
REGISTRUL ISTORIC AL S.V.S.U. GHERĂEŞTI 

I. SCURT ISTORIC AL COMUNEI 

   

EvoluŃia istorică a satului Gherăeşti a creat o multitudine de polemici în legătură cu 
întemeierea aşezării, deoarece informaŃia istorică descoperită până în prezent este 
foarte lacunară, multe dintre documentele referitoare la intemeirea asezării şi 
dezvoltarea ei ulterioară s-au pierdut in anul 1716 

O primă probabilă atestare a localităŃii o găsim în documentele cancelariei domneşti, a 
lui Ştefan cel Mare, abia la data de 26 noiembrie 1499.   Însă în sprijinul acestei 
informaŃii prin care se sugerează că aşezarea cu numele de Birăviceşti, menŃionată de 
către voievodul Ştefan cel Mare este identică cu localitatea Gherăeşti de astăzi, nu au 
fost aduse de-a lungul timpului argumente de ordin lingvistic şi geografic. 

In ordine cronologică următorul document care se referă în mod direct la moşia 
Gherăeşti, atestând, de fapt existenŃa comunităŃii este un hrisov datat la 25 aprilie 
1552, prin care domnul Moldovei Ştefan Rareş, fiul lui Petru Rareş, declara un schimb 
de sate făcut de către tatăl său, cu episcopul de la Roman din acea vreme, Macarie, 
întărind astfel stăpânirea Episcopiei de  Roman asupra acestui sat.  

In al doilea deceniu al secolului al XVIII-lea, cu câteva luni inainte de pierderea 
documentelor referitoare la satul Gherăeşti,episcopul de Roman,Sava,a obtinut la 20 
mai 1716, „o mărturie hotarnică pentru moşia Birăeşti,dinspre satul Boteşti facută de 

către Ştefan Ene postelnic şi de Ion Talpa fost armaş, in urma mărturiei mai multor 

oameni din satele din jur.” 

O alta menŃiune documentară este relatarea din 1762 a misionarului Ioan Crisostomo 
Di Giovanni, prefect al misiunii din Moldova intre anii 1760-1763 şi 1766-
1768,despre comunitatea catolica din Girestro :„la un ceas departare de Săbăoani 

este un alt sat chemat Girestro care are 18 case catolice cu un total de 62 de 

credincioşi care nu au biserica şi se folosesc de biserica din Săbăoani…”. 

Inceputul secolului al XIX-lea aduce cu sine definitivarea numelui localităŃii Gherăeşti 

DATE GEOGRAFICE 

Comuna Gherăeşti este situată în extremitatea nord-estică a judeŃului NeamŃ, la 20
km nord de municipiul Roman, de-a lungul drumului european E85 

Comuna are ca vecini : la nord comuna Boteşti, la sud localitatea Pildeşti ; la est 
comuna Mirceşti, iar la vest este marginită de apele legendarului râu Moldova şi de 
ultimul şir al CarpaŃilor Orientali ce coboară lent spre est, formând un larg podiş. 

Satul Gherăeşti se întinde de la apele Moldovei, spre est, pe o câmpie netedă 
străbătută de la nord la sud de niste vestigii de dealuri, de unde în zilele senine se pot 
zări codrii seculari ai munŃilor, străjnuiŃi de "falnica piatra nestemată a 

Moldovei,Ceahlăul". 
 



 

ISTORICUL S.V.S.U 

Urmare a apariŃiei OrdonanŃei de Urgenta a Guvernului cu nr. 88 din 30 august 2001 
privind ÎnfiinŃarea, organizarea si funcŃionarea serviciilor publice comunitare pentru situaŃii 
de urgenta, aprobata prin Legea Nr.363 din 2002, precum si a Ordinului Nr. 718 din 30 
iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanŃă privind structura organizatorică şi 
dotarea serviciilor voluntare pentru situaŃii de urgenŃă , prin Hotărârea Consiliului Local  
Nr 46/29.11.2005 se înfiinŃează Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă de, categoria 
a IV a  în subordinea Consiliului Local al comunei Gherăeşti. 

 

Prin Hotărîrea Consiliului Local nr. 114 din 10.03.2009 se modifică categoria 
serviciului voluntar , de la categoria a IV a la categoria a III a conform pevederilor 
art. 11 din O.M.A.I.718/30.06.2005, iar prin Avizul nr 791807 din 04.06.2010se 
avizează acest serviciu. 

