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Anexa nr.1 

 

 

PROGRAM DE INTERES PUBLIC JUDEȚEAN ”PARTENERIAT PENTRU 
OPERATIVITATEA STRUCTURILOR DE INTERVENȚIE PENTRU PROTECȚIA 
CETĂȚEANULUI” 

 

CADRU GENERAL  
Siguranța comunității mureşene este misiunea comună a mai multor instituţii, 
care, alături şi cu susţinerea autorităţilor locale/judeţene, îşi unesc şi 
sincronizează eforturile în vederea asigurării şi consolidării sentimentului de 
siguranţă a cetăţeanului. 
Creşterea capacităţii de răspuns integrat în situaţii de urgenţă medicală, incendii 
şi protecţie civilă reprezintă un obiectiv major al cărui deziderat îl constituie 
îmbunătăţirea principalilor indicatori privind intervenţiile în situaţii de urgenţă. 
Iniţierea acestui 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 pentru autospecialele de 
intervenţie va duce la creşterea gradului de siguranţă a servanţilor pe timpul 
intervenţiilor, reducerea substanţială a timpului de răspuns şi reducerea 
pagubelor materiale. 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Horea” al județului Mureș a realizat o 
analiză privind priorităţile şi obiectivele de interes judeţean conţinute de 
documentele strategice privind siguranța comunității, întocmite la nivel local. 
De asemenea, a avut în vedere indicatorii minimali de performanţă, precum şi 
bugetul şi dotarea inspectoratului şi a nevoilor de suplimentare a acestora din 
alte surse, cu respectarea tuturor prevederilor legale incidente. 
Concluziile rezultate în urma analizei efectuate, precum şi în urma analizei 
privind situaţia operativă înregistrată în Judeţul Mureş în anul 2019, evidenţiază 
următoarele: 
Conform datelor statistice înregistrate de Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă ”HOREA” al judeţului Mureş, în perioada 01 ianuarie – 31 martie 2019, 
unitatea a fost solicitată la 5565 situaţii de urgenţă produse în zona de 
competenţă (cu o medie zilnică de 61,83 intervenţii), 663 dintre acestea fiind la 
alte situaţii de urgenţă decât SMURD, alături de încă 25 situaţii de urgenţă la 
care a intervenit SVSU/ SPSU în zona de responsabilitate a acestora, in creștere 
cu 31.81% fata de aceeași perioadă a anului 2018. 
 
Obiectivul general 
Obiectivul general al programului îl constituie îmbunătăţirea principalilor 
indicatori privind intervenţiile în situaţii de urgenţă. 
 
Obiectivele specifice  
- creşterea eficienţei intervenţiilor în zona de competenţă; 
- 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 și de pregătire a  
personalului de intervenție; 
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- reducerea timpilor de răspuns; 
- optimizarea folosirii forțelor și mijloacelor la intervenții în funcție de tipurile 
de risc identificate la nivelul județului. 
 

                             PERIOADA DE DERULARE: 07.05.2019 – 30.11.2019 
 

                  LOCUL DE DERULARE: Județul Mureș 
                  PARTENERI: 

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Horea” al județului Mureș; 
- Consiliul Județean Mureș; 
RESPONSABILITĂȚI: 
 
Consiliul Județean Mureș 

 se va implica în asigurarea resurselor financiare pentru achiziţionarea 
materialelor şi echipamentelor, conform Anexei; 

 va îmbunătăţi comunicarea dintre factorii administraţiei publice şi 
reprezentanţii inspectoratului prin realizarea unor întâlniri de dialog la 
iniţiativa oricăreia dintre părţi, ori de câte ori situaţia o impune; 

 va promova programul partenerial ca pe un efort comun în interesul 
cetăţeanului; 

  
Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Horea” al județului Mureș: 
     

 va asigura resursele financiare, logistice și personal calificat, proprii, 
precum și cheltuielile cu utilitățiile ocazionate prin derularea acestui 
program,  conform Bugetului programului; 

 se va implica în eficientizarea acţiunilor desfăşurate pe timpul 
intervenţiilor; 

 se va implica în reducerea pagubelor produse în urma producerii unor 
situaţii de urgenţă, printr-o intervenţie mai rapidă a forţelor de 
intervenţie; 

 va asigura creşterea capacităţii de intervenţie şi a siguranţei 
personalului, pe timpul intervenţiilor; 

 întărirea colaborării dintre ISU și instituţiile cu funcţii de sprijin în 
asigurarea managementului ISU; 

 reducerea timpului de răspuns la solicitările cetăţenilor, efectuate prin 
DIAU 112, în special în mediul rural; 

 va asigura buna exploatare şi funcţionare a bunurilor achiziţionate în 
cadrul programului; 

 va promova programul partenerial ca pe un efort comun în interesul 
cetăţeanului; 

 
                             ACTIVITĂȚI PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR 

JUSTIFICARE: 
 
