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   VOL.I 

I. ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE 

URGENTĂ AL COMUNEI BROSTENI 

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

in baza OMAI 718/ 2005 si pe baza deciziei primarului nr.5/31.03.2006  din  prin care a 

fost încadrat seful serviciului voluntar pentru situaţii de urgentă în persoana doamnei 

Sbirciog Mihaela. 

De la data infiintarii S.V.S.U. Brosteni a fost reorganizat o singura data conform 

H.C.L. nr.21/04.10.2009, acesta fiind de categoria aIII-a si  este condus de un sef 

SVSU, incadrat cu un nr. de 38 de voluntari, in anul 2006 incheindu-se primul contract 

de voluntariat. 

Scopul infiintarii acestui serviciu este prevenirea si reducerea riscurilor de 

producere a dezastrelor, protejarii populatiei, bunurilor si mediului impotriva efectelor 

negative ale situatiilor de urgenta, conflictelor armate, inlaturarii operative a urmarilor 

acestora si asigurarii conditiilor necesare supravietuirii persoanelor afectate. 

 

 -imagine- 

S.V.S.U Brosteni 

- imagine- 

Activitate de prevenire sef SVSU impreuna cu voluntarii 

 

  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 ; 
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- 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 ; 
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- 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; 
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- 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. 
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- 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. 
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- 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  BROSTENI se compune din comuna BROSTENI şi satele componente 

respectiv: Pitulusa, Capatanu si Arva  cu o suprafata de  2713 ha., un numar de 2160 

locuitori si 900    gospodarii. 

  

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei  BROSTENI la data   

înfiintarii se subordoneaza Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si Consiliului 

Local al comunei BROSTENI. 

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei BROSTENI are 

urmatoarele efective: 

            - sef serviciu =1 

- compartiment prevenire =4 

- formaţiuni de intervenţie=34 

 

 

II.ORGANIZAREA ,INCADRAREA SI DOTAREA SERVICIULUI 

a) Schema de organizare grafica si incadrarea nominal pe compartimente; 
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SEF SERVICIU  
VOLUNTAR PENTRU SITUATII 

DE URGENTA 
1 - angajat 

 
 

COMPARTIMENT 
PREVENIRE 
4 - voluntari 

 
 

Grupa de 
stingere a 

incendiilor cu 
apa si spuma 
5 - voluntari 

 Echipa de 
observare-
cercetare 

 
2 - voluntari 

 Echipa 
transmisiuni-

alarmare 
2 - voluntari 

 Grupa 
deblocare-

salvare 
 

5 - voluntari 

 Grupa 
medicala 

 
 

3 - 
voluntari 

 Grupa 
sanitar-

veterinara 
 

3 - voluntari 

 Grupa de 
evacuare 

 
 

5 - voluntari 

 
Grupa logistica 

 
 

3 - voluntari 

 Grupa de 
interventie la 

inundatii 
 

5 - voluntari 
 
 

Total=38voluntari 

SEF 
FORMATIE DE 
INTERVENTIE 

1 - voluntar 
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b) Dotarea cu tehnica si materiale; 

- 5 instinctoare cu  spumă de stins incendiu ; 

- 15 găleti pentru apă ; 

-1 sirenă electrică de 5,5 kilowaţi ; 

-1 sirena electronica; 

- 1 buldoexcavator; 

-2 telefoane mobile ; 

- 1 drujba ; 

- 1 pompa submersibila ; 

- 1 portavoce ; 

- 1 radioreceptor ZEFIR ; 

-1 birou, 1 calculator, 1 imprimanta ; 

-ranga PSI, cangi PSI cu coada, lopata PSI cu coada; 

-lopata PSI  cu coada ; 

-topoare/tarnacoape PSI ; 

- cazma PSI cu coada ; 

- cizme cauciuc ; 

    - costum PSI cu benzi reflectorizante ; 

    III.PREGATIREA PERSONALULUI SERVICIULUI  VOLUNTAR. 

a) data inceperii anului de pregatire este luna martie a fiecarui an; 

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 
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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 . 

- personalul de specialitate de la instituţiile publice şi operatorii 

economici. 

- 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. 

- participarea la aplicaţiile şi exerciţiile planificate, 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 
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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 de pregatire anual 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 
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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 amenajare 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; 
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 Instruirea 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. 

Faptele si evenimentele deosebite se vor consemna in ANEXE care fac 

parte integranta din prezentul Registru Istoric. 
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      Anexa nr. 1 

FAPTE SI EVENIMENTE DEOSEBITE 

2009 

     Exercitii de alarmare executate 

 S-a executat un exercitiu de alarmare publica in cazul producerii unui 

cutremur, la care au participat 20 membrii ai serviciului voluntar pentru situatii 

de urgenta. In cadrul exercitiului s-a prezentat, modul in care CLSU conduce 

actiunile de interventie si cum actioneaza  echipele specializate in cadrul SVSU 

respectiv membrii echipei de transmisiuni-alarmare, deblocare-salvare si 

medicala. In urma producerii cutremurului au fost avariate 20 gospodarii, a 

izbucnit un incendiu la SC FEDERALCOOP SRL, au fost prinsi sub daramaturi 

aproximativ 2 persoane si 8 persoane ranite. Pentru inlaturarea urmarilor 

cutremurului au actionat membrii echipei deblocare-salvare care au scos de sub 

daramaturi persoanele ranite precum si persoanele care au fost surprinse si au 

fost transportate la punctul de prim ajutor organizat la Dispensarul comunal 

unde s-a acordat asistenta medicala de catre echipa medicala si stingerea 

incendiilor de catre echipa de stingere a incendiului. 

