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1 .ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENTĂ
a) Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă a fost înfiinţat în conformitate cu prevederile
Legii protecţiei Civile 481/2004 articol 10, litera b) modificată şi completată cu Legea
212/2006
b)

înfiinţarea

serviciului

voluntar

pentru

situaţii

de

urgenţă,

organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare

aprobarea

structurii

a serviciului sa făcut prin

Hotărârea Consiliului Local Şopîrliţa numărul 54/17.02.2006.
c) Atribuţii principale
-desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi
măsurilor de comportare în caz de situaţii de urgenţă;
-verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor care
reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, în sectorul de
competenţă;
-execută acţiuni de intervenţie în situaţii de urgenţă, salvarea, acordarea primului ajutor şi
protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate ;
-acordă ajutor în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de
explozie, inundaţii, alunecări de teren, accidente, precum şi în caz de dezastre;
-cercetarea şi descoperirea în timp oportun a urmărilor situaţiilor de urgenţă;
-determină gradul de radioactivitate, natura şi concentraţia substanţelor toxice şi recoltează
probe pentru laboratoarele de specialitate ( de radioactivitate, chimice, medicale);
-menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de transmisiuni şi alarmare în scopul
înştiinţării şi alarmării populaţiei şi asigurarea fluxului informaţional- decizional;
-organizează şi asigură adăpostirea populaţiei, precum şi sprijinirea acţiunilor de construire şi
de amenajare a adăposturilor;
-asigură acordarea primului ajutor, trierea şi transportul victimelor la unităţile medicale;
-asigură aplicarea măsurilor imunologice şi a măsurilor antiepidemice populaţiei şi
animalelor;
-acordarea primului ajutor animalelor rănite şi/sau contaminate;
-asigură scoaterea şi salvarea victimelor de sub dărâmături, din adăposturile avariate,
salvarea de la înălţimi a victimelor;
-deblocarea căilor de comunicaţii şi a căilor de acces spre locurile de intervenţie;
-remedirea avariilor la instalaţiile şi sistemele utilităţilor publice;
-evacuarea populaţiei în caz de accident nuclear / urgenţă radiologică;
-evacuarea populaţiei din zonele calamitate şi transportul sinistraţilor în locaţiile temporare;
-controlul dozimetric al cetăţenilor şi al membrilor formaţiei de intervenţie;
-distribuirea de radioprotectori şi antidoturi populaţiei;

-decontaminarea populaţiei, membrilor formaţiei de intervenţie, animalelor, clădirilor,
terenului, mijloacelor de transport, tehnicii, aparaturii, utilajelor, echipamentului;
-serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă poate presta contra cost unele servicii fără a
afecta îndeplinirea atribuţiilor principale prezentate mai sus şi anume:
-transport de apă, evacuarea apei din subsoluri sau din fântâni;
-limitarea răspândirii unor produse poluante, colectarea sau îndepărtarea acestora;
-eliberarea căilor de circulaţie de doborâturi de vânt sau de mijloace de transport
accidentate;
-verificarea modului de curăţare a sobelor şi coşirilor de fum,intervenţii la instalaţiile
de alimentatre cu apă ;
-alte servicii în domeniu;
d) Sectorul de competenţă este în comuna Şopîrliţa şi la unităţile subordonate Primăriei
comunei Şopîrliţa (menţionăm că dotarea nu permite la această dată intervenţia cu utilaje
specializate la incendiu)
e) Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă este subordonat Consiliului Local Şopîrliţa şi
Primarului oraşul Şopîrliţa prin organigrama aprobată.
f) Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă este de categoria I , având compartiment de
pregătire şi echipe specializate de intervenţie.

g) Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă are în componenţă 35 de posturi din care 1 de
conducere şi 34 de execuţie (şef serviciu prin cumul şi restul cu contract de voluntariat pe 5
ani din rândul angajaţilor Primăriei oraşul Şopîrliţa şi a unităţilor subordanate).
2.

ORGANIZAREA.

ÎNCADRAREA

SI DOTAREA

SERVICIVLUI

Schema de organizare grafică şi încadrarea nominală pe compartimente / specialişti
pentru prevenire, formaţii de intervenţie pe echipaje / grupe de intervenţie şi echipe
specializate; se prezintă la începutul fiecărui an în anexai.
Dotarea cu tehnică

şi materiale pe echipaje / grupe de intervenţie şi echipe

specializate; se prezintă la începutul fiecărui an şi este conform anexelor 2 şi 3.
Modificările

survenite în încadrare

se referă la modificarea

dispoziţiei comune de

încadrare pentru personalul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă datorită fluctuaţiei
personalului angajat.

3. PREGĂTIREA PERSONALULUI SERVICIULUI VOLUNTAR
Pregătirea personalului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă s-a efectuat în
conformitate cu Ordinul Prefectului numărul 72/03.02.2010 , a Dispoziţiei Primarului oraşul
Şopîrliţa numărul 1379/27.03.2010 şi a tematicii aprobate pe fiecare specialitate.
Controlul anual executat de personalul abilitat din cadrul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă

„ MATEI BASARAB" al Judeţului OLT având ca scop verificarea

activităţii pe linia situaţiilor de urgenţă

sa desfăşurat

în perioada 05-09.03.2009 în

următoarea componenţă : Lt.Istrate Vasilica, Plt.adj.şef Vişu Gheoeghe şi P.C. Selu Eleonora
Aspectele constatate au fost consemnate în procesul verbal 447 din 09.03.2009 şi au
fost aduse la cunoştinţa celor vizaţi, pentru a remedia în cel mai scurt timp aspectele sesizate
conform planului anual aprobat.
4. FAPTE ŞI EVENIMENTE IMPORTANTE
Intervenţii în vederea limitării şi înlăturării urmărilor situaţiilor de urgenţă :
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