ATRIBUTII GENERALE
Criterii generale
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta este o structura specializata, cu o dotare
specifica care se constituie în subordinea consiliului local, destinat sa execute activitati de
prevenire, monitorizare si gestionare a situatiilor de urgenta în sectorul de competenta,
asigura coordonarea de specialitate a activitatilor de aparare împotriva incendiilor si de
protectie civila, îndeplineste atributiile de prevenire a riscurilor producerii unor situatii de
urgenta, prin activitati de îndrumare si control, intervine în timp oportun pentru limitarea
sau înlaturarea consecintelor situatiilor de urgenta si sa efectueze actiuni de ajutor si
salvare a oamenilor si a bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte
structuri abilitate pentru asemenea situatii.
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta îsi îndeplineste atributiile legale într-un
sector de competenta stabilit cu acordul Inspectoratului pentru situatii de urgenta "Anghel
Saligny" al judetului Vrancea.
Sectorul de competenta cuprinde obligatoriu teritoriul localitatii.
Constituirea si dimensionarea structurilor serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta
se face pe baza urmatoarelor criterii:
a)tipurile de risc identificate în sectorul de competenta;
b)clasificarea localitatilor din punct de vedere al riscului;
c)numarul de locuitori din sectorul de competenta;
d)caile de comunicatii rutiere si gradul de practicabilitate a acestora;
e)sursele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor;
f)suprafata sectorul de competenta;
g)masurilor stabilite în Planul de analiza si acoperire a riscurilor, Planul de interventie (de
raspuns) în functie de riscurile identificate în sectorul de competenta, planul de
cooperare, Planul de evacuare în caz de urgenta;
Înfiintarea, extinderea sau restrângerea activitatii, precum si desfiintarea unui Serviciu
voluntar pentru situatii de urgenta se face numai cu avizul Inspectoratului pentru situatii
de urgenta "Anghel Saligny" al judetului Vrancea.
ARIBUTII GENERALE ALE SERVICIULUI
Executa, cu forte proprii sau în cooperare, operatiuni si activitati de înstiintare, avertizare,
alarmare, alertare, recunoastere, cercetare, evacuare, adapostire, cautare, salvare,
descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenta medicala de urgenta, stingere a
incendiilor, depoluare, filtrare si transport de apa, iluminat, protectie a bunurilor
materiale, mediului si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru
supravietuirea populatiei afectate si alte masuri de protectie a cetatenilor in caz de situatii
de urgenta;
a)Participa cu formatii de interventie/solicita sprijinul altor forte stabilite si aprobate
pentru/la interventii în sectorul/în afara sectorului de competenta;
b)Desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea
regulilor si masurilor de aparare împotriva incendiilor si de protectie civila;
c)Verifica modul de aplicare a normelor, dispozitiilor, instructiunilor si masurilor care
privesc apararea împotriva incendiilor si protectia civila, în sectorul de competenta;

d)Executa actiuni de interventie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului
ajutor si protectia persoanelor si a bunurilor periclitate de incendii;
e)Acorda ajutor, în conditiile legii, persoanelor a caror viata este pusa în pericol în caz de
explozie, inundatii, alunecari de teren, accidente, precum si în caz de dezastre.
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SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PROGRAM DE MĂSURI
privind activitatea preventivă şi de intervenţie desfăşurată de serviciul voluntar
pentru
situaţii de urgenţă din comuna Urechesti pentru anul 2011
I. OBIECTIVE
1. Determinarea îndeplinirii obligaţiilor legale de către autorităţile administraţiei publice
locale în domeniu! situaţiilor de urgenţa;
2. Consolidarea capacităţii autorităţilor administraţiei publice locale pentru prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă, protecţia populaţiei şi a comunităţilor umane împotriva
efectelor acestora;
3. Creşterea nivelului de dotare cu tehnică pentru intervenţie a serviciilor voluntare,
respectiv implicarea activă a serviciilor voluntare în desfăşurarea de activităţi de prevenire
a situaţiilor de urgenţă;
4. Asigurarea pregătirii de specialitate atît a personalului din cadrul componentei
preventive a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă cât şi a personalului care
compune formaţiile de intervenţie din cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de
urgenţă:
5. Reducerea cu 10% a numărului de incendii la gospodăriile populaţiei şi a victimelor
rezultate din acestea.
II. ACŢIUNI ŞI MĂSURI
a) Planificarea şi desfăşurarea de activităţi specifice ia niveiul localităţii care să aibă ca
principal scop îndrumarea efectivă a membrilor compartimentului de prevenire din
serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Perioada: lunar
Răspund: Consiliul Local
Primarul

Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
b)Efectuarea demersurilor necesare pentru asigurarea fondurilor necesare participării
specialiştilorcompartimentului pentru prevenire la cursurile de pregătire organizate de
Inspectoratul pentru Situaţii deUrgenţă "Maior Constantin Ene" al Judeţului Bacău,
conform O.M.l.R.A. nr. 483/2008 privindorganizarea şi desfăşurarea programelor de
pregătire a specialiştilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru
situaţii de urgenţă din judeţul Bacău.
Perioada: lunar
Răspund: Consiliul Local
Primarul
c) Împărţirea satelor aparţinătoare în sectoare de competenţă şi repartizarea pentru control
compartimentului de prevenire al serviciului voluntar pentru situaţii de urgentă;
Perioada: ianuarie
Răspund: Consiliul Local
Primarul
Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
d) Planificarea, organizarea şi efectuarea controalelor de prevenire la gospodăriile
populaţiei, primăvara, toamna şi în perioadele secetoase, cu consemnarea în carnetele de
control a constatărilor tăcute pe teren. La acţiunea de control preventiv vor participa şeful
serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi membrii compartimentului de prevenire.
Perioada: martie - mai, septembrie - noiembrie
Răspund: Primarul
Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
Membrii compartimentului de prevenire
e) Planificarea, organizarea şi efectuarea controalelor de prevenire la unităţile de
învăţământ, premergător începerii anului şcolar şi sezonului rece. cu încheierea unei note
de control. La acţiunea de control preventiv vor participa şeful serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă şi membrii compartimentului de prevenire
Perioada: august - septembrie, noiembrie - decembrie

Răspund: Primarul
Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
Membrii compartimentului de prevenire
f) Planificarea, organizarea şi efectuarea controalelor de prevenire la unităţile de cult şi
cultură, o dată pe an, în preajma sărbătorilor, cu încheierea unei note de control. La
acţiunea de control preventiv vor participa şeful serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă şi membrii compartimentului de prevenire
Perioada: aprilie - decembrie
Răspund: Primarul
Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
Membrii compartimentului de prevenire
g) Planificarea, organizarea şi efectuarea controalelor de prevenire la operatorii economici
din subordinea consiliului local, o dată pe an sau la solicitarea acestora, cu încheierea
unei note de control. La acţiunea de controi preventiv vor participa şeful serviciului
voluntar pentru situaţii de urgenţă şi membrii compartimentului de prevenire
Perioada: conform graficului de control
Răspund: Primarul
Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
Membrii compartimentului de prevenire
h)Evaluarea rezultatelor controalelor de prevenire executate şi analiza lor în şedinţele
Consiliului Local.
Perioada: semestrial
Răspund: Primarul
Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
Membrii compartimentului de prevenire
i) Informarea. în scris, a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Maior
Constantin Ene" al Judeţului Bacău privind activităţile preventive desfăşurate de serviciile

voluntare pentru situaţii de urgenţă, respectiv:
- numărul de controale efectúale Ia gospodăriile populaţiei şi la operatorii economici şi
instituţii din
subordinea Consiliului Local:
- numărul de activităţi de informare preventivă a populaţiei
- număr de deficienţe constatate din controalele efectuate,
- numărul de sancţiuni contravenţionale constatate de serviciul voluntar pentru situaţii
de urgenţă şi aplicate de primar
Perioada: mai - octombrie
Răspund: Primarul
Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
Membrii compartimentului de prevenire
j) Supravegherea şi patrularea preventivă de către membrii compartimentului de prevenire
în perioadele secetoase, cu risc ridicat de producere a incendiilor. îndeseobi în sezonul de
primăvară (igienizare curţi, grădini, livezi, ardere nccontrolată de vegetaţie uscată, etc.) şi
cel de vară (arderea miriştilor), cu misiunea de a constata de la faţa locului dimensiunile
arderii, luarea măsurilor de supraveghere a arderii, existenţa mijloacelor iniţiale de
stingere şi pericolul pentru vecinătăţi, iar după caz. constatarea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor.
Termen: pe întreaga durată a perioadelor de risc
Răspund: Primarul
Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
Membrii compartimentului de prevenire
k)Organizarea serviciului de patrulare în interiorul localităţii şi satele aparţinătoare în
perioadele secetoase sau cu condiţii meteo nefavorabile (vânt puternic, furtuni, calamităţi
naturale).
Termen: pe întreaga durată a perioadelor de risc
Răspund: Primarul

Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
Membrii compartimentului de prevenire
I) Determinarea şi motivarea cetăţenilor de a-şi procura mijloace iniţiale de stingere
(lopeţi, găleţi, târnăcoape, mături, etc.) şi amplasarea lor în aşa fel încât să poată fi
folosite în caz de incendiu,
Termen: permanent
Răspund: Primarul
Şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
Membrii compartimentului de prevenire
m) Sprijinirea altor forme de stimulare a voluntariatului care sunt la nivelul deciziei
autorităţilor administraţiei publice locale şi exced prevederilor HGR nr. 1579/2005
(stimulente pentru încălzire sau distribuirea de lemne de foc. repartizarea de parcele de
pământ în folosinţă s.a.);
Termen: permanent
Răspund: Primarul
n) Sprijinirea activităţii de coşerit prin implicarea membrilor serviciilor voluntare sau a
persoanelor care beneficiază de ajutor social lunar în baza Legii nr. 416/2001 şi pentru
care prestează acţiuni sau lucrări de interes local.
Termen: permanent
Răspund: Primarul