 Scopul acestei activitati este modul in care actioneaza membrii CLSU, 

COAT, formatiunile de interventie in cadrul SVSU, precum si modul de 

comportare a populatiei in cazul producerii unui cutremur. 

Controale executate de personal  din cadrul I.J.S.U.- de personal 

abilitate din cadrul I.J.S.U. Vrancea- control comun, componenta comisiei : Plt. 

Adj. Chircu Nicolae, Plt. Maj. Tandara Adrian ; Scopul : verificarea aplicarii 

masurilor de pompieri si protectie civila, verificarea operationalizarii serviciului 

voluntar pentru situatii de urgenta, perioada controlului 23-24.02.2009. 

Deasemenea au fost controlate unitatile de invatament de pe raza localitatii, 

urmarindu-se analiza apararii impotriva incendiilor si a activitatii de protectie 

civila. 
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 - Control comun, componenta comisiei : Plt. Maj. Tandara Adrian, Plt. Maj. 

Neagu Viorica. Controlul a fost executat potrivit prevederilor Legii nr. 

481/2004 privind protectia civila, modificata si completata de Legea 212/2006, 

OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de 

urgenta aprobata cu Legea nr. 15/2005 si a H.G.R.nr. 1492/2004 privind 

principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor  de urgenta 

profesioniste. In timpul controlului s-a  executat un exercitiu de alarmare 

publica in cazul producerii unui cutremur. Scopul acestei activitati a fost de a 

urmari modul in care actioneaza membrii CLSU si COAT precum si formatiunile 

de interventie din cadrul SVSU, dar si modul de comportare a populatiei in cazul 

producerii unui cutremur. 

 Neregulile constatate au fost consemnate in procesul – verbal nr. 

2257/14.07.2009. Perioada controlului 13-14.07.2009. 

  Control al sectiilor de votare – membrii comisiei Plt. Serban Claudiu, Plt. 

Maj. Tandara Adrian. 

 Scopul controlului : apararea impotriva incendiilor  executat potrivit art. 

28 din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Neregulile 

constatate au fost consemnate in notele de control intocmite la fiecare sectie 

de votare de pe raza comunei Brosteni. 

 Controale executate de personalul primariei, respectiv seful SVSU a 

intocmit note de control la scolile de pe raza comunei, control executat potrivit 

art. 15 lit. b din Ordinul 160/23.02.2007 in perioada 10.11.09.2009. 

Participarea la cursuri de calificare si atestare. Nu s-a participat la 

cursuri profesionale de calificare sau atestare. 

 Participarea la concursurile profesionale. Nu s-a participat la concursuri 

în anul de pregătire 2009. 

 In cursul anului 2009 nu au avut loc incendii. 

 In luna iulie au avut loc inundatii in zona Moldovei, noi nefiind afectati 

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta a organizat echipe de strangere de 

ajutoare pentru populatia sinistrata din acea zona (bani, alimente, produse 
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alimentare) acestea fiind transportate in localitatea Suceava aceasta fiind 

afectata de inundatii. 

 S-au intocmit si actualizat documente ale serviciului voluntar pentru 

situatii de urgenta Brosteni. 

 Registrul istoric pe anul 2009 a fost elaborat de Sbirciog Mihaela, sef 

S.V.S.U. in cadrul Primariei Brosteni. 

Prezentul Registru Istoric vol I  inregistrat sub nr. 33/31.01.2009 

se incheie la data de 31.12.2009 si se continua cu vol. nr. II  inregistrat 

sub nr.1/05.01.2010.   
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          Anexa nr. 2 

2010  

 

 Prezentul continua Registrul Istoric vol. nr. II, incheiat la data de 

31.12.2009 si inregistrat la nr. 70/31.01.2010. 

 In cursul anului 2010 s-au desfasurat urmatoarele activitati la nivel de 

serviciu voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Brosteni:  

  Activitati desfasurate in anul 2010 

 S-au intocmit documente de organizare desfasurare si conducere a 

activitatii serviciului voluntar pentru situatii de urgenta astfel : 

 I.Dosarul privind organizarea si inzestrarea serviciului voluntar pentru 

situatii de urgenta astfel : 

 - S-au  intocmit un numar de 3 noi contracte de voluntariat, incheiate 

intre consiliul local si voluntari ; 

 - S-a intocmit tabel nominal cu personalul in functie de structurile din 

care acesta face parte si modul de instiintare ; 

 - S-a intocmit tabel cu necesarul de tehnica, aparatura si materiale in 

functie de structura serviciului voluntar ; 

 - S-a intocmit tabel cu materialele si tehnica existente in dotare ; 

 - S-au intocmit un numar de 5 referate pentru dotarea cu tehnica, 

aparatura si materiale a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, s-a 

propus acordarea fondurilor necesare achizitionarii acestora, in sedinta de 

consiliu local  pentru anul 2010;       

 III. Dosar privind interventia serviciului voluntar pentru situatii de 

urgenta : 

