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R A P O R T  

privind activitatea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de urgenţă 

în semestrul I anul 2020 

 

 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Griviţa are drept scop prevenirea, 

monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă care ar putea apărea pe teritoriul comunei.        

 În prezent serviciul are în componenţă voluntari, specialişti de prevenire şi un angajat - Şef 

Serviciu Voluntar pentru  Situaţii de Urgenţă. 

 Serviciul are ca scop principal prevenirea riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă prin 

activităţi de îndrumare, control precum şi de intervenţie, în timp oportun, pentru limitarea s-au 

înlăturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă şi efectuează acţiuni de prim ajutor şi salvarea 

oamenilor şi a bunurilor materiale în caz de dezastre (incendii, inundaţii, cutremure, alunecări de 

teren şi accidente chimice). 

 În semestrul I al anului 2020 activitatea de apărare împotriva incendiilor s-a desfăşurat în 

conformitate cu Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul nr. 163/2007 

privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor. 

Activitatea de prevenire şi informare a populaţiei despre necesitatea respectării regulilor 

P.S.I. specifice unui anumit sezon s-a realizat prin controale la gospodăriile cetăţenilor, afişare de 

pliante şi broşuri în zonele des frecventate de localnici (avizier primărie, în staţiile de autobuz, şcoli, 

grădiniţe şi agenţi economici). 

 Pregătirea populaţiei s-a efectuat prin informarea preventivă privind modul de comportare în 

cazul manifestării unor situaţii de urgenţă, privind: 

 - cunoaşterea  semnalelor de avertizare; 

 - cunoaşterea şi folosirea mijloacelor de protecţie individuală, a locurilor de adăpostire 

exsistente şi a modului de comportare pe ocupării lor; 

 Pregătirea elevilor s-a desfăşurat în cadrul orelor de dirigenţie şi educaţie. 

 Pe lângă pregătirea elevilor, acţiunile de informare preventivă au vizat şi celelalte categorii 

de populaţie, cum ar fi salariaţii şi pensionarii. 

 Pe linia de prevenire şi informare au fost controlate 25 gospodării la nivelul Comunei Griviţa 

unde s-a constatat că au fost respectate regulile şi măsurile de prevenire a incendiilor. Pe timpul 

controalelor au fost aplicate avertismente verbale. 

 Pe timpul controalelor la gospodăriile cetăţenilor le-au fost prezentate Regulile de 

comportare în situaţii de urgenţă cum ar fi: 

 - reguli şi măsuri P.S.I. ce trebuie respectate în exploatarea instalaţiilor şi consumatorilor 

electrici, buteliilor de aragaz şi aparatelor de uz casnic, incendiile la gospodăriile din mediul rural şi 
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modul lor de prevenire, exploatarea mijloacelor de căldură cu şi fără acumulare de căldură, la 

adăposturile de animale şi depozitele de furaje, prevenirea jocului copiilor cu focul, preîntâmpinarea 

izbucnirii incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti, atunci când se foloseşte focul deschis 

 - măsuri de limitare a efectelor cutremurelor de pământ asupra clădirilor. 

 - modul de manifestare a inundaţiilor şi efectele acestora şi reguli de comportare în cazul 

apariţiei viiturilor; 

 - modul de comportare în cazul fenomenelor meteo periculoase (furtuni, înzăpeziri, 

caniculă); 

 - reguli de protecţie, comportare şi acţiune a populaţiei în cazul descoperirii muniţiilor 

neexplodate. 

 Atât în perioada rece, cât şi în perioada de vară au fost realizate o serie de activităţi specifice, 

cum ar fi: 

 - au fost identificate femeile gravide din Comuna Griviţa pentru a interveni într-o situaţie de 

urgentă;  

 - au fost identificate persoanele cu dizabilităţi şi bătrânii cu vârsta de peste 70 ani; 

 - s-a intervenit cu voluntarii la stingerea incendiilor de vegetație uscată.  

- s-a intervenit în data de 01.04.2020 în localitatea Odaia  Bursucani  la Crețu Neculai pentru 

stingerea unui foc deschis în gospodărie; 

 Biserica joacă un rol important în cadrul comunităţilor rurale astfel că pentru evitarea 

producerii unor evenimente nedorite, au fost iniţiate o serie de măsuri privind apărarea împotriva 

incendiilor specifice lăcaşelor de cult, cum ar fi: 

 - aducerea la cunoştinţa enoriaşilor pe timpul manifestărilor religioase a unor reguli 

minimale ce trebuie respectate în biserică, în vederea prevenirii incendiilor, modul de comportare 

pe timpul producerii unui incendiu pe timpul slujbelor, în scopul păstrării calmului, evitării 

accidentelor nedorite şi a panicii nedorite în timpul evacuării. 

 Din punct de vedere al activităţii de stingere a incendiilor, în semestrul I al anului 2020      

ne-am confruntat cu problema incendiilor de vegetație uscată. Astfel, la incendiile de vegetație 

uscată am intervenit cu voluntarii cît și cu salariați din  Primărie. Menționez că nu am solicitat 

intervenția Detașamentului de Pompieri Bârlad   

De asemenea, în funcţie de atenţionările şi codurile transmise de autorităţi a fost instituit 

serviciul de permanenţă la nivel de primărie. 

 

Preşedinte de şedinţă                                Întocmit 

       Consilier local           Şef S.V.S.U, 

                    Ioan Dabija                                                                Mihai-Cristian Tudose 