MASURI DE PREVENIRE SEZONUL RECE
Pentru înlăturarea pericolului de incendiu care apare din cauza exploatării în condiţii
necorespunzătoare a sobelor sau a altor mijloace de încălzire, recomandăm respectarea
următoarelor măsuri specifice :
- se vor verifica cu atenţie sobele şi coşurile de evacuare a fumului, urmărindu-se ca
acestea să nu prezinte fisuri care să permită pătrunderea scânteilor şi incendierea
materialelor combustibile din apropiere ;
- coşurile de evacuare a fumului se vor tencui pe toată înălţimea lor în zona podului, iar la
trecerea prin planşee şi acoperişuri realizate din materiale combustibile, se vor izola faţă
de acestea prin îngroşarea până la 25 cm cu materiale incombustibile ;
- se vor asigura distanţe de siguranţă între materialele combustibile aflate în încăperi şi
mijloace locale de încălzire ( minim 50 cm pentru sobe cu acumulare de căldură şi 100
cm faţă de cele fără acumulare de căldură ) ;
- pardoseala combustibilă din faţa focarelor şi cenuşarelor sobelor se va proteja cu tablă
având dimensiunile de 50cm x 70 cm ;
- cenuşa se va evacua în locuri special amenajate şi numai după ce se vor stinge resturile
de jar ;
- este interzisă utilizarea sobelor fără uşiţe la focare sau cenuşare precum şi folosirea
lemnelor mai lungi decât vatra sobei ;
- nu lăsaţi copii nesupravegheaţi sau cu uşa încuiată în încăperi unde sunt în funcţiune
mijloace de încălzit ;
- nu aprindeţi focul în sobe cu benzină, gazolină sau alte lichide inflamabile şi nu
supraîncălziţi sobele pe timpul exploatării ;
- sobele fără acumulare de căldură se vor amplasa numai pe suport din material
incombustibil; de asemenea, în încăperile cu pereţi combustibili porţiunea de perete de
lângă sobă se va executa din zidărie care va depăşi marginile sobei cu minimum 50 cm pe
toate direcţiile .
O altă cauză frecventă de incendiu în acest sezon rece este reprezentată de exploatarea
necorespunzătoare a instalaţiilor electrice şi a aparatelor electrice de încălzire .
Se impune, de asemenea, respectarea urmatoarele măsuri elementare de siguranţă, în
vederea evitării apariţiei unui incendiu:
- nu suprasolicitaţi circuitele electrice prin conectarea mai multor consumatori decât cei
prevăzuţi pentru instalaţia respectivă ;
- nu utilizaţi siguranţe supradimensionate în tablourile de distribuţie a energiei electrice ;
- nu folosiţi instalaţii şi consumatori electrici în stare defectă ;
- nu realizaţi improvizaţii la instalaţiile electrice de orice fel ;
- pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor şi consumatorilor
electrici apelaţi numai la persoane autorizate ;
- este interzisă folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductorilor electrici
fără ştecăr, direct în priză ;
- nu utilizaţi consumatori de energie electrică (reşouri, radiatoare, fiare de călcat, etc.)
fără luarea măsurilor de izolare a acestora faţă de materialele combustibile din încăperi ;
- se interzice pozarea conductoarelor sau cablurilor electrice direct pe elementele
combustibile ale construcţiilor ;
- în cazul demolării parţiale a unei instalaţii nu lăsaţi neizolate capetele conductorilor
electrici ;
- nu utilizaţi veioze cu abajururi din materiale combustibile sau textile.
O altă cauză generatoare de incendiu, deloc de neglijat, este reprezentată de neregulile

îninstalarea şi exploatarea centralelor termice cu combustibil lichid sau gazos .
Pentru înlăturarea acestor deficienţe se vor respecta următoarele măsuri :
- montarea centralelor se va realiza numai de către personal autorizat ;
- coşurile de evacuare a fumului se vor realiza din materialele incombustibile, rezistente
la foc, la acţiunea corozivă a fumului şi a gazelor de ardere ;
- este interzisă depozitarea în centrala termică a combustibilului lichid ( excepţie făcând
rezervorul de consum zilnic ) precum şi a unor utilaje sau materiale ce nu au legătură cu
exploatarea acesteia .
Punerea în funcţiune a injectoarelor de combustibil lichid sau a arzătoarelor cu
combustibil gazos se va face cu respectarea strictă a regulilor de aprindere după cum
urmează :
- verificarea focarului în vederea depistării eventualelor scurgeri sau scăpări de
combustibil ;
- ventilarea focarului în vederea depistării eventualelor scurgeri sau scăpări de
combustibil ;
- ventilarea focarului şi canalelor de evacuare a gazelor înainte de punerea în funcţiune,
timp de 10 min. ;
- aprinderea se va efectua întotdeauna respectând principiul „gaz pe flacără ” .
Centralele termice vor fi dotate cu stingătoare de incendiu cu pulbere şi dioxid de carbon
şi spumă aeromecanică, în funcţie de natura combustibilului folosit .

REGISTRUL ISTORIC AL SERVICIULUI
VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE
URGENTA AL COMUNEI URECHESTI

-URECHESTI -2006

I.

