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         ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
  COMUNA ALIMAN 
          PRIMAR 

DISPOZIŢIA  nr. 53 din 29 martie 2013 
privind organigrama, numărul de personal şi dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă al comunei Aliman, judeţul Constanţa 

 
 Domnul Topalu Gheorghe – primarul comunei Aliman, judeţul Constanţa . 
 Având în vedere: 
 -prevederile HCL Aliman nr.30/31.10.2005 privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă al comunei Aliman, judeţul Constanţa şi ale HCL Aliman nr.13/08.04.2009 privind 
reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Aliman; 

-prevederile art.10, lit. b) din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, ale art.5, 
din O.G. nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 
pentru situaţii de urgenţă, aprobată prin Legea nr.363/2002, modificările şi completările ulterioare, ale 
O.M.A.I. nr.718/30.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura 
organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, ale Legii nr.307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor,  O.M.A.I. nr. 163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de 
apărare împotriva incendiilor, 

În temeiul prevederilor 61, ale art.63, alin.(5), lit.a) şi b), coroborat art. 68, alin.(1) şi art. 115, 
alin.(1), lit.a) şi alin.(2), (5), (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D I S P U N  : 

 
 Art.1. – Începând cu data emiterii prezentei Dispoziţii, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă al comunei Aliman, judeţul Constanţa, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Aliman nr.30/31.10.2005 şi reorganizat prin Hotărârea Consiliului Local Aliman nr.13/08.04.2009, 
serviciu de categoria a II-a, aflat în subordinea Consiliului Local Aliman, având în compunere un 
număr de 93 persoane, din care 1(unu) angajat şi 92 voluntari, va avea următoarea componenţă, 
încadrare nominală şi dotare: 
 A.)Până la încadrarea unui profesionist în funcţia de şef al serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă, împuternicesc pe domnul Sivriu Valentin, viceprimar al comunei Aliman, să răspundă de toate 
acţiunile ce se desfăşoară pe linie de situaţii de urgenţă din comuna Aliman, respectiv să ducă la 
îndeplinire atribuţiile corespunzătoare Şefului Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei 
Aliman. 

B.)COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI PENTRU PREVENIRE 
1.Pentru Primăria comunei Aliman şi instituţiile de învăţământ din comună, un specialist; 
2.Pentru 200 de gospodării, un specialist; 
3.Şeful Compartimentului pentru prevenire:  

-Marin Ilie (sat Aliman). 
4.Specialişti pentru prevenire: 

  -Topalu Viorel – (sat Vlahii) – primărie şi instituţii de învăţământ 
-Popescu Marian (sat Aliman) 

  -Marin Nelu-Valeriu (sat Aliman) 
  -Rizea C. Vasile –  (sat Dunăreni) 
  -Răsăuţeanu Constantin – (sat Floriile) 
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C.)FORMAŢIE DE INTERVENŢIE, având în componenţă un număr de 86 voluntari, fiind 
compusă din: 

1.Seful Formaţiei de intervenţie: 

-domnul Stoian Costel (sat Dunăreni) 
 2.Grupe de intervenţie, formate din: 

 2.1.O grupă de intervenţie pentru stingerea incendiilor cu apă şi spumă, care are în compunere 
minim 5 persoane, în fiecare sat component al comunei. 
 2.1.1.Grupa de intervenţie pentru stingerea incendiilor cu apă şi spumă, în satul Aliman, 
comuna Aliman, judeţul Constanţa 
 Şeful grupei de intervenţie: d-l  Coman Vasile 
 Servanţi voluntari: -d-l Iordache Ion 
    -d-l Hristu Marian 
    -d-l Manole Marian 
    -d-l David Nelu-Valeriu 
 2.1.2.Grupa de intervenţie pentru stingerea incendiilor cu apă şi spumă, în satul Dunăreni, 
comuna Aliman, judeţul Constanţa 
            Şeful grupei de intervenţie: d-l  Rizea Iulian 
 Servanţi voluntari: -d-l Purcărea Mitică 
    -d-l Vlad Ionuţ 
    -d-l Cicu Adrian 
    -d-l Mitea Jan 

