REGISTRU ISTORIC AL S.V.S.U.
AL COMUNEI ŞENDRICENI

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Şendriceni s-a
înfiinţat în anul 2006 prin dispoziţia nr.71 din 10.02.2006 privind
organigrama, numărul de personal şi dotarea S.V.S.U.,avizat de
inspectorul şef al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
„Nicolae Iorga” al judeţului Botoşani.
La înfiinţare a avut în componenţă 101 voluntari repartizaţi pe
compartimente, echipe, grupe specializate de intervenţie, prin
reactualizare în anul 2007 prin dispoziţia nr. 6 din 15.01.2007 numărul
voluntarilor s-a redus la 81 persoane din care 80 voluntari şi un şef al
serviciului, funcţie deţinută de viceprimarul comunei prin cumul de
funcţii.
Din data de 12.03.2007 s-a angajat un specialist, referent gr.III pe
postul de şef al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.
Voluntarii au domiciliu în comuna Şendriceni iar atribuţiile lor constau în
a preveni şi interveni în cazul unor situaţii de urgenţă.
Acţiunile fiecărei grupe/echipe în cazul declanşării unor evenimente
excepţionale se fac în domeniul de competenţă al fiecărui voluntar şi
constau în prealabil în: primirea, analiza şi transmiterea de îndată a
anunţului despre producerea evenimentului; alertarea forţelor care
intervin; echiparea şi deplasarea la locul intervenţiei.
Cu ajutorul voluntarilor se asigură informarea populaţiei de pe teritoriul
comunei pentru a preveni provocarea anumitor dezastre şi modul în care
ar putea interveni şi diminua pagubele.
Printre acţiunile desfăşurate în anul 2007 cu ajutorul comitetului local
am putea menţiona: intervenţia cu servanţii voluntari la stingerea a trei
incendii care au fost provocate de arderea resturilor vegetale, miriştilor în
vederea curăţirii terenurilor care nu au mai putut fi controlate de
proprietari şi nu a necesitat intervenţia pompierilor profesionişti.
Deasemeni sa curăţat, strâns şi depozitat gunoaiele şi resturile menajere
de pe cursurile de apă, şanţuri, poduri şi podeţe.
S-a amenajat şi igenizat locurile de depozitare a gunoaielor şi resturilor
menajere.

S-au montat afişe, plăcuţe avertizoare pentru interzicerea focului deschis
şi depozitarea gunoaielor.
Componenţa S.V.S.U. este următoarea:
1. Şef S.V.S.U. d-l HRINCIUC CEZAR, referent III.
2. Un nr. de 12 specialişti pentru prevenire:
- inspector protecţie civilă – HARIE MARIA
- cadru tehnic pe linie PSI – DOHOTARU MARIN
- un specialist pentru instituţii – PREPELIŢĂ CONSTANTIN
- şeful compartimentului – HURMUZ RODICA
- specialişti pentru prevenire:
- CIURARIU-AŞTEFĂNOIE ALINA-OTILIA
- BURLACU CONSTANTIN
- BERBINSCHI CONSTANTIN
- DOHOTARIU NICOLETA
- PASĂRE DUMITRU
- CICAL DORINA
3.Formaţia de intervenţie pentru stingerea incendiilor.
- DĂNILĂ RELU - şeful formaţiei
3.1. Grupă de intervenţie
- BANCU VIOREL –şef grupă
-ŞFAIŢER LAURENŢIU – servant
-COŢOVANU DAN
-II-AMARIEI CRISTINEL
-II-ROZNOV MARICEL
-II3.2. Grupă de intervenţie
- PREPELIŢĂ VIOREL – şef grupă
- ENACHE GELU
- servant
- BĂLIGI GHEORGHE
-II-GIREADĂ DAN
-II-MIRON CEZAR
-II3.3. Grupă de intervenţie
-CALINCIUC STELIAN – şef grupă
-SAUCĂ CĂTĂLIN
- servant
- ZALINSCHI IONEL
-II- ŞOLTUZU MARIN
-II-GHEAŢĂ FLORIN
-II3.4. Grupă de intervenţie
- MURARIU FLORIN - şef grupă
- BORDEIANU SORIN - servant
- MIHAI ADRIAN
-II- CICAL SORIN
-II- DAMIAN CRISTINEL
-II4. Echipă de cercetare-căutare

