Regulamentul de organizare şi funcţionare a detaşamentelor de intervenţie în
cazuri de dezastre

Consideraţii generale privind necesitatea şi oportunitatea modificării Regulamentul de
organizare şi funcţionare a detaşamentelor de intervenţie în cazuri de dezastre
- având în vedere diversitatea şi creşterea gravităţii riscurilor non militare care pot produce
efecte dramatice asupra vieţii şi sănătăţii unui număr din ce în ce mai mare de persoane, pe fondul
accelerării tendinţelor de globalizare, al schimbărilor climatice radicale, al dezvoltării experimentelor
ştiinţifice cu efecte imprevizibile, al diversificării activităţilor economice care utilizează, produc şi
comercializează substanţe periculoase,
- având în vedere existenţa, în domeniul intervenţiei în situaţii de urgenţă în cadrul S.N.C.R., a
unor structuri – care nu asigură îndeplinirea tuturor atribuţiunilor stabilite de legislaţia în vigoare
precum,
- pentru a asigura participarea mai activă la apărarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, a mediului
înconjurător, a valorilor materiale şi culturale importante, pe timpul producerii unor situaţii de urgenţă,
şi crearea condiţiilor de restabilire mai rapidă a stării de normalitate,
I. Dispoziţii generale
Art. 1. Detaşamentele de intervenţie în situaţii de urgenţă, se înfiinţează, se organizează şi
funcţionează pentru asigurarea îndeplinirii principalelor funcţii de sprijin privind prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă stabilite în sarcina S.N.C.R. prin legislaţia în vigoare.
Detaşamentele de intervenţie în situaţii de urgenţă, sunt organizate de către S.N.C.R., filialele
judeţene sau subfilialele din oraşe şi comune şi se compun dintr-un număr variabil de persoane şi
echipe instruite pentru managementul situaţiilor de urgenţă, constituite pe domenii de competenţă în
funcţie de specializarea acestora, care dispun de resursele necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor
prevăzute în prezentul regulament (conform anexelor privind dotarea şi înzestrarea).
Art. 2. În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile folosite au următorul înţeles:
a) situaţia de urgenţă - eveniment excepţional, cu caracter non militar, care prin amploare şi
intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale
importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni
urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate;
b) factor de risc - fenomen, proces sau complex de împrejurări congruente, în acelaşi timp şi
spaţiu, care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc;
c) tipuri de risc - incendii, cutremure, inundaţii, accidente, explozii, avarii, alunecări sau
prăbuşiri de teren, îmbolnăviri în masă, prăbuşiri ale unor construcţii, instalaţii ori amenajări, eşuarea
sau scufundarea unor nave, căderi de obiecte din atmosferă ori din cosmos, tornade, avalanşe, eşecul
serviciilor de utilităţi publice şi alte calamităţi naturale, sinistre grave sau evenimente publice de
amploare determinate ori favorizate de factorii de risc specifici;
d) gestionarea situaţiilor de urgenţă - identificarea, înregistrarea şi evaluarea tipurilor de risc şi
a factorilor determinanţi ai acestora, înştiinţarea factorilor interesaţi, avertizarea populaţiei, limitarea,
înlăturarea sau contracararea factorilor de risc, precum şi a efectelor negative şi a impactului produs de
evenimentele excepţionale respective;
e) intervenţia operativă - acţiunile desfăşurate, în timp oportun, de către structurile specializate
în scopul prevenirii agravării situaţiei de urgenţă, limitării sau înlăturării, după caz, a consecinţelor
acesteia;
f) evacuarea - măsură de protecţie luată în cazul ameninţării iminente, stării de alertă ori
producerii unei situaţii de urgenţă şi care constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi
afectate, în mod organizat, a unor instituţii publice, agenţi economici, categorii sau grupuri de

