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Anul 2016 
 

I. Înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă: 

1. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului/oraşului Turceni s-a 

înfiinţat în baza Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din data de 15.07.2008  , în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 88 din 30.08.2001, a Legii 481 din 

08.11.2004 modificată şi completată, şi a Ordinului MAI nr. 718 din 30.06.2005 pentru 

aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea 

serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă. 

2. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă s-a înfiinţat cu scopul apărării vieţii, 

avutului public şi/sau a celui privat împotriva incendiilor şi altor calamităţi în sectorul de 

competenţă, stabilit cu acordul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Lt.Col.Dimitru 

Petrescu” al judeţului Gorj, prin unificarea serviciului public de pompieri civili care a 

funcţionat începând din anul 2008 şi a formaţiunilor de protecţie civilă din subordinea 

consiliului local al localităţii. 

3. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are următoarele atribuţii principale: 

a) Prevenirea producerii unor situații de urgență, prin acțiuni de îndrumare și 

control; 

b) Execută acțiuni de intervenție pe tipuri de risc, limitare și înlăturare a urmărilor 

situațiilor de urgență produse. 

4. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă îşi îndeplineşte atribuţiile legale în 

sectorul de competenţă stabilit cu acordul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. 

Col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj, reprezentând unitatea administrativ-

teritorială a localităţii. 

5. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se organizează şi funcţionează în 

subordinea consiliului local al municipiului/oraşului Turceni, de la înfiinţare şi până în 

prezent. 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 718 din 30.06.2005, modificat şi   

completat de către Ordinul nr. 195 din 20.04.2007, pentru aprobarea Criteriilor de 

performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru 
situaţii de urgenţă, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă este de categoria I. 
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Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are un efectiv total de personal, 

angajat şi voluntar de 30 persoane, din care: -  angajaţi cu contract de muncă şi 30 

voluntari cu contract de voluntariat. 

6.  În Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, de la înfiinţare şi până în prezent 

au survenit schimbări privind organizarea denumirea, subordonarea şi atribuţiile, 

menţionând cronologic astfel: 

          Începând din 2008/07/15 şi până la data de 2015/12/16, în baza Hotărârii 

Consiliului Local nr.257 din data de 16.12.2015 Serviciul comunitar pentru situaţii de 

urgenţă a fost organizat ca structură funcţională distinctă în subordinea consiliului local, 

sub denumirea de „Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență“ cu atribuţii 

privind prevenirea producerii unor situații de urgență, prin acțiuni de îndrumare și control, 

precum şi executarea de acțiuni de intervenție pe tipuri de risc, limitare și înlăturare a 

urmărilor situațiilor de urgență produse, în conformitate cu prevederile Ordonanţei 

Guvernului nr. 60 din 28.08.1997 cu modificările şi completările ulterioare. 

        a)Începând din 2008/07/15 şi până la data de 2015/12/16, în baza HCL 24/2008, 

Serviciul comunitar voluntar  pentru situaţii de urgenţă a fost organizat ca structură 

funcţională distinctă în subordinea Primăriei, sub denumirea de „Serviciul Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă “ cu atribuţii privind prevenirea producerii unor situații de urgență, 

prin acțiuni de îndrumare și control, precum şi executarea de acțiuni de intervenție pe tipuri 

de risc, limitare și înlăturare a urmărilor situațiilor de urgență produse apărarea vieţii, 

avutului public şi/sau privat împotriva incendiilor, precum şi pentru acordarea ajutorului 

persoanelor aflate în pericol, în caz de accident sau dezastru, având următoarea  structură: 

- Compartimentul specialiști pentru prevenire efectiv 5 specialiști ; 

- Echipa pentru prevenire cuprinde 8 voluntari, astfel echipa de stins incendii cu 

motopompă :1 mecanic motopompă, 1 servant;echipa suport logistic:2 servați, echipa de 

cercetare căutare 4 servanți; 

- Echipa de evacuare 4 servanți; 

- Echipa deblocare-salvare-4 servanți 

- Echipa protecție N.B.C-3  sevanti; 

- Echipa transmisiuni- alarmare -2 servanți. 

- Echipa sanitară cuprinde 1 asistent medical și 2 conducători auto. 