- MAGOPEŢ CONSTANTIN - şef echipă
- MIHĂESCU VASILE
- cercetaş
-DRON ION
- cercetaş
-MERFU VALENTIN -II-CICAL AUREL
-II- IGNAT OVIDIU
- şef grupă
-RĂDUCANU DUMITRU servant
-TĂRNĂUCEANU MARIN -II-BUTNARU MARINICĂ
-II-POSTEUCĂ NECULAI
-II4.1. Echipă transmisiuni-alarmare
-PLEŞCAN LAURENŢIU - şef echipă
-FUSA VASILE
-CODRESCU FLORIN
-OSTAFE MIHAI
-COOJOCARU VASILE
4.2. Echipă deblocare-salvare
- MIHAI VALERICĂ
- şef echipă
-CICAL DUMITRU
- salvator
-MATLINSCHI MIHAI
-II-COROI CONSTANTIN
-II-PULHAC LUCIAN
-II4.3. Două echipe salvare şi prim ajutor
-CICAL SAVETA
- şef echipă
-SEVERINCU VASILE
- salvator
-COŢOVANU LIA
-II-DOHOTARIU CĂTĂLIN
-II-DOHOTARIU DINU
-II-REPCIUC CONSTANŢA - şef echipă
-DOHOTARU IONEL
- salvator
-BANCU IRINA
-II-OSTAFE CINSTANTIN
-II-CICAL VASILE
-II4.4. Echipă N.B.C.
-GROGORUŢĂ MARICEL - şef de echipă
-BANCU VASILE
-II-COROI MARI-SĂLĂVĂSTRU ROMICĂ - salvator
N
-II-PULHAC FLORIN
-II4.5. Echipă sanitar-veterinar
-BOARIU VASILE
- şef echipă

-STRĂTEANU VICTOR
-CROITORUL ADRIAN
-APETRIA MIHAI
-COŢOVANU CRISTIAN
4.5. Echipă evacuare
-BABLIUC MIHAI
-UNGUREANU LIVIU
-IGNAT CONSTANTIN
-DELEU AURELIA
-AILOAIE LIVIU

- salvator
-II- salvator
-II- şef echipă
- salvator
-II-II-II-

Dotarea grupelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor cu apă şi
spumă:
- 1(una) motopompă
- 1 (unu) pichet incendiu cu:
- 10(zece) măturoaie cu coadă
- 4(patru) târnăcoape
- 2(două) căngi cu coadă
- 4(patru) topoare
- 10(zece) lopeţi
- 10(zece) găleţi
- 4(patru) furci
- 10(zece) sape
- 5(cinci) stingătoare
- 1(unu) mijloc mobil de transport. Primărie BT 01 BTC
Dotarea grupei de intervenţie pentru stingerea incendiilor cu pulberi şi
gaze:
- 3(trei) stingătoare carosabile cu pulberi sau CO2, 50Kg
Dotarea cu mijloace şi materiale a echipei specializate în domeniul
cercetare căutare:
- două autoturisme BT 02 SKH BT 02 YOU
-1 targă
-1 trusă medicală
Dotarea cu mijloace tehnice şi materiale a echipei specializate în
domeniul transmisiuni alarmare:
- 1 sirenă
- 6 clopote biserici
Dotarea cu mijloace tehnice şi materiale a echipei specializate în
domeniul deblocare salvare:
- aparat sudură
1 ŞFAIŢER LAURENŢIU
- trusă scule
1 COROI CONSTANTIN
- căngi
2 ŞCOALA ŞENDRICENI