populaţie ori bunuri şi dispunerea acestora în zone şi localităţi care asigură condiţii de protecţie a
persoanelor, bunurilor şi valorilor, de funcţionare a instituţiilor publice şi agenţilor economici.
g) dezastru - evenimentul datorat declanşării unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau
provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificări ale mediului şi care, prin
amploare, intensitate şi consecinţe, atinge ori depăşeşte nivelurile specifice de gravitate stabilite prin
regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborate şi aprobate potrivit legii;
h) avertizare - aducerea la cunoştinţă populaţiei a informaţiilor necesare despre iminenţa
producerii sau producerea unor dezastre;
i) alarmare - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populaţiei despre iminenţa
producerii unor dezastre sau a unui atac aerian;
Art. 3. Societatea Naţională de Cruce Roşie din România are ca atribuţie prioritară sa organizeze, la
nivel naţional si local, după caz, servicii de ajutoare de urgenta in favoarea victimelor dezastrelor,
indiferent de cauzele si natura acestora, sa organizeze si sa participe la acţiuni internaţionale de
ajutorare a victimelor, indiferent de cauzele si de natura dezastrelor.
Intervenţia Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România în situaţii de urgenţă este
reglementată prin:
- Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139 / 1995,
- Legea 524/2004 pentru modificarea si completarea Legii SNCRR nr. 139/1995
- Statutul şi Strategia de dezvoltare a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România,
- Legea Apărării Naţionale nr. 45 / 1994,
- Legea pregătirii populaţiei pentru apărare nr. 46 / 1996,
- Legea protecţiei civile nr. 481 / 2004,
- Hotărâre 2288/2004 referitoare la principalele funcţii de sprijin pe care le asigura
ministerele, celelalte organe centrale si organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea si
gestionarea situaţiilor de urgenta
- OU 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta
- Protocol de cooperare cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Art. 4. Potrivit prevederilor acestor acte normative activităţile specifice privind prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe care S.N.C.R. trebuie să le asigure în cadrul funcţiilor de sprijin
repartizate sunt următoarele:
- asigurarea primirii şi cazării persoanelor evacuate,
- acordarea primului ajutor pre medical,
- măsuri profilactice pentru prevenirea îmbolnăvirilor în masă,
- verificarea şi asigurarea apei potabile pentru persoanele afectate sau evacuate,
- prepararea şi distribuirea hranei pentru persoanele afectate sau evacuate,
- asigurarea bazei materiale pentru acţiunile proprii,
- participarea la reabilitarea zonei afectate şi restabilirea stării provizorii de normalitate,
- asigurarea asistenţei umanitare de urgenţă pentru un număr de până la 10.000 victime, prin
resursele şi infrastructura proprie, şi peste 10.000 victime prin Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie
şi Semilună Roşie,
- acordarea asistenţei sociale persoanelor afectate de dezastre,
- acordarea asistenţei psihologice persoanelor afectate de dezastre.
Art. 5. Pentru îndeplinirea acestor sarcini Societatea Naţională de Cruce Roşie din România
organizează Detaşamente de intervenţie în situaţii de urgenţă.
Constituirea, pregătirea şi funcţionarea Detaşamentelor de intervenţie în situaţii de urgenţă –
denumite în continuare Detaşamente de intervenţie - se defineşte în prezentul regulament.
După constituire fiecare detaşament va întocmi un regulament de organizare şi funcţionare a
detaşamentului.
Voluntariatul în cadrul detaşamentului de intervenţie se desfăşoară pe baza unui contract
încheiat in conformitate cu prevederile legii voluntariatului.