 - S-a reactualizat planul de interventie in caz de incendiu – s-a aprobat de 

presedintele C.L.S.U. (primar) si s-a avizat de I.J.S.U. « Anghel 

Saligny » Vrancea ; 
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 -S-a incheiat planul de cooperare cu comuna Vartescoiu, s-a aprobat de 

primarul comunei Brosteni si primarul comunei Vartescoiu ; 

 -S-a reactualizat planul de analiza si acoperire a riscurilor, al judetului 

Vrancea  in conformitate cu prevederile art. 14, alin. 2 din HGR  1492/2001 ; 

 IV Dosarul privind pregatirea personalului 

 - S-a intocmit planul propriu de pregatire profesionala anuala si lunara pe 

teme si exercitii pe anul 2010 pentru personalul voluntar; 

 - S-a intocmit registrul de evidenta a participarii la pregatirea 

profesionala si calificativele obtinute. 

 VI. S-a intocmit registrul istoric al  SVSU pe anul 2009 si s-au facut 

mentiuni in caietul concept al registrului istoric pentru anul 2010 urmand a fi 

finalizat ; 

 VII. S-a intocmit Registrul de control – completandu-se cf. 

controalelor efectuate, de reprezentanti ai Inspectoratului Judetean pentru 

situatii de urgenta « Anghel Saligny »  

 Alte activitati  ale S.V.S.U. : 

-s-a dezbatut in sedinta consiliului local din data de 30.11.2010 analiza 

activitatii de prevenire a sefului serviciului voluntar pentru situatii de urgenta. 

 -au fost instruiti un nr. de 4 specialisti ai compartimentului de prevenire 

din cadrul serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, instruirea acestora 

finalizandu-se cu obtinerea unei adeverinte de « specialist in compartimentul de 

prevenire ». La aceasta instruire au participat mai multe servicii voluntare de pe 

raza judetului, cursul organizandu-se la primaria comunei Mera, judetul Vrancea. 

 - s-au intocmit si inaintat raspunsuri adreselor destinate protectiei 

civile ; 

 - s-a tinut evidenta avertizarilor meteorologice si hidrologice primite si s-

a efectuat permanenta in functie de situatiile create ; 

 -S-a intocmit planul de alarmare anual al CLSU Brosteni – s-a aprobat de 

primar ; 
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 -S-a refacut in totalitate si s-a dat spre aprobare primarului, s-a avizat 

de catre SGA Vrancea si de catre prefectul judetului Vrancea, planul de aparare 

impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la 

constructiile hidrotehnice ; 

 -S-a intocmit planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta al 

comunei Brosteni, judetul Vrancea pe anul 2010 si s-au desfasurat activitatile 

prevazute in acesta. 

 -S-au intocmit documentele ce stau la baza  instruirii salariatilor in 

domeniul situatiilor de urgenta  respectiv s-au intocmit un nr. de 15 fise de 

instructaj in domeniul situatiilor de urgenta pentru salariatii Primariei Brosteni 

si pentru personalul necalificat, completandu-se cf. OMAI 712/2005 completat 

si modificat cu OMAI 786/02.09.2005, plan si grafic  tematic anual de 

instruire, proces verbal la fiecare instruire ; 

 

FAPTE SI EVENIMENTE DEOSEBITE 

 

 Incendii 

In cursul anului 2010 a avut loc un incendiu pe raza localitatii Brosteni, la 

acesta intervenind atat serviciul voluntar pentru situatii de urgenta cat si 

echipele de interventie ale I.J.S.U. Vrancea.  

 Exercitii de alarmare executate 

 Cf. planului de pregatire exercitiile de alarmare a populatiei la nivel local 

se organizeaza din 2 in 2 ani. 

 In data de 4 martie 2010 s-a desfasurat in parteneriat cu Asociatia “Sf. 

Nicolae cel Milostiv” proiectul de prevenire a situatiilor de urgenta in scoli, 

respectiv s-au desfasurat urmatoarele activitati : exercitiu de evacuare in caz 

de incendiu, salvare si prim ajutor, evacuare in caz de cutremur, salvarea 

victimelor , apelarea nr. de urgenta 112, proiectul intitulanduse « IMPREUNA 

PENTRU SIGURANTA COPIILOR » 
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Activitate de prevenire „IMPREUNA PENTRU SIGURANTA COPIILOR” 

-imagine- 

 

Activitate de prevenire „IMPREUNA PENTRU SIGURANTA COPIILOR” 

 -imagine- 

 

Activitate de prevenire „IMPREUNA PENTRU SIGURANTA COPIILOR” 

-imagine- 

  

 

 Controale executate de personal  abilitate din cadrul I.J.S.U. 

 In perioada 18 – 20 ianuarie 2010  a fost control din partea I.J.S.U. 

Vrancea, control comun, componenta comisiei: Plt. Adj. Chircu Nicolae si Lt. Vlad 

Dorin ; Scopul : verificarea aplicarii masurilor de pompieri si protectie civila, 

verficarea operationalizarii serviciului voluntar pentru situatii de urgenta. 

 Neregulile constatate au fost consemnate in procesul-verbal nr. 

195/20.01.2010. 

