VII. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ



asigură îndeplinirea sarcinilor potrivit legilor şi hotărîrilor cu privire la protecţia
civilă din Romania;



coordonează şi îndrumă organizarea la agenţii economici şi instituţii cu peste 100 de
salariaţi, a formaţiunilor de protecţie civilă;



întocmeşte şi prezintă spre aprobare Inspectoratului de Protecţie Civilă Judeţean
Suceava următoarele docmente operative;
-

planul protecţiei civile a municipiului cu toate anexele conform
instrucţiunilor comandamentului Protecţiei Civile;

-

planul de pregătire a formaţiilor de protecţie civilă;

-

planul de pază a punctului de comandă municipal;

-

hărţile de intervenţie la nivelul Inspectoratului de Protecţie Civilă pe
specialităţi,

-

documentele convocărilor de pregătire a personalului de conducere şi
comandanţilor de subunităţi;

-

instruirea întregului personal încadrat în protecţia civilă la nivelu
municipiului şi a personalului, încadrat la agenţii economice prin convocări
anuale şi şedinţe de lucru lunare ;



organizează şi răspunde de buna funcţionare a sistemului de înştiinţare şi alarmare a
populaţiei şi salariaţiilor agenţilor economici despre existenţa iminentă a pericolului
atacului din aer, calamităţilor şi catastrofelor, accidentelor chimice, etc.



coordonează

şi

controlează măsurile de amenajare

şi construire a spaţiilor de

adăpostire a subsolurilor construcţiilor existente şi a celor noi;


Informează Inspectoratul de Protecţie Civilă şi Serviciul de Mobilizare şi Protecţie
Civilă din cadrul Prefecturii Judeţului Suceava
naturale, catastrofe, inundaţii,

despre

situaţiile de calamităţi

înzepeziri, alunecări de teren, incendii

de mari

proporţii, infectare ca urmare a avarierii unor instalaţii cu substanţe nocive pentru a

asigura intervenţia rapidă a formaţiilor proprii, unitatea militară, formaţiile de
pompieri şi poliţie ;


asigură şi răspunde de spaţiile de depozitare a materialelor de protecţie civilă,
întreţinerea şi menţinerea acestora în stare de funcţionare ;



participă la activităţile de pregătire a Statutului Major şi a comisiilor de specialitate
prin studiu individual, convocări de pregătire, de specializare, exerciţii demonstrative,
antrenamente, aplicaţii precum şi alte activităţi de protecţie civilă orgnizate de
eşaloanele superioare ;



organizează şi desfăşoară exerciţii de alarmare publică cu populaţia şi salariaţii din
unităţile economice ;



asigură evidenţa şi raportarea eşalonului superior a stadiului îndeplinirii planului de
pregătire şi a principalelor activităţi stabilite

conform dispoziţiilor Ministerului

Apărării Naţionale ;


asigură respectarea legislaţiei în vigoare privind înştiinţarea Inspectoratului Judeţean
de Protecţie Civilă la depistarea muniţiilor rămase neexplodate ;



analiza şi difuzarea ordinelor primite de la Centrul Militar Judeţean Suceava, către
recruţi ;



răspunde de protecţia muncii şi P.S.I. la aparatul propriu şi la unităţile subordonate,
respectiv biliotecă, muzee, piaţă, etc.;



asigură măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind
înştiinţarea şi aducerea personalului de conducere la sediile

respective în mod

oportun, în caz de dezastre sau la ordin ;


conduce lunar, pregătirea subunităţilor de serviciu şi să le verifice, prin exerciţii de
alarmare, în vederea menţinerii stării de operativitate şi de intervenţie în caz de
dezastre .



organizează şi conduce prin comisia de Protecţie civilă, potrivit Ordinului şefului
protecţiei civile, acţiunile formaţiunilor

de protecţie

civilă pentru înlăturarea

urmărilor produse la dezastre, atacuri aeriene sau teroriste .


conduce, prin membrii comisiei pregătirea comandanţilor formaţiunilor, să ţină lunar
evidenţa pregătirii acestora şi să raporteze datele despre acestea şi alte activităţi la
Inspectoratul Judeţean de Protecţie Civilă ;



asigură studierea şi cunoaşterea de către comisia de protecţie civilă a particularităţilor
întreprinderii şi principalelor caracteristici care ar înfluenţa urmările atacurilor din
aer, sau a celor produse de dezastre ;



asigură colaborarea cu formaţiunile de Cruce Roşie,

formaţiunile

de jandarmi,

pompieri şi de pază pentru realizarea măsurilor de protecţie cuprinse în documentele
operative şi pentru desfăşurarea pregătirii de protecţie civilă în special pe timpul
aplicaţiilor, a exerciţiilor şi alarmărilor ;


întocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajele şi instalaţiile din întreprindere,
care pot fi folosite în caz de dezastre şi în situaţii speciale ;



ia măsuri anual, prin compartimentul de investiţii şi aprovizionare pentru contractarea
materialelor de înzestrare ce se asigură centralizat.



urmăreşte lunar desfăşurarea orelor de protecţie civilă în şcolile şi liceele din zona
Fălticeni;



asigură condiţii de desfăşurare a activităţilor de recrutare - încorporare a tinerilor din
zona Fălticeni ;



întocmeşte documentele necesare la Serviciul

de Mobilizare şi Pregătire

a

Teritoriului pentru Apărare a Ţării ( S.M.E.P.T .A.)


asigură în permanenţă cooperarea cu unităţile de jandarmi, poliţie, pompieri, gardieni
şi formaţiunile de Cruce Roşie .

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI SITUAŢII DE URGENŢĂ
Activitatea privind ,,situaţiile de urgenţă” din cadrul primăriei municipiului Fălticeni se referă
în principiu la următoarele structuri specifice şi anume:
1. Inspector pentru situaţii de urgenţă
2. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă
3. Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Jud. Suceava
1. Activităţile specifice inspectorului pentru situaţii de urgenţă realizate în decursul anului
2012 au fost următoarele:
- s-au completat la zi fişele de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru întreg
personalul cu contract de muncă
-

pe linia de apărare împotriva incendiilor s-a realizat ,,Planul de intervenţie la incendiu”

al primăriei municipiului Fălticeni
- s-au actualizat toate planurile elaborate şi gestionate de către primărie şi avizate de
ISU ,,Bucovina” a judeţului Suceava

- s-a actualizat şi avizat Planul de analiză şi acoperire a riscurilor

a municipiului

Fălticeni
- s-au întocmit şi răspuns la termen, la toate situaţiile care solicitau date privind
situaţiile de urgenţă şi anume : Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean Suceava şi
ISU Suceava
2. Activităţile privind Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
- s-au reactualizat toate documentele care reglementează activitatea serviciului voluntar
- s-au elaborat toate documentele specifice
- deoarece activitatea de voluntar nu a putut fi stimulat financiar sau prin alte forme ,
activităţile de voluntariat pentru componenta preventivă la nivelul oraşului nu au
putut fi realizate la un standard ridicat.
În perioada 19 – 23. 03.2012 s-a executat Controlul anual privind apărarea împotriva
incendiilor şi protecţia civilă de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Bucovina” al
judeţului Suceava, finalizat prin Procesul verbal de control nr. 1323714/23.03.2012
3. Activităţile privind Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Jud. Suceava:
- s-au reactualizat toate documentele cuprinse în Mapa cu documentele de mobilizare
- s-au întocmit şi gestionat toate documentele clasificate ,,secrete de serviciu” şi s-a
transmis corespondenţa pe linia de apărare la instituţiile abilitate
Întocmit,
ing. Popa-Ion Marcel

