Anexă
La Decizia Consiliului Municipal Orhei
nr.___ din ____________2019

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Stației de salvare pe apă
în zona de recreere a lacului orășănesc Orhei
CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE
Art.1 Prezentul Regulament stabilește cadrul juridic unitar privind organizarea și funcționarea
Stației de salvare pe apă în scopul salvării persoanelor aflate in pericol de inec si prevenirea
oricaror accidente de acest fel în zona de recreere a lacului orășănesc Orhei.
Stația de salvare acvatică este un serviciu al Primăriei municipiului Orhei.
Art.2 Prezentul Regulament de organizare și funcționare este elaborat conform principiilor și
reglementărilor prevăzute de următoarele acte normative:
a) Legea 436 din 28.12.2006 privind administrația public locală
b) Legea 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă
c) Legea 1402 din 24.10.2002 privid serviciile publice de gospodărie comunală
d) Hotărîrii Guvernului nr.737 din 11.06.2002 privind reglementarea funcționării zonelor
de recreere aferente bazinelor acvatice;
e) Practice internaționale privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică.
Art.3 În sensul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele
semnificații:
a) Plajă-porțiunea de teren sau fîșia de coastă adiacentă lacului, indifferent de materialul
cu care este acoperită, destinată publicului și utilizată pentru îmbăiere, băi de soare, și
agrement nautic;
b) Ștrand-locul amenajat pentru îmbăiere, băi de soare, cuprinzînd o plajă și locul
respectiv pentru îmbăiere;
c) Stație de salvare pe apă-serviciu de utilitate publică, înființată în cadrul Primăriei
Orhei, avînd scop de prevenire, pe apă și pe mal, în zonele de îmbăiere, asigură pe
timpul programului de activitate, deplasarea la locul accidentului, căutarea persoanelor
dispărute în apă, aplicarea tehnicilor de salvare de la înec, scoaterea victimei din mediul
periculos, acordarea primului ajutor medical în caz de accident, transportarea și
predarea acesteia pentru a fi preluată de personalul medical de specialitate;
d) Echipă de salvare-angajați a stației de salvare pe apă, care intervin în situațiile de risc
în aria de acțiune;
e) Post de observare-loc amplasat pentru activitatea de supraveghere a zonei de
responsabilitate;
f) Salvamar-persoana specializată în salvarea celor aflați în pericol de înec și alte riscuri
pentru acordarea primului ajutor;
g) Scafandrier-scufundator prevăzut cu scafandru, specializat în salvarea celor aflați în
pericol de a se îneca;

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA STAȚIEI DE SALVARE ACVATICĂ
Art.4 Stație de salvare pe apă ( în continuare-Stația) acționează în interesul comunității locale
și stabilește cadrul organizatoric și procedurile pentru salvarea persoanelor aflate în pericol de
înec, infarc miocardic, insolație, reanimare, prevenirea oricăror accidente de acest fel. Stația se
organizează în temeiul Deciziei Consiliului Municipal Orhei, care își desfășoară activitatea în
limita mijloacelor bugetare anuale.
Art.5 Activitatea Stației cuprinde patrularea cu scop preventiv pe apă și pe mal, în zonele de
îmbăiere și asigură în mod operativ, prin mijloace disponibile: deplasarea la locul accidentului,
căutarea persoanelor dispărute în apă, aplicarea tehnicilor de salvare de la înec, infarc
miocardic, insolație, reanimare și altele; scoaterea victimei din mediul periculos, acordarea
primului ajutor medical în caz de accident, transportarea și predarea acesteia pentru a fi
preluată de personalul medical de specialitate.
Aria de acțiune a Stației de salvare acvatică, este reprezentată de plajele amenajate în zona
de recreere a lacului orășănesc Orhei, marcată în modul stabilit. (Anexa nr.1).
Zona de supraveghere a Stației de salvare, este reprezentată de zona vizibilă, de la postul stației
de salvare acvatică și a posturilor de observare a spațiului acvatic, marcată în modul
stabilit.(Anexa nr.1).
Art.6 Stația de salvare acvatică, realizează următoarele competențe:
-

-

Asigură funcționarea în bune condiții a posturilor de observare;
montează în locuri vizibile a panourilor de avertizare și de informare cuprinzînd
instrucțiuni de utilizare pentru vizitatori și zonele de apă destinate sau interzise
îmbăierii;
Execută lucrări de amenajare și întreținere a posturilor de observare, cu participarea
directă a lucrătorilor stației
Asigură accesul și staționarea, pe plaje al vehiculelor și/sau personalului stației de
salvare;
Asigură participarea salvatorilor acvatici la cursuri de pregătire profesională;
Interzice personalului stației de salvare acvatică, folosirea în interes personal a bunurilor
stației, acestea fiind destinate numai pentru prevenirea accidentelor și pentru acțiunile
de salvare de la înec.