 Controale executate la nivel local : 

 Controale executate de seful SVSU impreuna cu voluntarii din 

compartimentul de prevenire, la institutiile din subordinea primariei (Scoli, 

biserici. dispensar),  au fost intocmite note de control la scolile de pe raza 

comunei, control executat potrivit art. 15 lit. b din Ordinul 160/23.02.2007 in 

lunile martie respectiv octombrie 2010. 

  In urma controlului efectuat la aceste institutii s-a consemnat aprecieri 

pozitive in notele de control, activitatea desfasurandu-se in conditii 

satisfacatoare. 

 - s-a intocmit graficul controalelor la gospodariile populatiei respectiv s-

au efectuat un nr.  de 110 controale la gospodariile populatiei in luna martie (au 

fost completate 2 registre din necesarul de 4); 
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 -graficul de informare publica in baza programului de masuri in vederea 

acordarii asistentei pentru prevenirea situatiilor de urgenta la gospodariile 

populatiei ; 

 In urma controlului s-a constatat in general urmatoarele 

deficiente :cosuri de fum necuratate, furaje depozitate necorespunzator, 

instalatie electrica invechita, neconstientizarea unor cetateni de pe raza 

localitatii a riscului producerii unor incendii datorita neglijentei.   

 Propuneri pentru imbunatatirea activitatii : 

 - asigurarea dotarii cu mijloace de aparare impotriva incendiilor astfel 

pentru anul 2011 este necesara cuprinderea in buget a fondurilor necesare 

achizitionarii de mijloace de prima interventie (echipament, instinctoare), afise 

de informare si mijloace de semnalizare a evacuarii, iar pentru sistemul de 

instiintare alarmare se impune achizitionarea unei sirene electronice. 

 - In ceea ce priveste controlul la gospodariile populatiei s-a constatat ca 

oamenii sunt mai putin receptivi la sfaturile privind protectia impotriva 

incendiilor fapt ce scoate in evidenta necesitatea intensificarii controalelor de 

prevenire a incendiilor. 

  Obiective majore pentru anul 2011: 

 -Îndeplinirea tuturor măsurilor ce se impun în baza planului de pregătire 

în domeniul situaţiilor de Urgenţă  pe anul 2011;  

 -Participarea la cursuri de pregătire profesională şi de perfecţionare ;  

 -Dezvoltarea relaţiilor de colaborare, respectiv a schimburilor de 

experienţă cu structurile similare de protecţie civilă profesioniste şi voluntare 

din localitatile invecinate; 

 -Achiziţionarea de materiale şi echipamente pentru intervenţie în situaţii 

de urgenţă conform bugetului aprobat în 2011, in conformitate cu art. 15 si 16 

din O.M.A.I. nr. 718/2005. 

 -Informarea şi pregătirea elevilor din şcolile comunei Brosteni prin 

participarea la instructaje şi aplicaţii practice în domeniul situaţiilor de urgenţă 

in vederea prevenirii situatiilor de urgenta; 
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 -acordarea unor drepturi ce le revin voluntarilor incadrati in S.V.S.U. cf. 

Legii 1579/2005. 

 Registrul Istoric pe anul 2010 a fost elaborat de Sbirciog Mihaela, sef 

SVSU in cadrul Primariei Brosteni, judetul Vrancea. 

 Prezentul se incheie la data de 30.12.2010 si se continua cu vol. nr. 

III inregistrat la nr. 239/30.12.2010. 
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    Anexa 3 
2011 

 
 Prezentul continua Registrul Istoric vol. nr. III, incheiat la data de 

31.12.2010 si inregistrat la nr. 197/31.12.2011. 

 In cursul anului 2011 s-au desfasurat urmatoarele activitati la nivel de 

serviciu voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Brosteni:  

S-au intocmit si reactualizat documente de organizare desfasurare si 

conducere a activitatii serviciului voluntar pentru situatii de urgenta astfel : 

 I.Dosarul privind organizarea si inzestrarea serviciului voluntar pentru 

situatii de urgenta astfel : 

 - S-au  intocmit un numar de 5  noi contracte de voluntariat, incheiate 

intre consiliul local si voluntari acestia fiind in rezerva deoarece organigrama 

serviciului voluntar este completa si s-au intocmit legitimatii de voluntariat 

pentru acestia ; 

 - S-a intocmit si reactualizat cand a fost necesar,  tabel nominal cu 

personalul in functie de structurile din care acesta face parte si modul de 

instiintare ; 

 - S-a intocmit tabel cu necesarul de tehnica, aparatura si materiale in 

functie de structura serviciului voluntar ; 

 - S-a intocmit tabel cu materialele si tehnica existente in dotare ; 

 - S-au intocmit un numar de 6 referate pentru dotarea cu tehnica, 

aparatura si materiale a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, s-a 

propus acordarea fondurilor necesare achizitionarii acestora, in sedinta de 

consiliu local  din luna martie, pentru anul 2011;     

 III. Dosar privind interventia serviciului voluntar pentru situatii de 

urgenta : 

 -S-a incheiat planul de cooperare cu orasul Odobesti, s-a aprobat de 

primarul comunei Brosteni si primarul orasului Odobesti ; 
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 -S-a reactualizat planul de analiza si acoperire a riscurilor, al judetului 

Vrancea  in conformitate cu prevederile art. 14, alin. 2 din HGR  1492/2001 si 

Ordinul 132/22007 ; 

 - S-a intocmit planul de interventie pentru Centrul de zi « DANUT »  

aceasta fiind activitate secundara a SVSU ; 

 IV Dosarul privind pregatirea personalului 

 - S-a intocmit planul propriu de pregatire profesionala anuala si lunara pe 

teme si exercitii pe anul 2011  pentru personalul voluntar; 

 - S-a intocmit registrul de evidenta a participarii la pregatirea 

profesionala si calificativele obtinute. 