ÎNFIINŢAREA (DESFIINŢAREA) SERVICIULUI VOLUNTAR
PENTRU SITUAŢII DE URGENTĂ AL COMUNEI URECHESTI.

a) Serviciul Voluntar pentru Situaţii de urgenta al comunei a luat fiinţă in baza
OMAI 718/ 2005 si pe baza Hotararii C.L.Urechesti nr 26 din 10.11.2005
b) Atributiile principale ale Serviciului Voluntar.
1. Atribuţiile compartimentului/ specialiştilor de prevenire :
- activităţi de informare publică privind cunoaşterea şi
respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva
incendiilor, precum şi modul de comportare a populaţiei
în diferite situaţii de urgenţă ( cutremur, inundaţii etc.) ;
- participa la activităţi de pregătire a elevilor şi studenţilor
pe linie de situaţii de urgenţă ;
- inventariaza si tin evidenta tuturor surselor de apă din raza
de competenţă necesare stingerii incendiilor ;
- stabilesc şi iau în evidenţă construcţiile cu risc seismic
ridicat;
- stabilesc zonele probabile a fi inundate şi a celor expuse
la alunecări de teren;
- monitorizeaza permanent zonele turistice şi de agrement ce
prezintă pericol de incendii (păduri, lacuri, păşuni) ;
- inventariaza şi menţin în stare de operativitate spaţiile de
adăpostire;
- menţin în stare de operativitate sistemul de înştiinţarealarmare a localităţii ;
- identifica şi monitorizeaza obiectivele cu risc ridicat ;
- verifica modul de aplicare a dispoziţiilor, instrucţiunilor şi
măsurilor care privesc situaţiile urgenţă.
2. Atribuţiile formaţiilor de intervenţie

1. - Atribuţiile echipajelor / grupelor de intervenţie
- participa efectiv la acţiunile de stingere a incendiilor şi de
salvare a populaţiei şi bunurilor materiale aflate în pericol ;
- înlătura operativ urmările efectelor incendiilor şi asigura
reluarea în cel mai scurt timp şi în condiţii de siguranta a
activităţilor ;
- identificarea surselor de alimentare cu apă, a căilor de acces şi
a obiectivelor care prezintă risc ridicat de incendiu, în zona de
competenţă ;
- întreţine permanent în stare de funcţionare şi de operativitate
a tuturor mijloacelor şi materialelor de intervenţie, precum
şi a echipamentului de protecţie din dotare ;
- pregătirea profesională prin participarea la exerciţii, aplicaţii,
convocări, cursuri de calificare şi atestare şi concursurile de
specialitate în conformitate cu planurile anuale ;
- participa la acţiuni de intervenţie în alte zone de competenţă
conform planurilor de cooperare cu localităţile învecinate ;
- asigura măsurile de securitate a populaţiei cu ocazia diferitelor
manifestări publice şi în alte ocazii la ordin ;
- participă la nevoie în sprijinul echipelor specializate pentru
limitarea, lichidarea şi întreţinerea efectelor produse de
calamităţi naturale şi catastrofe ;
- asigura alimentarea cu apă potabilă a populaţiei în situaţii de
urgenţă.
2.- Atribuţiile echipelor specializate
- participa efectiv la acţiunile de limitare, lichidare a urmărilor
efectelor dezastrelor şi de salvare a populaţiei şi bunurilor
materiale aflate în pericol ;
- întreţine permanent în stare de funcţionare şi de operativitate
a sistemului de înştiinţare –alarmare a localităţii, precum şi a
tuturor
mijloacelor,
materialelor
de
intervenţie,
a
echipamentului de protecţie din dotare ;
- pregătirea profesională continuă prin participarea la exerciţii,
aplicaţii, convocări, cursuri de calificare şi atestări în
conformitate cu planurile anuale ;
- identificarea căilor de acces şi a obiectivelor cu risc ridicat în
zona de competenţă ;
- acorda primul ajutor medical şi transportul răniţilor la cea mai
apropiata unitate sanitara ;
- executa înştiinţarea şi alarmarea populaţiei despre pericolul
aerian sau al dezastrelor;
- asigurarea evacuărea populaţiei şi a bunurilor materiale în caz
de dezastre;
- asigura vaccinarea populaţiei şi a animalelor în caz de
epidemii şi epizootii;
- salveaza populaţia de la înec în caz de inundaţii ;
- asigura logistica intervenţiilor;

