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ANALIZA ANUALA A SVSU
CU PRIVIRE LA ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE DE SERVICIUL VOLUNTAR

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL COMUNEI
ULMU IN ANUL 2011-2012

Îndeplinirea atribuţiilor specifice de protecţie civilă şi aplicarea măsurilor privind
activităţile de apărare împotriva incendiilor, la nivelul comunei, se realizează potrivit
următoarelor legi:

 LEGEA Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (completată şi modificată de Legea 212/2006)
privind protecţia civilă;

 LEGEA Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 ORDINUL Nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă

privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă
(modificat si completat de OMIRA-195/2007);

 ORDINUL Nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de
planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de
urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

 ORDINUL Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de
apărare împotriva incendiilor;

 HOTĂRÂREA Nr. 1579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului
personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare.
.
Serviciul Voluntar pentru situaţii de Urgenţă - S.V.S.U., a desfăşurat, în perioada

01.01.- 31.12.2011, următoarele activităţi în zona de competenţă :
1. Identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri.

Prin risc se înţelege nivelul de pierderi preconizat, în sens probabilistic, estimat în
victime, proprietăţi distruse, activităţi economice întrerupte, impact asupra mediului datorită
manifestării unui hazard într-o anumita zonă si cu referire la o anumita perioadă de timp.

A fost înfiinţat S.V.S.U. categoria I prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23/31.10.2005.
A fost aprobat regulamentul de organizare şi funcţionare a S.V.S.U. nr. 23. 31.10.2005.
A fost emisă dispoziţia primarului nr. 49/25.01.2007 de numire a d-lui Dobrin Virgiliu în funcţia
de şef S.V.S.U.

În anul 2011 la nivelul comunei s-au manifestat următoarele tipuri de riscuri:
a) Riscurile naturale.
Pe parcursul perioadei mai sus menţionate, s-au primit de la Inspectoratul pentru Situaţii

de Urgenţă Judeţean, atenţionări meteorologice cu privire la :
- vreme caniculară – 2;
- ploi torenţiale, descărcări electrice si grindina – 6;
- intensificări de vânt, răcire, ninsori, viscol– 3;
- ploi abundente insotite de intensificari ale vintului-4.
- ceata densa + burnita-1.
.
Avind in vedere efectele acestor riscuri naturale, mentionam ca nu au creat

probleme deosebite in localitatea noastra, cu exceptia perioadei 1.01.2012-26.02.2012 cind s-a
manifestat fenomenul de viscol, care a determinat blocarea drumurilor,inzapezirea a 6 locuinte
si intreruperea partiala a `alimentarii cu energie electrica.

b) Riscurile de incendiu.
În anul 2011, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale s-au înregistrat un număr de 4

incendii în urma cărora nu au fost înregistrate pierderi de vieţi omeneşti ci doar pagube
materiale.
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Incendiile din anul 2011 s-au produs la:
-DJ 304 de vegetatie uscata in data de 09.06.2011
-domeniul public –2 incendii

-NISTOR GABRIEL-incendiu la olocuinta si 1 anexa

Din punct de vedere al cauzelor probabile, acestea au fost:
- neglijenţă – 2;
- joaca copiilor – 0
- incendiere intenţionată -2 .

Din punct de vedere al locului de intervenţie, acestea au fost:
- gospodăriile populaţiei – 1;
- societăţi agricole – 2
- domeniul public-1

Din punct de vedere al forţelor participante, acestea au fost:
- cu forţe şi mijloace proprii – 3;
- cu colaborarea ISU CHISELET – 1 (1 gospodărie).

2. Informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la
care este expusă.

Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă desfăşurată de către serviciul voluntar
reprezintă totalitatea acţiunilor specifice planificate şi realizate, potrivit legii, în vederea
preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a
consecinţelor acestora, a protecţiei populaţiei, a mediului, a bunurilor şi valorilor.

Compartimentul pentru prevenire, prin cei 6 specialişti la gospodariile populatiei si seful
SVSU la intitutiile publice, a întreprins acţiuni de control privind respectarea legislaţiei şi
informare privind modul de comportare şi de intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţă, în
sectorul de competenţă, astfel:

a) Planificate şi executate de S.V.S.U. al comunei:468 la gospodariile populatiei .
1. La gospodăriile populaţiei

- acţiuni de control şi informare preventivă la 480 de gospodării;
2. La unităţile de învăţământ

- câte o acţiune de control şi informare preventivă la cele 2 şcoli;
- s-a pus la dispozitie material documentar pentru imbunatatirea activitatii de

pregatire, informare si prevenire a situatiilor de urgenta.
3. La unităţile de cult

- câte o acţiune de control şi informare preventivă la cele 2 biserici;
- serviciul voluntar a predat la fiecare biserica o gazeta de perete cu materiale de

informare
4. La unităţile de cultură

- două acţiuni de control şi informare preventivă la biblioteca comunală si la
Caminul Cultural.