2.1.3.Grupa de intervenţie pentru stingerea incendiilor cu apă şi spumă, în satul Floriile, 
comuna Aliman, judeţul Constanţa 
            Şeful grupei de intervenţie: d-l  Răsăuţeanu Enică 
 Servanţi voluntari: -d-l Agiu Nicu 
    -d-l Răsăuţeanu Fane 
    -d-l Enciu Haralambie 
    -d-l Şerban Fănel 

2.1.4.Grupa de intervenţie pentru stingerea incendiilor cu apă şi spumă, în satul Vlahii, comuna 
Aliman, judeţul Constanţa 
            Şeful grupei de intervenţie: d-l  Mîrlenenau Marian 
 Servanţi voluntari: -d-l Stoiean Vasilică 
    -d-l Petre Ion 
    -d-l Ursu Constantin 
    -d-l Stoean Ionel 
 2.2.O grupă de intervenţie pentru stingerea incendiilor prin pichetele p.s.i. întărite şi 
stingătoare, care are în compunere 5 persoane: 
 Şeful grupei de intervenţie: d-l  Iordache Cristian (Aliman) 
 Servanţi voluntari: -d-l  Crăciun Ion (Dunăreni) 
    -d-l Coman Marin (Aliman) 
    -d-l Răsăuţeanu Vasile (Floriile) 
    -d-l Topalu Marian (Vlahii) 
 2.3.O grupă de intervenţie pentru salvare şi prim ajutor, comuna Aliman, judeţul Constanţa  
 Şeful grupei de intervenţie: d-l Enică Marcel (Aliman) 
 Salvatori voluntari: -d-l Tudor Marian (Dunăreni) 
    -d-l Stoian Ion (Vlahii) 
    -d-l Răsăuţeanu Viorel (Floriile) 
    -d-l Muscalu Mitică (Aliman) 
 2.4. O grupă de intervenţie la inundaţii şi/sau înec, comuna Aliman, judeţul Constanţa  
 Şeful grupei de intervenţie: d-l Hristu Nicolae (Aliman) 
 Salvatori voluntari: -d-l Călin Marian (Aliman) 
    -d-l Tanase Ion (Dunăreni) 
    -d-l Arsene Nicu (Dunăreni) 
    -d-l Petre Ion (Vlahii) 
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2.5.O grupă de intervenţie decontaminare şi protecţie NBC, comuna Aliman, judeţul Constanţa  
 Şeful grupei de intervenţie: d-l Chirea Ştefan (Aliman) 
 Salvatori voluntari: -d-l Călin Ilie (Dunăreni) 
    -d-l Tudor Dumitru (Dunăreni) 
    -d-l Zamfir I. Gheorghe (Dunăreni) 
    -d-l Stoiean Costel (Vlahii) 

2.6.O grupă de cercetare-căutare, comuna Aliman, judeţul Constanţa  
 Şeful grupei de intervenţie: d-l Rizea V. Gheorghe (Aliman) 
 Salvatori voluntari: -d-l Costea Ilie (Dunăreni) 
    -d-l Zanet Vasile (Aliman) 
    -d-l Barbu Marin (Vlahii) 
    -d-l Ghiţă Ion  (Dunăreni) 

3.Echipe specializate formate din: 

3.1.Două echipe specializate în domeniul cercetare-căutare, comuna Aliman, judeţul Constanţa: 
 -Echipa nr.1: satele Aliman, Floriile şi Vlahii. 