- participa la nevoi în sprijinul grupei de stingere a incendiilor
pentru limitarea, lichidarea şi înlăturarea efectelor produse de
incendiu;
- participa la acţiuni de intervenţie în alte zone de competenţă
conform planurilor de cooperare cu localităţie învecinate
Atribuţiunile şefului echipei de înştiinţare, prealarmare ,alarmare.
- asigură operativitatea mijloacelor de înştiinţare şi alarmare existente la operatorul
economic, asigură introducerea semnalelor de înştiinţare şi alarmare a salariaţilor la
ordinul Şefului Celulei de Urganţă, sau la producerea unor situaţii de urgenţă.
- face propuneri inspectorului de protecţie civilă pentru perfecţionarea sistemului de
înştiinţare şi alarmare prin achiziţionarea unor noi mijloace moderne de înştiinţare şi
alarmare.
Atribuţiunile şefului echipei de cercetare observare.
- asigură înteţinerea mijloacelor de cercetare , observare din dotarea operatorului
economic.
- execută acţiuni de cercetare a raioanelor şi zonelor afectate de producerea unor situaţii
de urgenţă, şi raportează Şefului Celulei de Criză pabubele produse.
- să participe la activităţile de pregătire , exerciţii, alarmări, aplicaţii.
Atribuţiunile şefului grupei de deblocare salvare.
- să cunoască locul de muncă al fiecărui membru al grupei de deblocare- salvare, să
organizeze modalităţile de înştiinţare şi alarmare, să stabilească locurile de adunare şi
echipare a acestora.
- să participe la activităţile de pregătire , exerciţii, alarmări, aplicaţii.
- asigură starea de operativitate şi înteţinerea mijloacelor de deblocare – salvare.
Atribuţiunile şefului grupei de stins incendiu.
- conduce efectiv acţiunile de intervenţie la stingerea incendiilor, acţiunile de salvare a
oamenilor şi bunurilor materiale afectate de incendiu.
- desfăşoară activităţi preventive pe linia stingerii incendiilor în rîndul salariaţilor.
- organizează întreţinerea mijloacelor de stins incendiu .
- să participe la activităţile de pregătire , exerciţii, alarmări, aplicaţii împreună cu
membrii grupei de deblocare salvare.
Atribuţiunile şefului grupei de evacuare.
- cunoaşterea secţiilor, depozitelor predispuse a se evacua în cazul producerii unor
situaţii de urgenţă.
- organizează conduce şi îndrumă desfăşurarea evacuării, bunurilor materiale,
salariaţilor din locaţiile afectate.
- organizează, încadrează şi asigură funcţionarea punctelor de adunare , înbarcare,
debarcare.
- pregătirea şi instruirea salariaţilor privind cunoaşterea locurilor de adunare după
evacuare, modul în care se execută evacuarea ,termene şi urgenţe.
Atribuţiunile şefului echipei medicale.
- acordarea primului ajutor medical salariaţilor afectaţi de producerea unor situaţii de
urgenţă şi transportul răniţilor la cea mai apropiată unitate spitalicească.
- asigură la nevoie vaccinarea salariaţilor în caz de epidemii sau epizotii.
Atribuţiunile şefului echipei logistice
- ţine evidenţa mijloacelor de transport din dotarea operatorului economic pentru
folosirea operativă în caz de evacuare a salariaţilor şi bunurilor materiale.

- identifică mijloacele financiare ,de cazare şi hrănire a salariaţilor ce se evacuiază.
- face propuneri Şefului Celulei de Urgenţă privind fondurile băneşti necesare
desfăşurării acţiunilor de intervenţie în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.
Sectorul de competenta al Serviciului Voluntar pentru Situatii de urgentă al
comunei Urechesti are o suprafata de 3333 ha cu un numar de 2882 locuitori, cu un
numar de 1730 gospodarii.
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei SURAIA la data
înfiintarii se subordoneaza Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si Consiliului
Local al comunei SURAIA.
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei SURAIA are
urmatoarele efective:
- sef serviciu =1
- compartiment prevenire =2
- sef formaţiuni de intervenţie=1
-subunitati interventie =40
II.
ORGANIZAREA ,INCADRAREA SI DOTAREA SERVICIULUI
a) Schema de organizare grafica si incadrarea nominal pe compartimente;
b) Dotarea cu tehnica si materiale;
- 1 ifron
- 1 statie Motorola fixa si 3 mobile
-1 drujba
- 6 instinctoare de stins incendiu
- 10 găleti pentru apă
- 10 cisme cauciucate
- 7 cazmale
-1 sirenă electrică de 5,5 kilowaţi
-1 sirena electronica 600 w
-4 telefoane mobile
III.PREGATIREA PERSONALULUI SERVICIULUI VOLUNTAR.
a)data inceperii anului de pregatire .01.03.2012
b)structura anului de pregatire.

STRUCTURA PREGĂTIRII
Pregătirea personalului de conducere din cadrul administraţiei publice locale cu
atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă
Personalului de conducere din cadrul administraţiei publice locale cu atribuţii
în managementul situaţiilor de urgenţă, execută pregătirea pentru dezvoltarea
cunoştinţelor şi deprinderilor de organizare şi conducere a aplicării măsurilor de protecţie

prevăzute în documentele operative, în mod deosebit in situaţii de dezastre, precum şi
pentru închegarea acţiunilor tuturor foţelor care intervin în astfel de situaţii.
Pregătirea sa va executa prin următoarele forme:
- cursuri de pregătire care se desfăşoară pe durata de 5 zile, cu scoaterea din
producţie, odată la 2-4 ani, la Centrul Zonal de Pregătire Bacău, conform planificării
primite de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă la care participă:
- preşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă (prefectul judeţului);
- vicepreşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă (preşedintele
consiliului judeţean);
- preşedinţii şi membrii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă conform
anexei nr.1
- personalul de specialitate de la instituţiile publice şi operatorii economici,
conform anexei nr.2
- 2 instructaje de pregătire, cu durata de 2-3 ore fiecare, organizate şi conduse
de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Anghel Saligny” al judeţului Vrancea, la care
participă preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi şefii centrelor
operative, conform anexei nr.3.
- participarea la aplicaţiile şi exerciţiile planificate conform anexei nr.4 şi 5 , in
vederea rezolvării situaţiilor şi sarcinilor trasate de organizatorii şi coducătorii acestor
activităţi sau ca invitaţi;
- studiu individual care se va desfăşura la locul de muncă, pe baza unei tematici
proprii .
Pregătirea comitetelor judeţean şi locale pentru situaţii de urgenţă, centrelor
operative, a pesonalului de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile şi
apărării împotriva incendiilor
Execută pregătirea pentru creşterea competenţei în organizarea şi conducerea
activităţilor din domeniul situaţiilor de urgenţă privind realizarea capacităţii operative,
pregătirea şi conducerea acţiunilor de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor
unor situaţii de urgenţă, cât şi pentru dezvoltarea pregătirii metodice privind organizarea
şi desfăşurarea procesului de pregătire a populaţiei, salariaţilor, elevilor, serviciilor de
urgenţă şi a tuturor foţelor care intervin în situaţii de dezastre .
Pregătirea se va executa prin următoarele forme:
- cursuri de pregătire;
- convocări de pregătire;
- antrenamente de specialitate;
- instructaje de pregătire;
- consfătuiri de pregătire;
- activităţi practic demonstrative;
- exerciţii şi aplicaţii;
- studiu individual.
Structura pregatirii este prezentată în anexa nr. 1 şi 2 ;
- verificare capacitãţii de intervenţie în caz de incendiu a serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţã constituit la nivelul localitãţii se executã cu ocazia controalelor
tehnice de specialitate desfãşurate de Inspecţia de Prevenire ;

