urgenta, defrnirea obiectivelor, crearea de scenarii pe baza actiunilor de dezvoltate, a premiselor
reieritoare la conditiile viitoare (completarea alternativelor fata de obiectivele urmarite,
identificarea si alegerea alternativei de actiune optime si care recomanda planul de actiune ce
de
urmeaza. sa fie aplicat), selectarea cursului optim de actiune si stabilirea dispozitivului
interventie, luarea^ deciziei si precizarealtransmiterea acesteia la structurile proprii si celor de
cooperare. A se vedea si Planul de interventie la incendiu .

Secfiunea a 2-a. Efapele de realtzare a actiunilor

Desfasurarea interventiei cuprinde urmatoarele operatiuni principale :
alertarea voluntarilor si fortelor de sprijin ale SC Viticola si SC Miralexa pentru
interventie;'
b) informarea personalului de conducere asupra situatiei create, eventual daca situatia o
implne"alarmarea Comitetului Local pentru situatii de urgentaprin disp- primamlui;
c) deplasarea la locul interventiei sub conducerea Sef SVSU si coordonarea Primarului

a)

drePt;

' '
d) intrarea in actiune a fortelor, amplasarea mijloacelor si realizarea dispozitivului
preliminar de interventie;
/
e) transmiterca/ primirea dispozitiilorpreliminare;
O recunoasterea, analizasifuatiei, luarea deciziei si darea ordinului de interventie;
g) evacuarea, salvarea si/sau protejarea persoanelor, animalelor si bunurilor;
i) realizarea, adaptarea si finalizarea dispozitivului de interventie la situatia concreta
i) Localizareasi limitarea efectelor evenimentului (dezastrului);

sau al inlocuitorilor de

j)

inlaturarea un'or efecte negative ale evenimentului (dezastrului);
L; regruparea fortelor si mijloacelordupa indeplinirea misiunii si retragerea lor la primarie
rp)stabitire a cauzei producerii evenimentului si a conditiilor care au favoizat evolutia
acestuia;
1) intocmirea raportului de interventie si transmiterea lui la I.S.U. ,,Dobrogea" ;
m) restabilirea capacitatii de interventie;
n) infoqmarea Presedintelui C.L.S.U. despre totalitateaactiunilor intreprinse .

SectiuneN t3-a.Faze de urgentt a actiunilor
de locul, nafura, amploarea si evolutia evenimentului, interventiile serviciilor
profesioniste pentru situatii de urgenta ajutate de serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
Cogealac sunt organizate astfel:
la
S.V.S.U.
asigurata
a) urgenta
obiectivul afectat si / sau echipele din cadrul institutiei agentului economic;
b) urgenta a II -a - asigurata de catre subunitatile inspectoratului judetean pentru situatii
de urgwta;
c) urgenta a III-a - asigurata de catre doua sau mai multe unitati limitrofe;
d) urgenta a IV-a - asigurata prin grupari operative, dislocate la ordinul inspectorului , in
cantlunor interventii de amploare si de lunga durata.

In functie

I

-

prin interventie

de

Sectiunea a 4-a. Actiunile de protectie-interventie
Fortele de interventie specializate/ voluntare actioneaza conform domeniului lor

pentru: salvarea si/sau protejarea oamenilor, animalelor si bunurilor, evacuarea
transportul victimelor, cazarea sinistrati 1or, aprovizionarea cu alimente, medicamente
competenta,

materiale de pnma necesitate;
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