 

Primar, 

                                                                    Cilibiu Cristina 
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II. Organizarea, încadrarea şi dotarea serviciului: 

1. a) Schema de organizare grafică a serviciului voluntar: 
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b) Încadrarea nominală pe funcţii a personalului serviciului voluntar (compartiment 

pentru prevenire, formaţii de intervenţie, grupe de intervenţie şi echipe specializate),  care 

se înscriu la începutul fiecărui an; 

Nr. 
crt. 

Funcţia în  
cadrul S.V.S.U. 

Numele şi prenumele 
Observaţii 

Personal angajat Personal voluntar 
Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

1.  Şef serviciu   Văduva Vasilica  
A. Compartimentul pentru Prevenire 

2.  Şef compartiment  Scrieciu Ion  
3.  Cadru tehnic P.S.I.    
4.  Inspector protecţie civilă    
5.  Specialist pentru prevenire  Bușe Ileana  
6.  Specialist pentru prevenire  Cilibiu Aurelian  
7.  Specialist pentru prevenire  Călugăru Nicolae  
8.  Specialist pentru prevenire  Geonea Aurelia  
9.  Specialist pentru prevenire    
10.  Specialist pentru prevenire    

B. Formaţia de intervenţie 
11.  Şef formaţie    

B.1. Grupa de intervenţie la autospeciala _____________________ 
12.  Şef grupă    
13.  Servant 1    
14.  Servant 2    
15.  Servant 3    
16.  Servant 4    
17.  Conducător auto 1    
18.  Conducător auto 1    
19.  Conducător auto 1    

B.2. Grupa de intervenţie la autospeciala _____________________ 
20.  Şef grupă    
21.  Servant 1    
22.  Servant 2    
23.  Servant 3    
24.  Servant 4    
25.  Conducător auto 1    
26.  Conducător auto 1    
27.  Conducător auto 1    

C. Echipe specializate (în funcţie de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă) 
C.1. Echipa de intervenţie la un utilaj mobil (M.P.) ________________ 

28.  Şef Echipă  Neamțu Ionuț  
29.  Servant 1  Gîlceavă Marin  
30.  Servant 2    
31.  Servant 3    
32.  Mecanic motopompă  Neamțu Ionuț  
33.  Mecanic motopompă    
34.  Mecanic motopompă    

ECHIPE DE  INTERVENŢIE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR  PE SATE 
C.2. Echipa de stingerea incendiilor în satul ____________________________ 
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Nr. 
crt. 

Funcţia în  
cadrul S.V.S.U. 

Numele şi prenumele 
Observaţii 

Personal angajat Personal voluntar 
35.  Şef echipă    
36.  

Membrii 

1    
37.  2    
38.  3    
39.  4    
40.  5    

C.3. Echipa de stingerea incendiilor în satul ____________________________ 
41.  Şef echipă    
42.  

Membrii 

1    
43.  2    
44.  3    
45.  4    
46.  5    

C.4. Echipa de stingerea incendiilor în satul ____________________________ 
47.  Şef echipă    
48.  

Membrii 

1    
49.  2    
50.  3    
51.  4    
52.  5    

C.5. Echipa de transmisiuni, înştiinţare-alarmare 
53.  Şef echipă  Niță Constantin  
54.  

Membrii 

1  Niță Constantin  
55.  2  Niță Victor  
56.  3    
57.  4    
58.  5    

C.6. Echipa de cercetare-căutare 
59.  Şef echipă  Cojocaru Ionuț  
60.  

Membrii 

1  Drăghici Ionuț  
61.  2  Cojocaru Ionuț  
62.  3  Vasiluță Petre  
63.  4  Zdrafu Nicolae  
64.  5    

C.7. Echipa de deblocare - salvare 
65.  Şef echipă  Cireașă Nicușor  
66.  

Membrii 

1  Cireașă Nicușor   
67.  2  Mănoiu Constantin  
68.  3  Rafailă Grigore  
69.  4  Oprișor Gheorghe  
70.  5    

C.8. Echipa sanitară 
71.  Şef echipă  Munteanu Nicolae  
72.  

Membrii 

1  Dinculeasa Amelica  
73.  2  Munteanu Nicolae  
74.  3  Popescu Cristinel  
75.  4    
76.  5    
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Nr. 
crt. 