Studiu individual se va desfăşura la locul de muncă, pe baza unei tematici
elaborată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ” Anghel Saligny” al Judeţului
Vrancea prin Inspecţia de prevenire.
Serviciile pentru situaţii de urgenţă voluntare vor desfăşura activităţile de
pregătire conform planului tematic şi graficului transmis de către Inspectoratul
pentru Situaţii de urgenţă « Anghel Saligny » al judeţului Vrancea.
Constituirea şi structura serviciilor de urgenţã voluntare se stabilesc
avându-se în vedere prevederile legale în vigoare.

Pregătirea salariaţilor şi populaţiei neincadrate în muncă
Execută pregărirea pentru cunoaşterea prevederilor legale, a obligaţiilor ce le
revin pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă şi apărare împotriva incendiilor,
precum şi cunoaşterea semnalelor de înştiiţare-alarmare şi a modului de comportare la
introducerea lor. Se va pune accent pe folosirea mijloacelor de protecţie individuală,
cunoaşterea punctelor de adăpostire existente, a modului de amanajare a adăposturilor
familiale, a modului de comportare pe timpul ocupării lor, de acordare a primului ajutor
sanitar şi autoajutorul în diverse situaţii şi cunoaşterea regulilor de comportare la
dezastre.
Salariaţii şi populaţia neincadrată în muncă din zonele potenţiale de risc se vor
pregăti pentru aplicarea, la nevoie, a măsurilor specifice riscului la care sunt expuşi.
Salariaţii vor desfăşura pregătirea pe linie de protecţie civilă concomitent cu
instructajele de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi prin participarea la exerciţii
de protecţie civilă şi prin mass - media.
Populaţia va desfăşura pregătirea prin participarea la aplicaţii de protecţie civilă,
exerciţii de alarmare publică şi de intervenţie în caz de dezastre ,vizionări de
filme,emisiuni la posturile de radio - TV centrale şi locale, pliante şi articole din presa
centrală şi locală.
Societăţile de radio şi televiziune precum şi presa scrisă sunt obligate să asigure
prezentarea în emisiunile, respectiv în ştirile şi reportajele acestora a riscurilor potenţiale,
a măsurilor preventive şi a modului de acţiune şi comportare a populaţiei pe timpul
situaţiilor de urgenţă.

Pregătirea elevilor

Pregătirea va avea un caracter de complementaritate, va urma
cursul normal al predării cunoştinţelor de la simplu la complex, de
la particular la general iar tematica va fi cuprinsă în mod
obligatoriu în programele de învăţământ sau în cadrul orelor de
dirigenţie, după cum urmează:

- pentru clasele a III-a şi a IV-a – la una din disciplinele
stabilite de directorii şcolilor;
- pentru elevii gimnaziilor, şcolilor profesionale şi liceelor
în cadrul orelor de dirigenţie;
Istruirea personalului didactic desemnat pentru a
executa pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se va realiza
la nivelul inspectoratului şcolar judeţene pentru structurile din
subordine,la solicitarea acestora de către Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă ” Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea în
perioada premergătoare anului şcolar sau ori de câte ori este
nevoie.
Elevii claselor a III-a şi a IV-a vor învăţa în limita a 3 ore
anual modul de acţiune şi protecţie împotriva factorilor de risc la
care vor fi expuşi precum şi semnalele de alarmare de protecţie
civilă transmise prin mijloace specifice.
Elevii gimnaziilor, în limita a 8 ore anual, se vor pregăti
pentru cunoaşterea principalelor dezastre care afectează teritoriul
României, modul de protecţie şi comportare în astfel de situaţii
precum şi în caz de conflicte militare, tehnicile şi măsurile
generale de prim ajutor.
Elevii liceelor şi şcolilor profesionale se vor pregăti în limita
a 12 ore anual privind problematica dezastrelor, conflictelor
militare cu folosirea armelor de nimicire în masă (nucleară,
chimică şi biologică), măsurile de protecţie şi intervenţie ulterioară
după producerea acestora precum şi regulile şi tehnicile de prim
ajutor în diferite situaţii.
exercitii de alarmare executate
S-a executat un exerciţiu de alarmare în cadrul aplicaîiei de cooperare cu tema ;
Activitatea Centrului Operaţional pentru Situaţii de Urgenţă a Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă al comunei URECHESTI în cooperare cu SGA.Vrancea,
Inspectoratul de Poliţie, Inspectoratul de Jandarmi, Filiala de Cruce Roşie,DSV,DSP în
cazul unei inundaţii ce se produce pe teritoriul localităţii,la care a participat prefectul
judeţului,primarii localităţilor afectaţi de inundaţii. Activitatea a fost apreciată cu
calificativul de foarte bine.
controale executate de personal abilitate din cadrul I.J.S.U.- Control
comun,scopul- verificarea aplicării măsurilor de pompieri şi protecţie civilă,verificarea