- topoare
- lopeţi
- răngi

4 MURARU GHEORGHE
6 MURARIU TOADER, DERSCARU ION
4 BORDEIANU MIHAI, CICAL DIMITRU

Dotarea cu mijloace tehnice şi materiale a echipelor specializate în
domeniul salvare şi prim ajutor:
- 1 mijloc de transport BT 02 YOU
- 1 trusă medicală de prim ajutor
- 2 tărgi, cabinet medical individual
Dotarea cu mijloace tehnice şi materiale a echipei specializate în
domeniul sanitar veterinar:
- 1 trusă de intervenţie veterinară (circa veterinară)
Dotarea cu mijloace tehnice şi materiale a echipei specializate în
domeniul suport logistic:
- 1 mijloc de transport cu remorcă
- 2 maşini mici
- materiale şi mijloace de intervenţie

Primar ,
NISTOR PETRICĂ

Întocmit şef S.V.S.U.
HRINCIUC CEZAR

În continuare prezentăm hotărârea nr.4 a Consiliului Local al comunei
Şendriceni privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru situaţii de
Urgenţă aprobată în şedinţa ordinară

care sa întrunit în data de

31.01.2006, precum şi dispoziţia nr.71 din 10.01.2006 aprobată de
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă privind organigrama
numărul de personal şi dotarea Serviciului Voluntar având în componenţă
101 voluntari şeful serviciului fiind viceprimarul comunei d-l Prozoreanu
Dănuţu prin cumul de funcţii până la angajarea unui specialist în
domeniu. Este prezentat nominal membrii echipelor de intervenţie
numărul lor şi dotarea conform O.M.A.I. nr. 718/30.06.2005.

Date generale privind comuna Şendriceni:
POPULAŢIA
Com. Şendriceni (total)
Sat Şendriceni (cătun Stracova, Cobâla,
Pascari)
Sat Pădureni
Sat Horlăceni

NR. LOCUITORI
4478
2536

LOCUINŢE
Com. Şendriceni (total)
Sat Şendriceni (cătun Stracova, Cobâla,
Pascari)
Sat Pădureni
Sat Horlăceni

NR. LOCUINŢE
1670
977

SUPRAFEŢE
Com. Şendriceni (total)
Sat Şendriceni (cătun Stracova, Cobâla,
Pascari)
Sat Pădureni
Sat Horlăceni

NR. HECTARE
6343 ha
2643 ha

SUPRAFEŢE TEREN
Suprafaţă totală
Intravilan
Extravilan
Teren arabil
Teren forestier

NR. HECTARE
6343 ha
500 ha
5843 ha
3070 ha
1814 ha

1212
620

450
243

2150 ha
1550 ha

Pe 10.12.2007 s-a dat o nouă dispoziţie nr.1378 privind reorganizarea
organigrama, numărul de personal şi dotarea Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă conform Ordinului M.I.R.A. nr.195/20.04.2007
privind modificarea şi completarea Ordinului nr.718/2005 referitoare la
structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare, numărul
personalului era de 56 persoane plus şeful serviciului funcţie deţinută de
d-l Hrinciuc Cezar. În continuare este prezentat nominal pe echipe
specializate şi dotare.

În ziua de 30.03.2008 a avut loc un incendiu la gospodăria unui cetăţean
din satul Şendriceni pe numele lui Pulhac Octav care din cauza neglijenţei
şi a nesupravegherii unei sobe improvizate pe care o folosea la încălzirea
unei sere. Proprietarul a fost scos din flăcări de către un vecin în timp ce
încerca să-şi salveze din bunuri. Au ars bunurile din casă o parte din
acoperiş grajdiul în totalitate în care erau adăpostite o vacă cinci capre şi
un ied care au fost mistuite de flăcări sau salvat un ied şi păsările. La
stingerea incendiului au participat şi pompierii voluntari cu echipament şi
materiale din dotarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă. Este
anexat în continuare raportul de intervenţie precum şi articolul din ziar.

Pe data de 01.07.2008 a fost efectuat un control de către d-l lt. Purice
Iulian din partea Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
pentru verificarea documentelor necesare funcţionării Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi un exerciţiu de evacuare cu
angajaţii primăriei. Nu s-au primit sancţiuni urmând ca în termen de zece
zile să se prezinte la inspectorat restul documentelor care trebuiau
refăcute

inclusiv

reorganizarea

serviciului.

