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Anexa nr.1  

Programul de interes public judeţean 

”Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia 

cetăţeanului” 

 

Context: 

Acest program vine în sprijinul activităţii de gestionare a situaţiilor de urgenţă 
produse în zona de competenţă. Considerăm că îmbunătăţirea gradului de dotare 
cu materiale şi accesorii de strictă necesitate activităţii specifice va duce la 
creşterea gradului de siguranţă a servanţilor pe timpul intervenţiilor, reducerea 
substanţială a timpului de răspuns şi reducerea pagubelor materiale.  
Prin programul de interes public judeţean ”Operativitatea structurilor de 
intervenţie pentru protecţia cetăţeanului” urmează să fie achiziţionate mijloace 
fixe absolut necesare  pentru buna desfăşurare a activităţii la  Detaşamentul de 
Pompieri Reghin respectiv Secţia de Pompieri Sărmaşu. 
Menţionăm, de asemenea că în cadrul aceluiaşi program urmează să fie 
achiziţionat un elevator auto destinat atelierului de reparaţii. În prezent, 
activitatea de reparaţii şi revizii se desfăşoară pe o rampă neacoperită. În acest 
moment atelierul este dotat cu scule şi dispozitive necesare activităţii de 
reparaţii, însă este necesar şi un elevator pentru reparaţia ambulanţelor, astfel 
încât această activitate să fie executată de calitate şi în cel mai scurt timp.  
Astfel, existenţa acestui dispozitiv ar permite repunerea în intervenţie mai repede 
a autospecialelor şi în acelaşi timp ar reduce cheltuielile instituţiei, Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă ”Horea” dispune în prezent de  personal calificat, 
capabil de a rezolva multe din problemele apărute în tehnica din dotare. 
Programul de interes public judeţean ”Operativitatea structurilor de intervenţie 
pentru protecţia cetăţeanului” permite identificarea şi implementarea unor soluţii 
informatice în vederea asigurării autonomiei interinstituţionale în relaţiile cu 
instituţii şi operatori economici în cadrul activităţilor de control şi prevenire 
efectuate de către angajaţii instituţiei. 
De asemenea, Programul prevede şi crearea unei infrastructuri informatice care 
urmează să asigure suport pentru implementarea aplicaţiilor şi serviciilor necesare 
managementului şi conducerii forţelor de intervenţie şi a structurilor suport. Pe 
de altă parte, soluţiile informatice trebuie să includă şi posibilităţi de copiere, 
scanare, transmitere/recepţie faxuri în vederea diseminării documentelor conform 
fluxului de alarmare / înştiinţare instituţii / structuri / operatori economici, 
precum şi printarea de mare viteză, îmbunătăţirea capabilităţii de reţea şi accesul 
la documente de pregătire a intervenţiei prin folosirea mijloacelor informatice 
portabile.  

 
Obiectivul general : 
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea capacităţii calităţii 
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă la nivelul judeţului Mureş. 
 

Obiective specifice: 
- Creşterea eficienţei intervenţiilor în zona de competenţă; 
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- Îmbunătăţirea activităţii de conducere şi coordonare a intervenţiilor la nivel 

judeţean; 
- Îmbunătăţirea activităţii pe linie de mentenanţă a autospecialelor; 
- Eficientizarea activităţii de prevenire a incendiilor. 

Perioada de implementare: 
Programul urmează să se deruleze în perioada mai - noiembrie 2016. 
 

Activităţiile programului sunt redate în anexa la program. 
 

Locul de desfăşurare a activităţilor proiectului: judeţul Mureş 
 
Parteneri: 
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” 
- Consiliul Judeţean Mureş. 
 
Instituţiile mai sus amintite vor încheia o convenţie de colaborare care va asigura 
cadrul necesar pentru implementarea programului şi asigurarea resurselor 
financiare de către fiecare partener pentru susţinerea cheltuielilor necesare 
realizării activităţiilor propuse. 

 
                               BUGETUL PROGRAMULUI 

Valoarea totală a cheltuielilor programului este de 791.500 lei, din care I.S.U. 
Mureş va asigura 490.500 lei, iar C.J.Mureş 301.000 lei, după cum urmează:  

  lei 
Asigurat de  

I.S.U. Mureş

Asigurat de C.J. 