operaţionalizării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, peerioada controlului
13-15.11.2006, rezultatul obtinut Bine
participarea la cursuri de calificare si atestare. A participat primarul şi
viceprimarul localităţii.
participarea la concursurile profesionale. Nu s-a participat la concursuri
profesionale în anul de pregătire 2006.
IV FAPTE SI EVENIMENTE DEOSEBITE

24.02.2007
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta a actionat pentru stingerea
unui incendiu in localitatea Urechesti la marginea islazului comunal.
La interventie au participat un numar de 10 voluntari coordonati de seful
serviciului.
A ars vegetatia uscata pe o suprafata de 3000 m. p., existand pericolul
extinderii la padurea aflata la 10 m.
Incendiul a fost lichidat dupa 20 minute
07.03.2007
S-a intervenit pentru stingerea unui incendiu in localitatea Urechesti,
unde a luat foc vegetatia uscata si tuferisulde pe marginea unui canal de
scurgere a apelor pluviale, existand pericolul ca incendiul sa se extindala
schitul aflat in apropiere.
La interventie au participat un numar de 8 voluntari impreuna cu sefu
serviciului.
18.03.2007
In urma izbucnirii uni incendiu in localitatea Popesti, la marginea
padurii , hotar cu localitatea Urechesti.
S-a intervenit cu 11 voluntari in cooperare cu serviciul voluntary al comunei
Popesti,penru localizarea incendiului, care se intindea pe o lungime de 300
metri.
25.12.2007
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta a intervenit in localitatea
Urechesti cu 6 voluntari pentru stingerea unui incensiu la locuinta
locuitorului Vintila Rada.

Focul a fost localizat pana la venirea echipajelor specializate ale
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vrancea.
Locuinta a luat foc in urma unui scurtcircuit si a ars numai acoperisul
locuintei.

14.01.2008
s-a intervenit pentru stingerea unui incendiu la locuinta locuitorului
Caldarescu Mirica.
Incendiul a avut loc datorita cosului centralei termice care era lipit de
material combustibil (capriorul acoperisului0.
La interventie au participat un numar de 3 voluntari impreuna cu seful
serviciului.
03.07.2008
In urma declansarii unui incendiu la rampa de gunoi a localitatii Urechesti sa intervenit cu un numar de 7 voluntari coordonati de seful serviciului.
Incendiul se putea propaga la culturile agricole aflate in imediata apropiere.
Focul a fost stins dupa 20 minute

25.07.2008
s-a intervenit in urma izbucnirii unui incendiu pe islazul communal in
apropierea padurii.
La interventie au participat un numar de 12 voluntari impreuna cu seful
serviciului.
Incendiul a fost extins pe osuprafata mare si a fost stins dupa 1 ora.
28.08.2008
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta a intervenit pentru stingerea
unui incendiu in apropierea paraului Oreavu, unde exista o zona de protectie
din arbusti si vegetatie uscata.

Incendiul s-a intins pe o suprafata foarte mare [pe teritoriul administrative a
trei localitati, cu posibilitatea propagarii la gospodariile populatiei si
culturile agricole.
La interventie au participat un numar de 8 voluntari si seful serviciului.
Lichidarea incendiului s-a facut dupa 1 ora , interventia fiind ingreunata de
terenul accidentat.
05.09.2008
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta a intervenit in localitatea
Urechesti pe malul paraului Oreavu unde a izbucnit un incendiu la
tufarisurile si vegetatia uscata, acesta propaganduse cu repeziciune si la
gradinile din spatele locuintelor.
Incendiul a fost localizat cu ajutorul a 8 voluntari pana la venirea echipajelor
specializate de la Inspectoratul Pentru Psituatii de Urgenta Vrancea.
06.09.2008
Datorita izbucnirii unui incendiu pe malul paraului Oreavu s-a intervenit cu
un numar de 7 voluntari, impreuna cu seful serviciului pentru lichidarea
acestuia.
Incendiul ameninta locuintele aflate in apropiere.
A ars vegetatia uscata si tufarisurile pe o suprafata de 1,5 hectare.
08.09.2008
S-a intervenit pentru stingerea unui incendiu in localitatea Urechesti malul
paraului Oreavu.
Datorita focului lasat nesupravegheat, vegetatia uscata si tufarisurile s-au
aprins, focul extinzanduse pana in apropierea caselor. La interventie au
participat un numar de 7 voluntari coordonati de seful serviciului.
A ars vegetatia uscata si tufarisurile pe o suprafata de 1,5 hectare.

