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Se aprobă,
Primar
Munteanu Alina fuliana
RAPORT DE ACTIVITATE
privind Serviciul Voluntar pentru Situaţii de urgenţă
în semestrul I, anul 2015

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Griviţa, înfiinţat începând cu data
de 01.05.2006, are drept scop prevenirea, monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă care ar
putea apărea pe teritoriul comunei.
în prezent serviciul a fost încadrat în categoria a-I-a şi are în componenţă un nr. de 40 de
voluntari din care specialişti de prevenire 9 voluntari şi un angajat, Şef Serviciu Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă.
Serviciul are ca scop principal prevenirea riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă prin
activităţi de îndrumare control precum şi de intervenţie în timp oportun pentru limitarea s-au
înlăturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă şi efectuează acţiuni de prim ajutor şi salvarea
oamenilor şi a bunurilor materiale în caz de dezastre (incendii, inundaţii, cutremure, alunecări de
teren şi accidente chimice).
în semestrul I al anului 2015 activitatea de apărare împotriva incendiilor s-a desfăşurat în
conformitate cu Legii nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul nr. 163/2007,
privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor şi pe baza dispoziţiilor
specifice de apărare pentru domeniul public şi privat al Comunei Griviţa aprobate de Consiliul
Local.
Activitatea de prevenire şi informare a populaţiei despre necesitatea respectării regulilor
P.S.I. specifice unui anumit sezon s-a realizat prin controale la gospodăriile cetăţenilor, afişare de
pliante şi broşuri în zonele des frecventate de localnici (avizier primărie, în staţiile de autobuz, şcoli,
grădiniţe şi agenţi economici).
Pregătirea populaţiei s-a efectuat prin informarea preventivă privind modul de comportare în
cazul manifestării unor situaţii de urgenţă, privind:
- cunoaşterea semnalelor de avertizare;
- cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de protecţie individuală, a locurilor de adăpostire
exsistente şi a modului de comportare pe ocupării lor;
Pregătirea elevilor s-a desfăşurat în cadrul orelor de dirigenţie şi educaţie.
Pe lângă pregătirea elevilor, acţiunile de informare preventivă au vizat şi celelalte categorii
de populaţie, cum ar fi salariaţii şi pensionarii.
Pe linia de prevenire şi informare au fost controlate 82 gospodării la nivelul Comunei Griviţa
unde s-a constatat că au fost respectate regulile şi măsurile de prevenire a incendiilor. Pe timpul
controalelor au fost aplicate avertismente verbale.
Pe timpul controalelor la gospodăriile cetăţenilor le-au fost prezentate Regulile de
comportare în situaţii de urgenţă cum ar fi:
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- reguli şi măsuri P.S.I. ce trebuie respectate în exploatarea instalaţiilor şi consumatorilor
electrici, buteliilor de aragaz şi aparatelor de uz casnic, incendiile la gospodăriile din mediul rural şi
modul lor de prevenire, exploatarea mijloacelor de căldură cu şi tară acumulare de căldură, la
adăposturile de animale şi depozitele de furaje, prevenirea jocului copiilor cu focul, preîntâmpinarea
izbucnirii incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti, atunci când se foloseşte focul deschis;
- măsuri de limitare a efectelor cutremurelor de pământ asupra clădirilor.
- modul de manifestare a inundaţiilor şi efectele acestora şi reguli de comportare în cazul
apariţiei viiturilor;
- modul de comportare în cazul fenomenelor meteo periculoase (furtuni, înzăpeziri,
caniculă);
- reguli de protecţie, comportare şi acţiune a populaţiei în cazul descoperirii muniţiilor
neexplodate.
Atât în perioada rece, cât şi în perioada de vară au fost realizate o serie de activităţi specifice,
cum ar fi:
- au fost identificate femeile gravide din Comuna Griviţa pentru a interveni într-o situaţie de
urgentă;
- au fost identificate persoanele cu dizabilităţi şi bătrânii cu vârsta de peste 70 ani;
- s-a intervenit cu voluntarii la deszăpezire în gospodăriile persoanelor sus menţionate.
Biserica joacă un rol important în cadrul comunităţilor rurale astfel că pentru evitarea
producerii unor evenimente nedorite, au fost iniţiate o serie de măsuri privind apărarea împotriva
