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Nr.
crt.

Luna

1

Ianuarie

2

Februarie

3

Martie

4

Aprilie

TEMA EXERCITIULUI/APLICATIEI

Obiective

Se adreseaza elevilor din clasele V-VIII ale Scolilor
Generale din Comuna Unirea si are ca obiective:
− cunoaşterea şi aprecierea factorilor de risc potenţial
generatori de situaţii de urgenţă sau dezastre la care
este expusă comunitatea din care fac parte;
Participarea la organizarea concursului de protecţie
− adoptarea comportamentului adecvat şi cunoaşterea
civilă „CU VAŢA MEA APĂR VIAŢA”
modului de acţiune în cazul iminenţei producerii
sau al apariţiei unei situaţii de urgenţă;
− formarea spiritului de solidaritate şi implicarea
individuală sau în echipă în acţiunile de prevenire
şi de intervenţie în situaţii de urgenţă;
− familiarizarea membrilor SVSU cu mijloace
Prezentarea, testarea si utilizarea mijloacelor tehnice de
tehnice de aparare impotriva incendiilor;
aparare impotriva incendiilor, aflate in dotarea S.V.S.U.
− reducerea timpului alocat realizarii dispozitivului
Aplicatii.
premergator interventiei;
Exercitiu de alarmare la Scoala cu Clasele I-VIII Valea
− organizarea la nivel de instituie a activitatii de
Canepii.
prevenire in domeniul apararii impotriva
incendiilor;
Exercitiu de alarmare la Scoala cu Clasele I-VIII Unirea. − timpul de raspuns al elevilor in cazul actiunilor de
alarmare si evacuare;

Nr.
crt.

Luna

TEMA EXERCITIULUI/APLICATIEI

Obiective
−

−

5

Mai

Participarea la faza locala a Concursului profesional al
serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta din
Judetul Braila.

−

−

−

6

7

Iunie

Simularea unui incendiu la un bloc de locuinte aflat in
localitatea Unirea.

Iulie

Simularea unui incendiu de miriste asociat cu vegetatie
uscata la intrarea drumului european 584 in localitatea
Valea Canepii.

se urmareste organizarea si viabilitatea operatiunii
de interventie, dotarea si utilizarea mijloacelor de
prima interventie in diferite situatii;
raportarea catre esantioanele superioare a situatiei
produse;

−

informarea populatiei despre modul de alarmare si
actiune in cazul producerii unor dezastre sau a unui
atac aerian;

−

viabilitatea schemelor de instiintare a membrilor
S.V.S.U. cat si dotarea cu mijloace de comunicatii
si instiintare alarmare;

Exercitiu de alarmare publica in localitatea Unirea.

8

August

9

Octombrie

Exercitiu de alarmare publica in localitatea Valea
Canepii.

Decembrie

Desfasurarea unei aplicatii ce vizeaza timpul de raspuns
al S.V.S.U. in cazul producerii unor situatii de urgenta.

10

dezvoltarea si perfectionarea aptitudinilor si a
deprinderilor specifice, necesare îndeplinirii
actiunilor de interventie în situatii de urgentã;
evaluarea nivelului de pregãtire a capacitãtii de
interventie a SVSU;
dezvoltarea si îmbunãtãtirea relatiilor de colaborare
între serviciile voluntare pentru situatii de urgentã;
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