Avind in vedere activitatea buna desfasurata de acest compartiment, a avut ca
rezultat un numar mic de evenimente grave care s-au produs la nivelul localitatii.
3. Pregatirea, instruirea si perfectionarea personalului Serviciului Voluntar.

.
Seful SVSU, a avut planificate de ISU „CALARASI 3 instruiri metodice la care a

participat.
De asemenea, seful SVSU a participat in perioada 03.08.2009-28.08.2009 la un curs de

perfectionare la CNPPMSU Ciolpani, Judetul Ilfov, obtinind „Certificatul de absolvire”,
Voluntarii din cadru S.V.S.U. au participat in anul 2008 la concursul
Serviciilor Voluntare organizat de catre I.S.U.J. CALARASI ,Serviciul
Voluntar pentru situatii de urgenta ULMU luind premiul 3-MENTIUNE,
S.V.S.U. a fost recompensat cu 10 costume tip pompier.
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4. Înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţii de
protecţie civilă.

Înştiinţarea reprezintă activitatea de transmitere a informaţiilor autorizate despre
iminenţa producerii sau producerea dezastrelor şi/sau a conflictelor armate către autorităţile
administraţiei publice centrale ori locale.

Alarmarea populaţiei reprezintă activitatea de transmitere a mesajelor despre iminenţa
producerii unor dezastre sau a unui atac aerian şi se realizează de către autorităţile administraţiei
publice centrale ori locale, după caz, prin mijloacele de alarmare prevăzute, pe baza înştiinţării
de la structurile abilitate.

Înştiinţarea se realizează astfel:
a) Inspectoratul General înştiinţează centrele operative pentru situaţii de urgenţă cu activitate

permanentă şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene;
b) Inspectoratele judeţene înştiinţează comitetele pentru situaţii de urgenţă judeţene, locale şi

operatorii economici sursă de risc din zona de responsabilitate;
La nivelul comunei ULMU, pentru realizarea alarmării şi înştiinţării personalului din

C.O.A.T, S.V.S.U. şi C.L.S.U., se foloseste:
- sistemul de telecomunicaţii fix;
- sistemul de telecomunicaţii mobil;
- curieri.

Pentru realizarea alarmării populaţiei şi operatorilor economici din comună se pot folosi:
- sirena electrică de 5,5 kw -1 buc, amplasata la Dispensarul uman;
- clopote-2 buc.,amplasatela bisericile din ULMU.CHIRNOGI,FAUREI,ZIMBRU;

În luna OCTOMBRIE 2011, in cadrul unui control de fond, inspectorii ISU CALARASI
au verificat funcţionarea mijloacelor de alarmare a populaţiei şi operatorilor economici (sirena
electrică) şi cunoaşterea modului de introducere a semnalelor de alarmare.
Inspectorii au constat că sirena electrică funcţionează şi este bine întreţinută, iar personalul cu
atribuţii de alarmare cunoaşte modul de introducere a semnalelor. Aceste semnale sunt afişate şi
pe interiorul uşii de la tablou.

În acţiunile de informare preventivă întreprinse la gospodării s-a prezentat cetăţenilor,
semnalele de alarmare acustice şi modul de acţiune a populaţiei la semnalele transmise prin
sistemul de alarmare.
4. Executarea intervenţiei operative alături de structurile profesioniste de
intervenţie ale inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, Serviciul de Urgenţă Voluntar al comunei
colaborează cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta CALARASI prin Garda CHISELET.

Pe parcursul anului 2011 s-a intervenit operativ, de catre Serviciul voluntar la 3 incendii
si la unul in colaborare cu Garda CHISELET
5. Controlul executat de inspectorii de prevenire ai ISU CALARASI

In cursul anului 2011, serviciul a avut un control de fond in data de 24.03.2011.;, prilej cu
care s-a controlat nivelul de pregatire al serviciului si documentele serviciului, rezultatul
controlului fiind FB.
ALTE APRECIERI PRIVIND ACTIVITATEA S.V.S.U. :

1. Activitatea de funcţionare a acestui serviciu s-a derulat, parţial, conform graficelor
stabilite. Există o suficientă implicare a primarului şi a celorlalte compartimente din
cadrul primăriei, în desfăşurarea activităţilor.

Întocmit,
Şef S.V.S.U.

DOBRIN VIRGILIU
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