 Şeful echipei specializată în domeniul cercetare-căutare (şofer): d-l Tudor Ion  
 Cercetaş (salvator)    d-l Iordache Ion 
 Cercetaş (salvator-brancardier) d-l Bobe Viorel 
 Cercetaş (salvator-brancardier) d-l Anton Nicolae 
 Cercetaş (sanitar)   d-na Stoian Tudorache 
 -Echipa nr.2: satul Dunăreni 

 Şeful echipei specializată în domeniul cercetare-căutare (şofer): d-l Nedelcu Gheorghe 
 Cercetaş (salvator)    d-l Vasile I.Vasile 
 Cercetaş (salvator-brancardier) d-l Zamfir D.Constantin 
 Cercetaş (salvator-brancardier) d-l Voicu Cornel 
 Cercetaş (sanitar)   d-l Nedelcu Nelu 
 3.2.O echipă specializată în domeniul transmisiuni-alarmare, comuna Aliman, judeţul 
Constanţa: 
 Şeful echipei specializată în domeniul transmisiuni-alarmare(eletromecanic): d-l Călin Dumitru 
(Aliman) 
 -Electrician     d-l Popescu Stelian (Aliman) 
 -Clopotar Biserica din satul Aliman d-l Marin Ilie/Otlocan Gabriel 
 -Clopotar Biserica din satul Dunăreni d-l Rizea Vasile/Novac Constantin 
 -Clopotar Biserica din Satul Vlahii d-l  Topalu Viorel/Stoean Marin 
 3.3.O echipă specializată în domeniul deblocare-salvare, comuna Aliman, judeţul Constanţa 
 Şeful echipei specializată în domeniul cercetare-căutare (şofer): d-l Băcioiu Stere-Cristian  
 -Salvator(electrician)      d-l Encica G.Vasile (Dunăreni) 
 -Salvator (sudor)     d-l Marin Marin (Aliman) 
 -Salvator (instalator apă, gaze, canal, termice) d-l Constantin Petre (Dunăreni) 
 -Salvator (lăcătuş mecanic, electromecanic)  d-l Hristu Felician (Aliman) 
 3.4.Două echipe specializate în domeniul salvare şi prim ajutor, comuna Aliman, judeţul 
Constanţa: 
 -Echipa nr.1: satele Aliman, Floriile şi Vlahii 

 Şeful echipei specializată în domeniul salvare şi prim ajutor (asistent medical):d-na Hristu Dina 
 -Salvator (şofer-sanitar)    d-l Luca Ion 
 -Salvator (soră de cruce roşie)  d-l Hristu Elena 
 -Salvator (brancardier)   d-l Babonea Vasile 
 -Salvator (brancardier)   d-l Enică D. Marius 
 -Echipa nr.2: satul Dunăreni 

Şeful echipei specializată în domeniul salvare şi prim ajutor (asistent medical): d-na Encica Joiţa 
 -Salvator (şofer-sanitar)    d-l Petcu Mircea 
 -Salvator (soră de cruce roşie)  d-l Minea Ileana 
 -Salvator (brancardier)   d-l Stoian J.Dumitru 
 -Salvator (brancardier)   d-l Gheorghe Vasile  
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 3.5. O echipă specializată în domeniul NBC (decontaminare), comuna Aliman, judeţul 
Constanţa: 

Şeful echipei specializată în domeniul NBC (şofer): d-l Vasile Alexandru (Dunăreni) 
 -Salvator – decontaminator (operator-chimist)  d-l Oprea Viorel (Dunăreni 
 -Salvator – decontaminator (sudor)    d-l  Snacov Florin (Dunăreni) 
 -Salvator – decontaminator (instalator gaze termice)  d-l  Iordache Valentin (Aliman) 
 -Salvator – decontaminator (lăcătuş mecanic-electromecanic) d-l Nicola Ion (Vlahii) 
 3.6. O echipă specializată în domeniul sanitar-veterinar, comuna Aliman, judeţul Constanţa: 
 Şeful echipei specializată în domeniul sanitar-veterinar (tehnician-veterinar):d-l Popa Ionel 
(Dunăreni)  
 -Salvator (şofer-sanitar)  d-l Mîrleneanu Marian (Vlahii) 
 -Salvator (zootehnist)   d-l Encica Aurel (Dunăreni) 
 -Salvator (zootehnist)   d-l Stoian Cătălin (Vlahii) 
 -Salvator (zootehnist)   d-l Chivu Constantin (Aliman) 
 
 D.)Dotarea grupelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor cu apă şi spumă în fiecare sat, 
astfel: 

- 1(unu) panou (pichet) de incendiu; 
- 10 (zece) măturoaie cu coadă; 
- 4 (patru) târnăcoape 
- 2 (două) căngi cu coadă; 
- 4 (patru) topoare; 
- 10 (zece) lopeţi; 
- 10 (zece) găleţi; 
- 4 (patru) furci; 
- 10 (zece) sape; 
- 4 (patru) stingătoare; 
- 1 (unu) mijloc mobil de tranport (căruţă, remorcă, cărucior, etc.) 

