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                                              Raport 
privind analiza capacitatii de aparare impotriva incendiilor si 
masuri de inbunatatire a acestora pe anul 2011 
 
     Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta Urecheni infiintat prin HCL  Nr 
8/17.02.2006 are urmatoarele atributii principale: 
-desfăşoară activităţi de prevenire, informare, educare şi instruire privind 
cunoaşterea şi respectarea regulilor, măsurilor, instrucţiunilor şi normelor de 
apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă şi de pregătire a populaţiei 
privind comportarea în situaţii de urgenţă; 
-execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvare şi deblocare, 
evacuare, adăpostire şi protecţie a persoanelor, animalelor şi bunurilor materiale 
şi de prim ajutor în situaţii de urgenţă; 
-desfăşoară activităţi de limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă 
în cooperare cu alte servicii de urgenţă şi / sau structuri cu atribuţii în 
managementul situaţiilor de urgenţă; 
-pune în aplicare, în limita competenţelor legale, măsurile stabilite şi dispuse de 
comitetul local pentru situaţii de urgenţă pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă 
şi asigurarea condiţiilor minime de supravieţuire a populaţiei în astfel de situaţii; 
-colaborează cu toate structurile locale,zonale şi/sau naţionale din domeniul 
situaţiilor de urgenţă pentru asigurarea unor intervenţii operative şi eficiente în 
cazul producerii situaţiilor de urgenţă. 
     In anul 2011 S.V.S.U Urecheni a participat in colaborare cu Serviciul 
profesionist detasamentul Tirgu-Neamt, si Serviciul voluntar Pastraveni la 
stingerea a trei focare incendii pe raza comunei Urecheni. 
Am reusit in scurt timp izolarea acestor focare de incendii, nu au fost 
inregistrate victime si daune materiale grave 
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     Au fost intocmite toate planurile solicitate de catre ISU Neamt, am participat 
la  instruirile prevazute in Planul de pregatire pentru situatii de urgenta. 
     Am desfasurat trimestrial sedinte de instruire cu personalul voluntar din 
cadrul S.V.S.U., de asemenea am participat cu odoua grupe de elevi la Etapa 
locala a concursului organizat de ISU Neamt si ISJ Neamt” Cu viata mea apar 
viata”şi Prietenii Pompierilor în luna mai.  
     In anul 2011 conform graficului de control si informare publica am efectuat 
un numar de 1507 controale la gospodariile populatiei privind prevenirea si 
stingerea incendiilor,cu aceasta ocazie am informat populatia cu privire la 
regulile de prevenire si stingere a incendiilor atit pe perioada de primavara cît si 
pentru sezonul rece. Au fost constatate o serie de nereguli la gospodariile 
populatiei in special cosuri de fum necuratate,deteriorate,precum si foc deschis 
nesupravegheat, am dat un numar 60 de avertismente  verbale  cu termen de 
remediere. 
     Deasemenea am efectuat conform graficului de control anual un numar de 
12 controale la institutiile aflate in subordinea Consiliului local Urecheni,am 
desfasurat in colaborare cu personalul desemnat din aceste institutii exercitii de 
evacuare/alarmare. 
     Am desfasurat actiuni de prevenire prin Campania” O casa sigura o viata in 
plus”aceasta campanie fiind adresata cu precadere copiilor in virsta de 3-6 
ani,7-14 ani, cu aceasta ocazie  au avut loc informari cu privire la regulile de 
prevenire si stingere a incendiilor, concursuri tematice, prezentarea unor filme 
educative. 
    În perioada15-17 noiembrie a avut loc controlul de fond al Inspectoratului 
Pentru Situaţii De Urgenţă Neamţ prin Căpitan Jinga Bogdan şi Căpitan 
Bucureşteanu Relu,în urma controlului serviciul voluntar Urecheni obţinînd 
calificativul FOARTE BINE. 
     Pe timpul controlului în data de 17 .11.2011 s-a desfăşurat un exerciţiu de 
alarmare publica fiid mobilizate toate forţele din subordinea Comietului Local 
Penru Situaţii De Urgenţă Urecheni, la finalul exerciţiului serviciul voluntar a 
obţinut  calificativul FOARTE BINE. 
    In anul 2011 am reusit fără costuri financiare cu ajutorul colegului de birou 
domnul Jurist Axinte Ovidiu crearea unei pagini pe internet a serviciului 
voluntar Urecheni,adresa fiind   svsuurecheni 
Din sumele alocate de la bugetul local pentru S.V.S.U.  in anul 2011 au fost 
achizitionate urmatoarele bunuri: 
       1.  5 costume PSI complete. 
      2.  verificarea stingatoarelor 
      3. incheierea contractelor anuale de asigurari pentru 5 voluntari. 
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      4. achizitionarea insemnelor de evacuare pentru căminul cultural. 
     5. incheierea contractului cu Primaria comunei Pastraveni pentru prestari 
servicii cu autospeciala de stingere a incendiilor. 
     6 achizitionarea a doua pichete fixe pentru Caminul cultural si Biblioteca 
comunala. 
    7.achiziţionarea unei scare tip psi 
   8.achiziţionarea a două cap hidrant şi două chei necesare alimentarii maşinei 
de pompieri de la cei 25 de hidranţi amplasaţi pe raza celor două sate Ingareşti şi 
Urecheni 
Pentru anul 2012 in vederea bunei functionari a S.V.S.U Urecheni pe linia 
prevenirii si stingerii incendiilor avem in vedere: 
        -intensificarea numarului de controale la gospodariile populatiei si 
institutiisubordonate Consiliului local; 
       -participarea activa a populatiei la campaniile de prevenire si stingere a 
incendiilor; 
       -amenajarea unei rampe de alimentare cu apa a masinilor de interventii la 
incendii. 
       - achizitionarea unui pichet mobil pentru satul Ingaresti. 
         - achizitionarea unei sirene de avertizare pentru satul Ingaresti. 
 
 

Sef S.V.S.U 
Pascu Fanica Ovidiu 

 
 
 


