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RAPORT DE ACTIVITATE
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I.

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI
PROTECŢIE CIVILĂ

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Roman şi-a
desfăşurat activitatea cu respectarea legislaţiei în vigoare şi sub coordonarea directă
a preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.
Sarcinile serviciului în anul 2008 au fost următoarele:
 Acoperirea riscurilor potenţiale din sectorul de competenţă, atât din punct de
vedere preventiv, cât şi din punct de vedere operaţional;
 Executarea oportună a misiunilor şi operaţiunilor specifice;
 Corelarea performanţelor tehnice ale mijloacelor de intervenţie cu specificul şi
gradul de dificultate ale situaţiei de urgenţă, în vederea exploatării cu eficienţă
maximă a acestora.
Aceste sarcini au fost puse în aplicare în cursul anului 2008 prin:
 Întocmirea graficului de informare publică şi a graficului de control pentru
anul 2008.
 Au avut loc instruiri cu directori, responsabili de la şcoli şi licee şi preoţii
parohi.
 Avizarea de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Petrodava” al
Judeţului Neamţ a planurilor de intervenţie pe tipuri de riscuri.

 Concepţia , aprobarea şi avizarea planurilor de asigurare cu resurse umane
şi materiale, a planului de evacuare în caz de situaţie de urgenţă şi a
planului de evacuare in caz de conflict armat.
 Au fost elaborate şi aprobate planuri de cooperare in caz de situaţie de
urgenţă cu localităţile Horia şi Cordun
 S-au efectuat controale la unitaţile sanitare şi sanitar-veterinare, conform
graficului de control pentru anul 2008.
 Cu ocazia sărbătorilor pascale au fost efectuate controale la lăcaşurile de cult.
 Împreuna cu specialişti din Compartimentul de prevenire al Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Neamţ au fost efectuate controale la
muzee, Casa de Cultută a Sindicatelor, Biblioteca Municipală, la untăţile
REMAT şi la secţiile de votare.
 În data de 31 martie 2008 personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă a intervenit la stingerea unui incendiu pe strada Cornului la nr. 27,
incendiu care putea duce la aprinderea gospodăriilor din zonă. Cu această
ocazie au fost verificate şi locuinţele persoanelor care au provocat incidentul
fiind date termene de rezolvare a neregulilor.
 S-a organizat etapa locala a concursurilor profesionale „ Cu viaţa mea apăr
viaţa” şi „Prietenii Pompierilor”.
 Împreuna cu mai multe societăţi comerciale au fost stabilite puncte de
decontaminare personala şi a maşinilor de intervenţie.
 Au fost verificate adăposturile de protecţie civilă şi punctul de comandă de
către Compartimentul de Protecţie Civilă din cadrul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ.
 S-a efectuat verificarea aparaturii de cercetare chimică şi radiaţii iar rezultatele
au fost trecute în cartea tehnică.
 Au avut loc antrenamente de specialitate în reţelele F-1001B şi radio Zefir
fiind trecute în registru special.
 Au fost supravegheate locurile de recoltare în lan fiind verificate totodata şi
măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor;
 Personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a pregătit intervenţia
in caz de caniculă şi amenajarea punctelor de prim-ajutor.
 Au fost verificaţi şi marcaţi hidranţi stradali din Municipiul Roman.
 Ca urmarea a adresei nr. 2254 din data 25.07.2008 cu privire la instituirea
codului roşu, hidrologic pe râul Siret au fost luate următoarele măsuri
preventive:
- A fost instituit serviciul de permanenţă la sediul Primăriei Municipiului
Roman, conform O.M.A.I. nr. 736/22.07.2005 şi Ordinul prefectului
judeţului Neamţ nr. 225/2005.
- Populaţia şi operatorii economici din zona inundabilă a fost avertizată
despre riscurile posibile în cazul producerii unei viituri;
- Au fost afişate mesaje de averizare/atenţionare în locuri publice şi prin
mass-media;
- S-a verificat sistemul de înştiinţare şi alarmare;