• Incepând cu 01.03.2007 , Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă este condus 
de un şef serviciu,  angajat al primăriei , în persoana dl. Budău Ştefan. 

Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă este încadrat cu un număr de 45 de persoane , 
din care 5 angajaŃi şi 40 voluntari după următoarea structură :  
 
1.ŞEF SERVICIU 
 

 

 

 

  2.COMPARTIMENT PREVENIRE  format din: 

* Specialişti pentru  
prevenire (Inspector) în  de 
domeniul protecŃie 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 

Specialişti pentru  
prevenire 

1 

TOTAL 10 
 

 

Şef serviciu(angajat) 1 
TOTAL  



 
F   O   R    M   A   ł   I   I        D   E         I   N   T   E   R   V   E   N   ł I  E 

ECHIPAJE/GRUPE DE INTERVENłIE 

3. Echipaj/grupă intervenŃie 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 INTERVENłIE 
5. Echipa  TRANSMISIUNI – ALARMARE  formată din: 

Şef echipă (electromecanic) 1 
Electrician 1 
Clopotar Biserica GHERAESTI 2 
Clopotar Biserica GHERAESTII NOI 2 
Clopotar Biserica TETCANI 1 

TOTAL 7 
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 
Cercetaş (salvator – brancardier) 1 

TOTAL 3 
8. Echipaj/grupă intervenŃie pentru STINGEREA INCENDIILOR  formată din: 

 

Echipa nr. 1– SatulGHERAESTI  

Şef echipaj (angajat) 1 
Servant 1 
Servant 1 
Servant 1 
Soferi (angajat) 1 
                             TOTAL 5 

Echipa nr. 2– Satul  TETCANI  

  

Şef echipaj  1 
Servant 1 
Servant 1 
Servant 1 
Sofer (angajat) 1 

TOTAL 5 
Echipa nr. 3 – SatulGHERAESTII NOI 

 

Şef echipaj  1 
Servant  1 
Servant 1 
Servant 1 
Sofer (angajat) 1 

TOTAL 5 



 

Total personal încadrat în Serviciului de urgenŃă voluntar = 45 

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 instituŃiile publice şi operatorii economici din subordinea consiliilor locale, un specialist ; 
       b) pentru 200 gospodării cetăŃeneşti, un specialist; 
 
                                II.   PATRIMONIU ŞI DOTĂRI 

S.V.S.U. Gherăeşti a preluat la data înfiinŃării patrimoniul de tehnica si aparatura 
utilizată de Primăria Gherăeşti in cadrul compartimentelor de protecŃie civila si de 
intervenŃie. Astfel s-a identificat si inventariat o autospecială inmatriculată provenita prin 
donaŃie de la Biserica Romano- Catolică din Gherăeşti dotată cu lopeti ,furci ,găleti,doua 
furtune tip B si doua furtune tip C , 7 stingatoare cu spumă si mai multe echipamente 
deteriorate.  

Ulterior patrimoniul S.V.S.U. se îmbogăŃeşte cu 7 costume de pompier cu bandă 
avertizoare(cu căşti si bocanci), cizme de cauciuc, scară de 7 metri,o motopompă , un 
motofierăstrău, două furtune tip B şi doua furtune tip C, un aparat de radio Zefir,două măşti 
tip cagulă . 

Prin forŃe proprii s-a amenajează un poligon pentru desfăşurarea exerciŃiilor practice 
şi a pregătirii pentru concursuri , în cadrul stadionului BiruinŃa şi a celui de la Gherăeştii 
Noi. 

 
Si aparatura utilizata in cadrul biroului S.V.S.U. Gherăeşti suferă in decursul 

timpului îmbunătăŃiri, asfel în anul 2008 se achiziŃionează un calculator, o imprimantă 
multifuncŃională, precum si diverse consumabile necesare in activitatea serviciului 

Deasemeni în anul 2009 se amenajează in curtea Primăriei o sală de specialitate 
pentru desfăşurarea temelor teoretice de pregătire a personalului voluntar. 

In anul 2011 se achiziŃioneaza un costum complet pentru vară, specific pentru şeful 
SVSU , 3 pelerine de ploaie, cizme de cauciuc. 

