
Regulament Intern de Funcționare 
  

Termeni folosiți în prezentul regulament: 

·         ASV4x4, Asociație: Asociația Salvatorilor Voluntari 4x4 

·         R44: Rescue4x4 

·         AG: Adunarea generală 

·         CD: Consiliul Director 

·         Regulament: Regulament Intern de Funcționare 

·         Statut: Statutul Asociației Salvatorilor Voluntari 4x4 

·         CNC: Comitetul Național de Coordonare 

 

Capitolul 1 – Dispoziții generale 

Art. 1.1. Prezentul Regulament vine în completarea Statutului Asociația Salvatorilor Voluntari 4x4 și 
reglementează organizarea și desfășurarea activității interne a ASV4x4, precum și stabilirea aspectelor 

nereglementate sau insuficient detaliate prin Statutul Asociației. 

Art. 1.2. Dispozițiile prezentului Regulament Intern de Funcționare sunt obligatorii și se aplică tuturor 

membrilor, parte a Conducerii sau nu, indiferent de vechime sau contribuție la activitatea Asociației, 

pentru persoanele încadrate cu contract de munca, pe bază de convenții civile, colaboratori sau 

voluntarilor înscriși pentru a desfășura activități în cadru Asociației. 

Art. 1.3. Prezentul Regulament se adoptă și se modifică de către Consiliul Director, în conformitate cu 

prevederile Actului Constitutiv, Statutului Asociației și legislației în vigoare. Regulamentul se va 

interpreta și se va aplica în concordanță cu acestea. 

Art. 1.4. Asociația Salvatorilor Voluntari 4x4 se organizează și funcționează ca un serviciu public 

comunitar gratuit în conformitate cu prevederile legilor în vigoare, printre care cele referitoare  la 

intervenții în situații de urgență, apărarea împotriva incendiilor, protecția civilă, voluntariatului, precum 

și orice altă lege aplicabilă activității Asociației, Statutului Asociației și a prezentului Regulament, 

denumit mai jos ca Serviciul Rescue 4x4. 

 

Capitolul 2 – Membrii 

Conform statutului există 4 tipuri de membri: fondatori, onorifici, asociați, simpatizanți. 
Art. 2.1 Conform statutului, persoanele care doresc să devină membrii asociați (Art. 19.1 din Statut) sunt 

admiși de către Adunarea Generală a Asociației în urma completării unei cereri de adeziune, iar membrii 

simpatizanți (Art. 20.2) sunt admiși de către Consiliul director, în urma completării unei cereri de 

adeziune. Statutul de membru al platformei Rescue4x4.ro nu aduce automat și obligatoriu Statutul de 

membru al Asociației. 

Art. 2.2. Cererile de adeziune pentru a deveni membri asociați sau simpatizanți pot fi trimise și în format 

electronic (email sau prin intermediul platformei Rescue4x4.ro sau ASV4x4.ro), împreună cu o poză a 

cărții de identitate sau al unui act de identificare valid (pașaport), din care să reiasă numele complet și 
codul numeric personal. 

Art. 2.3. Cererea de dobândire a calității de membru asociat va fi dezbătută și validată de către Consiliul 

Director, care va trimite soluția către Adunarea Generală, urmând ca AG să o admită sau să o respingă. 



Validarea cererii se face cu votul majorității simple a CD. Calitatea de membru asociat și vechimea încep 

din momentul validării cererii de către CD. Până la admiterea de către AG, membrii validați de către CD 

au toate drepturile și obligațiile în conformitate cu Statutul Asociației. 

Art. 2.4 Membrilor asociați validați de către CD li se va comunica decizia în termen de 30 de zile de la 

data validării de către CD. 

Art. 2.5 Membrilor simpatizanți admiși de către CD li se va comunica decizia în termen de 30 de zile de la 

data validării de către CD. 

Art. 2.6. Membrilor asociați admiși de către AG li se va comunica decizia în termen de 30 de zile de la 

data admiterii de către AG. 

Art. 2.7. Comunicarea validării sau admiterii se va face prin email sau telefon de către Secretarul General 

al Consiliului Director sau al unei alte persoane desemnate de acesta. 

Art. 2.8. Fiecare membru al asociației, indiferent că este membru fondator, onorific, asociat sau 

simpatizant, va primi o legitimație pe care vor apărea în mod obligatoriu următoarele date și elemente 

de identificare: poza tip buletin/pașaport a membrului, numele complet, funcția și/sau calitatea de 

membru, serie și număr legitimație, codul numeric personal, valabilitatea/data de expirare a legitimației, 

precum și un element de siguranță (sigiliu/element holografic). 

