
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA 
„Sf. IOAN CEL NOU" SUCEAVA

DECIZIA Nr. din data de 23.06.2017

Ec. Vasile RTmbu, managerul SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA „Sf. 
IOAN CEL NOU" SUCEAVA,

Avand Tn vedere Tn prevederile art.3 alin(3), (4) si, art.28 lit (c) §i art.63 din 
Legea nr. 481/2004 privind protecjia civila, republicata cu modificSrile §i completarile 
ulterioare , art 1 din Ordinul MAI nr. 96 din 14 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor 
de performanta, privind constituirea, Tncadrarea §i dotarea serviciilor voluntare §i a 
serviciilor private pentru situatii de urgent, art. 19 lit. i si art. 32 din Legea nr. 307 din 
12 iulie 2006, privind apararea Tmpotriva incendiilor, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, Tn baza regulamentului de organizare a institutiei.

DECIDE:

Art.1. Incepind cu data de 23.06. 2017, se organizeaza Serviciului Privat 
pentru Situatii de urgenja al SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA „Sf. IOAN CEL 
NOU" SUCEAVA de categoria l-a (C1).

Art. 2. Se aproba Regulamentul de organizare §i functionarea a Serviciului 
Privat pentru Situajii de Urgenja al SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA „Sf. 
IOAN CEL NOU" SUCEAVA.

Art. 3. Cu data adoptarii prezentei decizii se abroga dispozitia nr. 52 din 18. 
01. 2011, cu privire la Tnfiintarea, organizarea §i functionarea Serviciului Privat pentru
Situatii de Urgenja al SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA „Sf. IOAN CEL NOU" 
SUCEAVA.

Art.4. Se stabileste ca sector de competenta, unitatile de Tngrijire a sanatatii 
din componenta spitalului.

- Platforma spital nou cu anexele aferente,
- Platforma spital vechi cu anexele aferente,
- Sectia neuropsihiatrie Burdujeni cu axexele aferente.
Art.5. Serviciul privat pentru situatii de urgent se organizeaza pentru 

asigurarea criteriilor de performanta pentru categoria l-a (C1), avand Tn competenta 
echipa de interventie stingere incendii de supraveghere si punere Tn.functiune a 
instalatiilor de prevenire si stingere a incendiilor, echipe de cautare-deblocare- 
salvare-evacuare la cutremur si fenomene meteo periculoase, si echipe de cercetare 
interventie pentru riscul CBRN. Atributiile echipei de avartizare alarmare sunt 
Tndeplinite de catre membrii echipei de interventie stingere incendii.

Art.6. Serviciul se Tncadreaza astfel,
- seful serviciului privat-personal voluntar din randul salariatilor proprii,
- specialist prevenire- personal voluntar din rondul salariatilor proprii,
- sef echipe interventie- personal voluntar din andul salariatilor proprii,



- membri ai echipelor specializate de interventie- personal voluntar din randul 
salariatilor proprii. Organigrama Serviciului Privat pentru Situatii este 
prezentata Tn Anexa nr.1.

Art.7. Dotarea serviciul privat pentru situatii de urgenta cu echipament de 
protec|ie si mijloace de interventie specifice se face potrivit normelor tehnice Tn 
vigoare, conform Anexei nr. 2.

Art. 8. Anexele nr. 1 §i nr.2 fac parte integrants din prezenta decizie.
Art. 9. Cu ducerea la Tndeplinire a prezentei decizii raspund membrii servicilui 

privat pentru situatii de urgenta nominalizati Tn organigrama SPSU din anexa nr.1 la 
prezentul Regulament.

VIZAT,
Cons. Juridic Catana Corina luliana
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