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

 
a)  Serviciul Voluntar pentru Situaţii de urgenta al comunei NEREJU a luat fiinţă in 

baza OMAI 718/ 2005 si pe baza deciziei primarului nr.153din 24.07.2006 prin care a fost 

încadrat seful serviciului voluntar pentru situaţii de urgentă în persoana domnului  
  b) Atributiile principale ale Serviciului Voluntar. 

                           
1. Atribuţiile  compartimentului/ specialişt ilor  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  înştiinţare- alarmare  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 

NEREJU se compune din comuna NEREJU  şi satele componente respectiv  cu o suprafata 

de 18.246 KM cu un numar de 4342    locuitori, cu un numar de  1657gospodarii. 

 
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei  NEREJU la data   

înfiintarii se subordoneaza Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si Consiliului Local 

al comunei NEREJU. 
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei SURAIA are urmatoarele 

efective: 

            - sef serviciu =1 

- compartiment prevenire pompieri=6 

- formaţiuni de intervenţie=1 

 

II. ORGANIZAREA ,INCADRAREA SI DOTAREA SERVICIULUI 
a) Schema de organizare grafica si incadrarea nominal pe compartimente; 

 

b) Dotarea cu tehnica si materiale; 

      - 1 autospeciala 

- 5 măşti contra gazelor 
- 1 tărgi sanitare 

- 4 instinctoare cu spumă de stins incendiu 
- 10 găleţ ipentru apă 

- 20 cisme cauciucate 

-1 sirenă electrică de 6,5 kilowaţi 



-4 telefoane mobile 
-10 tirnacoape 

-10 sape 

-20saci de nisip 
-1 drujba 

-2 pelerine polaie 
-10 topoare 

 

 
III.PREGATIREA PERSONALULUI SERVICIULUI  VOLUNTAR. 

a)data inceperii anului de pregatire .10.01.2012 
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 ş i 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 ; 

Alarmarea publicului in caz de cutremur –activitate A.L.S.U. al C.O.P. – cu activitate 

temporara a SVSU pentru gestionarea , monitorizarea situatiilor de urgenta , organizarea 

interventiei in in cazul producerii unui seism si alunecari de teren in colaborare cu 

Dispensarul uman Nereju , I.S.U. Vrancea si Scoala Generala Dimitrie Gusti 
,Nereju.Activitatea a fost apreciată cu calificativul de foarte bine. 

 

controale executate de personal  abilitate din cadrul I.J.S.U.- Control comun 
componenta comisiei Slt Serban Claudiu, Sg Maj. Pirvu George ,scopul- controlprivind 

protectia civila, executat potrivit prevederilor Legii nr .212/2006, OUG  nr. 21/2001 privind 
Sistemul National de Management ai Situatiilor de Urgenta, aprobat de Legea nr.15/2005 si 

a HGRnr. 1492/2004 privind principiile de organizare , functionare si atributiile serviciilor 

de urgenta profesioniste, perioada controlului 11.05.2010  , 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 2011. 

 
IV FAPTE SI EVENIMENTE DEOSEBITE 

 