 E.) Dotarea grupei de intervenţie la înălţime: 
 -2 (două) scări manuale (culisabile); 

-targă cu scripete pentru coborât răniţii de la înâlţime; 
F.)Dotarea grupei de intervenţie la inundaţii şi/sau înec: 

            - barcă lemn pentru 6 persoane 
 - barcă lemn pentru 10 persoane 
 - barcă lemn multifuncţională pentru transport 
 - lampă antiex 

- sau barcă pneumatică 
G.) Dotarea grupei de suport logistic al intervenţiilor sau alt utilaj, astfel: 

 - 1 (una) autocamion, tractor, remorcă auto sau alt utilaj. 
 H.) Dotarea grupei de cercetare-căutare, astfel: 
 - 1 (un) autoturism; 
 I.) Dotarea cu mijloace tehnice şi materiale a echipei specializate în domeniul cercetare-
căutare: 
 - 1 (un) autoturism. 

 

J.) Dotarea cu mijloace tehnice şi materiale a echipei specializate în domeniul transmisiuni-
alarmare: 

-binoclu; 
 -busolă; 
 -cronometru; 

-aparat de observare pe timp de noapte; 
 -detector acustic pentru localizarea supravieţuitorilor; 
 -aparat izolant; 
 -aparat respiraţie cu aer comprimat; 
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K.)Dotarea cu mijloace tehnice şi materiale a echipei specializate în domeniul deblocare-
salvare: 
 -detector acustic pentru localizarea supravieţuitorilor; 

-complet de salvare de la înălţime din clădiri; 
 -costum anticaloric aluminizat tip pătrundere normal 

-aparat pentru sudură şi tăiere cu flacără oxiacetilenică portabil  
 -aparat izolat 

-complet portabil cu materiale pentru deblocare supravieţuitori: 
 -proiector special de 1000 W/220 V. 
 L.)Dotarea cu mijloace tehnice şi materiale a echipei specializate în domeniul salvare şi prim 
ajutor: 
 - aparat izolant; 
 - proiector special de 1000W/220 V; 
 - aparat izolant cu aer comprimat; 
 - aparat de respiraţie izolat cu oxigen; 
 - lămpi antiex; 
 M.)Dotarea cu mijloace tehnice şi materiale a echipei specializate în domeniul NBC 
(decontaminare): 
 - planuri topografice; 
 N.)Dotarea cu mijloace tehnice şi materiale a echipei specializate în domeniul sanitar-veterinar: 
 - se constituie şi se dotează conform normelor de înzestrare şi dotare elaborate de Inspectoratul 
General pentru Situaţii de Urgenţă 
  

 Art.2. – Anexa nr.1, anexa nr.2 şi anexa nr.3 fac parte integrantă din prezenta Dispoziţie. 
 Art.3. – Prevederile Dispoziţiei nr.52/02.03.2012 privind organigrama, numărul de personal şi 
dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Aliman, judeţul Constanţa îşi 
încetează aplicabilitatea la data emiterii prezentei dipoziţii. 

Art.4. - Secretarul comunei Aliman, judeţul Constanţa, va aduce la cunoştinţă celor interesaţi 
prevederile prezentei Dispoziţii .   

 
PRIMAR 

TOPALU GHEORGHE 
 
                         Avizat pentru legalitate 
                                  Secretarul comunei Aliman 
                     Crăciun Viorel 

 
 
Aliman, 29 martie 2013.  

  
DE ACORD  

cu înfiinţarea, organigrama, numărul de personal, categoria şi dotarea  
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Aliman, 

INSPECTOR ŞEF 
al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

„DOBROGEA” al judeţului Constanţa 
 

 
....................................................... 
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