Pentru

reorganizarea

serviciului s-a făcut o nouă dispoziţie fiecare echipă de intervenţie având
în componenţă câte trei membri. Reorganizarea s-a făcut prin dispoziţia
nr.5 din 02.07.2008 conform Ordinului Ministerului Internelor şi
Reformei Administrative numărul 195 din 20.04.2007, dispoziţie anexată
în continuare.

Datorită inundaţiilor din data de 26.07.2008 care au avut urmări grave în
localitatea Rădăuţi Prut unde populaţia a fost evacuată, 138 de case au
fost distruse înregistrânduse mari pagube materiale. Datorită intervenţiei
prompte a Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă nu sau
semnalat pierderi de vieţi omeneşti.
La cererea I.S.U. Botoşani în perioada 14 -15.08.2008 au făcut deplasarea
în localitatea Rădăuţi Prut două persoane din serviciul voluntar respectiv
d-l Hrinciuc Cezar şi d-l Amariei Cristinel, unde cu ajutorul pompei din
dotarea serviciului sau curăţat mai multe fântâni, beciuri şi sa ajutat
câteva persoane la scoaterea unor obiecte şi materiale din case.

În perioada martie-aprilie 2010 s-a intervenit la 4 incendii provocate pe
terenuri nelucrate de persoane iresponsabile care în prealabil nu au
anunțat primăria sau serviciul voluntar cu toate avertizările din mas
media, afișe înștiințări personale prin luarea la cunoștință sub semnătură
în carnetele de control.
La aceste incendii au participat echipa de intervenție și membrii din
cadrul serviciului voluntar, nu sau semnalat victime sau mari pagube
materiale înafară de cca 50 puieți de salcâm.

În conformitate cu prevederile art. 14, lit. j) din Legea nr. 307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor și Planului de pregătire a populației
în domeniul situațiilor de urgență în ziua de 11.06.2011 a avut loc în
incinta Stadionului „Brazi” din municipiul Dorohoi concursul profesional
al Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență faza județeană.
Lotul reprezentativ al Serviciului voluntar al comunei Șendriceni a
participat la cele trei probe respectiv: - ștafeta 4x100
- pista de îndemînare și viteză
- dispozitivul de intervenție
La pista de îndemînare și viteză s-a obținut locul II iar timpul cumulat la
toate cele trei probe a clasat echipa pe locul IV . Câștigătorii au fost
răsplătiți pentru rezultatele obținute cu premii constând în cupe, diplome
și sume de bani.

În ziua de 09.09.2009 Gabriel B. un băiețel de trei ani din satul
Șendriceni aflat în grija bunicii a fost lăsat o clipă fără supraveghere timp
în care jucânduse pe capacul fântânii din curte acesta a cedat iar copilul a
căzut în fântâna adâncă de 20 de metri. Pompierii dorohoieni au intervenit
în cel mai scurt timp iar copilul a fost scos la suprafață unde a fost preluat
de medici, după examinare aceștia au constatat dor un traumatism
cranian. La operațiunea de salvare au participat și două persoane din
cadrul s.v.s.u. Șendriceni șeful serviciului Hrinciuc Cezar și un voluntar
d-nul Bancu Viorel.

INUNDAȚIILE DIN 28-29.06.2010 ÎN COMUNA ȘENDRICENI
Peste 100 de gospodarii, 70 case inundate si cinci poduri
rupte in comuna Sendriceni! "Am vorbit cu cineva sa aduca
macar apa, 100 de baxuri de apa la oameni pentru ca toate
fantanile sunt poluate, si am sa o platesc ulterior. Pentru
altceva nu avem bani", spune primarul comunei.

In noaptea de luni spre marti, comuna Sendriceni a fost grav
afectata de inundatii, dupa ce raurile si paraiele ce strabat
localitatea au iesit din matca, inundand toate satele din comuna
Sendriceni, cu exceptia unui singur catun, si anume Pascari.
Potrivit informatiilor furnizate de primarul comunei Sendriceni,
Petrica Nistor, noaptea trecuta au fost inundate 70 de case, 110
gospodarii inundate si cinci poduri avariate.