09.09.2008
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta al localitatii Urechesti a
intervenit pentru stingerea unui incendiu in localitatea Urechesti, in livada

aflata in propietatea locuitorilor si extinzanduse si la paduricea aflata in
apropiere.
La interventie au participat 10 voluntari si seful serviciului .
Terenul nu era accesibil

18.05.2009
Interventia a avut loc datorita producerii unui incendiu din cauza unui
foc lasat nesupravegheat ,care prezenta pericolul de a se extinde la paduricea
de conifere aflata in apropiere.
La interventie au participat un numar de 5 voluntari si s-au folosit mijloace
de prima interventie.
Terenul foarte accidentat a facut ca interventia sa fie foarte dificila mai
ales ca aceasta s-a desfasurat pe timpul noptii.
02.06.2009

Serviciul voluntar a intervenit pentru inlaturarea unui obstacol creat de
caderea unui nuc foarte mare ,din cauza unei ploi torentiale insotite de
vijelie, si care bloca accesul pe D.J. 205 B .
La interventie au participat 6 voluntari si interventia a fost coordonata de
primarul si viceprimarul comunei .
S-a folosit un motofierastrau interventia fiind dificila datorita conditiilor
nefavorabile si faptului ca in cadere nucul a rupt reteaua de alimentare
electrica.

04.08.2009
S-a intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata aflat
in apropierea culturilor agricole prezentand un risc major de extindere la

acestea. La interventie au participat un numar de 6 voluntari si seful
serviciului.
Interventia a fost relativ usoara datorita accesului usor si a faptului ca s-a
intervenit la foarte scurt timp dupa anuntare.

10.08.2009

Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta a localitatii Urechesti a
intervenit pentru stingerea unui incendiu declansat datorita arderilor
necontrolate la miristi si vegetatie uscata .
La interventie au participat si serviciile profesioniste pentru situatii de
urgenta apartinand Inspectoratului judetean Vrancea.
Incendiul a fost extins pe o suprafata foarte mare la inceperea interventiei
fiind aproximativ 40-50 focare . Au ars aproximativ 500 ha miristi si
vegetatie uscata , focul amenintand culturile agricole nerecoltate.
23.06.2010
In urma unei vijelii si ploi torentiale care a durat aproximativ 2 ore , un
nuc foarte mare a fost dezradacinat blocand D.J. 205 B care tranziteaza
localitatea intrerupand si curentul electric in localitate.
In consecinta s-a actionat cu un numar de 7 voluntari cu 2 drujbe in vederea
inlaturarii obstacolului creat. Interventia s-a desfasurat cu dificultate datorita
conditiilor atmosferice si a faptului ca aceasta s-a desfasurat intimpul noptii.
28.12.2010
Serviciul voluntar a intervenit pentru stingerea unui incendiu la locuinta dnei Podoiu Maria survenit din cauza supraincalzirii unui cos de fum care
deservea 2 sobe .S-a intervenit cu 2 voluntari pentru stingerea cosului de
fum care ameninta aprinderea acoperisului folosinduse un furtun de la
sistemul de aductiune a apei.
Interventia a fost ingreunata de zapada depusa pe acoperisul casei.

08.04.2011
S-a intervenit pentru stingerea unui incendiu la vegetatie uscata care se
propaga sre locuintele aflate in apropiere la aproximativ 15 m.
La inerventie au participat 7 voluntari si seful serviciului incendiul fiind
stins relativ cu usurinta.
29.05.2011
Servicil Voluntar a actionat pentru stingerea unui incendiu care era extins pe
o suprafata mare si stingerea se facea cu dificultate datorita accesului
ingreunat de randurile de vie.
A ars vie pe o suprafata de 0.50 ha focul fiind stins in aproximativ 45 min.
La interventie ,care a avut loc pe timpul nopti ,a participat 4 voluntari si
seful serviciului .
Incendiul prezenta riscul de a produce accidente rutiere fiind pe marginea
D.N.2.
24.07.2011
Datorita ploilor abundente din aceasta data s-au creat torenti care au blocat
accesul catre zona Dealul Palancii fiind nevoie de inerventia serviciului
voluntar penrtu restabilirea circulatiei pietonale in prima faza urmand ca in
timp operativ sa se restabileasca circulatia si a autovehiculelor.deasemeni
datirita cantitatii mari de precipitatii s-a creat o unda de viitura pe paraul
Oreavu care ameninta 3 gospodarii aflate in apropierea paraului. In
consecinta s-a actionat penru construirea unui dig din saci cu nisip care sa
protejeze aceste gospodarii.La aceasta activitate au actionat un numar de 10
voluntari folosinduse si ifronul din dotare.

20.09.2011
In urma unei instiintari telefonice, serviciul voluntar a ctionat pentru
stingerea unui incendiu de vegetatie uscata izbugnit datorita focului lasat
nesupravegheat. A ars vie nelucrata maim multi ani pe o suprafata de
aproximativ 3500 mp. La interventie au participat cinci membri ai
serviciului voluntar coordonati de seful serviciului .incendiul se putea
extinde la culturile invecinate datorita vegetatiei uscate abundente.