Art. 2.9 În caz de nerespectare a Statutului, Regulamentului asociației, a hotărârilor Adunării Generale 

precum și a dispozițiilor Consiliului Director, membrii asociației pot fi sancționați. Sancțiunile sunt 

aplicate de președintele asociației sau în lipsa acestuia de ceilalți membrii ai Consiliului Director, cu votul 

a 2/3 a Consiliului Director, la propunerea membrilor asociați, a membrilor Consiliului Director. 

Sancțiunile ce pot fi aplicate sunt următoarele: a. Avertisment; b. Prestarea unor servicii în beneficiul 

asociației; c. Privarea de unele drepturi pe o perioadă limitată; d. Excluderea care poate fi definitivă sau 

temporară. 

Art. 2.10. În urma unor abateri grave, Consiliul Director poate propune Adunării Generale, cu votul a cel 

puțin 2/3 din numărul membrilor prezenți, dar nu mai puțin de jumătate din numărul total al membrilor 

CD, excluderea definitivă a unui membru asociat. Din momentul votului de excludere a Consiliului 

Director și până la votul Adunării Generale, excluderea este temporară și atrage suspendarea drepturilor 

și obligațiilor pe care le are membrul asociat. 

 

Capitolul 3 – Cotizația și Taxa de înscriere 

Art. 3.1. Conform statului, art. 21.1 și 21.2, cotizația anuală propusă de către Consiliul Director și 
adoptată prin hotărâre de Adunarea Generală este de 0 (zero) lei pentru anul 2018 și de 60 de lei pentru 

anul 2019. 

Art. 3.2. Taxa de înscriere este stabilită prin hotărârea Consiliului Director și este de 50 lei, conform 

hotărârii Consiliului Director. 

Art. 3.3. Taxa de înscriere și cotizația se plătesc prin transfer bancar, în contul asociației deschis la bancă. 

La efectuarea plății, membrul trebuie să menționeze expres în detaliile transferului destinația sumei și 
numele membrului pentru care se face plata, dacă acesta este diferit de persoana care face plata. 

Exemplu: „Înscriere și cotizație 2019”, „Cotizație 2019 ION IONESCU”. 

Art. 3.4. Orice sumă suplimentară sau lipsa mențiunii scopului transferului, vor fi considerate donații. 
 

 

 



Capitolul 4 – Consiliul Director 

Art. 4.1. Consiliul Director, conform statutului, este organul executiv/administrativ al Asociației și este 

format din minim 3 și maxim 9 membri cu următoarea structură: președinte, vicepreședinte (minim 1, 

maximum 4), secretar general și membri (cel mult 6 persoane). Președintele, Vicepreședinții și Secretarul 

General și Membrii sunt aleși prin vot de către AG pentru o perioadă de 18 luni și sunt reeligibili. 

Art. 4.2. Consiliul Director se întrunește în ședință ordinară cel puțin o dată pe lună și în ședință 

extraordinară ori de cât ori este nevoie. Ședințele extraordinare pot avea loc și online, prin internet, 

folosind aplicații de audio/video conferință. 

Art. 4.3. Consiliul Director se poate completa, conform statului Art.12.2, până la maxim 9 membri, cu 

condiția păstrării numărului impar de membri. Completarea cu membri se face cu votul unanim al 

membrilor prezenți ai Consiliului Director, dar nu mai puțin de 2/3 din numărul total al membrilor sau a 

minim 3 membri dacă numărul membrilor CD este de 5. CD nu poate completa numărul de membri ai 

CD cu mai mult de 4 membri. Membrii cooptați în CD nu pot deține funcții precum Președinte, 

Vice-președinte și Secretar General. În cazul în care unul dintre membrii CD renunță la funcție, acesta va 

desemna un succesor, care va fi aprobat cu votul unanim a celorlalți membri ai Consiliului Director. 

Art. 4.4. În caz că se constantă, din diferite motive (excludere, demisie), că numărul total de membri ai 

Consiliului Director scade sub 3, Consiliul Director se consideră în incapacitate de funcționare și este de 

la sine dizolvat, urmând să se demareze procedura de alegeri anticipate în maximum 3 luni de la data 

constatării incapacității de funcționare a Consiliului Director. 

Art. 4.5. Consiliul Director se va ocupa și aproba realizarea de: grafică, logo grafic, legitimații, 
echipamente personalizate și alte materiale tipărite. 

Art. 4.6. CD propune AG înființarea de filiale în baza propunerilor sau autopropunerilor venite de la 

membrii asociați din alte orașe sau județe.  