Funcţia în  
cadrul S.V.S.U. 

Numele şi prenumele 
Observaţii 

Personal angajat Personal voluntar 
C.9. Echipa de evacuare 

77.  Şef echipă  Negrilă Cosmin  
78.  

Membrii 

1  Dobroiu Vasilică  
79.  2  Achim Alexandru  
80.  3  Bușe Dumitru  
81.  4    
82.  5    

C.10. Echipa de protecţie N.B.C. 
83.  Şef echipă  Braia Haralampie  
84.  

Membrii 

1  Vladu Ion  
85.  2  Socol Constantin  
86.  3    
87.  4    
88.  5    

C.11. Echipa de suport logistic 
89.  Şef echipă  Gâlceavă Vlad  
90.  

Membrii 

1  Dincă Constantin  
91.  2    
92.  3    
93.  4    
94.  5    

D.  Atelier de întreţinere şi reparaţii 
95.  Şef atelier    
96.  Mecanic auto 1    
97.  Mecanic auto 2    
98.  Lăcătuş mecanic 3    
99.  Sudor 4    
100.  Electrician auto 5    

 

 

Primar, 

Cilibiu Cristina 
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2. Dotarea cu tehnică şi materiale pe grupe de intervenţie şi echipe specializate a 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă: 

Nr. 
crt. Denumirea / Tipul materialelor şi tehnicii U/M Cantitatea existentă 

AUTOSPECIALE ŞI UTILAJE DE INTERVENŢIE 
1.  Autospeciale pentru stingerea incendiilor cu apă şi spumă buc 0 
2.  Autospecială de intervenţie la înălţime(Autoscară) buc 0 
3.  Autospecială de descarcerare buc 0 
4.  Autospecială de decontaminare CRBN buc 0 
5.  Motopompă pentru stingerea incendiilor buc  
6.  Motopompă pentru evacuarea apei buc  

 ECHIPAMENTE, ACCESORII ŞI MIJLOACE DE PROTECŢIE 
1  Hidrogenerator de spumă uşoară buc 0 
2 Amestecător de linie buc 0 
3 Aparat de spălat furtun buc 0 
4 Aparat de sudură electric cu convertor buc 0 
5 Aparat de respiraţie cu aer comprimat buc 0 
6 Aparat izolant buc 0 
7 Bobină cu cablu pentru proiector buc 0 
8 Cange cu coadă buc  
9 Cartuş pentru CO buc  
10 Cartuş polivalent buc  
11 Cazma cu coadă buc  
12 Cap deversor pentru spumă buc  
13 Cască p.s.i. cu vizor buc  
14 Centură de siguranţă p.s.i. buc  
15 Chei racord ABC buc  
16 Cizme scurte tip pompier per  
17 Cizme lungi electroizolante per  
18 Coardă de salvare buc  
19 Colector BB-A buc  
20 Corturi dotate pentru personal cpl  
21 Cordiţă de salvare buc  
22 Cordiţă de legat furtun buc  
23 Cordiţă de susţinere sorb buc  
24 Costum de protecţie anticalorică cpl  
25 Distribuitor B-CBC buc  
26 Ejector de ape mici buc  
27 Faşă de furtun tip B buc  
28 Faşă de furtun tip C buc  
29 Foarfecă manuală pentru tăiat fier beton buc  
30 Foarfece pentru tăiat sârmă buc  
31 Furtun de refulare tip B ml  
32 Furtun de refulare tip C ml  
33 Furtun de refulare tip D ml  
34 Găleată de pânză buc  
35 Geantă pentru chei şi feşe buc  
36 Hidrant portativ tip A buc  
37 Hidrant portativ tip B cu robineţi buc  
38 Lopată cu coadă buc  
39 Mască de protecţie contra fumului şi gazelor cpl  
40 Punte de trecere peste furtun set  
41 Proiector p.s.i. buc  
42 Racord de refulare tip B buc  
43 Racord de refulare tip C buc  
44 Racord de refulare tip D buc  
45 Rangă de oţel buc  



 