 V Dosarul operativ (INCENDII) 

 - in cursul anului 2011 s-a intervenit la un numar de 4 incendii la 

gospodariile populatiei si un incendiu de vegetatie uscata in satul Capatanu,  

dintre care la 2 dintre ele (Cristea Vasile, Florea Mariana)  a intervenit doar in 

prima faza SVSU, fiind nevoie de interventia Detasamentului de 

pompieri » Focsani », la unul dintre ele si la incediul de vegetatie uscata,  

respectiv la  locuinta numitului Ciolac Spiridon a intervenit Detasamentul de 

pompieri Odobesti, si la unul (Tarabuta Mihai) a intervenit doar SVSU Brosteni ; 

 VI. S-a intocmit registrul istoric al  SVSU pe anul 2010 si s-au facut 

mentiuni in caietul concept al registrului istoric pentru anul 2011 urmand a fi 

finalizat ; 

 VII.S-a intocmit Registrul de control – completandu-se cf. controalelor 

efectuate, de reprezentanti ai Inspectoratului Judetean pentru situatii de 

urgenta « Anghel Saligny »  

 IX Dosarul tehnic al sirenei – s-au efectuat verificari lunare ale sirenei 

amplasate la Dispensarul Uman Brosteni. 

 Alte activitati  ale S.V.S.U. : 

 - s-au intocmit si inaintat raspunsuri adreselor destinate protectiei 

civile ; 
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 - s-a tinut evidenta avertizarilor meteorologice si hidrologice primite si s-

a efectuat permanenta in functie de situatiile create ; 

 -S-a intocmit planul de alarmare anual al CLSU Brosteni pe anul 2011 – s-a 

aprobat de primar ; 

 -S-a refacut in totalitate si s-a dat spre aprobare primarului, s-a avizat 

de catre SGA Vrancea si de catre prefectul judetului Vrancea, planul de aparare 

impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la 

constructiile hidrotehnice ; 

 -S-a intocmit planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta al 

comunei Brosteni, judetul Vrancea pe anul 2011 si s-au desfasurat activitatile 

prevazute in acesta. 

 -S-au intocmit documentele ce stau la baza  instruirii salariatilor in 

domeniul situatiilor de urgenta  respectiv s-au intocmit un nr. de 15 fise de 

instructaj in domeniul situatiilor de urgenta pentru salariatii Primariei Brosteni 

si pentru personalul necalificat,  

completandu-se cf. OMAI 712/2005 completat si modificat cu OMAI 

786/02.09.2005, plan si grafic  tematic anual de instruire, proces verbal la 

fiecare instruire ; 

 -s-a dezbatut in sedinta consiliului local din data de 09.02.2011 analiza 

activitatii de prevenire a sefului serviciului voluntar pentru situatii de urgenta 

aprobata prin Hotararea nr. 23/2010 ; 

 - s-au acordat drepturi de voluntariat celor care au participat la 

exercitiul de alarmare din luna iulie 2011, si celor care au intervenit la incendiul 

locuintei numitului Ciolac Spiridon din comuna Brosteni, judetul Vrancea cf. HCL 

nr. 3/09.02.2011.  

 - s-a efectuat organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor (s-

au emis dispozitii privind organizarea apararii impotriva incendiilor, privind 

reglementarea lucrului cu foc deschis, privind reglementarea fumatului, privind 

organizarea instruirii personalului in domeniul situatiilor de urgenta) ; 
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 - s-au intocmit actiunile de informare preventiva cf. precizarilor privind 

desfasurarea activitatii de informare preventiva la SVSU Brosteni, pe anul 

2011 ; 

Exercitii de alarmare executate 

 Cf. planului de pregatire in luna iulie a avut loc un exercitiu  de alarmare a 

populatiei cu actiune simpla pentru instiintarea, avertizarea, alarmarea,  

evacuarea  si limitarea producerii unui cutremur. Scenariul a fost urmatorul : in 

urma producerii unui cutremur s-au luat masuri pentru a se evacua o parte a 

populatiei din comuna Brosteni, aproximativ 75 persoane din cele 25 de 

gospodarii afectate, salvarea celor 7 persoane aflate sub daramaturi si 

acordarea de prim ajutor. 

 

Exercitiu de simulare cutremur - 2011 

 -imagine- 

 

Exercitiu simulare - In timpul cutremurului izbucneste un incendiu 

 -imagine- 

Salvare si prim - ajutor 

 

 -imagine- 

 

Salvare si prim ajutor 

  La exercitiu au participat urmatoarele forte si mijloace : membrii grupei 

de evacuare, deblocare-salvare (10 membrii), echipa de instiintare-alarmare, 

echipa de stins incendii (3 voluntari), grupa medicala, un echipaj de politie, un 

buldoexcavator, 3 autoutilitare, o drujba, 3 stingatoare. 