Art.7 Pentru îndeplinirea atribuțiilor, Stația de salvare coopereaza cu:
-

Unitățile din subordinea Ministerului Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne și alte
instituții publice;
Serviciile de ambulanță;
Organizații non-guvernamentale;
Alte persoane juridice.

CAPITOLUL III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII STAȚIEI

Art.8 Pentru îndeplinirea obiectivului de activitate Stației este organizat conform
organigramei și statelor de personal, care se aprobă, se modifică prin Decizia Consiliului
Municipal Orhei. Primarul Municipiului numește și eliberează din funcție personalul stației, în
condițiile legii.
Conform schemei de încadrare, Stația de salvare acvatică este condus de către Șef stație, care se
află în subordinea directă a viceprimarului pe probleme de construcții și infrastructură avînd în
structura sa personal specializat, fără statut de funcționar public:

- salvamar,
- scafandrier,
- lucrător medical,
- conducător auto.
Programul de activitate a Stației, se desfășoară în ture de zi și serale, aprobat de către Primar.
În sezonul estival, la stația de salvare acvatică, poate fi angajat personal sezonier în calitate de
salvamar, cu ore de noapte și de zi, conform programului aprobat.
Șeful Stației are următoarele atribuții:
conduce activitatea și asigură funcționarea eficientă a stației;
reprezintă interesele Stației în relațiile cu personae fizice și juridice, cu autoritățile
publice, cu organele de drept și acordă astfel de împuterniciri altor reprezentanți ai stației;
prezintă informații și rapoarte lunare, semestriale și anuale, privind activitatea Stației,
autorității executive a Consiliului Municipal Orhei;
asigură integritatea, folosirea eficientă și dezvoltarea bunurilor încredințate pentru
activitatea stației, în baza contractului de răspundere materială;
ține registrele speciale și întocmește graficul de activitate a personalului;
este responsabil de organizarea și securitatea muncii personalului, de respectarea
tehnicii securității;
prezintă lunar autorității executive a Consiliului municipal Orhei, informația referitoare
la situațiile litigioase și de alt gen;
poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea neconformă a atribuțiilor stabilite
în contractual individual de muncă;
Șeful Stației de salvare acvatică își constituie echipe de salvatori acvatici prin încheierea
contractelor individuale de muncă sau contracte de voluntariat cu salvatori acvatici calificați.
Art. 9
Stația de salvare acvatică coordonează activitatea posturilor de observare, care au în suboridine
o zonă de minimum_50_ m.
Posturile de observare vor fi amplasate astfel încît să permită o bună vizibilitate asupra zonei de
supraveghere și vor fi amplasate la maximum _50_ m distanță unul față de celălalt.
Echipa de salvare acvatică este alcătuită minimum din _2_ salvatori acvatici calificați.
Numărul echipelor de salvare acvatică existente la un post de observare poate fi de
minimum_2_, în funcție de fluxul vizitatorilor și de caracteristicile zonei de îmbăiere
respective.
Fiecare post de observare este condus de un șef de post. Șeful de post are sarcina de a
organiza activitatea de patrulare pe apă și pe mal, de a mobiliza echipa pentru intervenție în
timpul cel mai scurt, de a anunța stației și/sau instituțiile abilitate despre cazul de accident
acvatic, de a asigura instruirea permanentă a echipelor de salvare acvatică.
Art.10
(1) Personalul de bază al stației, are următoarele obligații:
a) Salvamarul:
- Să îndeplinească serviciul conform graficului;
- Să efectuieze lucrări de cercetare și salvare;
- Să întrețină mijloacele de navigație și utilajul de salvare în stare bună și gata în
permanență de funcționare;
- Să realizeze normativele fizice a salvamarului;
- Să avertizeze cetățenii, implicați în procesul de îmbăiere, de navigare, despre
probabilitatea pericolului la viața personală și a celor din jur;
- La preluarea serviciului, să verifice și să pregătească mijloacele de salvare;
- Să cunoască la perfecție zona de activitate (adîncime, relieful, obstacolele subacvatice
etc.);
- La semnalul de alarmă să acționeze conform instrucțiunilor de salvare;

