
PRIMĂRIA COMUNEI HĂNŢEŞTI 
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

GRAFIC DE CONTROL 
AL SVSU  PE ANUL 2012 

Nr. 
Crt. 

Activitatea  Luna  
ian febr mart april mai iunie iulie august sept oct nov dec 

1. Control la  gospodăriile  populaţiei 
satul Hantesti      

            

2. Control la  gospodăriile  populaţiei 
satul Beresti 

            

3. Control la  gospodăriile  populaţiei 
satul Artari 

            

Control la unităţile sanitare 
4. Dispensarul uman Hantesti             
Controale la unităţile de învătământ 
5. Şcoala cu clasele I-VIII   Hantesti             
6. Şcoala cu clasele I-IV  Beresti             
7. Gradinita Hantesti             
Controale la unităţile de cult şi cultură 
8. Camin  cultural Hantesti             
9. Biserica ortodoxă Hantesti             

 
 Întocmit  
            Inspector SU   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA COMUNEI HĂNŢEŞTI 
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

GRAFIC DE INFORMARE PUBLICĂ 
AL SVSU   PE ANUL 2012 

Nr. 
Crt. 

Activităţile de informare a populaţiei, 
salariaţilor şi elevilor 

Luna  
ian febr mart april mai iunie iulie august sept oct nov dec 

1.  Prezentarea riscurilor cu care se 
confruntă localitatea prin televiziunea 
prin cablu si alte modalitati ca 
prezentări, expuneri cu ocazia unor 
adunări, afişe la panourile amenajate 
la sediile unor instituţii, discuţii 
purtate pe timpul unor activităţi 
preventive, lecţii în instituţiile de 
învăţământ, etc.   

            

2. Modul de comportare a populaţie în 
cazul producerii unui cutremur 

            

3. Modul de comportare a populaţiei în 
cazul unui accident rutier 

            

4. Prevenirea, preîntâmpinarea şi 
gestionarea S.U. în cadrul localităţii 

            

5. Cauze ale incendiilor la gospodăriile 
populaţiei. Frecvenţa acestora pe 
parcursul anului 

            

6. Reguli privind efectuare focului 
deschis în incinta gospodăriilor 
cetăţeneşti şi în afara acestora 

            

7. Măsuri de prevenire a incendiilor la 
gospodăriile cetăţeneşti. Prioritizarea 
acestora în funcţie de riscuri 

            

8. Prevenirea incendiilor în şcoli şi în 
cadrul celorlalte instituţii din cadrul 
unităţii administrtiv teritoriale 

            

9. Intervenţia în caz de incendiu. Mod de 
participare a cetăţenilor din localitate 
la stingerea unui eventual incendiu. 

            

10. Modul de întreţinere a instalaţiilor             



utilitare (de încălzit, electrice, de gaze 
naturale şi GPL, etc.)  pentru a preveni 
izbucnirea unui incendiu la 
gospodăriile cetăţeneşti, operatori 
economici şi instituţii 

11. Prevenirea incendiilor pe timpul 
campaniilor agricole de recoltare a 
cerealelor păioase 

            

12. Concursurile profesionale ale 
Serviciilor voluntare pentru situaţii de 
urgenţă 

            

13. Concursurile cu elevi cu viaţa mea 
apăr viaţa şi prietenii pompierilor 

            

14. Modul de prevenire a incendiilor la 
punctele de distribuţie  GPL 

            

15. Măsuri privind intervenţia în caz de 
inundaţii. Mod de comportare a 
populaţiei pe timpul inundaţiilor 

            

Notă: 
      - Măsurile de la punctele 2,3,4,8  şi 15 se vor realiza şi prin prezentarea în şcoli pe timpul parcurgerii temelor specifice sau cu ocazia efectuării 
controalelor de specialitate. 
      - Măsurile de la punctele 5,6,7, 9  şi 10 se vor realiza în special pe timpul controalelor semestriale la gospodăriile cetăţeneşti. 
      - Măsurile de la punctele 11 şi 14 se vor realiza în special cu operatorii  economici care desfăşoară activităţile specificate în cuprinsul acestora. 
      - Măsurile de la punctele 12 şi 13  vizează  activitatea SVSU şi  a cercurilor tehnico-aplicative din instituţiile şcolare şi la  îndeplinirea lor se 
vor implica cadre stabilite de către primar şi directorii  acestora.  
         
Întocmit,  
            Inspector SU   
 


