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La începutul anului 2016 s-au reactualizat documentele legate de reorganizarea serviciului s-a

întocmit Planul de Pregatire al populatiei în domeniul situatiilor de urgenta, în care este prins si
programul de pregatire al Serviciului voluntar.
În domeniul pregatirii angajatilor serviciului :

- au avut loc instruiri lunare, conform temelor cuprinse în programul de pregatire,procentul de
prezenta fiind de aproximativ 96%.

Incepand cu luna februarie deoarece vremea a permis s-a efectuat punerea in aplicare a Programului
de salubrizare, decolmatare si defrisare a vegetatiei lemnoase din albia paraului Buhai si a raului Jijia
si deasemeni prin decolmatarea santurilor de scurgere a apelor pluviale.

In intervalul 24.05-28.05.2016, datorita ploilor torentiale care au avut loc, s-au luat masuri
conforme procedurilor in cazul atentionarii cod galben sau portocaliu de ploi.
Datorita caderilor masive de apa au fost afectate locuintele de pe str.M.Eminescu unde a intrat apa cu
pamant in beciurile locuintelor,au fost afectate fantani si deameni au fost afectate drumurile pietruite
aflate in panta de unde a fost antrenat pietrisul.Pe strada M.Eminescu a fost rupt stratul de asfalt, s-a
colmatat rigola din capatul strazii si s-au infundat scurgeruile de pe pod ceea ce a facut ca apa sa se
adune facand ca trecerea podului sa fie ingreunata.

Au fost monitorizate toate zonele si s-au luat masuri pentru a impiedica patrunderea apei in curtile
cetatenilor.Astfel pe str.Horia au fost indepartate doua borduri din fata casei colt cu str.Herta.Deasemeni
s-au facut lucrari pe partea de sus a strazii Horia pe strada care duce spre camp deoarece pamantul
antrenat de ploi de pe partea stanga a intrat in curtile cetatenilor de pe partea dreapta care sunt ca nivel
mai jos.
Ca urmare a acestui eveniment au fast facute asanari de fantani fie cu sprijinul pompierilor

profesionisti fie de membrii serviciului.
In intervalul 01.06- 21.06.2016 au fost mai multe atentionari hidrologice , cu cod galben si

portocaliu.Ca urmare au fost monitorizate cursurile de apa , in special in zona podurilor.Au fost cresteri
insemnate pe paraul Buhai unde in data de 21.06.2016 nivelul a depasit cota de atentie fiind foarte
aproape de cota de inundatie, iar pe raul Jijia in aceeasi zi s-a atins si s-a depasit cu putin cota de atentie .

In ziua de 18.06. datorita unei furtuni cu vant si ploi care a avut loc in intervalul orar 20,30-21.30 au
fost probleme legate de caderi de copaci in zonele str.Gr.Ghica, A.I.Cuza,Cuparencu, 1Decembrie ,unde
copacul a cazut pe firele electrice si a fost necesara interventia E-on, in curte la
Sc.gen.M.Kogalniceanu, in parcul gradina de vara.Pana la ora 24,00 cu sprijinul voluntarilor si a
utilajelor puse la dispozitie de S.C.SPL au fost rezolvate toate problemele.

In luna mai pe stadionul municipal au avut loc concursurile judetene, ,,Cu viata mea apar viata”
si ,,Prietenii pompierilor”, prilej cu care au participat si loturile de elevi de la scolile generale Spiru
Haret si A.I.Cuza.

In luna aprilie s--a desfasurat exercitiul de simulare la obiective economice de catre pompierii
profesionisti –la la S.C.Lidl , in luna iulie exercitiu a fost la S.C.Miracom –depozitul de pe
str.Sf.Ioan Romanul,in luna noiembrie s-a desfasurat la S.C.Splendid –restaurant,unde alaturi de
pompierii Detasamentului Dorohoi au participat si voluntari.
In luna septembrie s-au efectuat verificarile la scoli , ocazie cu care au fost remediate anumite

deficiente legate de paza si securitatea la incendiu.
Pe parcursul anului 2016 au fost efectuate 2200 controale, la gospodariile populatiei si

deasemeni prin campaniile mediatice efectuate s-a incercat educarea populatiei in spiritul prevenirii
situatiilor de urgenta.