Art. 4.7. CD realizează și adoptă organigrama asociației ce va face parte integrantă din acest regulament. 

Art. 4.8. CD primește propuneri de modificare a regulamentului și a statului și va propune AG 

modificarea statutului Asociației. 

Art. 4.9. La expirarea mandatului CD, membrii următorului CD vor fi aleși în cadrul AG prin vot. Mandatul 

CD se poate prelungi cu maximum 6 luni timp în care are obligația să organizeze alegeri conform 

statutului. 

Art. 4.10. CD poate desemna cel puțin o persoană, care poate fi și din afara Asociației, ce va avea rolul 

atragerii de fonduri și sponsorizări. 

Art. 4.11. CD va desemna și aproba funcționarea unui Dispecerat Național din care pot face parte atât 

membrii ai asociației, cât și persoane din afara asociației. CD poate decide angajarea cu contract de 

muncă part-time sau full-time a uneia sau mai multe persoane în Dispeceratul Național, pentru 

realizarea activității. 
Art. 4.12. CD va superviza elaborarea Manualului de Intervenții al Asociației. Acesta va conține elemente 

de minimă securitate și siguranță în timpul intervențiilor. CD va aproba Manualul de Intervenție și va 

deveni obligatoriu pentru toți membrii. CD se va preocupa în mod constant de îmbunătățirea, 

completarea și modificarea Manualului de Intervenție și va notifica toți membrii de aprobarea unui nou 

Manual de Intervenție actualizat. 

 

 

 



Capitolul 5 – Comunicarea între membri 

Art. 5.1. Membrii asociației vor putea comunica prin e-mail/telefon, mesagerie facebook, whatsapp, 

telegram sau alte mijloace. Exprimarea opiniilor și propunerilor se va face pe forumul platformei R44 la 

adresa https://comunitate.rescue4x4.ro sau email la adresa staff@rescue4x4.ro  . 

Art. 5.2. Toate notificările și propunerile făcute de membri către CD se fac în scris pe adresa de email 

staff@rescue4x4.ro . 

Art. 5.6 Procesele verbale ale întâlnirilor se pun la dispoziția membrilor într-un director accesibil online 

în format PDF, iar legătura de acces va fi publicată pe forumul R44, site-ul ASV4x4.ro și altele. Acestea 

vor fi semnate și ștampilate. 

 

Capitolul 6 – Filialele 

Art. 6.1. Conform statutului (art. 10.2 lit j și art. 24.8) AG aprobă înființarea de filiale propuse de CD. 

Propunerea pentru înființarea unei filiale trebuie să vină din partea a minim 5 membri asociați din 

județul sau localitatea respectivă. 

Art. 6.2. O filială județeană se poate constitui atunci când la constituire se adună minim 15 de membri 

asociați sau simpatizanți din județul respectiv. Activitatea filialei județene se va coordona de către un 

Comitet Coordonator format din minim 5 membri asociați din acel județ. 
Art. 6.3. O filială orășenească se poate constitui atunci când la constituire se adună minim 7 membri 

asociați sau simpatizanți din localitatea respectivă. Ea va fi condusă de către un Comitet Coordonator 

format din minim 3 membri asociați din localitatea respectivă. 

Art. 6.4. Filialele județene vor fi coordonate de către un Comitet Național de Coordonare, având cel puțin 

5 membri asociați și coordonatori din fiecare județ. 
Art. 6.5. Filialele orășenești dintr-un județ vor fi coordonate de către Comitetul Județean de Coordonare, 

având cel puțin 3 membri asociați și coordonatori din fiecare localitate. 

 

Capitolul 7 – Organizare, Funcționare și Coordonare 

Art. 7.1. Conducerea Asociației se realizează de către Consiliul Director conform Statutului Asociației. 

Art. 7.2. Coordonarea activității și intervențiilor asociației se realizează de către Comitete de Coordonare 

la nivel național, județean și orășenesc. 

Art. 7.3. Dispeceratul Național preia apelurile venite prin numerele de solicitare a asistenței (0377 779 

000 – număr public de solicitare asistență sau prin numărul de telefon alocat special instituțiilor 

partenere). Dispeceratul se va ocupa de gestionarea incidentelor venite prin intermediul platformei 

Rescue4x4.ro sau a adresei de email sos@rescue4x4.ro. Persoanele care fac parte din Dispeceratul 

Național vor face parte automat din Comitetul Național de Coordonare și vor putea face parte și din cele 

regionale, județene sau orășenești. Activitatea se va realiza în baza procedurilor Dispeceratului Național. 

