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REGULAMENT
pentru acordarea titlului ,,SALVATORUL ANULUI”
Art.1
Prin prezentul regulament Asociaţia Pompierul Arad numită în continuare APA
doreşte să recompenseze membrul/membrii APA care s-au remarcat în mod deosebit în
operaţiunile de căutare-salvare pe timpul intervenţiei.
Pentru a cinsti memoria membrului APA Cristian Căpuşan decedat în 2011 titlul
,,SALVATORUL ANULUI” va purta numele acestuia.
Art. 2
Pentru a putea fi nominalizat la titlul de ,,SALVATORUL ANULUI” trebuie
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) Persoana nominalizată să fie membru APA;
b) Să fi participat la cel puţin o intervenţie în situaţii de urgenţă (incendii,
inundaţii, etc. inclusiv asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare) inclusiv
în timpul liber unde să fi contribuit în mod direct la căutarea/salvarea
unei/unor persoane care să fie în pericol iminent din cauza manifestării
tipurilor de risc asociate situaţiei de urgenţă iar intervenţia să-i pună viaţa în
pericol.
c) Intervenţia menţionată la pct. b) trebuie să fi avut loc în perioada aprilie (anul
trecut) - martie (anul curent) inclusiv;
d) Să poată aduce dovezi ale acţiunii de căutare-salvare menţionată la pct. b)
(fotografii, filmări, mărturii ale membrilor echipei/echipajului sau alt personal
din serviciile de urgenţă participant la intervenţia respectivă).
Art. 3
Prezentarea candidaturii membrului / membrilor APA la titlul de ,,SALVATORUL
ANULUI” se va face de către comandantul subunităţii unde îşi desfăşoară activitatea
membrul/membrii APA respectiv(i). Dacă în perioada de timp scursă de la intervenţia pentru
care membrul respectiv a fost nominalizat şi momentul prezentării candidaturii, membrul
APA a fost mutat în altă subunitate din cadrul ISU Arad , candidatura sa va fi susţinută de
comandantul subunităţii unde acesta activa în momentul intervenţiei.
Art. 4
(1) Prezentarea candidaturii de către comandantul subunităţii va fi făcută în faţa
Consiliului Director al APA de regulă în luna martie. Dintr-o singură subunitate
(detaşament,secţie) poate fi nominalizată o singură persoană sau o singură echipă/echipaj.
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(2) În cazul în care nu există situaţii de membri APA care să îndeplinească condiţiile
pentru a fi nominalizaţi, titlul de ,,SALVATORUL ANULUI” nu va fi acordat în anul
respectiv.
Art. 5
Decizia privind acordarea titlului de ,,SALVATORUL ANULUI” va fi luată de
membrii Consiliului Director prin vot, titlul acordându-se candidatului/candidaţilor care au
obţinut cel mai mare număr de voturi. Un membru al Consiliului Director poate vota doar
pentru un singur candidat/echipă de candidaţi. În cazul egalităţii se reia votul între candidaţii
care au obţinut cel mai mare număr de puncte în primul tur.
Art. 6
Dacă în urma votului o echipă/un echipaj au primit cele mai multe voturi toţi membrii
echipei/echipajului vor primi titlul de ,,SALVATORUL ANULUI” iar premiul în echipament
sportiv va fi împărţit în mod egal între aceştia.
Art. 7
Membrul/membrii APA care au obţinut titlul de ,,SALVATORUL ANULUI” vor
primi o plachetă, o diplomă şi premii în obiecte sau bani. Valoarea financiară a premiilor în
echipament sportiv reprezintă 10% din valoarea cotizaţiei membrilor APA pe luna anterioară
acordării titlului.
Art. 8
Titlul ,,SALVATORUL ANULUI” însoţit de obiectele menţionate la art. 7 şi premiul
în echipament sportiv vor fi înmânate în cadru festiv, de principiu în ziua şi locaţie
desfăşurării Adunării generale ordinare a APA.
Art. 9
Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data adoptării sale de Adunarea
generală a APA.

Prezentul regulament a fost adoptat în cadrul şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei Pompierul
Arad în data de 15.04.2011.
Prezentul regulament a fost modificat în cadrul şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei Pompierul
Arad în data de 15.04.2014.
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