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Serviciul Voluntar pentru Situalii de Urgenld al comunei Grivifa, infiinJat incepAnd cu data
de 01.05.2006, are drept scop prevenirea, monitorizarea gi gestionarca situaliilor de urgenfd care ar
putea apdrea pe teritoriul comunei.
In prezent serviciul a fost incadrat in categoria a-I-a gi are in componenfd un nr. de 40 de
voluntari din care specialiqti de prevenire 9 voluntari gi un angajat, $ef Serviciu Voluntar pentru
Situalii de Urgentd.
Serviciul are ca scop principal prevenirea riscurilor producerii unor situafii de urgen{6 prin
activitdti de indrumare control precum gi de interven{ie in timp oportun pentru limitarea s-au
inl5turarea consecinlelor situaliilor de urgenfd gi efectueazd ac[iuni de prim ajutor gi salvarea
oamenilor gi a bunurilor materiale in caz de dezastre (incendii, inundalii, cutremure, alunecdri de
teren gi accidente chimice).
in semestrul II al anului 2015 activitatea de apdrare impotriva incendiilor s-a desfrgurat in
conformitate cu Legii nr.30712006, privind apdrarea impotriva incendiilor, Ordinul rc. 16312007,
privind aprobarca Normelor generale de apdrare impotriva incendiilor $i pe baza dispozi[iilor
specifice de apdrarc pentru domeniul public Ai privat al Comunei Grivifa aprobate de Consiliul
Local.
Activitatea de prevenire gi informare a populafiei despre necesitatea respectdrii regulilor
P.S.I. specifice unui anumit sezon s-arealizat prin controale la gospoddriile cetdfenilor, afigare de
pliante gi broguri in zonele des frecventate de localnici (avizier primdrie, in staliile de autobtz, gcoli,
grddinile qi agen{i economici).
Prcgdtfuea popula{iei s-a efectuat prin informarea preventiv[ privind modul de comportare in
cazvl manifestdrii unor situatii de urgenJd, privind:
- cunoagterea semnalelor de avertizare;
- cunoagterea gi folosirea mijloacelor de protecfie individualil, a locurilor de adipostire
exsistente qi a modului de compodare pe ocupdrii lor;
Pregdtirea elevilor s-a desfdguruIin cadrul orelor de dirigenlie gi educafie.
Pe l6ngd pregdtirea elevilor, acliunile de informare preventivd, a.uvizat gi celelalte categorii
populaJie,
de
cum ar fr salaia{ii gi pensionarii.
Pe linia de prevenire gi informare an fost controlate 83 gospoddrii la nivelul Comunei Grivi{a
unde s-a constatat cd au fost respectate regulile gi mdsurile de prevenire a incendiilor. Pe timpul
controalelor au fost aplicate avertismente verbale.
Pe timpul controalelor la gospoddriile cetSlenilor le-au fost prezentate Regulile de
comportare in situalii de urgenfd cum ar fi:

- reguli gi mSsuri P.S.I. ce trebuie respectate in exploatarea instalaliilor gi consumatorilor
electrici, buteliilor de aragaz qi aparatelor de uz casnic, incendiile la gospod[riile din mediul rural qi
modul lor de prevenire, exploatarea mijloacelor de cdldur[ cu gi fbrd acumulare de cdldur6, la
addposturile de animale gi depozitele de furaje, prevenirea jocului copiilor cu focul, preintAmpinarea
izbucnirii incendiilor la gospoddriile cetd{enegti, atunci cAnd se folosegte focul deschis;
- m[suri de limitare a efectelor cutremurelor de pdmdnt asupra clddirilor.
- modul de manifestare a inundaliilor qi efectele acestora gi reguli de comportare in cazul
apariliei viiturilor;
- modul de comportare in cazul fenomenelor meteo periculoase (furtuni, inzdpezii,
caniculS);
- reguli de protecfie, comportare gi acliune a popula{iei in cazul descoperirii munifiilor
neexplodate.
AtAt in perioada rece, cAt gi in perioada de vard au fost realizate o serie de activitdli specifice,
cum ar fi:
- au fost identificate femeile gravide din Comuna Grivi{a pentru a interveni intr-o situafie de
urgent6;
- au fost identificate persoanele cu dizabilitdti qi b[trdnii cu vArsta de peste 70 ani;
- s-a intervenit cu voluntarii la deszdpezirein gospoddriile persoanelor sus men{ionate.
Biserica joacd un rol important in cadrul comunitSfilor rurale astfel cd pentru evitarea
producerii unor evenimente nedorite, au fost iniliate o serie de mdsuri privind apdtarca impotriva
incendiilor specifice l[cagelor de cult, cum ar fi:

-

aducerea la cunogtinfa enoriagilor pe timpul manifestdrilor religioase a unor reguli
minimale ce trebuie respectate in bisericd, in vederea prevenirii incendiilor, modul de comportare
pe timpul producerii unui incendiu pe timpul slujbelor, in scopul pdstrdrii calmului, evitdrii
accidentelor nedorite gi a panicii nedorite in timpul evacudrii.
Din punct de vedere al activitlgii de stingere a incendiilor, in semestrul II al anului 2015 nu
au fost intervenlii la stigerea incendiilor.
Av6nd in vedere prevederile Legii rr.307112.07.2006 privind apdrarea impotriva incendiilor
qi a Legii nr. 48112004 privind proteclia civild pentru buna desfdgurare a activitdlii Serviciului
Voluntar pentru Situafii de Urgenfe, Consiliul local are urm[toarele obliga]ii:
- aprobd Planul de analizd gi acoperire a riscurilor, stabilegte resursele necesare pentru
aplicarea acestuia;
- emite hotdrAri, cu privire la organizarea activitdfii de apdrare impotriva incendiilor ;
- aprob[ regulamentul de organizarc 9i funcfionare al acestuia;
- prevede distinct potrivit legii din resursele financiare ale bugetului local sumele necesare in
vederea organizdrri inzestrdrii, funcfiondrii gi indeplinirii atribuliilor legale de cdtre serviciile de
urgenfd infiinJate;
cuprinde anual in bugetul local sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea
S.V.S.U. pentru caztxile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum qi pentru
asigurarea-de persoane gi rdspundere civi16 a personalului cu atribu{ii pe linii de interven{ie, pentru
caiwile de invaliditate sau deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asempnea evenimente
intervenite in timpul qi din cauza indeplinirii atribu{iilor specifice;
- asigurd imobile gi spafii corespunzdtoare pentru funcfionarea S.V.S.U.
Personalul serviciului de urgenld are dreptul la indemniza\iipentru timpul efectiv de lucru la
intervenfii gi la celelalte activitSli prevdzute in programul serviciului, cuantumul orar al
indemnizatiei fiind stabilit gi aprobat de Consiliul local.

De asemenea, pe timpul cdt se afld la cursuri de pregdtire gi concursuri profesionale,
personalul serviciului de urgen!6, beneficiazd de deplasare, cazare gi diurn6, care se acordd de
Consiliul local.
Conform Legii 48112004 privind protecfia civil[, Consiliul local aprobd planurile anuale qi
de perspectivd pentru asigurarea resurselor umano, materiale qi financiare destinate prevenirii gi
gestiondrii situaliilor de urgenld.
Conform HG nr.157912005 pentru aprobarea statutului personalului voluntar din serviciile de
urgenfd voluntare, principalele drepturi de care beneftciaz[ voluntarul din serviciile de urgenld sunt:
- uniformi, echipament de protecfie,aparaturd gi mijloace de ingtiinfare asigurate gratuit de
beneficiarul voluntariatului ;
- control medical anual asigurat gratuit de Consiliul local carc ainfiinfat serviciul de urgenfd
voluntar;
- sd benefi cieze de reducere din impozitul local pe perioada contrctului de voluntariat;
- sd beneficieze de scutire pentru urmdtoarele taxe: situa{ii de urgen}d qipazd comunald.
Toate cheltuielile curente qi de capital aferente serviciilor de urgenfd se acordd din bugetele
locale pe baza hotSrdrii Consiliului local.
De aceea vin in fa{a dumneavoastri cu rugdmintea s[ analizati qi sd luati mdsurile necesare
conform legislafiei in vigoare, pentru desfrqurarea in bune condiJii a Serviciului Voluntar pentru
Situafii de UrgenJd.
inbaza ordinului nr.71812005, modificat gi completat cu Ordinul m. 19512007, pentru
aprobarea "Criteriilor minime de performanfi privind organizarea qi funcJionarea serviciilor
voluntare pentru situa{ii de urgen!6 " , a Legii nr , 48712004 vin cu propunerea sd aproba{i fonduri
necesare pentru buna desfdgurare a Serviciului Voluntar pentru Situalii de UrgenfS.
Vd mulfumesc,

Pregedinte de gedinfd

Consilier
Dabija Ioan
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