Mureş

(lei) (lei)

Carburanţi 250.000 250.000 0

Piese auto 40.000 40.000 0

Acumulatori 10.000 10.000 0

Anvelope 10.000 10.000 0

Revizii echipamente 90.000 90.000 0

Mijloace fixe - Echipamente IT 229.000 0 229.000

Consumabile CBRN şi PCM 90.500 90.500 0

Mijloace fixe -echipamente tehnice 72.000 0 72.000

TOTAL 791.500 490.500 301.000

TOTAL NECESAR

 
 
 
 
Rezultate preconizate: 
 
În urma implementării activităţilor programului se urmăreşte atingerea 
următoarelor rezultate: 
 
1. Reducerea timpului de răspuns la intervenţii; 

2. Creşterea intervenţiilor în zone greu accesibile;  
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3. Întărirea colaborării dintre Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă     
„Horea” şi instituţiile subordonate C.J. Mureş;  

4. Creşterea numărului intervenţiilor conduse şi coordonate cu ajutorul 
aplicaţiei informatice; 

5. Creşterea eficienţei de intervenţie a echipelor operative pentru deplasarea 
la locul evenimentelor semnalate la 112 şi reducerea timpului de răspuns  la 
solicitările cetăţenilor. 

 
 

 
 



ANEXA LA PROGRAMUL  „OPERATIVITATEA STRUCTURILOR DE INTERVENŢIE PENTRU PROTECŢIA CETĂŢEANULUI” 

OBIECTIVUL Activitatea/acţiunea Responsabil Termen Indicatori de evaluare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Creşterea 
eficienţei 
intervenţiilor în 
zona de 
competenţă 

1.Deschiderea unor puncte de lucru la UAT în vederea 
reducerii timpului de răspuns  la structurile de 
intervenţie din cadrul unităţii. 

I.S.U. „Horea” 
Mureş 

Aprilie 2016 – 
Noiembrie 2016 

Numărul localităţilor 
identificate 

2.Creşterea nr. de unităţi administrativ teritoriale 
dotate cu autospeciale scoase din uz din dotarea 
I.S.U. „Horea” Mureş sau donate/sponsorizate de 
parteneri externi cu care  inspectoratul are relaţii de 
colaborare. 

I.S.U. „Horea” 
Mureş 

Aprilie 2016 – 
Noiembrie 2016 

Numărul U.A.T. dotate cu 
autospeciale 

3.Încadrarea SVSU cu personal care să asigure 
permanenţa la intervenţii. 

I.S.U. „Horea” 
Mureş 

Aprilie 2016 – 
Noiembrie 2016 

Numărul intervenţiilor în 
comun S.V.S.U.- I.S.U.  

4.Repararea (inclusiv revizia tehnică) a 
autovehiculelor din parcul auto al I.S.U. „Horea” 
Mureş, utilizate la intervenţii, prin  achiziţionarea 
unui  elevator pentru atelierului tehnic 

I.S.U. „Horea” 
Mureş/ C.J. 
Mureş 

Aprilie 2016 – 
Noiembrie 2016 

Menţinerea autospecialelor de 
intervenţie la standarde 
adecvate de funcţionare; 
Reducerea timpului de 
răspuns la intervenţii.  
Numărul de ambulanţe şi 
autoturisme reparate şi 
efectuate revizii. 

5.Identificarea factorilor de risc din zonele greu 
accesibile (drumuri greu practicabile, poduri/podeţe 
subdimensionate/agabaritice pentru autospecialele 
de intervenţie) şi includerea acestora în Fişa 
operativă de localitate specifică, cu evidenţierea 
tehnicii de intervenţie care poate interveni în astfel 
de zone. 

I.S.U. „Horea” 
Mureş 

Aprilie 2016 – 
Noiembrie 2016 

Numărul intervenţiilor în zone 
greu accesibile; 
Tehnica de intervenţie 
folosită 

6.Acordarea sprijinului de specialitate S.V.S.U. în 
vederea executării laturii preventive care să scoată la 
iveală factorii de risc din U.A.T. 

I.S.U. „Horea” 
Mureş 

Aprilie 2016 – 
Noiembrie 2016 

Numărul factorilor de 
risc/neregularităţi 
identificate  

7.Achiziţionarea unui compresor de încărcare butelii 
de aer comprimat 

I.S.U. „Horea” 
Mureş/ C.J. 
Mureş 

Aprilie 2016 – 
Noiembrie 2016 

Numărul buteliilor de aer 
comprimat încărcate necesare 
pentru intervenţii. 

                 
 
 
 
II. Îmbunătăţirea 
activităţii de 

1.Asigurarea unei infrastructuri informatice care să 
asigure suport pentru implementarea aplicaţiilor şi 
serviciilor necesare managementului şi conducerii 
forţelor de intervenţie şi a structurilor suport. 
 

