Anexa nr. 8

Documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii serviciului
voluntar pentru situaţii de urgenţă
DA
1.1.Hotararea consiliului local de infiintare, organigrama si numarul de persoane ale serviciului
voluntar.
1.2. Contractele(certificate si legitimatii) de voluntariat incheiate intre consiliul local si voluntari
1.3. Contractele de interventie(cu alte consilii locale;cu operatori economici de pe raza
1. Dosarul privind administrativ-teritoriala;cu alte institutii.)
1.4. Tabel nominal cu personalul, in functie de structurile din care acesta face parte si modul de
organizarea si
instiintare.
inzestrarea
serviciului voluntar 1.5. Tabel cu necesarul de tehnica, aparatura si materiale, in functie de structura serviciului
pentru situatii de voluntar.
urgenta.
1.6. Tabel cu materialele si tehnica existente in dotare.
1.7. Evidenta referatelor prin care se solicita completarea dotarii cu tehnica, aparatura si
materiale ale serviciului voluntar, intocmite de seful serviciului.
1.8. Schema legaturilor de comunicatii ale fortelor ce actioneaza in cazul situatiilor de urgenta.
2. Regulamentul de organizare si functionare a SVSU :
3.1. Planuri de interventie (de raspuns) in functie de riscurile identificate in sectorul de
competenta
3.2. Planuri de cooperare.
3.3Plan de evacuare în caz de urgenţă
3. Dosar privind
3.3.
Planurile
sau
schitele
localitatilor
din sectorul de competenta pe care sunt marcate zonele
interventia SVSU.
locuite, amplasarea agentilor economici si institutiilor, sursele de alimentare cu apa, zonele greu
accesibile si vulnerabile la riscuri.
3.5 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor
4. Dosar privind
pregatirea
personalului

4.1. Planul de pregatire profesională anuală şi lunară, pe teme şi exerciţii
4.3. Registrul de evidenta a participarii la pregatirea profesionala si calificativele obtinute
4.4. Planificarea exerciţiilor şi aplicaţiilor
5.1. Registru cu note de anuntare si de evidenta a interventiilor

5. Dosar operativ

5.2. Organizarea interventiei pe ture de serviciu
5.3. Raportul de interventie

6. Registrul istoric al serviciului voluntar pentru situatii de urgenta
7. Registru de control
8. Programul de masuri in vederea acordarii asistentei pentru prevenirea situatiilor de urgenta la gospodariile
populatiei
8.1. Graficul controalelor la gospodariile populatiei
8.2. Carnetele cu constatarile rezultate din controale
8.3 Graficul de informare publică
9. Dosar tehnic

9.1. Planul de asistenta la autospecialele si utilajele de interventie
9.2. Dosarul tehnic al mijloacelor de instiintare – alarmare

Nu

Nu este
cazul

Termen