Ca o problema majora in localitatea Dealu Mare trebuie rezolvata problema identificarii locuintelor,
mai exact neexistand strazi ,numerele sunt date aleatorii iar foarte multe locuinte sunt f.n., aceasta
problema facand ca identificarea locatiilor sa fie facuta foarte greu.



În luna iunie 2016 a aparut Ordinul 96 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind
constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.

In functie de riscurile existente pe teritoriul localitatii, s-au impus anumite criterii de incadrare a
serviciului, deasemeni de dotare a personalului voluntar , motiv pentru care pentru anul 2017, in
bugetul serviciului solicitam sa fie alocate sume mai mari.

Tot in acest ordin se face mentiunea ca seful serviciului trebuie sa fie avizat de catre Inspectoratul
pentru Situatii de urgenta , pentru aceasta trebuind sa aiba efectuat curs de sef serviciu.

LaLaLaLa îîîînceputulnceputulnceputulnceputul anuluianuluianuluianului 2012012012017777 s-au reactualizat documentele legate de reorganizarea serviciului
conform Ordin 96/2016,modificari in structura serviciului aprobate prin H.C.L. Nr.43/2017 .A fost
modificata organigrama serviciului modificandu-se si numarul de voluntari de la 50 la 40.
În domeniul pregatirii angajatilor serviciului :
- au avut loc instruiri lunare, conform temelor cuprinse în programul de pregatire,procentul de

prezenta fiind de aproximativ 98 %.
Prin compartimentul prevenire s-au efectuat în luna ianuarie o companie de prevenire la

incendiu,care a avut ca scop informarea populatiei referitor la riscul provocarii unui incendiu.,în luna
aprilie campania a avut ca tematica prevenirea situatiilor de urgenta care pot aparea cu ocazia
sarbatorilor pascale, iar in luna iunie am efectuat o campanie de prevenire in colaborare cu reprezentantii
Detasamentului de pompieri Dorohoi cu ocazia Zilei informarii preventive mai exact pe 13 iunie.

In intervalul 11.03-12.03.2017 au fost monitorizate curgerile de ape ca urmare a atentionarilor
hidrologice primite.
In luna aprilie au foat activitati cu reprezentantii ISU Botosani -caravana SMURD.
Incepand din luna mai , au existat atentionari meteorologice referitoare la ploi insemnate cantitativ si

vant.
In luna iunie ca urmare ploilor cazute cu grindina au fost afectate aproximativ 2000 hectare de

culturi agricole de pe raza localitatilor Loturi Enescu, Satu Nou, Progresu.
La ploile torentiale cazute in luna iunie au fost inundate curtile caselor de pe str.Titulescu, inundatii

care au loc datorita faptului ca nu este rezolvata problema canalizarii de pe strada Spiru Haret, care
refuleaza la orice ploaie, iar mizeria se duce spre paraul Dorohoi.Deasemeni au fost inundate garajele de
pe str.Calea Plevnei, si curtea locuintei din acea zona.S-a intervenit pentru a scoate apa din garaje si
beciuri.

Datorita faptului ca ploile au fost insotite de vant puternic au fost copaci cazuti in parcul Gradina
de vara , care a afectat si iluminatul fiind nevoie si de interventia E-on , copac cazut pe str.Romana
(cires), un copac cazut in Loturi Enescu ,copac cazut pe str.Marasesti care bloca calea de acces, locuri
unde am intervenit cu voluntarii Cristea C., Clim C., Bucataru L., Mocanu F..
Pe strada Stelian Gheorghiu , rigola de pe marginea drumului datorita lucrarilor care s-au efectuat a

fost colmatata si am intervenit pentru a o debloca curgerea la iesirea in str.G.Enescu.
In primul semestru al anului 2017, au fost 10 incendii, din care 5 au fost incendii de masini unele

fiind abandonate, iar celelalte au avut ca motiv cos de fum, neglijenta si aparat electric defect.
In luna iunie s-au desfasurat exercitiile de simulare la cutremur urmat de incendiu la Liceul Regina

Maria unde alaturi de pompierii Detasamentului Dorohoi au participat si voluntari.
In prima jumatate a acestui an au fost efectuate 1200 controale, la gospodariile populatiei si

deasemeni sau distribuit prin campaniile mediatice 1000 de flayere , cu scopul de educare a populatiei in
spiritul prevenirii situatiilor de urgenta.