Art. 7.4. Comitetul Național de Coordonare, denumit în continuare și CNC, se va preocupa de 

coordonarea incidentelor la nivel național. Din cadrul acestui comitet vor face parte membrii 

coordonatori desemnați de către Consiliul Director și minim 3 membri din fiecare județ. Atunci când 

într-un județ există o filială județeană înființată, cei 5 membri asociați vor face parte automat din 

Comitetul Național de Coordonare. Pentru a putea face parte din CNC, membrul trebuie să aibă la activ 

un minim de 3 intervenții și să fie membru de drept al Asociației. 

Art. 7.5. Comitetul Județean de Coordonare, denumit în continuare și CJC, se va preocupa de 

coordonarea incidentelor la nivel județean și va avea minim 5 membri. Din cadrul acestui comitet vor 



face parte membrii coordonatori desemnați să activeze în cadrul Comitetului Național de Coordonare, 

membrii asociați care au înființat filiala - dacă este cazul. Membrii Dispeceratului Național pot face parte 

din Comitetele Județene de Coordonare. Un membru CJC al unui județ nu poate face parte din CJC al 

altui județ. 
Art. 7.6. Comitetul Orășenesc de Coordonare, denumit în continuare și COC, se va preocupa de 

coordonarea incidentelor la nivel de localitate și va avea minim 3 membri. Din cadrul acestui comitet pot 

face parte membrii coordonatori desemnați să activeze în cadrul CNC sau CJC, membrii asociați care au 

înființat filiala orășenească. Membrii Dispeceratului Național pot face parte din Comitetele Orășenești de 

Coordonare. Un membru COC al unui oraș nu poate face parte din COC al altui oraș. Un Comitet 

Orășenesc de Coordonare poate exista doar dacă există filială orășenească înființată. 

Art. 7.7. Comunicarea pentru transmiterea informațiilor privind incidentele, precum și gestionarea 

incidentelor și a intervențiilor între membrii Dispeceratului Național și Comitetele de Coordonare (CNC, 

CJC, COC), se va realiza prin intermediul aplicației Telegram. 

Art. 7.8. Coordonarea membrilor la un incident/intervenție se va realiza prin intermediul grupului de 

Whatsapp de Coordonare Intervenții din județul respectiv, denumite „Rescue4x4 CI NUME-JUDEȚ”. În 

cazurile în care se organizează acțiuni și intervenții ce implică deplasarea pe teritoriul mai multor județe 

se va activa și folosi grupul Whatsapp denumit „Rescue4x4 Grup Operativ”. Municipiul București și 
județul Ilfov sunt considerate ca un singur județ, denumit prescurtat BIF. De exemplu, coordonarea 

intervențiilor din zona București-Ilfov se realizează folosind grupul de coordonare intervenții Whatsapp 

denumit „Rescue4x4 CIBIF”. 

Art. 7.9. Coordonarea între membrii coordonatori ai CNC/CJC/COC/dispecerat se va face și prin 

intermediul stațiilor de comunicare radio fixe/mobile sau portabile disponibile. În cazul disponibilității 
stațiilor de mobile de comunicare TETRA, autoritățile partenere vor putea să ne alerteze prin intermediul 

acestor stații, iar alertarea coordonatorilor să se facă prin intermediul acestor stații TETRA. 

Art. 7.10. Atunci când situație o impune și la o intervenție participă mai multe mașini/echipaje, fiecare 

intervenție va avea un coordonator desemnat din rândul membrilor care participă la intervenție. În cazul 

în care la locul acțiunii/intervenției nu se poate ajunge la un consens privind coordonatorul intervenției, 

acesta va fi desemnat pe linie ierarhică de jos în sus în următoarea ordine: COC, CJC, CNC. În cazuri 

deosebite de incapacitate de comunicare cu coordonatorul intervenției, comitetul de coordonare 

superior poate desemna un nou coordonator din rândul membrilor ce participă la intervenție. Rolul 

coordonatorului unei acțiuni/intervenții este acela de a păstra legătura dintre comitetul de coordonare 

superior și membrii echipei ce acționează la fața locului. 

Art. 7.11. Atunci când se participă la o acțiune/intervenție solicitată de una din instituțiile partenere, 

comunicarea și coordonarea acestora se va face conform protocolului și procedurilor în vigoare cu 

respectiva instituție. În cazul lipsei unor proceduri de coordonare și cooperare cu respectiva instituție, se 

vor folosi cele din acest regulament. 

 

Capitolul 8 – Organizarea de  acțiuni de patrulare și intervenții în condiții de vreme severă, situații 
speciale și de urgență. 