Pagina 8 din 13 

Nr. 
crt. Denumirea / Tipul materialelor şi tehnicii U/M Cantitatea existentă 
46 Reducţie racord de la A-B buc  
47 Reducţie racord de la B-C buc  
48 Sac protecţie corzi şi cordiţe buc  
49 Scara culisabilă buc 0 
50 Scară de fereastră buc  
51 Scară baston buc  
52 Sorb cu sită tip A buc 0 
53 Trepied pentru proiector p.s.i. buc  
54 Trusă pentru electricieni cpl  
55 Topor târnăcop buc  
56 Toporaş p.s.i. buc  
57 Tub de absorbţie tip A de 2m buc 0 
58 Tub de absorbţie tip D de 8m buc 0 

APARATURĂ DE TRANSMISIUNI ŞI INFORMATICĂ 
1 Calculator de birou buc 1 
2 Centrală telefonică automată de capacitate mică cpl 1 
3 Radiotelefon fix şi fax buc 1 
4 Radiotelefon celular/Staţie radio-portabilă buc 0 
5 Sirenă electronică 200-600 wati buc 0 
6 Sirenă electrică 3,5 KW buc 1 
7 Staţie de emisie recepţie fixă buc  

SUBSTANŢE NECESARE INTERVENŢIEI 
1 Spumogen lichid l  
2 Detergent DERO - 73 l  

COMPARTIMENTUL PENTRU PREVENIRE 
1 Mobilier pentru birou cpl 1 
2 Carnete cu constatările rezultate din controale buc 5 
3 Note de control buc 5 
4 Pliante buc 10 
5 Materiale de birotică set 2 
6 Alte materiale documentare/informative buc 4 

ECHIPA DE STINGEREA INCENDIILOR 
1 Butoaie cu apă a 20 l buc 5 
2 Cazma cu coadă buc  
3 Cască de protecţie tip pompier buc 20 
4 Centură de siguranţă tip pompier buc  
5 Costum de protecţie tip pompier buc  
6 Găleată din tablă buc 20 
7 Furcă cu coadă buc 10 
8 Lopată cu coadă buc 20 
9 Ladă cu nisip buc  
10 Măturoaie buc  
11 Pături buc  
12 Rangă de oţel buc  
13 Stingătoare portabile tip P6 buc 80 
14 Topoare buc 10 
15 Târnăcoape buc  

ECHIPA DE TRANSMISIUNI, ÎNŞTIINŢARE- ALARMARE 
1 Plan topografic (militar) a teritoriului administrativ buc  
2 Radiotelefon celular/Staţie radio-portabilă buc  

 ECHIPĂ DE CERCETARE-CĂUTARE ŞI DEBLOCARE-SALVARE 
1 Plan topografic a teritoriului administrativ buc  
2 Proiector 1000w-220v/sursă cu acumulatori buc  
3 Aparat de tăiat cu disc(tip flex) buc 0 
4 Binoclu buc - 
5 Cazma cu coadă buc - 
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Nr. 
crt. Denumirea / Tipul materialelor şi tehnicii U/M Cantitatea existentă 
6 Centură de siguranţă pentru pompieri buc 0 
7 Cizme lungi din cauciuc per 0 
8 Colac de salvare buc 0 
9 Joagăr buc  
10 Lămpi cu acumulatori buc  
11 Lopată cu coadă buc 20 
12 Moto-generator de curent buc  
13 Ruleta de metal de 10 m buc 1 
14 Saci rafie buc 0 
15 Topor  buc 4 

ECHIPA SANITARĂ 
1 Complet de pansamente cpl 0 
2 Geantă sanitară buc 2 
3 Targă sanitară de transport răniţi (brancardă) buc 0 
4 Spray pentru arsuri buc 0 
5 Alcool sanitar l 0 
6 Vată hidrofilă pac 0 
7 Atele cpl 0 
8 Lanterne buc 0 
9 Mijloace de protecţie individuală cpl 0 
10 Trusă pentru medici buc 0 

ECHIPA DE PROTECŢIE  N.B.C. 
1 Instalaţie de decontaminare cpl 0 
2 Detector de radiaţii buc 1 
3 Mijloace de protecţie individuală(complete de protecţie) cpl 15 
4 Măşti de protecţie cpl 15 
5 Pachet de decontaminare antichimică buc 15 

ECHIPA DE EVACUARE ŞI SUPORT LOGISTIC 
1 Lanterne buc 0 
2 Plan topografic (militar) a teritoriului administrativ buc 0 
3 Topor  buc 6 
4 Grup electrogen remorcabil de 30-40 K.V.A. buc 0 

 

 

Primar, 

Cilibiu Cristina 

 
 

3. Modificări survenite în încadrarea Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă: 

a) În data de (anul/luna/ziua) 2015/12/16 a fost încadrat pe funcţia de şef serviciu 

voluntar, ca personal angajat, d-na Văduva Vasilica, prin HCL nr. 24 din 15.07.2008. 