II. Definiţie şi scop
Art. 6. Detaşamentele de intervenţie sunt Detaşamente voluntare ale Crucii Roşii Române, pregătite
pentru a interveni în acordarea primului ajutor pre medical, acordarea asistenţei sociale şi psihologice,
asigurarea asistenţei umanitare de urgenţă, asigurarea primirii şi cazării persoanelor evacuate,
asigurarea apei şi a hrănirii acestora, desfăşurarea unor activităţi profilactice pentru prevenirea
îmbolnăvirilor în masă, culegere de date şi informaţii pentru efectuarea evaluărilor privind nevoile
populaţiei afectate, participarea la avertizarea populaţiei, distribuirea de ajutoare, participarea la
activităţi de căutare şi salvare.
III. Organizarea Detaşamentelor de intervenţie
Art. 7. Detaşamentele de intervenţie se constituie la nivelul societăţii naţionale – ca Detaşamente de
intervenţie regionale, la nivelul filialelor judeţene şi subfilialelor orăşeneşti – ca Detaşamente de
intervenţie locale.
Art. 8. Formaţiunea de intervenţie este constituită dintr-un număr variabil de echipe specializate sau
mixte formate din 3 – 5 persoane, din care unul este şef de echipă, iar la nivelul Detaşamentului se
numeşte un comandant şi un adjunct. Pentru acordarea primului ajutor pre medical în cadrul
Detaşamentului trebuie să existe cel puţin o echipă a 5 persoane, iar pentru celelalte specialităţi
prevăzute în acest regulament în cadrul Detaşamentului trebuie să existe minim un voluntar instruit pe
domeniul respectiv.
La constituirea Detaşamentelor se vor avea în vedere şi tipurile de risc existente în zona de
activitate şi responsabilitate, în funcţie de acestea se pot organiza şi alte tipuri de echipa speciale –
neprevăzute în acest regulament dar considerate a fi necesare.
Art. 8. Principalele specialităţi necesare a fi reprezentate în Detaşamentele de intervenţie sunt
următoarele: evaluare, asigurarea primirii şi cazării, prim ajutor pre medical, măsuri profilactice ,
asigurare apă şi salubritate, preparare distribuţie hrană, asistenţă socială, asistenţă psihologică,
logistică.
În funcţie de nevoi, posibilităţi, tipuri de riscuri, specificul zonei, etc., pot fi constituite şi alte
tipuri de echipe specializate pe anumite domenii: accidente chimice, nucleare, biologice; acţiuni de
căutare salvare – echipe de căutare cu câini, scafandri, speologi, căutare în munţi, etc.
Pentru îndeplinirea sarcinilor din cadrul funcţiilor de sprijin echipele de specialitate au
următoarele atribuţii:
1. Echipa de EVALUARE
- efectuarea evaluărilor în zonele afectate;
- întocmirea, actualizarea şi înaintarea rapoartelor de informare pentru întocmirea buletinului
informaţional;
- completarea şi înaintarea formularelor speciale agreate de federaţie, privind evaluarea
situaţiei, stabilirea nevoilor şi solicitarea ajutoarelor;
- înştiinţarea populaţiei despre potenţialele situaţii de urgenţă – pericole, mod de acţiune;
- cultivarea şi menţinerea relaţiilor de colaborare - cu autorităţile publice locale, I.S.U.J., alte
instituţii cu atribuţiuni în gestionarea situaţiilor de urgenţă – în vederea informării reciproce
privind situaţiile de urgenţă şi efectele acestora;
- realizarea contactelor cu media locală, schimb de informaţii, promovarea imaginii crucii roşii;
2. Echipa de ASIGURAREA PRIMIRII ŞI CAZĂRII
- participarea la organizarea şi instalarea taberelor pentru asigurarea cazării persoanelor
evacuate din zonele afectate;
- participarea la instalarea şi utilarea corturilor;
- asigurarea fluxului în cadrul taberelor;
- participarea la identificarea şi luarea în evidenţă a evacuaţilor,