Art. 8.1. În cazul codurile de vreme severă emise de Administrația Națională de Meteorologie precum 

cele de viscol, ninsori, polei, inundații, precum și în alte situații speciale și de urgență, calamități, 
dezastre naturale, comitetele de coordonare au obligativitatea să pre-alerteze membrii din fiecare județ 
și localitățile afectate în vederea organizării de acțiuni de patrulare preventivă pe drumurile naționale, 



județene, comunale sau alte categorii de drumuri desemnate, în zonele cele mai afectate de aceste 

fenomene. 

Art. 8.2. În cazul codurilor de vreme severă  Membrii coordonatori parte din CNC, CJC sau COC au 

obligativitatea să intre în contact cu autoritățile județene/locale (ISU, Poliție, Jandarmi, Ambulanță etc) și 
să-i informeze de disponibilitatea echipelor de intervenție a asociației precum și de activitățile de 

patrulare preventivă. 

Art. 8.3. Activitatea de patrulare preventivă se va face în formații cu minim 2 mașini pregătite 

corespunzător, conform unui plan de patrulare realizat de coordonatori. Fiecare formație va avea un 

coordonator care va conduce activitatea de patrulare și va raporta către comitetele de coordonare 

superioare. 

Art. 8.4. La sfârșitul fiecărei activități de patrulare coordonatorul formației de patrulare va întocmi un 

raport al acesteia în termen de 24 de ore de la momentul finalizării acțiunii și a altor intervenții la care 

acesta participă. 

 

Capitolul 9 – Participarea la acțiuni și intervenții 
Art. 9.1. Fiecare membru care participă la intervenții o va face în condițiile legilor în vigoare și cu 

respectarea tuturor normelor de siguranță și securitate, inclusiv cele minime specificate în Manualul de 

Intervenții. 
Art. 9.2. Deplasarea către locul intervenției/acțiunii se face respectând codul rutier (OUG195/2002) și a 

celorlalte legi în vigoare, în maximă siguranță. 

Art. 9.3. Utilizarea luminilor de avertizare/semnalizare luminoasă se vor face conform OUG195/2002. 

Astfel, singura culoare permisă pentru avertizarea/semnalizarea luminoasă este cea 

(galbenă/portocalie). În timpul deplasării către o intervenție, este interzisă folosirea luminilor de 

avertizare luminoasă. 

Art. 9.4. Luminile de avertizare luminoasă se vor folosi în timpul intervenției, în momentele de staționare 

pe partea carosabilă în vederea pregătirii intervenției, sau în momentele și situațiile de patrulare 

preventivă atunci când vizibilitatea scade sub 50 de metri sau există un pericol iminent de care ceilalți 
participanți la trafic trebuie să fie alertați. 
Art. 9.5. Comunicarea în timpul intervenției se va face prin intermediul următoarelor sisteme, în funcție 

de disponibilitatea lor: 

1.       Sistem de comunicare radio privat (frecvență închiriată ANCOM), denumite și „Stații Tactice” 

2.       Stații radio de comunicare liberă „CB” în 27 MHz, canal 9. 

3.       Stații radio de comunicare liberă „PMR” în 446 MHz, canal 1, fără alte setări. 

4.       Aplicația pentru Android/iOS CBTalk (by Midland) pe grup canal 9. 

5.       Grupul de Coordonare Whatsapp. 

Art. 9.6. În timpul intervențiilor ( indiferent de natura acestora ), deplasării către intervenții, activităților 

de patrulare preventivă, membrii participanți au obligația să distribuie în timp real locația lor pe grupul 

de WhatsApp de coordonare intervenții sau grupul operativ, astfel încât coordonatorii să poată urmări 

poziția acestora în timp real. 

Art. 9.7. Atunci când membrii asociației participă la acțiuni/intervenții comune împreună cu alte instituții 
partenere și sistemul de comunicare TETRA este disponibil, cel puțin un coordonator membru al CNC, 

CJC sau COC care deține o stație de comunicare mobilă TETRA trebuie să se deplaseze la locul 

acțiunii/intervenției pentru a prelua coordonarea intervenției și de a păstra comunicarea cu autoritățile 



și membrii comitetelor de coordonare prin intermediul stațiilor mobile TETRA. Membrii CNC/CJC/COC 

vor decide cine se va deplasa la aceste acțiuni/intervenții din partea membrilor CNC/CJC/COC ce au în 

dotare stație TETRA în funcție de distanță și disponibilitate. 

  

 

 

Aprobat astăzi , 09.02.2019 
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Vicepreședinte - Paul Dorneanu 

 

Secretar general - Constantin Brasoveanu  


