
REGISTRUL ISTORIC AL S.V.S.U. BOTESTI 

I. SCURT ISTORIC AL COMUNEI 

Asupra formarii satului Barticesti se gasesc date de prin anii 1750-1760, cand s-
a constatat ca primul cetatean al acestor locuri ar fi fost unul Bartic cu familia 
lui, care s-a stabilit aici fugind de asuprirea boiereasca. Acest Barti s-a stabilit 
intr-o frumoasa poiana a padurii unde este astazi vadul. Prin inmultirea acestei 
familii a carei fii si fiice s-au casatorit tineri din satele vecine, s-a ajuns ca prin 
1808 sa fie un numar mare de familii. Numele de Barticesti vine de la expresia 
care se folosea des pe atunci: "esti de la Bartic", "de la Bartic esti" si apoi 
Barticesti. 

Evolutia satelor Nisiporesti. Din datele culese s-a aflat ca pe lacul unde exista 
astazi Drumul Morii, la inceput au fost cateva asezari(horobeie). Primul care s-a 
stabilit aici a fost un taran cu numele Toma, fugit de pe mosia boiereasca din 
cauza persecutiilor. Micul satuc format din cateva horobeie cu familii, membri 
ai familiei Toma s-a numit Tomesti pe la anul 1750. Spre nord-est de Tomesti s-
a mai infiripat o asezare de horobeie la o distanta de 1500 m. Aceasta asezare 
purta numele de "Zapodia" cum i se mai spune si astazi satului Nisiporesti. 
Denumirea de Nisiporesti vine probabil de la pamantul nisipos pe care este 
asezat satul. 

Prin unirea acestor sate s-a infiintat in anul 1850 comuna Botesti. De-a lungul 
timpului comuna a avut in componenta si satele care formeaza comuna Valeni. 
Din anul 2003 - cand s-a reinfiintat comuna Valeni - comuna Botesti are 
componenta de astazi.  

 

 

ISTORICUL S.V.S.U 

Urmare a apariţiei Ordonanţei de Urgenta a Guvernului cu nr. 88 din 30 
august 2001 privind Înfiinţarea, organizarea si funcţionarea serviciilor publice 
comunitare pentru situaţii de urgenta, aprobata prin Legea Nr.363 din 2002, 
precum si a Ordinului Nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de 
performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare 
pentru situaţii de urgenţă , prin Hotărârea Consiliului Local  Nr 42/25.11.2005 
se înfiinţează Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de, categoria a I a  
în subordinea Consiliului Local al comunei Botesti. 

 

Prin Hotărîrea Consiliului Local nr. 110 din 01.03.2009 se modifică 
categoria serviciului voluntar , de la categoria a III a la categoria a I a 
conform pevederilor art. 11 din O.M.A.I.718/30.06.2005. 
Incepând cu 01.05.2006 , Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
este condus de un şef serviciu,  angajat al primăriei , în persoana dl. Antal 
Damian. 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă este încadrat cu un număr de 40 
de persoane , din care 1 angajaţi şi 39 voluntari după următoarea structură :  
 



1.ŞEF SERVICIU 
 

 

 

 

  2.COMPARTIMENT PREVENIRE  format din: 

* Specialişti pentru  
prevenire (Inspector) în  de 
domeniul protecţie civilă 

1 

* Specialişti pentru  
prevenire (Inspector/ 
Cadru tehnic) în   
domeniul apărării contra  
incendiilor 

1 

Specialişti pentru  
Prevenire 

1 

Specialişti pentru  
Prevenire 

1 

Specialişti pentru  
Prevenire 

1 

Specialişti pentru  
prevenire 

1 

Specialişti pentru  
prevenire 

1 

Specialişti pentru  
prevenire 

1 

Specialişti pentru  
prevenire 

1 

TOTAL 9 
 

F   O   R    M   A   Ţ   I   I        D   E         I   N   T   E   R   V   E   N   Ţ I  E 
ECHIPAJE/GRUPE DE INTERVENŢIE 

3. Echipaj/grupă intervenţie pentru SALVARE ŞI PRIM AJUTOR formată din: 

Şef echipaj (asistent medical) 1 
Salvator(şofer-sanitar) 1 
Salvator (soră de cruce roşie) 1 

TOTAL 3 
4. Echipaj/grupă DE CERCETARE – CĂUTARE formată din: 

Şef echipă (salvator) 1 
Salvator (Cercetaş - şofer) 1 
Salvator (Cercetaş - brancardier) 1 

TOTAL 3 
                                       ECHIPE  SPECIALIZATE DE INTERVENŢIE 
5. Echipa  TRANSMISIUNI – ALARMARE  formată din: 

Clopotar Biserica BOTESTI 1 
Clopotar Biserica NISIPORESTI 1 
Clopotar Biserica BARTICESTI 1 

TOTAL 3 
6. Echipă SANITAR - VETERINARĂ, formată din: 

Şef echipă (tehnician veterinar) 1 
Salvator(şofer) 1 
Salvator (zootehnist) 1 

TOTAL 3 
7. Echipe de DEBLOCARE-SALVARE-EVACUARE  formată din: 