- participarea la stabilirea nevoilor şi asigurarea materialelor;
- participă la asigurarea iluminatului cu generatoarele din dotare;
3. Echipa de PRIM AJUTOR PREMEDICAL
- acordarea primului ajutor pre medical persoanelor afectate;
- participarea la instalarea şi deservirea punctelor de primire, evacuare şi triaj a răniţilor în
zonele afectate;
- participarea la evacuarea răniţilor din zonele afectate;
- participă la deservirea punctelor de prim ajutor medical din taberele de evacuaţi;
4. Echipa de MĂSURI PROFILACTICE
- participarea la prevenirea îmbolnăvirilor în masă prin acţiuni şi măsuri profilactice specifice;
- realizarea colaborării cu Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia Sanitar Veterinară, Direcţia
Apelor, etc. pentru realizarea unor acţiuni comune;
- informarea privind tipurile de risc specifice zonei precum şi a situaţiilor de urgenţă pe care le
pot provoca şi stabilirea direcţiilor principale de acţiune în domeniul profilaxiei în astfel de
situaţii;
- pregătirea de campanii profilactice care să fie puse în aplicare în situaţii de urgenţă;
- participarea la pregătirea populaţiei pentru situaţii de urgenţă;
5. Echipa de ASIGURARE APĂ ŞI SANITAŢIE
- participarea la verificarea şi asigurarea apei potabile şi menajere pentru persoanele afectate
sau evacuate;
- participarea la luarea probelor de apă şi trimiterea acestora la laboratoarele specializate;
- participarea la identificarea şi stabilirea nevoilor de apă potabilă şi menajeră în concordanţă
cu prevederile proiectului SFERE;
- participă la stabilirea nevoilor şi realizarea măsurilor de salubritate – latrine, duşuri, gunoi –
pe baza normelor prevăzute în proiectul SFERE;;
- participă la asigurarea apei potabile prin întrebuinţarea instalaţiilor de filtrare a apei;
- participă la curăţirea şi decontaminarea apei din fântâni prin evacuarea apei cu ajutorul
motopompelor şi distribuirea de pastile sau soluţii de decontaminare;
6. Echipa de PREPARARE DISTRIBUŢIE HRANĂ
- prepararea hranei calde – folosind bucătăriile rulante din dotare;
- distribuirea hranei calde, organizarea şi asigurarea servitului mesei în locuri special amenajate
sau în spaţiile de cazare;
- asigurarea distribuţiei pachetelor cu hrană rece;
- participă la evaluarea nevoilor şi stabilirea necesarului de hrană pentru persoanele afectate î
conformitate cu prevederile proiectului SFERE .
7. Echipa de ASISTENŢĂ SOCIALĂ
- acordarea de ajutoare umanitare de primă necesitate şi asistenţă socială pentru populaţia afectată;
- stabilirea persoanelor care necesită asistenţă socială precum şi a nevoilor acestora;
- desfăşurarea de activităţi specifice de căutare şi reîntregire a familiilor despărţite ca urmare a
unor situaţii de urgenţă;
8. Echipa de ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ
- acordarea asistenţei psihologice în situaţii de urgenţă:
- identificarea persoanelor care necesită asistenţă de urgenţă;
- participarea la activităţi de pregătire de specialitate organizate cu sprijinul Colegiului
psihologilor sau altor organizaţii profesionale ale acestora;
- cunoaşterea specificităţii populaţiei din zonele cu risc potenţial crescut de producere a unor
situaţii de urgenţă;
- studierea profilului psihologic caracteristic al populaţiei din aceste zone;
- studierea obiceiurilor, obişnuinţelor, nevoilor spirituale etc.

