarea activităţii de voluntariat;

3) să solicite de la instituţia-gazdă un certificat nomina. 
metodologiei aprobate de Guvern, prin care să se recunoască prestarea activităţii de voluntar şi să se 

jonftrme experienţa şi abilităţile obţinute conform prevederilor contractuale;
1 4) să beneficieze de tim p pentru odihnă, astfel încît durata timpului de lucru, stabilită în condiţiile 
egislaţiei, să nu afecteze sănătatea şi resursele psihoflzice ale volimtamlui;

5) să participe la cursuri de instruire organizate, iniţiate sau propuse de instituţia-gazdă pentru o mai 
î8 desfăşurare a activităţii. j
42. Angajaţii postului au urm ătoarele obligaţii: (

1) să desfăşoare activitatea de serviciu în conformitate cu (fişele de post şi prevederile actelor
legislative, normative şi departam entale care reglementează activitatea salvatorilor şi pompierilor;

(2) să respecte disciplina m uncii; 1
3) să menţină în stare bună de funcţionare anrnw »''1- ' - '  

depistarea n ? w 1;u-

şi scrisori de recomandare în baza



pectoral în comun cu autorităţile

casare din cadrul subdiviziunilor 

re a incendiilor şi/sau altor situaţii

4) să supravegheze m enţinerea în stare bună a surselor de alimelitare cu apă şi a căilor de acces spre 
j localităţile şi obiectivele am plasate în zona de intervenţie;
; 5) să informeze autorităţile administraţiei pubiice locale dej nivelul întîi, organul teritorial al
I Inspectoratului şi alte instituţii publice despre problemele ce ţin de lichidarea incendiilor şi/sau altor 
(situaţii excepţionale;

6) să participe la cursurile de instruire organizate de In; 
administraţiei publice locale de nivelul întîi; 
i 7) să sosească în timp m inim  la locul chemării;

8) să solicite efectiv şi autospeciale de intervenţie net 
Inspectoratului, la necesitate;

9) să întreprindă măsuri de salvare a persoanelor, de lichida ■ 
excepţionale cu autospecialele de intervenţie şi utilajul din dotare,

43. Voluntarii postului au urm ătoarele obligaţii:
'( O să îndeplinească sarcinile prim ite din partea instituţiei-gazdă;

2) să se subordoneze conducerii instituţiei-gazdă cu care aj încheiat contractul în exercitarea 
contractului de voluntariat;

I 3) să menţină în stare buna de funcţionare autospecialele de intervenţie şi utilajul din dotarea 
ppsraiui;

4) să respecte alte obligaţii care decurg din contractul de voluntariat;
I 44. Drepturile şi obligaţiile executanţilor serviciului civil sînt stabilite în capitolul V din Legea

mj. 156 din 6 iulie 2007.
L
: 45,̂  Personalul postului are obligaţia să poarte uniformă, echipam ent de protecţie şi însemne 

distinctive ale căror descriere, condiţii de acordare şi utilizare se stabilesc printr-un regulament 
elaborat de către Inspectorat şi aprobat de Guvern.

46. Utilizarea însem nelor distinctive şi a uniformei de către persoane care nu au atribuţii respective
estd interzisă.

'41. Angajaţii, executanţii serviciului civil şi voluntarii postului au obligaţia de a cunoaşte şi de a 
aplipa prevederile prezentului Regulament,

VI. RĂSPUNDEREA MATERIALĂ
4,8. Angajaţii, executanţii serviciului civil şi voluntarii postului poartă răspundere materială pentru 

prejudiciul cauzat angajatorului, în conformitate cu prevederile Codu ui muncii al Republicii Moldova.
49. In cazul în care angajaţii, executanţii serviciului civil şi voluntarii postului încalcă drepturile, 

libertăţile şi interesele legitim e ale cetăţenilor şi ale factorilor de decizie şi aduc prejudicii materiale, 
aceşţia poartă răspundere în conformitate cu legislaţia,

50. Angajaţii, executanţii serviciului civil şi voluntarii postului nu poartă răspundere materială 
pentm prejudiciul adus la stingerea incendiilor, prin aplicarea corectă a m ijloacelor de stingere, 
demontarea construcţiilor, prin alte acţiuni justificate şi nici pentru) faptul că factorii de decizie din 
unităţile economice şi cetăţenii nu respectă reglementările standardelor, norm ele şi regulile de apărare 
împotriva incendiilor,

! Anexă
! la Regjilam entul-tip privind organizarea

şi funcţionarea serviciului (postului)
i teritorial de salvatori şi pompieri
!

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

Şefu l postului

P o n i p M i  p
I ® ÉÉtotfefA nritn



A PRO BA Ti 

Primarul comunai Lozova

Lilian BOTIS1ART1
/ 6 %m

iJ-M

Efectivul limită al postului de Salvatori şi Pompierii din comuna Lozova

Efectivul limită se constituie din angajaţi civili în număr de :

- Şeful postului - 1

- Pompieri - 4

- Conducători auto - 4

- Contabil - 0,5

Total : 9, 5 unităţi



Statele de personal

ROST POMPIERI SI SALVATORI (provizoriu) 

Incepînd cu 22.05.2019

Nr

-d
I o

Denumirea Funcţie i Nr.
unita

ti

Clasa de

salarizare
atribuita

Grad Treapta de 

salarzare

Alte adaosuri 

+■ clase  

-clase

Cl;asa de  

salarizare  

cum ulativa

Salariul d e  baza Sporuri to salariu D iferenţa  

de sa lariu

S
kSalariul pu  

o unitate

Spor

performan  

ta (10%)

Spor

specific

O re de 

noapte

Plata

co m pensat

orie

Aite plaţi

TOTAL _ A

gi Personal de 2.0
ZZZ" conducere total _

i . Sef Post Pompieri i 51 VI 67 5270.0 527.0 c

2 contabil 0.5 49 VI 55 2320.0 232.0 2

II Personal de profil 
total

2

1 . pompier 1 44 VI 50 4190 419.0 800.0 C

2. pompier 1 44 VI 50 4190 419.0 800.0 5
3. pompier 1 44 Vi 50 4190 419.0 800.0 c

4. pompier 1 44 VI 50 4190 419.0 800.0 c

Hi Personal auxiliar 3

1 . Conducător auto 1 14 VI 20 2390 239.0 750 3

2. Conducător auto 1 14 VI 20 2390 239.0 750 •-*

3. Conducător auto 1 14 VI 20 2390 239.0 750 4

4. Conducător auto 1 14 VI 20 2390 239.0 750 2