 

Primar, 

Cilibiu Cristina 

 

 

 



 

Pagina 10 din 13 

III. Pregătirea personalului serviciului voluntar: 

1. Anul de pregătire a personalului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

începe la data de 01.02.2016 şi se termină la data de 31.11.2016. 

2. Organizarea pregătirii profesionale de specialitate şi fizică a tuturor membrilor 

serviciului voluntar se realizează în baza Ordinului Preşedintelui Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă şi tematica pregătiri serviciului voluntar cuprinsă în Planul 

anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, elaborat de Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Lt.Col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj. 

Structura anului de pregătire a personalului serviciului voluntar cuprinde: 

- pregătire de specialitate, astfel: 

- pregătire teoretic-aplicativă pe teme şi exerciţii(2-3 ore pe lună) 

- pregătire practic-demonstrativă(1-2 ore pe lună) 

- prin exerciţii şi aplicaţii tactice 

- pregătire fizică 

Pregătirea personalului serviciului voluntar se desfăşoară pe baza planului anual de 

pregătire de specialitate şi fizică a personalului serviciului, întocmit de şeful serviciului, 

aprobat de preşedintele comitetului local şi avizat de Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Lt.Col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj, şi a programului lunar. 

3. În data de (anul/luna/ziua) _____/_________/______, serviciul voluntar a 

fost verificat prin exerciţiu de alarmare, asupra stadiului de pregătire a personalului 

pentru intervenţie, unde au fost angajate_____grupe de intervenţie cu ____ autospeciale 

de intervenţie pentru stingerea incendiilor, o autospecială _______şi _________echipe 

specializate pe tipuri de riscuri, cu un număr de _______ de voluntari. În urma 

verificării prin exerciţiu de alarmare Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a fost 

apreciat cu  calificativul „Foarte bine“. 

4. Serviciul voluntar a fost controlat de către o comisie de inspectori abilitaţi, din 

cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.Col. Dumitru Petrescu” al judeţului 

Gorj, astfel: 

  - Slt. Spafiu Mădălin; 

  -Plt. Maj.  Novăcianu Gheorghe; 

Controlul a avut o durată de 3 (trei) zile şi s-a desfăşurat în perioada 

(anul/luna/ziua) __2016___/_____09____/______14-16__, având ca scop, 

verificarea stadiului de pregătire pentru răspuns în situaţii de urgenţă, a documentelor de 

organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii serviciului voluntar şi respectarea 

prevederilor legale privind Criteriile de performanţă privind costituirea, dotarea şi 



Pagina 11 din 13 

funcţionarea serviciului voluntar, controlul şi îndrumarea personalului compartimentului 

de prevenire privind activitatea de prevenire desfăşurată de aceştia la instituţiile publice şi 

gospodăriile populaţiei. 

În urma controlului Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă s-au constatat 

următoarele:  

- Neasigurarea indemnizațiilor pentru personalul SVSU pentru timpul efectiv 

de lucru la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul serviciului. 

- Controalele desfășurate la instituțiile publice din subordinea consiliului local, 

de către specialistul de prevenire desemnat, din cadrul serviciului voluntar pentru situații 

de urgență al orașului Turceni, nu au fost finalizate prin întocmirea notelor de control. 

5. În perioada (anul/luna/ziua) _____/_________/______________, şeful 

serviciului voluntar a participat la cursurile de calificare şi atestare în domeniul 

managementului situaţiilor de urgenţă cu o durată de 20 de zile, organizate la Centrul 

Naţional de Perfecţionarea Pregătirii – Ciolpani. 

