
 
 
 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
detaşamentelor de intervenţie în cazuri de dezastre 
 
 
I. Consideraţii generale 
 
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România are ca atribuţie 

prioritară organizarea, la nivel naţional şi local, de servicii de ajutorare de 
urgenţă, în favoarea victimelor dezastrelor, indiferent de cauza şi natura 
acestora, precum şi recrutarea şi instruirea personalului necesar pentru 
realizarea misiunii sale. 

Intervenţia Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România în asemenea 
situaţii este reglementată prin Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 
România 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, precum şi Legea protecţiei civile 
nr. 106 /1996. Potrivit acestora, Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România 
îi revine sarcina organizării detaşamentelor de intervenţie în cazuri de dezastre. 

Constituirea, pregătirea şi funcţionarea detaşamentelor de intervenţie în 
cazuri de dezastre se defineşte în prezentul regulament. 

 
II. Definiţie şi scop 
  
Detaşamentele de intervenţie în cazuri de dezastre sunt formaţiuni 

voluntare ale Crucii Roşii Române, pregătite pentru a interveni în acordarea 
primului ajutor şi sprijinirea persoanelor afectate, în situaţii de calamităţi naturale, 
accidente sau avarii la locul de muncă, pentru înlăturarea efectelor produse de 
asemenea evenimente. 

 
III. Organizarea detaşamentelor de intervenţie în cazuri de dezastre. 
 
1. Detaşamentele de intervenţie se constituie la nivelul filialelor Crucii 

Roşii, ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, la subfilialele din oraşe şi comune, 
precum şi la nivelul comisiilor de Cruce Roşie din platformele industriale şi 
întreprinderi cu grad mare de risc. 

2. Detaşamentul este format din 16 persoane – bărbaţi şi femei – şi va 
avea următoarea structură: 

- un comandant de detaşament 
- trei echipe cu câte 5 membri fiecare, din care unul va fi şeful echipei. 
3. Constituirea detaşamentelor intră în atribuţiile filialei de Cruce Roşie, 

care coordonează întreaga activitate în domeniu, în colaborare cu subfilialele sau 
comisiile de Cruce Roşie, după caz. 



4. 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. 
- persoane care nu frecventează  sau care nu au absolvit o formă de 

pregătire medico-sanitară: licee sanitare , şcoli postliceale  sanitare, cursuri  
universitare medicale de scurtă şi de lungă durată. 

Se recomandă ca membrii acestor detaşamente să fie recrutaţi şi din 
rândul absolventelor cursurilor de surori voluntare de Cruce Roşie. 

 
IV. Instruirea detaşamentelor de intervenţie în cazuri de dezastre. 
 
A. Instruirea 
 Pregătirea teoretică şi practică a membrilor detaşamentelor de intervenţie 

în cazuri de dezastre  
- se va organiza anual, în perioada 15 ianuarie -15 aprilie şi  ori de câte 

ori este necesar(anexa 1); 
- va fi în  conformitate cu tematica  şi programa din anexa 2  
 Pentru pregătirea detaşamentelor, filialele Crucii Roşii Române vor 

implica formatorii proprii  şi  vor colabora cu Direcţiile de sănătate publică şi 
Inspectoratele judeţene de Protecţie civilă. 

 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. 

Examenul va consta dintr-o probă teoretică, sub forma unui test-grilă, cu 
10 întrebări, având următoarea structură: 2 întrebări de Crucea Roşie, 7 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). 

 
  Pregătirea  membrilor detaşamentelor de intervenţie se va consolida 

prin: 
- exerciţii proprii  organizate la nivel de filiale 
-exerciţiile  şi aplicaţiile organizate la nivel de teritoriu, pe baza  

programării anuale, elaborate de Comisiile de apărare împotriva dezastrelor . 
-participarea la competiţia naţională a echipelor  din cadrul 

detaşamentelor de intervenţie în cazuri de dezastru . 
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. 

 
B. Reevaluarea anuală a cunoştinţelor 
1. Pentru reîmprospătarea şi completarea cunoştinţelor membrii 

detaşamentelor de intervenţie participă la şedinţele de instruire organizate anual 
pentru membrii nou cooptaţi şi sunt examinaţi împreună cu aceştia. 
 2. Promovarea probelor de reevaluare a cunoştinţelor este condiţia 
obligatorie pentru prelungirea valabilităţii legitimaţiei prin viza aplicată de filială. 
 
 V. Responsabilităţile membrilor detaşamentelor. 

1. Comandantul detaşamentului este desemnat de către biroul filialei de 
Cruce Roşie, pe baza propunerilor primite de la colectivul de atestare. 

Acesta are următoarele atribuţii: 
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 (anexa 4). 

e) Face propuneri pentru completarea şi schimbarea componenţei 
detaşamentului, dacă este cazul. 

 
2. Şeful de echipă are următoarele răspunderi: 
a) păstrează evidenţa membrilor echipei pe care o conduce în stare 

operaţională 
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. 

  
 3. Membrii detaşamentului au următoarele atribuţii: 
 a) voluntarii de Cruce Roşie, membrii în detaşamentele de intervenţie 
în cazuri de dezastre, 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 cazuri de dezastre, 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 dezastre, aplicaţii practice, concursuri. 
   
VI. Dotarea detaşamentelor de intervenţie 
1. 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. 

2. Baremul de materiale necesar este prevăzut în anexa nr. 5 şi poate 
suporta suplimentări în funcţie de potenţialul de risc, specific zonei de intervenţie: 
măşti pentru gaze, cizme de cauciuc etc. 

3. 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. 
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