
           
 

FIŞA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA  
CĂRBUNEŞTI 

 
1. Denumirea serviciului: S.V.S.U. Cărbuneşti 
2. Categoria serviciului stabilită conform criteriilor minime de performan Ńă– I 
3. Structura serviciului 

o Compartiment de prevenire – şef S.V.S.U.+ 4 membrii; 
o FormaŃii de intervenŃie,  - 1 grupă de intervenŃie   compuse din : 
• şefi de grupă – 1 pompieri voluntari ; 
• servanŃi – 4 pompieri voluntari,  
- 7 echipe specializate pe tipuri de riscuri ,24 membri- 

4. Încadrarea serviciului 
a.) conducători auto -0  
b.) servanŃi -  pompieri cu funcŃii operative 0 

                       -  pompieri voluntari 5  
c.) total pompieri angajati-0  
d.) total pompieri voluntari – 29; 

5. Dotarea serviciului cu maşini şi utilaje pentru interven Ńie 
a.) Autospeciala tip –0  

- Starea tehnică –  
b.) Accesorii deŃinute  :  rolă furtun tip ’’C’’ costume de protectie … topoare …, căngi 

… ,găleŃi …, tarnacoape …, răngi …, casmale … greble …,masti de gaze …, 
lopeti. 

c.) Remiza p.s.i. nu 
6. Gradul de calificare al pompierilor operativi şi forma de pregătire prin care a 
fost certificată competenŃa 
6.1. Gradul  

a.) cu atestat pentru meseria de pompier profesionist -0 ; 
b.) fără atestat pentru meseria de pompier profesionist - 29. 

7. Gradul de calificare al pompierilor voluntari (compartimentul de prevenire) şi 
forma de pregătire prin care a fost certificată competenŃa 
7.1. Gradul de calificare 

a.) cu atestat -2  ; 
     b.) fără atestat - 3   . 
8. Alimentarea cu apă la incendiu a localităŃii  –hidranti racordati la reteaua comunala 
de apa si  sursa naturală-  Pârâul Lopatna . 
  
 
 
 



9. ConvenŃii/contracte încheiate pentru intervenŃia la incendii sau pentru alte 
situatii de urgenta civila. 

a.) de asigurare a intervenŃiei – 0 
b.) de asigurare a consultanŃei tehnice în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor -

nu 
10. LocalităŃile din sectorul de competenŃă al S.V.S.U – Cărbuneşti, Gogeasca. 
11. Numele şi numărul de telefon al şefului S.V.S.U – Primar , Stan Petre - 
0724553205 . 
12. Fonduri alocate pentru anul în curs – nu au fost alocate fonduri . 
 
 


