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Anexa nr. 1

nr.Wzozt

,,Programul judefean privind dotarea personalul aferente serviciilor
voluntare pentru situa{ii de urgenfi din subordinea consiliilor locale comunale" in

perioada 2021-2024

Art. L. Obiectivele programului:
AvAnd in vedere importanla atribufiilor serviciilor voluntare si slaba dotare cu
echipament de protecfie a personalului serviciilor voluntare pentru sifuatii de
urgenfd (SVSU) din comunele judetului, Judeful Covasna intenlione az6. sd sprijine, in
asociere cu unitdfile administrativ-teritoriale, dotarea personalului gi spafiilor
aferente serviciilor voluntare pentru situafii de urgenfd in vederea eficientizdrii
interventiilor serviciilor voluntare pentru sifuatii de urgentd.

Art. 2. Scopul programului:
- Dezvoltarea durabild a spaliului rural este indispensabil legatd de imbundtdlirea
condigiilor serviciilor de bazd,.

- Dotarea personalului gi spafiilor aferente serviciilor voluntare in perioad a 2021-
2024.
- Eficientizarea interventiilor SVSU-lor pentru situalii de urgentd, prin crearea sau
imbundtdfirea conditiilor necesare activitdfii d,e bazd..
- Cresterea sentimentului de siguranli a populaliei din mediul rural.

Art. 3. Contribufia financiari a judefului Covasna la program:
(1) Contribulia maximd a judefului Covasna, prin Consiliul Judefean Covasna

nu va depdqi 25.000lei/proiect din cheltuielile eligibile.
(2) Finanlarea proiectelor de cdtre unitatea administrativ-teritoriald participantd

va fi in procent de minim 50% din cheltuielile eligibile.
(3) Bugetul anual al programului se va stabili prin hotdrArea consiliului

judelean in cadrul bugetului anual al judefului.

Art. 4. Beneficiarii proiectului:
Comunele din judeful Covasna

Art. 5. Criteriile de eligibilitate pentru oblinerea sprijinului financiar:
(1) Solicitantul trebuie sd fie comund din judeful Covasna.
(2) Participarea solicitantului la program sd fie aprobatd prin hotdrAre a

consiliului local respectiv.
(3) Solicitantul sd participe cu un aport de cel pufin 50% din cheltuielile

eligibile din valoarea proiecfului ce urmeazda se realiza.
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. (4) Sunt considerate ,eligibile numai cheltuielile efectuate

Acordului de,asociere incheiat intre pdrfi.
(5) Data,depunerii ultimului proiect din anul fiscal curent este

Art. 6. Cheltuieli eligibile:

Categoria A
Cheltuieli eligibile legat de dotarea cu echipament de protecfie a personalului

serviciilor voluntare pentru situafii de urgenfi, care respectd normativele in vigoare,

aga cum sunt detaliate mai jos, qi anume:

a) $ef serviciu:
1. costum de protecfie tip pompier;
2. cizml.scurtd din piele cu brant metalic;

3. casci de protecfie cu vizor;
4.brdu pompier (centuri de siguran!5);
5. mAnugi de protecfie.

b) Membrii echipelor specializate de stins incendii:
1. costum de protecfie tip pompier;
2. cizmd scurtd din piele cu bran! metalic;

3. cascd de protecfie cu vizor;
4.brilu pompier (centurd de siguranfi);
5. mAnugd de protecfie.

c.) Echipa specializatd de stins incendii
1. furtun de tip C (min. l2bar);
2.feavd. de refulare - tip TURA-P cu racord tip C;

3. aparat de respirat autonom cu aer comprimat gi presiune pozitivd;

4. lanternd;
5. hidrant portativ cu cheie.

Echipamentele de proteclie individuald vor fi conforme standardelor legale in
vigoare, 9i anume:
EN469:2005+AI:2006 - imbracdminte de protecfie pentru pompieri. Cerinle de

performanfd pentru imbricdmintea de protecfie pentru lupta impotriva incendiilor.

EN443:2008 - Cdgti pentru lupta impotriva incendiilor in clddiri 9i in alte structuri.

8N1509:2012 - lncdlldminte pentru pompieri.
EN659:2008+AI:2008 - Minugi de proteclie pentru pompieri.
EN358:2000 - Echipament individual de protecfie pentru pozifionare in timpul
lucrului gi prevenirea cdderilor de la indltime.
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Cqtegoria B ,

t 

. 
,,, ChOttuieti etigibile legate de dotarea spaliilor aferente serviciului

'..1 , sifualii de urgenfd.

:' - 1. stafie de emisie-recepfie mobil;
2. alarmi;
3. sirend exterior.

A'tl. 7. Cheltuieli neeligibile:
1,. impozite gi taxe fiscale;

2. cosfuri de intrefinere;
3. materialeconsumabile;
4. autospeciale;

5. cosful meselor de lucru, scaunelor, telefonului fix, calculatoarelor si
imprimantelor.

Art. 8. Criterii de selecfie a cererilor de finantare:
(1) Comisia de evaluare va verifica dacd documentalia depusi este completd qi

corect intocmiti.
(2) in cazulin care proiectul este considerat eligibil, va fi declarat cAqtigdtor gi

se va aproba finanlarea in ordinea depunerii, pAnd la epuizarea sumei totale alocate
pentru anul respectiv.