Şef echipă (şofer) 1 
Cercetaş (salvator) 1 

Şef serviciu(angajat) 1 
TOTAL  



Cercetaş (salvator – brancardier) 1 
TOTAL 3 

8. Echipaj/grupă intervenţie pentru STINGEREA INCENDIILOR  formată din: 

 

Echipa nr. 1– Satul BOTESTI 

Şef echipaj  1 
Servant 1 
Servant 1 
Servant 1 
Soferi  1 
                             TOTAL 5 

Echipa nr. 2– Satul  NISIPORESTI  

  

Şef echipaj  1 
Servant 1 
Servant 1 
Servant 1 
Sofer  1 

TOTAL 5 
Echipa nr. 3 – Satul BARTICESTI 

 

Şef echipaj  1 
Servant  1 
Servant 1 
Servant 1 
Sofer  1 

TOTAL 5 
 

Total personal încadrat în Serviciului de urgenţă voluntar = 40 

NOTĂ 
* Inspector/Specialist de prevenire ce se încadrează doar la Serviciul de urgentă voluntar 

care are în organigramă Compartiment prevenire. Numărul specialiştilor (personalului 

compartimentului) pentru activitatea de prevenire s-a stabilit astfel : 
       a) pentru instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea consiliilor locale, un 
specialist ; 
       b) pentru 200 gospodării cetăţeneşti, un specialist; 
 
                                II.   PATRIMONIU ŞI DOTĂRI 

S.V.S.U. Botesti a preluat la data înfiinţării patrimoniul de tehnica si 
aparatura utilizată de Primăria Botesti in cadrul compartimentelor de protecţie 
civila si de intervenţie. Astfel s-a identificat si inventariat lopeti ,furci ,găleti, , 7 
stingatoare cu spumă si mai multe echipamente deteriorate.  

Ulterior patrimoniul S.V.S.U. se îmbogăţeşte cu 10 costume de pompier 
cu bandă avertizoare(cu căşti si bocanci), cizme de cauciuc, scară de 7 metri un 
aparat de radio Zefir,10 măşti tip cagulă . 

 
 

                              III.ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE 
 
 
SVSU prin componentele sale , desfăşoară atât activităţi de intervenţie cât 

si de prevenire a unor situaţii de urgenţă. In acest scop şeful SVSU cât şi 
componenta preventivă, desfăşoară acţiuni de control la gospodăriile populaţiei 
şi agenţilor economici de pe raza teritorială a comunei , in vederea informării , 
îndrumării sau înlăturării unor situatii de urgenţă .Toate aceste acţiuni se 
desfăşoară conform unui grafic aprobat de primar. 

Pentru buna desfăşurare şi conducere a activităţii SVSU s-au întocmit 



următoarele documente: 
1.Dosarul privind organizarea şi înzestrarea SVSU; 

          2.A fost întocmit şi aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
SVSU, CLSU, şi a COAT. 
          3.Dosarul privind intervenţia serviciului voluntar care cuprinde: 
                     -Planuri de intervenţie (de răspuns) în funcţie de riscurile      

indentificate în sectorul de competenţă; 
  -Planul de evacuare în caz de urgenţă; 
  -Planul de analiză şi acoperire a riscurilor; 
  -Hărţi de risc,schiţe ale localităţilor din sectorul de competenţă; 
          4.Dosarul privind pregătirea personalului; 
          5.Dosarul operativ; 
          6.Dosarul tehnic al autospecialei.  
In anul 2010 ,după o lungă perioadă de absenţă , un echipaj al serviciului 
voluntar a participat la concursul SVSU organizat la nivelul judeţului . 
In anul 2010, echipajul SVSU Botesti compus din:Antal Damian– şef de 
lot,Dascalu Gelu,Giubotariu Costel,Mihaes Iulian,Blajuti Ionel,Grosu 
Vasile,Pantaze Viorel,Astaniei Ion -concurenti , la faza judeţeana  a 
concursurilor profesioniste şi voluntare , unde a ocupat locul 22. 
        
  IV. ACTIVITĂŢI ŞCOLARE 
1. CONCURSURI 

In anul 2010, cu sprijinul SVSU Botesti, pentru prima data , Scoala 
Generala Nisiporesti a alcatuit un echipaj , cu care a participat la faza 
zonala Roman unde a obtinut o diploma de participare.  
 
 
 

2. ALTE ACTIVITATI SCOLARE 
SVSU Botesti a sprijinit permanent activitatile scolare pe linia prevenirii si 
comportarii in cazul unei situatii de urgenta cu diverse materiale 
informative , organizarea de exercitii de  evacuare din  scoala pe diverse 
teme s.a. 
 
 

            IV.GREUTĂŢI IN FUNCŢIONARE (DISFUNCTIONALITATI). 

Analizând capacitatea de intervenţie a S.V.S.U. Botesti putem semnala o 
serie de disfunctionalităţi cauzate de modul incorect in care este percepută 
importanţa acestui serviciu pentru localiatea Botesti. Astfel încadrarea 
incompletă pe posturile din cadrul serviciului, datorita absenţei unor măsuri de 
stimulare a voluntarilor, in conformitate cu legislaţia specifică a dus la scăderea  
interesului pentru această activitate de voluntariat unde,la început au fost 
interesaţi şi cooptaţi în acest serviciu. 

 

 