-Imagine- 

Transportarea ranitilor-exercitiu 2011 
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-Imagine- 

Prezentare conceptie exercitiu 

 Controale executate de personal  abilitate din cadrul I.J.S.U. 

 In perioada 12 – 14  ianuarie 2011  a fost control din partea I.J.S.U. 

Vrancea, control comun, componenta comisiei: Plt. maj. Balan Iulian si Lt. Vlad 

Dorin ; Scopul : verificarea aplicarii masurilor de pompieri si protectie civila, 

verficarea operationalizarii serviciului voluntar pentru situatii de urgenta. 

 Neregulile constatate au fost consemnate in procesul-verbal nr. 

131/14.01.2011. 

 In perioada 13 – 14 iulie 2011  a fost control din partea I.J.S.U. 

Vrancea, control comun, componenta comisiei: Lt. Col. Lazar Jenica, Col. 

Bajenaru Ninel, Slt. Cosma Robin, Plt. Maj. Neagu Viorica, Plt. Maj. Tandara 

Adrian si Plt. Pirvu George ; Scopul : verificarea aplicarii masurilor de pompieri 

si protectie civila, verficarea operationalizarii serviciului voluntar pentru situatii 

de urgenta si conceperea exercitiului de alarmare in caz de cutremur. 

 Neregulile constatate au fost consemnate in procesul-verbal nr. 

1698/14.07.2011. 

 

Sedinta CLSU si membrii ISU Vrancea – exercitiu 2011 

- imagine – 

 

Controale executate la nivel local  

 Controale executate de seful SVSU impreuna cu voluntarii din 

compartimentul de prevenire, la institutiile din subordinea primariei (Scoli, 

gradinite, dispensar),  au fost intocmite note de control la scolile de pe raza 

comunei, control executat potrivit art. 15 lit. b din Ordinul 160/23.02.2007 in 

lunile martie respectiv octombrie 2011. 
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  In urma controlului efectuat la aceste institutii s-a consemnat aprecieri 

pozitive in notele de control, activitatea desfasurandu-se in conditii 

satisfacatoare. 

 - s-a intocmit graficul controalelor la gospodariile populatiei respectiv s-

au efectuat un nr.  de 150 controale la gospodariile populatiei in lunile martie 

respectiv septembrie 2011 (au fost completate 3 registre din necesarul de 4); 

 -graficul de informare publica in baza programului de masuri in vederea 

acordarii asistentei pentru prevenirea situatiilor de urgenta la gospodariile 

populatiei ; 

 In urma controlului s-a constatat in general urmatoarele deficiente : 

cosuri de fum necuratate, furaje depozitate necorespunzator, instalatie 

electrica invechita, neconstientizarea unor cetateni de pe raza localitatii a 

riscului producerii unor incendii datorita neglijentei. 

 Propuneri pentru imbunatatirea activitatii : 

 - asigurarea dotarii cu mijloace de aparare impotriva incendiilor astfel 

pentru anul 2012 este necesara cuprinderea in buget a fondurilor necesare 

achizitionarii de mijloace de prima interventie (echipament, instinctoare), afise 

de informare si mijloace de semnalizare a evacuarii, iar pentru sistemul de 

instiintare alarmare se impune achizitionarea unei sirene electronice. 

 - In ceea ce priveste controlul la gospodariile populatiei s-a constatat ca 

oamenii sunt mai putin receptivi la sfaturile privind protectia impotriva 

incendiilor fapt ce scoate in evidenta necesitatea intensificarii controalelor de 

prevenire a incendiilor. 

Obiective majore pe anul 2012: 

 -Îndeplinirea tuturor măsurilor ce se impun în baza planului de pregătire 

în domeniul situaţiilor de Urgenţă  pe anul 2012;  

 -Participarea la cursuri de pregătire profesională şi de perfecţionare ;  

 -Dezvoltarea relaţiilor de colaborare, respectiv a schimburilor de 

experienţă cu structurile similare de protecţie civilă profesioniste şi voluntare 

din localitatile invecinate; 
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 -Achiziţionarea de materiale şi echipamente pentru intervenţie în situaţii 

de urgenţă conform bugetului aprobat în 2012, in conformitate cu art. 15 si 16 

din O.M.A.I. nr. 718/2005. 

 -Informarea şi pregătirea elevilor din şcolile comunei Brosteni prin 

participarea la instructaje şi aplicaţii practice în domeniul situaţiilor de urgenţă 

in vederea prevenirii situatiilor de urgenta; 

 -acordarea drepturilor ce le revin voluntarilor incadrati in S.V.S.U. cf. 

Legii 1579/2005, pentru fiecare interventie efectuata. 

 Registrul Istoric pe anul 2011 a fost elaborat de Sbirciog Mihaela, sef 

SVSU in cadrul Primariei Brosteni, judetul Vrancea. 

Prezentul se incheie la data de 30.12.2011 si se continua cu vol. nr. 

IV inregistrat la nr. 197/31.12.2011. 
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          Anexa 4 

2012 

Prezentul continua Registrul Istoric vol. nr. IV, incheiat la data de 

31.12.2011 si inregistrat la nr. 197/31.12.2011. 