incendiilor specifice lăcaşelor de cult, cum ar fi:
- aducerea la cunoştinţa enoriaşilor pe timpul manifestărilor religioase a unor reguli
minimale ce trebuie respectate în biserică, în vederea prevenirii incendiilor, modul de comportare
pe timpul producerii unui incendiu pe timpul slujbelor, în scopul păstrării calmului, evitării
accidentelor nedorite şi a panicii nedorite în timpul evacuării.
Din punct de vedere al activităţii de stingere a incendiilor, în semestrul I al anului 2015 au
fost 6 intervenţii la stigerea incendiilor. Din totalul intervenţiilor la incendii au fost 3 incendii la
imobile în satul Odaia Bursucani (Olaru Daniela, Leică Oana şi Mihalache Mircea), rezultând doar
pagube material, fără victime umane. Restul intervenţiilor la incendii au fost la vegetaţie uscată în
satele Griviţa şi Odaia Bursucani, rezultând doar pagube materiale.
Având în vedere prevederile Legii nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor
şi a Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă pentru buna desfăşurare a activităţii Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţe, Consiliul local are următoarele obligaţii:
- aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, stabileşte resursele necesare pentru
aplicarea acestuia;
- emite hotărâri, cu privire la organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor ;
- aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;
- prevede distinct potrivit legii din resursele financiare ale bugetului local sumele necesare în
vederea organizării înzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile de
urgenţă înfiinţate;
- cuprinde anual în bugetul local sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea
S.V.S.U. pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum şi pentru
asigurarea de persoane şi răspundere civilă a personalului cu atribuţii pe linii de intervenţie, pentru
cazurile de invaliditate sau deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente
intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice;
- asigură imobile şi spaţii corespunzătoare pentru funcţionarea S.V.S.U.
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Personalul serviciului de urgenţă are dreptul la indemnizaţii pentru timpul efectiv de lucru la
intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului, cuantumul orar al
indemnizaţiei fiind stabilit şi aprobat de Consiliul local.
De asemenea, pe timpul cât se află la cursuri de pregătire şi concursuri profesionale,
personalul serviciului de urgenţă, beneficiază de deplasare, cazare şi diurnă, care se acordă de
Consiliul local.
Conform Legii 481/2004 privind protecţia civilă, Consiliul local aprobă planurile anuale şi
de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi
gestionării situaţiilor de urgenţă.
Conform HG nr. 1579/2005 pentru aprobarea statutului personalului voluntar din serviciile de
urgenţă voluntare, principalele drepturi de care beneficiază voluntarul din serviciile de urgenţă sunt:
- uniformă, echipament de protecţie,aparatură şi mijloace de înştiinţare asigurate gratuit de
beneficiarul voluntariatului;
- control medical anual asigurat gratuit de Consiliul local care a înfiinţat serviciul de urgenţă
voluntar;
- să beneficieze de reducere din impozitul local pe perioada contrctului de voluntariat;
- să beneficieze de scutire pentru următoarele taxe: situaţii de urgenţă şi pază comunală.
Toate cheltuielile curente şi de capital aferente serviciilor de urgenţă se acordă din bugetele
locale pe baza hotărârii Consiliului local.
De aceea vin în faţa dumneavoastră cu rugămintea să analizaţi şi să luaţi măsurile necesare
conform legislaţiei în vigoare, pentru desfăşurarea în bune condiţii a Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă.
în baza ordinului nr. 718/2005, modificat şi completat cu Ordinul nr. 195/2007, pentru
aprobarea “Criteriilor minime de performanţă privind organizarea şi funcţionarea serviciilor
voluntare pentru situaţii de urgenţă a Legii nr. 481/2004 vin cu propunerea să aprobaţi fonduri
necesare pentru buna desfăşurare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.
Vă mulţumesc,

întocmit
Şef S.V.S.U,
Tudose Mihai Cristian

Preşedinte de şedinţă
Consilier
Paiu Gabriel a Luminiţa
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