"Acum suntem la evaluarea pagubelor, sa vedem casele inundate.
Am format doua echipe ale Comitetului pentru Situatii de Urgenta
al comunei Sendriceni ca sa mearga sa vada stadiul caselor
inundate si sa vada si culturile afectate. Aseara am avut foarte
mari probleme, dar vad ca apa a inceput sa se retraga, fiind vorba
de raul Buhai, paraul Intors si paraul Ghilea, care strabat comuna
Sendriceni si se reunesc la Dorohoi, la podul Buhai", a declarat
Petrica Nistor, primarul comunei Sendriceni.
Totodata, noaptea trecuta au fost evacuate 60 de persoane, care
au fost adapostite la rude, nefiind nicio persoana ranita sau
decedata in comuna Sendriceni.
"Am avut 60 de persoane evacuate care sunt acum la rude, nu am
avut decese, animale moarte. Deocamdata nu am disponibilitatea
financiara de a-i ajuta pe oameni, am vorbit cu cineva sa aduca
macar apa, 100 de baxuri de apa la oameni pentru ca toate
fantanile sunt poluate, si am sa o platesc ulterior. Pentru altceva
nu avem bani. Toata comuna Sendriceni a fost afectata de ape, in
afara de catunul Pascari, care nu a fost afectat. Avem si cinci
poduri stricate complet, luate de apa si nu stiu cum sa fac ca
lumea nu are cum iesi cu animalele, cu carutele", a adaugat
primarul comunei Sendriceni.
Vizita premierului Emil Boc la Pădureni, comuna Şendriceni, locul
naşterii primarului Dorin Alexandrescu, grav afectată de furia apei.
Porţile casei părinteşti a primarului de Dorohoi au fost luate de
ape, la fel şi WC-ul din fundul curţii a fost purtat zece metri mai la
deal. La fel şi celelalte gospodării, unde oamenii şi-au adunat
forţele şi au scos mâlul din case. Culturile zăceau sub ape, iar
grădinile arătau ca adevărate lacuri. În poarta casei părinteşti a lui
Dorin Alexandrescu, premierul Emil Boc a anunţat o serie de
măsuri imediate ce vor fi luate în sprijinul populaţiei afectate. În
primul rând, fiecare familie care a pierdut un membru în inundaţiile
din noaptea de luni spre marţi vor primi câte cinci mii de lei. Cei
care au rămas fără case se vor muta în locuinţe modulare până
când locuinţele afectate vor fi refăcute.

Pentru protejarea şi evacuarea cetăţenilor au acţionat şi serviciile
voluntare pentru situaţii de urgenţă din localităţile afectate,
autorităţile administraţiei publice locale şi cetăţenii, în mod
deosebit, din vecinătatea celor aflaţi în pericol. În ciuda tuturor
măsurilor luate şase persoane au decedat (1 din Ibăneşti, 5 din
municipiul Dorohoi), iar un copil de 15 ani este dat dispărut. La
acestă oră, două echipaje ale I.S.U. Botoşani desfăşoară acţiuni
de căutare a persoanei date dispărute pe raza municipiului
Dorohoi.
Luni, cele mai mari cantităţi au fost înregistrate în localităţile
Pădureni (Şendriceni) – 163 l/mp, Pomârla – 109 l/mp, Iezer – 68 l/
mp şi Rădeni – 60 l/mp.
Șeful serviciului împreună cu voluntari și angajați ai primăriei
Șendriceni au acționat în acestă perioadă la curățirea fântânilor,
evacuarea apei din beciuri, decolmatarea șanțurilor și a podețelor
refacerea porțiunilor de drum care au fost afectate.
S-au ajutat persoanele care au fost afectate la curățarea mâlului
din case și curți sau împărțit alimente, apă și alte ajutoare care au
fost aduse din toată țara. Nu s-au semnalat victime omenești doar
în rândul animalelor mici de casă, însă pagubele materiale au fost
foarte mari.