I.S.U. „Horea” 
Mureş/ C.J. 
Mureş 

Aprilie 2016 – 
Noiembrie 2016 

Numărul intervenţiilor 
conduse şi coordonate cu 
ajutorul aplicaţiei 
informatice. 

2.Asigurarea unei soluţii informatice care să includă I.S.U. „Horea” Aprilie 2016 – Numărul intervenţiilor 



conducere şi 
coordonare a 
intervenţiilor  la 
nivel judeţean 

posibilităţi de copiere, scanare, transmitere/recepţie 
faxuri în vederea diseminării documentelor conform 
fluxului de alarmare/înştiinţare 
instituţii/structuri/operatori economici.,printare de 
mare viteză şi cu capabilităţi de reţea. 
 

Mureş/ C.J. 
Mureş 

Noiembrie 2016 conduse şi coordonate cu 
ajutorul aplicaţiei 
informatice. 

3.Creşterea gradului de operativitate privind accesul 
la documentele de pregătire a intervenţiei prin 
folosirea mijloacelor informatice portabile. 
 

I.S.U. „Horea” 
Mureş/ C.J. 
Mureş 

Aprilie 2016 – 
Noiembrie 2016 

Numărul intervenţiilor 
conduse şi coordonate cu 
ajutorul aplicaţiei 
informatice. 

 
 
 
 
 
 

 
III.Eficientizarea 
activităţii de 
prevenire a 
incendiilor 

1.Creşterea numărului de deplasări în teren, în afara 
celor planificate, pentru soluţionarea sesizărilor 
privind încălcarea normelor PSI.  

I.S.U. „Horea” 
Mureş 

Aprilie 2016 – 
Noiembrie 2016 

Numărul total de ore   

2.Necesitatea identificării şi implementării unor 
soluţii informatice în vederea asigurării autonomiei 
interinstituţionale în relaţiile cu instituţii şi operatori 
economici în cadrul activităţilor de control şi 
prevenire efectuate de către angajaţii instituţiei. 
 

I.S.U. „Horea” 
Mureş/ C.J. 
Mureş 

Aprilie 2016 – 
Noiembrie 2016 

Număr de procese verbale de 
control şi informări preventive 
a populaţiei.  

3.Elaborarea periodică de analize pe linia preventivă 
în scopul cunoaşterii situaţiei reale privind încălcările 
normelor PSI de către instituţii/agenţi economici. 
Comunicarea concluziilor către structurile de 
intervenţie. 
 

I.S.U. „Horea” 
Mureş 

Aprilie 2016 – 
Noiembrie 2016 

Analize realizate şi calitatea 
acestora   

4.Realizarea unei statistici privind obiectivele avizate 
şi neautorizate după finalizarea construcţiilor în 
vederea luării măsurilor ce se impun. 

I.S.U. „Horea” 
Mureş 

Aprilie 2016 – 
Noiembrie 2016 

Analize realizate şi calitatea 
acestora   

5.Popularizarea în mediul rural a eficienţei folosirii 
apelului de urgenţă prin D.I.A.U. 112, pentru apelarea 
acestuia în cazul producerii unor situaţii de urgenţă. 

I.S.U. „Horea” 
Mureş 

Aprilie 2016 – 
Noiembrie 2016 

Numărul activităţilor de 
popularizare realizate   
Numărul apelurilor pentru 
situaţii de urgenţă 

6.Elaborarea unor pliante, reviste şi pachete şi 
popularizarea acţiunilor preventive pe tipuri de risc 
precum şi consecinţele producerii unor situaţii de 
urgenţă. 

I.S.U. „Horea” 
Mureş/ C.J. 
Mureş 

Aprilie 2016 – 
Noiembrie 2016 

Numărul activităţilor 
preventive 
Numărul de participanţi 



 
 

7.Dezvoltarea abilităţilor tinerilor privind modul de 
comportare în cazul producerii unor situaţii de 
urgenţă (Prietenii Pompierilor, Cu viaţa mea apăr 
viaţa) 

I.S.U. „Horea” 
Mureş/ C.J. 
Mureş/ I.S.J. 
Mureş 

Aprilie 2016 – 
Noiembrie 2016 

Numărul de cercuri efectuate 
 

8.Organizarea şi desfăşurarea concursurilor 
profesionale ale serviciilor profesioniste, SVSU şi 
SPSU. 

I.S.U. „Horea” 
Mureş/ C.J. 
Mureş 

Aprilie 2016 – 
Noiembrie 2016 

Număr de concursuri 
desfăşurate 
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