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Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei BRINCENI a fost înființat în anul 2007.
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență BRINCENI asigură îndeplinirea atribuțiilor specifice
de protecție civilă, de prevenire și stingere a incendiilor, precum și de gestionare a situațiilor de urgență,
potrivit competențelor stabilite prin legile în vigoare.
Activitatea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei BRINCENI este
coordonată de d-nul NEAGU DUMITRU, primarul comunei BRINCENI.
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei BRINCENI își desfășoară activitatea
pe baza Regulamentului de organizare și funcționare.
Apărarea împotriva efectelor dezastrelor reprezintă o activitate de interes naţional prin dimensiunea
urmărilor negative ce pot produce în plan economic, social şi de mediu.
În sensul regulamentului, prin apărarea împotriva efectelor dezastrelor se înţelege:
 măsuri de prevenire şi pregătire pentru intervenţie, luate înainte de declanşarea fenomenelor cauzale;
 măsuri operative de intervenţie luate după producerea dezastrului pentru limitarea şi înlăturarea efectelor
acestuia;
 măsuri de intervenţie ulterioară pentru recuperare şi reabilitare.
Obiectul regulamentului îl constituie ansamblul acţiunilor şi măsurilor de prevenire, protecţie şi intervenţie imediată,
precum şi de recuperare şi reabilitare, necesare limitării efectelor unui dezastru care poate genera consecinţe negative
asupra desfăşurării normale a activităţii social-economice, mediului natural şi construcţiilor.
În sensul regulamentului, elementele expuse direct sau indirect efectelor unui dezastru sunt:
 populaţia, precum şi bunurile sale mobile şi imobile;
 construcţiile: clădiri de locuit, clădiri pentru învăţământ şi social culturale, capacităţi productive (fabrici,
platforme industriale, ferme zootehnice, amenajări piscicole, aeroporturi, etc.);
 căile de comunicaţii rutiere şi feroviare;

 reţelele de alimentare cu energie electrică, gaze, baraje şi alte lucrări hidrotehnice;
 surse şi sisteme de alimentare cu apă şi canalizare, staţii de tratare şi epurare;
 reţele de telecomunicaţii şi altele asemenea;
 mediul natural: ecosisteme, păduri, terenuri dispuse pe versanţi sau având caracteristici defavorabile,
intravilanul localităţii şi altele;
 activităţi social economice.
Scopul constituirii
Intervenţia în localitatea BRINCENI (şi în zonele învecinate) ca urmare a situaţiilor create de dezastre, pentru activităţi
de salvare, sprijinirea forţelor care intervin (pompieri militari, ambulanţă), aplicarea hotărârilor CLSU, privind limitarea
urmărilor dezastrelor, asigurarea acţiunilor de intervenţie, asigurarea logistică a populaţiei din zonele afectate.

Organizarea şi atribuţiile serviciului voluntar
I.

– şeful serviciului voluntar – FLORESCU MARIAN

II.

- compartiment (specializat pentru prevenire) :
-

SARBU FLOREA;

-

MAZILU TUDOREL;

-

FLOREA NINEL;

-

NASTASE FLORIN;

-

PARASCHIV GABRIEL.

Atribuţia principală a acestui compartiment este de a desfăşura activităţi de îndrumare şi control pentru prevenirea
riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă.

III.

Formaţie de intervenţie

Echipe specializate:
A.SALVARE SI PRIM AJUTOR
- Rosu Gabriela
-Voicu Ionela

-Balauru Mariana
B. CERCETARE CAUTARE
-Stefan Gheorghe
-Andrei Marin
-Rizea Liviu
C. TRANSMISIUNI ALARMARE
-Iancu Tudor
-Mirea Costica
D. DEBLOCARE SALVARE
-Voicu Alexandru
-Mitroi Cristea
-Kifor Florian
-Lincan Ionel
-Cristea Alexandru
-Neagu Nicolae
-Nica Gabriel
E. INUNDATII
-Catana Florea
-Nastase Viorel
-Petrica G. Vasile
-Mihailescu Florin
-Surca Valentin
F. SUPORT LOGISTIC
-Cristea Georgeta
-Dumitru Florica

-Descultescu Florica
G. INCENDII
-Catana Ion
-Neagu Marius
-Neagu Nelu
-Mircea Marian
-Matei Nicusor
-Coman Florin
-Comanescu Petrica
-State Constantin