- Au fost monitorizate cursurile de apă şi au fost înlăturate obstacolele din
albie;
- S-a organizat intervenţia in caz de inundaţii şi au fost verificate utilajele
pentru intervenţie.
 Pentru eliminarea riscului de inundare a Cartierului Nicolae Bălcescu au fost
luate următoarele măsuri operative:
- S-a intrunit Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului
Roman.
- Pentru prevenirea inundării Cartierului Nicolae Bălcescu s-a dispus
construirea unui dig de protecţie în zona Pod Gîdinţi – Staţia de epurare cu
o lungime de aproximativ 4,5 km, consolidarea şi supraînâlţarea digurilor
de protecţie pe alte 4 porţiuni cu o lungime de aproximativ 0,9 km;

- Pe timpul trecerii viituri au fost monitorizate digurile de protecţie din oră in
oră, iar în locurile în care existau deversări acestea au fost suprainălţate.
- S-a dispus evacuarea populaţiei din zona inundabilă.
- Au fost evacuate 3 stâni care se aflau în zona inudabilă, 2 dintre ele fiind
suprinse de viitură pe păşune. Menţionez că proprietarii stânilor şi cel al
depozitului de lemne au fost anunţaţi să evacueze zona cu cel puţin 4 zile
înainte;
- După ruperea digului în zona localităţii Mirceşti au fost inundate 62 ha
teren arabil şi 17 ha păşune. Pentru a se evita inundarea caselor din
Cartierul Nicolae Bălcescu s-a hotărât evacuarea apei din zona inundata cu
3 pompe de mare capacitate puse la dipoziţie de A.N.I.F. şi Apele Române.
- Au fost inlăturate lucrărilor hidrotehnice provizorii care împiedicau
desfăşurarea normală a activităţilor;
 Pentru prevenirea izbucnirii unor incendii la lăcaşurile de cult care poartă
Hramul Adormirii Maicii Domnului pe timpul desfăşurării slujbelor religioase,
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Roman în perioada
12.08.2008 – 14.08. 2008 a desfăşurat un control tematic, conform graficului de
informare publică.

 În perioada 27-29 august s-a desfaşurat campania de prevenire a situaţiilor de
urgenţă „Împreună pentru siguranţă”.

 În perioada 1-15 septembrie 2008 au fost efectuate controalele la unităţile
şcolare din sectorul de competenţă;
 Au fost emise comunicate de atentionare a populatiei specifice fiecărei
perioade a anului în conformitate cu avertizările primite de la Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „ Petrodava” al judeţului Neamţ, de la Apele Române şi de la
Prefectură.
 În perioada 25 – 28.11.2008 au fost efectuate controale tematice la toate
sectiile de votare împreună cu specialistii din compartimentul de prevenire al
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ.
 A fost complectata dotarea serviciului conform proiectului de buget pe anul
2008 cu materialele si obiectele de inventar necesare desfăşurarii unei intervenţii
in conditii de maxima siguranţă.
 În lunile septembrie şi octombrie s-au desfăşurat controale la gospodăriile
populaţiei, fiind vizate in special cele care prezinta un risc ridicat de incendiu.
 Adăposturile de Protecţie civilă au fost marcate şi igienizate, totodata s-a
efectuat si intretinerea instalatiilor din incinta lor.
 Au fost intocmite planurile de alarmare al serviciului şi de evacuare a
Municipiului Roman în caz de situaţie de urgenţă fiind trimise spre avizare
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ.
 Pentru fiecare interventie efectuata de către membrii Serviciului Volunatr
pentru Situaţii de Urgenţă au fost intocmite rapoarte de activitate care au fost
aprobate de catre preşedintele comitetului local pentru situatii de urgenta si
inaintate Inspectoratul pentru Situatii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ;
 A fost reorganizat Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă conform
Ordinului nr. 195/2007 privind complectarea Ordinului nr. 718/2005 pentru
aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.
 S-au efectuat exerciţii de alarmare şi intervenţie de către echipele Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la unităţile şcolare

 Au fost supravegheate focurile de artificii cu ocazia sarbatorilor de iarna si au
fost luate masuri de prevenire si stingere a incendiilor in zonele in care s-au tinut
concerte.
II.

PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR

- S-a efectuat instruirea la angajare si periodica a personalului in domeniul
situaţiilor de urgenţă;
- Au fost efectuate exerciţii de evacuare in caz de incendiu la toate serviciile
subordonate Primăriei Municipiului Roman.
- A fost refacuta organizarea si planurile de evacuare în caz de incendiu de la
toate clădirile apartinând Primăriei Municipiului Roman şi serviciilor
subordonate;
- S-au efectuat controale la instalaţiile aparţinînd Primăriei şi Consiliului
Local Roman.
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