9. Echipa de LOGISTICĂ
- asigurarea bazei materiale şi a întregului suport logistic necesar pentru realizarea propriilor
activităţi de intervenţie în situaţii de urgenţă ( asigurarea materialelor, tehnicii, echipamentelor,
depozitare, distribuţie, asigurare transport, cazare, hrănire, asigurarea legăturilor ţi a
mijloacelor de comunicaţii).
- întreţinerea tehnicii şi materialelor din dotare;
- asigurarea completării stocurilor pentru intervenţie;
10. Echipa N.B.C.
- pregătirea voluntarilor pentru acţiuni în situaţii complexe, în cazul unor accidente în care sunt
implicate substanţe chimice, sau biologice periculoase sau în cazul unor accidente nucleare;
- acordarea asistenţei tehnice de specialitate filialelor şi detaşamentelor de intervenţie din
zonele potenţiale de risc nuclear, chimic sau biologic;
11. Echipa SAR
- participarea la acţiuni de căutare şi salvare a persoanelor dispărute, cu echipe specializate:
- căutarea persoanelor aflate sub dărâmături ca urmare a unui cutremur - cu câini special
antrenaţi pentru astfel de situaţii;
- căutare în peşteri a unor persoane rătăcite sau dispărute în astfel de medii;
- acţiuni de căutare în teren muntos împădurit cu echipe tip salvamont;
- echipe de salvare de la înec în staţiunile de pe litoral – tip salvamar – în sezon;
În cazul echipelor mixte, atribuţiile tuturor specialităţilor reprezentate în cadrul acesteia, se
cumulează iar şeful de echipă răspunde de îndeplinirea acestora.
Toţi membrii Detaşamentelor de intervenţie indiferent de specialitate trebuie să fie pregătiţi şi
în acordarea primului ajutor, aşadar vor urma cursurile şi vor susţine examenul de verificare a
cunoştinţelor acumulate – în vederea obţinerii certificatului de absolvire şi a legitimaţiei de voluntar.
Toate echipele pe specialităţile respective asigură şi cooperarea cu unităţile sau echipele
similare ale Federaţiei Internaţionale trimise în sprijinul Societăţii Naţionale.
Art. 9. Constituirea Detaşamentelor intră în atribuţiile Societăţii Naţionale prin filiale de Cruce Roşie,
care coordonează întreaga activitate în domeniu atât pentru pregătirea acestora cât ţi pe timpul
activităţilor de intervenţie. Constituirea acestor Detaşamente se bazează pe următoarele principii:
a. participarea ca voluntar pe baza consimţământului liber exprimat;
b. implicarea activa a voluntarului in viata comunităţii
c. desfăşurarea voluntariatului cu excluderea oricărei contraprestaţii materiale
d. recrutarea voluntarilor pe baza egalităţii şanselor, fără nici un fel de discriminări
e. asumarea liber consimţită de către voluntar a suportării riscurilor pe care le presupune
activitatea în detaşamentul de intervenţie.
Art. 10. Recrutarea membrilor detaşamentelor se va face ţinând cont de următoarele criterii:
- persoane care manifestă interes şi disponibilitate pentru activitatea de voluntar al Crucii Roşii
Române.
- persoane cu stare de sănătate bună, cu vârsta peste 18 ani împliniţi.
- persoane care prin atribuţiile de serviciu nu trebuie să fie prezente la locul de muncă în
cazuri de dezastru.
IV. Instruirea detaşamentelor de intervenţie
Art. 11. Pregătirea teoretică şi practică a membrilor Detaşamentelor de intervenţie se va organiza
astfel:
- cursuri de bază - se vor organiza anual, în perioada 15 ianuarie – 15 aprilie, pentru
persoanele care vor să devină voluntari în cadrul Detaşamentelor de intervenţie;

-

antrenamente periodice – cel puţin odată pe an, în cadrul unor tabere de vară, odată cu
exerciţiile şi aplicaţiile de protecţie civilă sau în funcţie de nevoile şi posibilităţile de
pregătire din fiecare filială prin exerciţii proprii organizate la nivel de filiale;
pregătire continuă a membrilor Detaşamentelor de intervenţie – se execută prin şedinţe
lunare conduse de către comandantul detaşamentului;
participarea la competiţia naţională a echipelor din cadrul Detaşamentelor de intervenţie.