Să respecte regulile de ordine interioară, de tehnica securității și contra incendiilor.
b) Scafandrierul:
- Înainte de a prelua serviciul, în prezența superiorului, verifică echipamentul și
mijloacele de salvare;
- Dezinfectează tubul de inspirare, masca de etanșare, cascheta;
- Să cunoască la perfecție zona de activitate (adîncime, relieful, obstacolele subacvatice
etc.);
- În caz de accidente de înec, desfășoară activitatea de căutare a victimelor;
- Să respecte regulile de ordine interioară, de tehnica securității și contra incendiilor,
prezentele instrucțiuni și dispozițiile operative ale conducerii.
c) Lucrătorul medical:
- Preea inventarul medical, verifică componența lor și le suplinește;
- Înregistrează, zilnic, starea sănătății a lucrătorilor stației, cu notificarea zilnică a
rezultatelor în Registru;
- Verifică starea sanitară a blocurilor, teritoriului dat în administrare;
- Acordă prim ajutor accidentaților,
- Duce evidența accidentelor în zona de activitate;
- respectă regulile de ordine interioară, de tehnica securității și contra incendiilor.
-

(2) Echipa de salvare acvatică îndeplinește următoarele atribuții principale:
a. Deplasarea de urgență la locul solicitat, salvarea accidentatului și/sau a bolnavului,
acordarea primului ajutor medical, transportarea și predarea acestuia pentru a fi preluat
de personalul medical de specialitate;
b. Patrularea preventivă pe apă și pe mal în zone de îmbăiere, și în zonele în care se
practică activități de agrement nautic;
c. În cazul accidentelor, echipele de salvatori acvatici apelează serviciul de ambulanță care
are obligația de a prelua de la aceștea persoanele accidentate.
(3) Stația de salvare acvatică este dotat cu echipament, materiale de intervenție, salvare și
transport al accidentatului și/sau al bolnavului, truse medicale
(4) Posturile de observare sunt dotate cu echipament, materiale de intervenție, salvare și
transport al accidentatului și/sau al bolnavului, truse medicale. Șeful postului de observare
răspunde de gestionarea și de folosirea acestor materiale.
(5) Fiecare salvator acvatic din cadrul stației de salvare acvatică este dotat cu echipament și
material de intervenție, salvare a accidentatului și/sau a bolnavului, conform baremelor
prevăzute în anexa nr.2
(6) Ambarcațiunile de salvare sunt dotate conform baremelor prevăzute în anexa nr.3.
(7) Trusele de prim ajutor sunt dotate cu material sanitar și instrumente medicale, conform
normativelor.
Art.12
Finanțarea stației de salvare acvatică, inclusiv dotarea și echiparea bazei/posturilor de
observare cu aparatură, instrumente și materiale necesare desfășurării activității de
salvare se asigură din bugetul municipiului Orhei.
Pînă la data de 01 noiembrie a fiecărui an, șeful stației de salvare acvatică, prezintă lista
actualizată a cheltuielilor ce țin de buna funcționare a stației de salvare acvatică.