 
 

                              III.ACTIVITĂłI DESFĂŞURATE 
 
 
SVSU prin componentele sale , desfăşoară atât activităŃi de intervenŃie cât si de 

prevenire a unor situaŃii de urgenŃă. In acest scop şeful SVSU cât şi componenta 
preventivă, desfăşoară acŃiuni de control la gospodăriile populaŃiei şi agenŃilor economici 
de pe raza teritorială a comunei , in vederea informării , îndrumării sau înlăturării unor 
situatii de urgenŃă .Toate aceste acŃiuni se desfăşoară conform unui grafic aprobat de 
primar. 

Pentru buna desfăşurare şi conducere a activităŃii SVSU s-au întocmit următoarele 
documente: 

1.Dosarul privind organizarea şi înzestrarea SVSU; 
          2.A fost întocmit şi aprobat Regulamentul de organizare şi funcŃionare a SVSU, 
CLSU, şi a COAT. 
          3.Dosarul privind intervenŃia serviciului voluntar care cuprinde: 
                     -Planuri de intervenŃie (de răspuns) în funcŃie de riscurile      indentificate în 

sectorul de competenŃă; 
  -Planul de evacuare în caz de urgenŃă; 
  -Planul de analiză şi acoperire a riscurilor; 
  -HărŃi de risc,schiŃe ale localităŃilor din sectorul de competenŃă; 
          4.Dosarul privind pregătirea personalului; 
          5.Dosarul operativ; 
          6.Dosarul tehnic al autospecialei.  
In anul 2009 ,după o lungă perioadă de absenŃă , un echipaj al serviciului voluntar a 



participat la concursul SVSU organizat la nivelul judeŃului . 
In anul 2010, echipajul SVSU Gherăesti compus din: Budău Stefan – şef de lot,GheŃ 
Florentin,Cojocaru Vasile ,CocuŃ Claudiu,Hazaparu Daniel,Hazaparu Marius , Andrei Dan 
şi Şandăr N. Ciprian-concurenti , la faza judeŃeana  a concursurilor profesioniste şi 
voluntare , unde a ocupat locul 19. 
In anul 2011, echipajul SVSU Gherăeşti , având aceeaşi componenŃă ca in anul 2010,a 
ocupat locul 9 pe judet , în cadrul concursului SVSU din judetul Neamt. 
        
  IV. ACTIVITĂłI ŞCOLARE 
1. CONCURSURI 

In anul 2010, cu sprijinul SVSU Gheraesti, pentru prima data , Scoala Generala 
Gheraest a alcatuit un echipaj , cu care a participat la faza zonala Roman unde a obtinut 
o diploma de participare.  
In anul 2011 echipajul Scolii Generale Gheraesti compusa din:Andrei Madalina cls a 
VI A,Andrei Andreea cls – VI B, Istoc Luiza cls a VIA,Farcas Marta cls a 
VIA,Gherghel Georgiana cls a VIA,Enasoaie Simona cls a VIA,Blaj Madalina cls VI 
B, Beresoaie Madalina cls a VIB, Putanu Bianca cls a VIA, Cobzariu Ana Maria cls a 
VIA,Enasoaie Catalina cls a VIB,Trifas Mihaele cls a VIIA a ocupat locul II la faza 
zonala Roman în cadrul concursului ” Prietenii pompierilor”, cu drept de participare la 
faza judeteana , unde a ocupat locul IV . 
 
 

2. ALTE ACTIVITATI SCOLARE 
SVSU Gheraesti 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.GREUTĂłI IN FUNCłIONARE (DISFUNCTIONALITATI). 

Analizând capacitatea de intervenŃie a S.V.S.U. Gherăeşti putem semnala o serie de 
disfunctionalităŃi cauzate de modul incorect in care este percepută importanŃa acestui 
serviciu pentru localiatea Gherăeşti. Astfel încadrarea incompletă pe posturile din cadrul 
serviciului, datorita absenŃei unor măsuri de stimulare a voluntarilor, in conformitate cu 
legislaŃia specifică a dus la scăderea  interesului pentru această activitate de voluntariat 
unde,la început au fost interesaŃi şi cooptaŃi în acest serviciu. 

 