Art. 12. Pentru pregătirea Detaşamentelor, filialele Crucii Roşii Române vor implica formatorii
proprii şi vor colabora cu Direcţiile de sănătate publică, Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă
Judeţene, Inspectoratele Şcolare Judeţene, diferiţi specialişti şi experţi în managementul dezastrelor,
autorităţi locale precum şi alte instituţii cu atribuţiuni în gestionarea situaţiilor de urgenţă.
La încheierea cursului, participanţii vor susţine un examen pentru evaluarea cunoştinţelor
acumulate.
Examinarea se va face de către un colectiv de examinare, stabilit de biroul filialei şi va consta
dintr-o probă teoretică şi o probă practică..
Proba teoretică, sub forma unui test-grilă, cu 10 întrebări, având următoarea structură: 2
întrebări de Crucea Roşie, 5 întrebări de specialitate, 2 întrebări de prim ajutor şi o întrebare de
protecţie civilă.
Proba practică va consta dintr-un exerciţiu practic de acordarea primului ajutor, individual şi în
cadrul echipei, cu subiect stabilit prin tragere la sorţi.
Cei care promovează acest examen vor primi din partea filialei un certificat de absolvire şi o
legitimaţie de voluntar pentru acordarea primului ajutor (anexa 3).
Art. 13. Pentru reîmprospătarea şi completarea cunoştinţelor membrii Detaşamentelor de intervenţie
participă la cursurile organizate anual pentru membrii nou cooptaţi şi sunt examinaţi împreună cu
aceştia.
Promovarea probelor de reevaluare a cunoştinţelor este condiţia obligatorie pentru prelungirea
valabilităţii legitimaţiei prin viza aplicată de filială.
Toate documentele legate de pregătirea şi examinarea membrilor detaşamentelor de intervenţie
se păstrează la nivelul filialei de Cruce Roşie.
Filiala Crucii Roşii Române va transmite Consiliului Naţional situaţia la zi a detaşamentelor,
anual, la începutul lunii mai.
Până la aceeaşi dată se întocmeşte agenda activităţilor planificate pentru pregătire ăn anul în
curs, pe baza nevoilor proprii şi a planurilor de cooperare cu I.S.U.J. sau alte instituţii.
V. Principalele responsabilităţi ale membrilor detaşamentelor.
Art. 14. Comandantul detaşamentului este desemnat de către biroul filialei de Cruce Roşie, pe baza
propunerilor primite de la colectivul de atestare.
Acesta are următoarele atribuţii principale:
a) Conduce nemijlocit activitatea echipelor, atât la exerciţii practice, cât şi teoretice,
coordonează activitatea întregului detaşament, în toate situaţiile, stabilind atribuţii pentru fiecare
echipă din cadrul detaşamentului.
b) Se preocupă, împreună cu directorul filialei, de organizarea instruirii membrilor nou cooptaţi
şi de participarea celor atestaţi la şedinţele de reîmprospătare a cunoştinţelor.
c) Mobilizează membrii detaşamentului pentru participarea la exerciţiile şi aplicaţiile practice
şi în situaţiile speciale pentru care sunt instruiţi.
d) Răspunde de evidenţa membrilor detaşamentului şi de menţinerea dotării în stare
operaţională.
e) Face propuneri pentru completarea şi schimbarea componenţei detaşamentului;
f) Răspunde de întocmirea, actualizarea şi păstrarea documentelor Detaşamentului.
Adjunctul comandantului îndeplineşte toate atribuţiunile comandatului în lipsa acestuia.
Îndeplineşte sarcinile primite de la comandant. Răspunde nemijlocit de asigurarea logistică a
activităţilor.