Atribuţiile serviciului voluntar:
 prevenirea şi stingerea incendiilor;
 căutarea, salvarea victimelor prinse sub dărâmături, acordarea primului ajutor şi evacuarea acestora
la punctul de aducere a răniţilor;
 căutarea, salvarea persoanelor dispărute sau rămase izolate ca urmare a producerii unor accidente
sau fenomene meteorologice periculoase;
 salvarea persoanelor din zonele contaminate chimic, radioactiv sau biologic, limitarea efectelor
acordurilor în care au fost implicate astfel de substanţe;
 salvarea victimelor rezultate în urma accidentelor majore pe căile de comunicaţii rutiere şi feroviare,
a accidentelor aviatice, exploziilor sau avariilor tehnologice;
 salvarea victimelor rezultate în urma unor atacuri teroriste, inclusiv în cazul folosirii unor arme
neconvenţionale;
 organizarea, izolarea şi deservirea unor tabere pentru primirea persoanelor evacuate din zonele
afectate de dezastre;
 participarea la înlăturarea efectelor provocate de dezastre: deblocarea căilor de acces, scoaterea
apei, tăierea arborilor doborâţi de furtuni, etc.;
 participarea la asigurarea iluminatului la locurile de intervenţie;
 participarea la asigurarea cu provizii şi apă potabilă a populaţiei din zonele calamitate;

 participarea la evacuarea populaţiei, bunurilor materiale şi a animalelor din zonele calamitate.

Serviciul s-a constituit din voluntari, pe baza consimţământului liber exprimat. Încadrarea se executată de către
Consiliul local BRINCENI în urma verificărilor efectuate, funcţie de aptitudinile specifice necesare misiunilor ce le-ar
putea îndeplini pe baza egalităţii şanselor, fără nici un fel de discriminare.
Condiţii minime:
-

vârsta între 18-50 ani;

-

domiciliul stabil în localitate;

-

apţi din punct de vedere medical (fizic şi psihic);

-

fără cazier;

-

pregătire în domeniul solicitat (calificare, atestat).

Personalul cooptat în cadrul formaţiunilor a semnat un contract de voluntariat pe durată determinată.

Atribuţiile compartimentului specializat de prevenire:
Atribuţiile de prevenire reprezintă o componentă principală a sistemului integrat de măsuri tehnice şi organizatorice,
precum şi de acţiune specifice planificate şi realizate potrivit legislaţiei, în scopul preîntâmpinării, reducerii sau
eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, protecţia populaţiei, mediului,
bunurilor materiale şi valorilor de patrimoniu prin mijloace şi măsuri specifice.
Formele prin care se execută activităţile de prevenire sunt: reglementarea prin Hotărâri ale Consiliului local, controlul
şi informarea preventivă a populaţiei, precum şi pregătirea acesteia pentru situaţii de urgenţă, constatarea şi
sancţionarea încălcărilor procedurilor legale.

Atribuţiile formaţiilor de intervenţie
Formaţia de intervenţie este o structură specializată, constituită în vederea limitării şi înlăturării urmărilor situaţiilor de
urgenţă.

Atribuţiile echipelor specializate
Echipele specializate sunt constituite în funcţie de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă, pe
următoarele domenii principale: transmisiuni-alarmare, cercetare-căutare, deblocare-salvare, sanitar-veterinar,
evacuare, protecţie NBC, suport logistic.

Activităţile de prevenire desfăşurate de personalul de prevenire se finalizează prin întocmirea

unor note de activitate în care fiecare participant menţionează de regulă: locurile în care s-a desfăşurat
activitatea, aspectele constatate, măsurile luate iar notele de activităţi se centralizează, se analizează şi se
păstrează la sediul primăriei într-un dosar special constituit., pentru situaţiile deosebite constatate primarul
va dispune măsurile care se impun pentru înlăturarea acestora.
Serviciul de voluntari din localitate va interveni prompt şi cu toate mijloacele din dotare în caz, de inundaţii
alunecări de teren, accidente majore pe cãile de comunicaţii în care sunt implicate substanţe periculoase, cutremure
de pământ sau alte situaţii de dezastre posibile conform planului de analizã şi acoperire a riscurilor pe tipuri de
dezastre.

Coordonarea ,controlul şi îndrumarea serviciului voluntar
Răspunderea pentru asigurarea capacităţii operative revine preşedintelui CLSU şi şefului serviciului, iar aceştia
sunt verificaţi periodic de către cadre ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.
Misiunea de intervenţie se primeşte de la preşedintele CLSU, mai puţin în cazul anunţului de „incendiu”.
Pe timpul desfăşurării acţiunilor de intervenţie personalul formaţiunii se subordonează şefului acesteia, care
în funcţie de nevoi, poate reorganiza structura ierarhică şi responsabilităţile pentru soluţionarea problemelor apărute.