 In cursul anului 2012 s-au desfasurat urmatoarele activitati la nivel de  
 
serviciu voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Brosteni:  
 
  Activitati desfasurate in perioada ianuarie – decembrie 2012: 

 S-au intocmit si reactualizat documente de organizare desfasurare si 

conducere a activitatii serviciului voluntar pentru situatii de urgenta astfel : 

 I.Dosarul privind organizarea si inzestrarea serviciului voluntar pentru 

situatii de urgenta astfel : 

 - S-au  intocmit un numar de 3  noi contracte de voluntariat, incheiate 

intre consiliul local si voluntari acestia fiind in rezerva deoarece organigrama 

serviciului voluntar este completa si s-au intocmit legitimatii de voluntariat 

pentru acestia ; 

 - S-a intocmit si reactualizat cand a fost necesar,  tabel nominal cu 

personalul in functie de structurile din care acesta face parte si modul de 

instiintare ; 

 - S-a intocmit tabel cu necesarul de tehnica, aparatura si materiale in 

functie de structura serviciului voluntar ; 

 - S-a intocmit tabel cu materialele si tehnica existente in dotare ; 

 - S-au intocmit un numar de 6 referate pentru dotarea cu tehnica, 

aparatura si materiale a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, s-a 

propus acordarea fondurilor necesare achizitionarii acestora, in sedinta de 

consiliu local  din luna martie, pentru anul 2012; 

 III. Dosar privind interventia serviciului voluntar pentru situatii de 

urgenta : 
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 -S-a incheiat planul de cooperare cu orasul Odobesti, s-a aprobat de 

primarul comunei Brosteni si primarul orasului Odobesti ; 

 -S-a reactualizat planul de analiza si acoperire a riscurilor, al judetului 

Vrancea  in conformitate cu prevederile art. 14, alin. 2 din HGR  1492/2001 si 

Ordinul 132/22007 ; 

 IV Dosarul privind pregatirea personalului 

 - S-a intocmit planul propriu de pregatire profesionala anuala si lunara pe 

teme si exercitii pe anul 2012  pentru personalul voluntar; 

 - S-a intocmit registrul de evidenta a participarii la pregatirea 

profesionala si calificativele obtinute. 

 V Dosarul operativ  

In cursul anului 2012 s-a intervenit la un numar de 2 incendii la  
 
gospodariile populatiei si 2 incendii de vegetatie uscata in satele Capatanu si  
 
Pitulusa la care a intervenit Detasamentul de pompieri Odobesti impreuna cu  
 
voluntarii Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta. 

 
VI. S-a intocmit registrul istoric al  SVSU pe anul 2011 si s-au facut 

mentiuni in caietul concept al registrului istoric pentru anul 2012 urmand a fi 

finalizat ; 

 VII. S-a intocmit Registrul de control – completandu-se cf. 

controalelor efectuate, de reprezentanti ai Inspectoratului Judetean pentru 

situatii de urgenta « Anghel Saligny »  

 IX Dosarul tehnic al sirenei – s-au efectuat verificari lunare ale sirenei 

amplasate la Dispensarul Uman Brosteni si sirenei electronice amplasata la 

Primaria comunei Brosteni ; 

 Alte activitati  ale S.V.S.U. : 

 - s-au intocmit si inaintat raspunsuri adreselor destinate protectiei 

civile ; 

 - s-a tinut evidenta avertizarilor meteorologice si hidrologice primite si s-

a efectuat permanenta in functie de situatiile create ; 
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 -S-a intocmit planul de alarmare anual al CLSU Brosteni pe anul 2012 – s-a 

aprobat de primar ; 

 -S-a actualizat si s-a dat spre aprobare primarului, s-a avizat de catre 

SGA Vrancea planul de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor 

meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice ; 

 -S-a intocmit planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta al 

comunei Brosteni, judetul Vrancea pe anul 2012 si s-au desfasurat activitatile 

prevazute in acesta. 

 -S-au intocmit documentele ce stau la baza  instruirii salariatilor in 

domeniul situatiilor de urgenta  respectiv s-au completat fise de instructaj in 

domeniul situatiilor de urgenta pentru salariatii Primariei Brosteni si pentru 

personalul necalificat, completandu-se cf. O.M.A.I. 712/2005 completat si 

modificat cu O.M.A.I. 786/02.09.2005, plan si grafic  tematic anual de 

instruire, proces verbal la fiecare instruire ; 

 -s-a dezbatut in sedinta consiliului local din data de 31.10.2012 analiza 

activitatii de prevenire a sefului serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, 

propunerile consemnadu-se in procesul verbal al sedinteti Consiliului Local ; 

 - s-au acordat drepturi de voluntariat celor care au participat la 

lichidarea si stingerea incendiilor, cf. HCL nr. 3/09.02.2011.  

- s-au intocmit actiunile de informare preventiva cf. precizarilor privind 

desfasurarea activitatii de informare preventiva la SVSU Brosteni, pe anul 

2012 ; 

- in cursul anului 2012 s-a achizitionat urmatoarele : o sirena 

electronica, un buldoexcavator, 6 rangi PSI, 6 cangi PSI cu coada, 6 lopeti PSI 

cu coada, 8 topoare PSI, 6 cazmale PSI cu coada, 5 perechi cizme cauciuc si 1 

costum PSI cu benzi reflectorizante, necesare pentru dotarea serviciului 

voluntar pentru situatii de urgenta. 
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Incendii in cursul anului 2012 

- 11.01.2012 – Incendiu la gospodaria numitului NANU COSTICA – La 

momentul anuntului respectiv ora 06.30 ardea in jurul unui horn al 

casei, la momentul sosirii autospecialei Detasamentului de pompieri 

Focsani, incendiul era lichidat in proportie de 90 % de voluntarii SVSU 

Brosteni si cetateni. 