În perioada  (anul/luna/ziua) _____/_________/_______________, 

personalul compartimentului de prevenire a participat la cursurile de pregătire de 

specialitate, cu o durată de 15 zile, organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Lt.Col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj astfel: 

-  d-ul _______________________; 

-  d-ul _______________________; 

-  d-ul _______________________; 

6.  (1) În data de (anul/luna/ziua) _____/_________/____, Serviciul Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă a participat la concursurile profesionale, faza judeţeană, 

organizată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.Col. Dumitru Petrescu” al 

judeţului Gorj, cu un lot format din 8(0pt) membrii astfel: 

-  d-ul _______________________; 

-  d-ul _______________________; 

-  d-ul _______________________; 

La finalul concursurilor, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă s-a clasat pe 

locul ___________, personalul din componenţa lotului fiind premiat în funcţie de 

rezultatele obţinute la fiecare probă astfel: 

- Locul ___,  d-ul __________________, la proba ______________; 

-  

La concurs au participat 7(şapte) loturi reprezentative ale următoarelor servicii 

voluntare: 
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- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al _________________; 

(2) În data de (anul/luna/ziua) _____/_________/_____, Serviciul Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă a participat la concursurile profesionale, faza interjudeţeană, 

organizată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „_______” al judeţului 

______________, în localitatea _____________, cu un lot format din 8(0pt) membrii 

astfel: 

-  d-ul _______________________; 

-  d-ul _______________________; 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă s-a clasat pe locul ___________, 

personalul din componenţa lotului fiind premiat în funcţie de rezultatele obţinute la fiecare 

probă astfel: 

- Locul ___,  d-ul __________________, la proba ______________; 

La concurs au participat 7(şapte) loturi reprezentative din 7 judeţe, reprezentate de 

următoarelor servicii voluntare: 

- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al _________________; 

 

IV. Activităţile privind serviciile sociale şi tradiţiile: 

1. În data de (anul/luna/ziua) __2016___/___07______/__23-24______, 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a participat la activităţile cultural-

artistice/cultural-educative, desfăşurate cu ocazia zilelor localităţii, organizate de 

primăria municipiului/oraşului Turceni unde au fost  prezentaţi membrii serviciului 

voluntar. 

 

V. Fapte şi evenimente importante: 

1. (1) În data de (anul/luna/ziua) ___2016__/____07_____/____21____, 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a intervenit cu 5 membrii , la stingerea unui 

incendiu de vegetație uscată produs  în satul Strâmba-Jiu. Conducerea acţiunilor de 

intervenţie a fost asigurată de Secția de Pompieri Turceni. S-a acţionat cu 5 lopeți, 

incendiul fiind localizat şi lichidat în timp  scurt. 

În urma cercetării cauzei incendiului, s-a stabilit cauza ca fiind „foc deschis“, şi s-a 

tras concluzia că pentru evitarea pe viitor a unor astfel de evenimente, în activitatea de 

prevenire, desfăşurată de personalul serviciului voluntar să se pună un accent deosebit pe 

conştientizarea populaţiei asupra riscurilor la care se expun, în situaţia utilizării focului 

deschis fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor. 
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2. 1) În data de (anul/luna/ziua) ___2016__/____09_____/____29____, 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a intervenit, la stingerea unui incendiu de 

incendiu  produs la un depozit de materiale  din str. _Lotaș Deal__________________ 

nr. ____34_____, având ca proprietar pe d-ul  _Cireașe Ruxanda_. Conducerea 

acţiunilor de intervenţie a fost asigurată de Șeful Secției de Pompieri Turceni  

(2)   În urma cercetării cauzei incendiului, s-a stabilit cauza ca fiind „jar sau scântei“, 

iar mijlocul care a produs-o „foc în aer liber“, şi s-a tras concluzia că pentru evitarea pe 

viitor a unor astfel de evenimente, în activitatea de prevenire la gospodăriile populaţiei, 

desfăşurată de personalul serviciului voluntar să se pună un accent deosebit pe 

conştientizarea populaţiei asupra riscurilor la care se expun, în situaţia utilizării în 

condiţii necorespunzătoare a mijloacelor neverificate ori nesupravegheate care pot 

produce incendii ori alte situaţii de urgenţă. 

 

„Registrul Istoric pe anul 2016 a fost elaborat de Văduva Vasilica- 

șef Seviciu Voluntar pentru Situații de Urgență. 

 

Primar, 

Cilibiu Cristina 