Art. 15. Şeful de echipă are următoarele răspunderi generale:
a) păstrează evidenţa membrilor echipei pe care o conduce;
b) menţine în stare operaţională echipa pe care o conduce;
b) mobilizează echipa la acţiunile la care detaşamentul din care face parte este chemat să
participe;
c) coordonează activitatea membrilor echipei, stabilind atribuţiile fiecăruia;
d)informează comandantul detaşamentului imediat ce survine o modificare în structura echipei
sau a datelor personale ale echipierilor: schimbări de nume, loc de muncă, domiciliu, număr de telefon;
Atribuţiile specifice fiecărei specialităţi vor fi stabilite prin regulamentul de organizare şi
funcţionare.
Art. 16. Membrii detaşamentului au următoarele atribuţii:
a) voluntarii de Cruce Roşie, membrii în detaşamentele de intervenţie în situaţii de urgenţă,
acţionează în întreaga lor activitate în conformitate cu Principiile fundamentale ale Mişcării
Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie;
b) participă la exerciţii de instruire, aplicaţii practice, situaţii speciale şi concursuri
c) răspund prompt la apelul lansat în situaţii de urgenţă, se prezintă rapid la locul stabilit şi
participă efectiv la acţiunea pentru care sunt mobilizaţi.
d) se preocupă de întreţinerea şi folosirea judicioasă a dotării
e) poartă echipament specific, cu însemnele Crucii Roşii , în cadrul tuturor acţiunilor la care
participă: situaţii de urgenţă, aplicaţii practice, concursuri.
VI. Dotarea detaşamentelor de intervenţie
Art. 17. Dotarea detaşamentelor cu materialele necesare se face în conformitate cu prevederile Legii
Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139 /1995 şi ale Legii privind pregătirea
populaţiei pentru apărare nr. 46/1996.
Baremul de materiale necesar este prevăzut în anexa nr. 3 şi poate suporta suplimentări în
funcţie de potenţialul de risc, specific zonei de intervenţie: măşti pentru gaze, cizme de cauciuc etc.
Materialele din dotarea detaşamentelor de intervenţie în cazuri de dezastre vor sta la nivelul
filialei de Cruce Roşie şi vor fi accesibile imediat membrilor detaşamentelor, când acestea acţionează.
Responsabilitatea gestionară a materialelor şi echipamentelor din dotarea detaşamentelor
revine directorului filialei de Cruce Roşie, care acţionează conform actelor normative în vigoare.
VII. Dispoziţii finale
Comitetul filialei şi directorul acesteia răspund de aplicarea prezentului Regulament
Consiliul Naţional al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România va urmări respectarea
prevederilor Regulamentului.
Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării în Comitetul de direcţie.
Anexele la regulament sunt parte componentă ale acestuia.