(3) Decizia comisiei de evaluare va fi comunicatd solicitantilor, prin grija
secretarului comisiei.

(4) Finanfarea se acordd in baza unui acord de asociere care se incheie pe o
perioadd de cel mult 6 luni, fird a depdgi data de 10 decembrie a anului curent.

Art.9. Documentele necesare intocmirii cererii de finantare:
a) Formular de solicitare a subvenfiilor, conform anexei nr. L.

b) HotirArea consiliului local privind participarea la program, care sd conlini in
mod obligatoriu:

- denumirea programului, respectiv "Programul judefean privind dotarea
personalului gi spafiilor aferente serviciilor voluntare pentru situafii de urgen{i
din subordinea consiliilor locale comunale" in perio ad,a 202'1,-2024;

- titlul proiectului pentru care se solicitd sprijinul financiar din cadrul
programului judefean;

- asigurarea cofinanfdrii in proporfie de cel pufin 50%;

- aprobarea modelului Acordului de asociere.

c) Memoriu justificativ semnat de primarul unitdfii administrativ-teritoriale
participante in care se va specifica obligatoriu urmdtoarele:

- datele generale;

- necesitatea si oportunitatea proiectului;
- datele de identificare a imobilului in care functioneazdlva funcfiona serviciul

voluntar;
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.' i r:,costuri gstimative ale proiectului;

- durata estim4tivd a finalizdrii proiectului;. ri..

programulur.
d) HotirArea consiliului local de infiinfare a serviciului voluntar, organigrama si

numdrul de personal al serviciului voluntar, regulamentul de organizare; contracte

de colaborare; tabel nominal cu personalul, in functie de structurile din care face

parte; tabel cu materiale gi tehnicd de interventie existente in dotare; documente care

atestd definere4 inbazaunui titlu valabil, a dotXrii serviciului voluntar.
e) Oferte de pre! pentru bunurile ce urmeaz6, afi achizifionate.

0 Situafia activitdtilor preventive desfdgurate de serviciul voluntar pentru situafii de

urgenfi al localitdfilor (numir de controale efectuate la gospoddriile populafiei, la

operatorii economici gi institulii din subordinea consiliului local).

g) Declarafie pe proprie rispundere a reprezentantului legal al solicitantului,
conform anexei rrr. 2, din care sd rezulte ci bunurile aferente sprijinului financiar
sunt decontate numai la Consiliul Judefean Covasna.

Art. 10. Modul de acordare a spriiinului financiar
(1) Sprijinul financiar se acordd in condiliile decontdrii ulterioare a

cheltuielilor.
(2) Beneficiarii rdspund de organizarea gi derularea procedurilor de atribuire a

contractelor de furnizare, in conformitate cu prevederile legale, precum gi de modul
de utilizare a sumelor alocate prin program potrivit destinaliei pentru care au fost
alocatesunt 9i sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea gi legalitatea datelor
prezentate.

(3) Beneficiarul igi asumd integral rdspunderea pentru prejudiciile cauzate

terfilor din culpa sa pe parcursul implementirii proiectului, in conformitate cu

prevederile legislaliei nalionale relevante.
(4) Beneficiarul trebuie sX pdstreze toatd documentalia legati de

implementarea proiectului inclusiv inventarul asupra bunurilor dobAndite prin
finanlare, conform legislagiei in vigoare.

(5) Dupd receplia bunurilor, beneficiarul va inainta decontul sprijinului
financiar cdtre Consiliul Judefean Covasna spre aprobare.

(6) Pentru solicitarea sprijinului financiar din partea Consiliul Judelean
Covasna vor fi depuse urmdtoarele documente:

a) Adresd de solicitare a decontului cu numdr de inregistrare;
b) Formular de decontare completat - atAt pentru sprijinul financiar acordat,

cAt 9i pentru aportul propriu, care include gi enumerarea dotdrilor achizifionate;

conform anexei nr. 3;

c) Fotografii de documentare a dotdrilor achizifionate.
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(7) Formularul de decontare va fi insotit de urmdtoarele
xerocopie, avAnd gtampila gi semndfura beneficiarului, cu
confbrmitate cu. originalul" :

a) factur5 gi brdin de platd sau chitanld fiscal5,

,-)

materiale/bunuri, emise pe numele beneficiarului sprijinului financiar;
b) extras de cont pentru justificarea pldfii;
c) copia contractelor de achizilii publice, inclusiv actele adilionale incheiate,

dacd este cazul;
d) anunful de atribuire, dupl. caz;

e) proces-verbal de receplie a dotirilor;
f) foaia de inventar a bunurilor achizifionate.
(S) ln urma verificdrii cheltuielilor eligibile se va vira suma reprezentAnd

sprijinul financiar acordat in contul bancar specificat in cererea de finantare.
(9) in cazul renunlirii la sprijinul financiar se va depune o cerere care va

contine solicitarea incetirii acordului de asociere gi renunldrii la sprijinul financiar.
(10)in urma verificirii cheltuielilor eligibile se va vira suma reprezentAnd

sprijinul financiar acordat in contul bancar specificat in cererea de finanfare.

Art. 11. Perioada de desfiEurare a programului
Programul se va desfigura in perioada2l21, -2024.

Art.!2. Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantd din prezentul ghid.
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