Șeful serviciului voluntar împreună cu

specialiştii de prevenire care au

repartizate sectoare de competență au efectuat un număr de 600 controale la
gospodăriile populaţiei ocazie cu care sa discutat cu fiecare cetăţean în parte
reamintindule de unele situaţii ce ar putea duce la provocarea unui incendiu cum ar fi;
sobe şi coşuri necurăţate, improvizaţii electrice, siguranţe necalibrate, depozitarea
necorespunzătoare a furajelor, jocul copiilor cu focul şi nesupravegherea lor și modul
în care se face igenizarea și curățenia de primăvară aceştia din urmă semnând în
carnetul de control de luare la cunoştinţă.
Tot în această perioadă şeful serviciului a făcut un număr de 15 controale la
instituţiile publice şi operatori economici din subordinea consiliului local, cu această
ocazie s a făcut o informare preventivă cu privire la măsurile de apărare împotriva
incendiilor.
Odată cu această activitatea conform graficului de informare publică aprobat
sau împărțit 500 de fluturași cu măsurile ce trebuie luate la executarea curățeniei de
primăvară, 20 fișe cu măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor pentru spațiile
comerciale, 25 fișe cu măsuri de apărare împotriva incendiilor în perioada Postului

mare și a Sărbătorilor de Paști, 60 de anunțuri de interzicere a curățirii prin ardere a
miriștilor și stufărișului fără acceptul autorităților și sancțiunile aferente.
Pe teritoriul comunei Șendriceni au avut loc 2 incendii la gospodării
cetățenești în care nu sau semnalat victime în rândul oamenilor sau animalelor însă
pagubele materiale au fost însemnate la fiecare din aceste incendii voluntarii din
Serviciului Voluntar pentru Situatii de urgentă și șeful serviciului au participat
împreună cu echipele profesioniste la limitarea și stingerea incendiilor.
Incendiul care a avut loc la familia Cîrcu Ilie din sat. Șendriceni a avut drept
cauză o sobă improvizată și nesupravegheată aici locuiesc două familii defavorizate
cu mai mulți copii care sunt cuprinse în programul de asistență socială, iar la locuința
familiei Ursuleanu Valeria

(o femeie învârstă) cauza a fost o lumânare lăsată

nesupravegheată în prima zi de Paști. Am subliniat aceste aspecte pentru că incendiile

care au avut loc în ultimii ani pe teritoriul comunei au avut loc la familii defavorizate
sau la familiile învârstă.
Deasemeni s-a intervenit la șase arderi necontrolate la miriști și vegetație
uscată care au fost stinse de voluntari cu materialele din dotarea serviciului voluntar
(stingătoare, mături, pliciuri, lopeți), și la două intervenții împreună cu pompierii
profesioniști. La toate acestea cazuri autorii nu au fost identificați știinduse faptul că
amenzile pentru arderea necontrolată sau neautorizată sunt foarte mari aceștia din
urmă dau foc și părăsesc locul.
Tot în această perioadă s-a întocmit documentația necesară funcționării în
bune condiții a serviciului voluntar a comitetului local pentru situații de urgență a
cadrului tehnic cu atribuții de îndrumare şi control pe linie de prevenire și stingere a
incendiilor o parte din documentația pentru protecția civilă toate acestea făcânduse la
cererea Inspectoratului conform legislației în vigoare.
La cererea unor cetățeni din comună s-a intervenit cu pompa din dotarea
serviciului voluntar pentru curățarea a șase fântâni.