Art.13

Stația de salvare acvatică poate beneficia de o fregvență radio de urgență la nivel local,
precum și de o pereche de fregvențe de lucru pe repetor pentru probleme de organizare și
cooperare cu serviciul de ambulanță.
CAPITOLUL IV
MĂSURI GENERALE PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR ACVATICE
Art.14
În vederea prevenirii accidentelor acvatice, stația de salvare acvatică, îndeplinește
următoarele atribuții:
a. Amplasează panourile de averitzare și cele de informare într-un loc vizibil;
b. Înlocuiește ori de cite ori este nevoie panourile de avertizare și pe cele de informare
montate pe plajă;
c. Verifică după fiecare furtună legăturile geamandurilor, realinierea lor în funcție de
adîncimea apei;
d. Arborează steaguri de avertizare corespunzătoare la posturile de observare;
e. Delimitează zonele de îmbăiere de zonele în care se practică activitatea de agrement
nautic;
f. Asigură permanent curățenia, îndepărtarea de pe plajă și din zona submearsă de
îmbăiere a obiectelor periculoase.
Art.15
Semnalizarea plajelor se realizează conform standardelor internaționale, după cum urmează:
a) Steag roșu-galben pentru zonele de îmbăiere care sunt supravegheate de salvatori
acvatici;
b) Steag roșu-galben împreună cu un steag galben pentru zonele de îmbăiere care sunt
supravegheate de salvatori acvatici, dar înotul nu este recomandat;
c) Steag roșu-galben împreună cu un steag roșu pentru zonele de îmbăiere în care
condițiile nu permit accesul persoanelor în apă;
d) Steag în carouri alb-negru pentru zonele în care se practică agreement nautic și
îmbăierea este interzisă;
Art.16
(1) Marcarea plajelor, a locurilor de îmbăiere ale acestora, se face în funcție de configurația
locului, prin mijloace vizuale și plutitoare.
(2) Marcarea adîncimii apei se face cu mijloace plutitoare de forma geamandurilor, lestate
cu greutăți din beton și plasate la intervale de maximum_5_ m. Pe corpul flotorului se
marchează cu vopsea neagră cifra corespunzătoare adîncimii pe care o indică.
(3) În cazul în care apa are o adîncime uniformă, geamandurile se ancorează spre larg, pe
linia adîncimii de _2_m la plajele pentru adulți și a celei de _0.40-0.70__ m la plajele
pentru copii. La plajele pentru copii geamandurile se leagă între ele sau sunt susținute
cu bucăți de plută care îngrădesc locul de îmbăiere respective.
(4) În cazul în care adîncimea variază, geamandurile se ancorează la distanțe mai mici de
_5_ m.
(5) Pe plaje se afișează pe panourile de informare și avertizare, în mod vizibil, instrucțiuni
în limba de stat și în alte limbi de circulație internațională, referitoare la: permisiunea de
intrare în apă, interdicția de a se depăși o anumită linie.

CAPITOLUL V
PATRIMONIUL
Art.17
(1) Patrimoniul stației de salvare acvatică, este format din dreptul de administrare asupra
unor bunuri imobile și mobile, proprietate publică din domeniul public al UAT
mun.Orhei, folosit de personalul Stației pentru exercitarea atribuțiilor în vederea
îndeplinirii sarcinilor sale regulamentare și obligații ce decurg din exercitarea acestora
în condițiile legii.
(2) Patrimoniul stației de salvare acvatică poate fi îmbogățit și completat prin achiziții,
donații, sponsorizări de bunuri din partea unor instituții publice, persoane juridice de
drept public și/sau privat, persoane fizice.
(3) Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea stației se gestionează potrivit cadrului
legislativ în vigoare, conducerea stației, fiind obligată să aplice măsurile de protecție în
vederea protejării acestora.
CAPITOLUL VI
DISPOZIȚII FINALE
Art.18
Prevederile prezentului Regulament de organizare și funcționare, vor fi actualizate în
funcție de modificările și completările legale referitoare la prevenerirea accidentelor
turistice și organizarea activității de salvare acvatică și a postului de salvare acvatică și a
altor acte normative din domeniu.
Art.19
Prezentul Regulament poate fi modificat prin Decizia Consiliul Municipal Orhei.

Propuneri și sugestii pentru îmbunătățirea proiectului prezentului Regulament pot fi
adresate specialistului principal în codrul primăriei dlui M.Bătrîncea sau pe e-mail:
mbatrincea@yahoo.com pînă pe 20 august 2019.

ANEXA NR.2
la Regulament
Baremul minim
pentru dotarea stației de salvare acvatică cu echipament și material pentru intervenție,
salvare și transport al accidentatului și/sau bolnavului
1. Baremul minim de dotare a fiecărui membru al echipei de salcare acvatică cu
echipament individualși material necesare pentru intervenție și salvare:
a) Centură de salvare
b) Fluier
c) Stație radio de emisie-recepție
d) Pantalon scurt de culoare_roșie_____ cu insemnele și sigla “SALVAMAR ORHEI”
e) Bluză de culoare ____galbenă______ cu insemnele și sigla “SALVAMAR ORHEI”
f) șapcă de culoare ___roșie-galbenă___ cu insemnele și sigla “SALVAMAR ORHEI”
g) labe pentru înot.

ANEXA NR.3
la Regulament
Baremul minim
pentru dotarea ambarcațiunilor de salvare
1. Echipamentul minim de dotare obligatoriu al ambarcațiunii de salvare cu motor și vîsle:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

stație radio de emisie-recepție
ancoră
colac de salvare
veste de salvare
centură de salvare
labe pentru înot