Anexa 1.
DOCUMENTELE
de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii detaşamentului de intervenţie în situaţii de urgenţă
I. Dosarul privind organizarea şi înzestrarea detaşamentului de intervenţie
I.1. Hotărârea filialei privind înfiinţare, organigrama şi numărul de personal ale detaşamentului
I.2. Contractele de voluntariat
I.3. Tabel nominal cu personalul, pe echipe şi modul de înştiinţare
I.4. Tabel cu necesarul şi existentul de tehnică, aparatură şi materiale de intervenţie;
I.5. Schema legăturilor de comunicaţii ale forţelor ce acţionează în cazul situaţiilor de urgenţă
II. Regulamentul de organizare şi funcţionare a detaşamentului de intervenţie în situaţii de urgenţă
III. Dosar privind intervenţia serviciului voluntar
III.1. Proceduri de intervenţie (de răspuns) în funcţie de tipurile de risc existente
III.2. Planuri de cooperare
III.3. Planul de evacuare în caz de urgenţă
III.4. Planurile sau schiţele localităţilor din sectorul de competenţă pe care sunt marcate zonele
locuite, amplasarea agenţilor economici şi instituţiilor, sursele de alimentare cu apă, zonele greu
accesibile şi vulnerabile la riscuri
IV. Dosar privind pregătirea personalului
IV.1. Planul cu principalele activităţi de pregătire anuală, pe teme şi exerciţii
IV.2. Registrul de evidenţă a participării la pregătire
V. Dosar operativ
V.1. Raportul de intervenţie
V.2. Jurnalul acţiunilor de intervenţie
VI. Dosar tehnic
VI.1. Planul de asistenţă la autospecialele şi utilajele de intervenţie
VI.2. Dosarul tehnic al mijloacelor de înştiinţare-alarmare
Anexa 2.
STRUCTURA-CADRU
a regulamentului de organizare şi funcţionare a detaşamentului de intervenţie în situaţii de urgenţă
CAPITOLUL 1 Dispoziţii generale
- hotărârea filialei de constituire a detaşamentului;
- prezentarea succintă a activităţii detaşamentului în funcţie de organizarea acestuia;
- alte date de interes general.
CAPITOLUL 2 Organizarea şi atribuţiile detaşamentului de intervenţie
- conducerea şi structura organizatorică;
- relaţiile dintre structurile detaşamentului: ierarhice, funcţionale,
- organizarea anunţării membrilor detaşamentului;
- atribuţiile echipelor speciaizate;
CAPITOLUL 3 Atribuţiile personalului din structura detaşamentului de intervenţie
- atribuţiile comandantului de detaşament ;
- atribuţiile adjunctului comandantului;
- atribuţiile generale ale şefului de echipa;
- atribuţiile membrilor echipelor de intervenţie.
CAPITOLUL 4 Coordonarea, cooperarea şi îndrumarea detaşamentului de intervenţie
- relaţiile de coordonare şi îndrumare;
- relaţiile de cooperare;
CAPITOLUL 5 Gestionarea patrimoniului detaşamentului de intervenţie
- modul de finanţare, dotare, exploatare, întreţinere, evidenţă şi control al patrimoniului.
CAPITOLUL 6 Pregătirea personalului detaşamentului de intervenţie
- stabilirea modului de pregătire de specialitate şi fizică a personalului;
- participarea la cursuri şi concursuri.

CAPITOLUL 7 Dispoziţii finale
- dispoziţii privind obligativitatea cunoaşterii şi aplicării prevederilor;
- dispoziţii privind intrarea în vigoare a regulamentului.
Anexa 3
Dotarea detaşamentului
Pentru realizarea şi menţinerea unei capacităţi de răspuns optime, dotarea detaşamentului de
intervenţie trebuie să asigure:
a) acoperirea funcţiilor de sprijin în funcţie de tipurile de risc potenţiale;
b) executarea oportună a atribuţiunile specifice;
c) corelarea performanţelor tehnice ale mijloacelor de intervenţie cu specificul şi gradul
de dificultate ale situaţiei de urgenţă, în vederea exploatării cu eficienţă maximă a acestora;
d) crearea condiţiilor necesare pentru pregătirea şi antrenamentul voluntarilor.
Anexa 4
Programul de pregătire
Programa de pregătire în domeniul acordării primului ajutor pre medical valabilă pentru toţi
voluntarii, şi teme specifice fiecărei specialităţi.
Anexa 5
Organizarea detaşamentului de intervenţie
Exemplu de organizare pe număr minim de voluntari

1. Comandat detaşament

2. Adjunct
3. Şef echipă mixtă

8. Şef echipă mixtă

13. Şef echipă prim ajutor

4. Membru - Specialist
EVALUARE

9. Membru - Specialist
ASIGURAREA CAZĂRII

14. Membru - Specialist
PRIM AJUTOR

5. Membru - Specialist
MĂSURI PROFILACTICE

10. Membru - Specialist
ASIGURARE APĂ

15. Membru - Specialist
PRIM AJUTOR

6. Membru - Specialist
ASISTENŢĂ SOCIALĂ

11. Membru - Specialist
PREPARARE HRANĂ

16. Membru - Specialist
PRIM AJUTOR

7. Membru - Specialist
ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ

12. Membru - Specialist
LOGISTICĂ.

17. Membru – Specialist
PRIM AJUTOR

•

Recomandat este să existe cel puţin câte doi voluntari din aceeaşi specialitate, iar
preferabil este ca echipele să fie formate din 3 - 5 membrii di aceeaşi specialitate.