În perioada lunilor martie-aprilie 2011 s-au făcut un număr de 470 de
controale de prevenire la gospodăriile populației și 22 la instituții publice și operatori
economici odată cu această activitatea conform graficului de informare publică
aprobat sau împărțit 450 de fluturași cu măsurile ce trebuie luate la executarea
curățeniei de primăvară, 15 fișe cu măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor
pentru spațiile comerciale, 20 fișe cu măsuri de apărare împotriva incendiilor în
perioada Postului mare și a Sărbătorilor de Paști, 50 de anunțuri de interzicere a
curățirii prin ardere a miriștilor și stufărișului, 100 fluturași și 30 afișe cu principalele
măsuri în caz de inundații.
În perioada 05. – 06.05.2011 a avut loc controlul de fond privind prevenirea
situațiilor de urgență pe teritoriul comunei Șendriceni, colectivul de control a fost
format din șase persoane având drept scop controlul modului de aplicare a cerințelor
din legislația de apărare împotriva incendiilor și protecția civilă, la nivelul primăriei și
instituțiile din subordinea directă a acesteia, precum și la unități cu carecter privat de
pe teritoriul comunei Șendriceni.
Membrii din copartimentul de prevenire împreună cu un ofițer de la
inspectoratul pentru situații de urgeță au făcut controlul la câteva gospodării
urmărinduse modul în care se desfășoară acesta. Tot în această perioadă s-a executat
și un exercițiu de evacuare urmărinduse timpul și felul în care se face acesta și dacă
personalul cunoaște măsurile ce trebuie luate pentru prima intervenție precum și
modul practic de folosire a stingătoarelor.
La cererea mai multor cetățeni s-a acționat cu pompa din dotarea serviciului
voluntar pentru curățarea de fântâni care au fost afectate de dezghețul și ploile din
primăvară sau care au fost nou făcute.

Pe teritoriul comunei Șendriceni a avut loc trei incendii la gospodării unul în
luna ianuarie 2011 la locuința familiei Miron Filareta unde nu sau semnalat victime
însă a ars singura încăpere în care locuia, incendiul a fost provocat de focul din sobă
lăsat nesupravagheat.
Al doilea a avut loc în satul Horlăceni la locuința numitului Munteanu Mihai
focul distrugând o parte din locuință respectiv incinta bucătăriei tot din cauza focului
din sobă nesupravegheat.
Al treilea a avut loc în data de 29.11.2011 la locuința familiei Mihăiescu
Paulina din satul Șendriceni o femeie învîrstă bolnavă, focul distrugând o parte din
camera în care se afla, din cauză că nu se putea deplasa a suferit arsuri superficiale la
gamba piciorului drept.
Deasemeni voluntarii din serviciul pentru situații de urgență au intervenit la
șase incendii de vegetație uscată pe terenurile nelucrate unde persoane necunoscute
sau proprietarii au dat foc lăsând-ul nesupravagheat în unul din cazuri punând în
pericol și din cauza vântului puternic mai multe case și anexe iar în altul arzând circa
70 de ari de lăstăriș, frunze și cioate din marginea pădurii particulare.
Tot la un incendiu de vegetație uscată voluntarii au intervenit împreună cu
pompierii profesioniști și în acest caz focul necontrolat punând în pericol depozitul de
furaje și o anexă a unui cetățean.
Cu toată activitatea de informare și cu discuțiile purtate direct cu majoritatea
persoanelor aceste incendii au loc deoarece casele sunt vechi, construite din materiale
combustibile, instalațiile electrice sunt îmbătrânite iar instalațiile de încălzire sunt
improvizate și necurățate toate acestea corelate cu multă indiferență din partea
proprietarilor.

În conformitate cu prevederile art. 14, lit. j) din Legea nr. 307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor și Planului de pregătire a populației
în domeniul situațiilor de urgență în ziua de 11.06.2011 a avut loc în
incinta Stadionului „Brazi” din municipiul Dorohoi concursul profesional
al Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență faza județeană.
Lotul reprezentativ al Serviciului voluntar al comunei Șendriceni a
participat la cele trei probe respectiv: - ștafeta 4x100
- pista de îndemînare și viteză
- dispozitivul de intervenție
La pista de îndemînare și viteză s-a obținut locul II iar timpul cumulat la
toate cele trei probe a clasat echipa pe locul IV . Câștigătorii au fost
răsplătiți pentru rezultatele obținute cu premii constând în cupe, diplome
și sume de bani.