- 10.02.2012 – Incendiu la gospodaria numitei CHIPAILA FLOAREA – La 

momentul anuntului respectiv ora 07.30 ardea bunurile dintr-o anexa a 

gospodariei, la momentul sosirii autospecialei Detasamentului de 

pompieri Odobesti, incendiul era lichidat in proportie de 90 % de 

voluntarii SVSU Brosteni si cetateni. 

- 22.03.2012 – Incendiu de vegetatie uscata in satul Capatanu, ora 

plecarii la interventie 12.45. Lichidat de Detasamentului de pompieri 

Odobesti,  voluntari si cetateni. 

- 12.09.2012 – Incendiu de vegetatie uscata in satul Pitulusa, ora plecarii 

la interventie 12.30. Lichidat de Detasamentului de pompieri Odobesti,  

voluntari si cetateni. 

- 15.09.2012 – Incendiu la gospodaria numitului STANCIU 

CONSTANTIN – La momentul anuntului, respectiv ora 15.10 ardea o 

capita de fan. Incendiul lichidandu-l Detasamentului de pompieri 

Odobesti, voluntari  si cetateni. 

 Exercitii de alarmare executate 

 Cf. planului de pregatire in cursul anului 2012 nu este prevazut exercitiu 

de alarmare a populatiei, deoarece acestea se organizeaza din 2 in 2 ani. 

 Controale executate de personal  abilitate din cadrul I.J.S.U 

Control executat de personal din cadrul ISUJ Vrancea in perioada 12- 
 
14 aprilie 2012, componenta comisiei :Cpt. Neacsu Mirel, Plt. Balan Iulian  
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verificarea aplicarii masurilor de protectie civila, controale efectuate  
 
agentilor economici de pe raza comunei, biserici, scoli, gradinite, primarie, 
 
 Centru de zi. 
 

Neregulile constatate au fost consemnate in procesul-verbal  
 

nr.545/14.03.2012, acestea fiind remediate in limita posibilitatilor. 

 
 Controale executate la nivel local  

 Controale executate de seful SVSU impreuna cu voluntarii din 

compartimentul de prevenire, la institutiile din subordinea primariei (Scoli, 

gradinite, dispensar),  au fost intocmite note de control la scolile de pe raza 

comunei, control executat potrivit art. 15 lit. b din Ordinul 160/23.02.2007 in 

lunile martie respectiv octombrie 2012. 

  In urma controlului efectuat la aceste institutii s-a consemnat aprecieri 

pozitive in notele de control, activitatea desfasurandu-se in conditii 

satisfacatoare. 

- s-a intocmit graficul controalelor la gospodariile populatiei respectiv 

s-au efectuat un nr.  de 130 controale la gospodariile populatiei in lunile martie 

respectiv septembrie –octombrie 2012. 

- graficul de informare publica in baza programului de masuri in vederea 

acordarii asistentei pentru prevenirea situatiilor de urgenta la gospodariile 

populatiei ; 

 In urma controlului s-a constatat in general urmatoarele deficiente : 

cosuri de fum necuratate, furaje depozitate necorespunzator, instalatie 

electrica invechita, neconstientizarea unor cetateni de pe raza localitatii a 

riscului producerii unor incendii datorita neglijentei. 
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Propuneri pentru imbunatatirea activitatii : 

- in vederea cresterii capacitatii de interventie in caz de incendiu, este 
 

necesara in primul rand asigurarea dotarii cu mijloace de prima interventie  
 
respectiv : echipament (salopete, bocanci, motopompa  de stins incendiu, furtun,  
 
generator curent) deoarece in cazul producerii unui incendiu nu exista minimul  
 
pentru efectuarea unei interventii pana la sosirea fortelor specializate  
 
respectiv autospeciala orasului Odobesti cu care avem contract de interventie ; 
 

- plata contractului  de interventie pe anul 2012 cu Detasamentul de 
 
 pompieri Odobesti, deoarece plata acestuia pe anul 2011 nu  s-a facut si prin  
 
adresa nr. 1979368/13.12.2011 a Inspectoratului Judetean pentru Situatii de  
 
Urgenta, suntem instiintati ca acestia nu vor mai interveni in  caz de  
 
incendiu sau gasirea unei solutii de comun acord cu Primaria  orasului Odobesti. 
 

- in calitate de responsabil PSI propun mentinerea in stare de  
 
functionare a stingatoarelor aflate in dotare prin verificarea anuala a  

 
acestora; 
 

- participarea la instruirile trimestriale prevazute in planul de pregatire  
 
in domeniul situatiilor de urgenta pe anul 2012; 
                                                                                                                                                               
 Registrul Istoric pe anul 2012 a fost elaborat de Sbirciog Mihaela, sef 

SVSU in cadrul Primariei Brosteni, judetul Vrancea. 

 Prezentul Registru Istoric nr. IV  continua cu  Registrul Istoric vol. 

nr. V incheiat la data de 31.12.2012  si inregistrat cu nr. 9 / 

07.01.2013. 
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