1.Necesarul de materiale propus pe linia organizării și desfășurării 
activităților de intervenție în situații de urgență 
În scopul îmbunătăţirii principalilor indicatori privind intervenţiile în situaţii de 
urgenţă, motivăm necesitatea asigurării inspectoratului și a subunităţilor de 
intervenţie cu o autospecială de primă intervenție și comandă 4X4, în scopul 
reducerii timpilor de intervenție precum și a creşterii eficienţei intervenţiilor în  
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zona de competenţă și îmbunătăţirii activităţii de conducere şi coordonare a 
intervenţiilor la nivel judeţean. 
Prin accesarea fondurilor europene Inspectoratul General pentru Situații de 
Urgență a demarat achiziționarea de ambulanțe și autospeciale de stingere cu 
apă și spumă, în primă fază, venind în sprijinul atenuării necesităților urgente pe 
latură de intervenție, în detrimentul autospecialelor de primă intervenție și 
comandă 4X4. Având în vedere greutatea cu care se derulează procedurile de 
achiziție de la nivel central ca urmare a contestațiilor multiple, achiziționarea 
de autospeciale de primă intervenție și comandă 4X4 este momentan amânată. 
 Menționăm că pentru realizarea activităţilor de conducere şi coordonare a 
intervenţiilor la nivel judeţean, inspectoratul nostru are în dotare 3 autospeciale 
care urmează să fie scoase din uz. Prima dintre acestea a fost declarată daună 
totală în urma implicării într-un accident auto ca urmare a neacordării de 
prioritate de către șoferul unei alte mașini. Celelalte două, sunt autospeciale 
primite ca donație de la colegii noștri din Marea Britanie, având o vechime 
considerabilă și fiind dotate cu volan pe dreapta. 
Autospecialele de primă intervenție și comandă 4X4 sunt absolut necesare pentru 
asigurarea mobilității în timpul recunoașterilor preliminare, în localități relativ 
izolate fără acces la drumurile naționale, pentru monitorizarea cursurilor de apă 
în amonte primăvara ca urmare a dezghețării acestora, asigură recunoașteri 
rapide la incendiile de vegetație uscată, incendii forestiere, asigurând accesul 
rapid în zone greu accesibile, comunicațiile și transmisia de date de la locul 
intervenției. Acestea sunt utilizate pentru evaluarea operativă a situației reale 
din teren în scopul solicitării corecte și la timp de forțe și mijloace, 
monitorizarea permanentă a evoluției situației și transmisia de date în timp real, 
în scopul analizei situației eficient și într-un timp scurt la nivelul conducerii 
inspectoratului și implicit Centrului județean de coordonare și conducere a 
intervenției, având ca rezultat final, alocarea de resurse necesare pentru 
reducerea pagubelor materiale, salvarea oamenilor și a animalelor. Prin 
implicarea și răspunsul prompt și eficient al autorităților, va crește încrederea 
populației creând în timp premizele unei dezvoltări durabile. 
În același scop s-a identificat și necesitatea asigurării cu mijloace de orientare 
GPS şi observare la distanţă pentru căutarea persoanelor dispărute/rătăcite în 
cooperare cu serviciul SALVAMONT în zona montană şi individual în zonele de 
deal şi câmpie conform concepţiei specifice. Sistemele de navigație auto 
moderne sunt echipate cu comenzi vocale, astfel încât conducătorii auto aflați în 
trafic nu trebuie să își folsească mâinile pentru a manevra dispozitvele, dispun 
de procesoare și memorii RAM performante, care asigură încărcarea de hărți 
specifice intervenției în situații de urgență pe alte trasee cum ar fi drumurile 
forestiere. 
 
2.Pentru dotarea cu echipamente pe linie de asigurare logistică a 
intervențiilor 
 
Pentru îmbunătăţirea activităţii pe linie de mentenanţă a autospecialelor 
destinate executării intervențiilor pe tipuri de risc este necesară dotarea 
acestora cu un robot-redresor auto și aparat de spălat cu presiune. 
Având în vederea vechimea tehnicii de intervenție din cadrul inspectoratului, în 
timpul anotimpului rece cu temperaturi scăzute este absolut necesară dotarea 
parcului auto cu un robot-redresor auto, care să încarce bateriile și să asigure 
pornirea urgentă fără probleme a autospecialelor. Pe timpul iernii, din cauza 
frigului, bateriile autospecialelor au de suferit, descărcându-se mult mai repede. 
Acest lucru se poate întâmpla dimineața, bateriile descărcându-se peste noapte  
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din cauza gerului, fie pe timpul intervențiilor de lungă durată sau care necesită 
deplasare pe drumuri înzăpezite. Așadar, o soluție viabilă pentru evitarea 
acestor incidente, o reprezintă dotarea inspectoratului cu un astfel de robot-
redresor auto. 
Având în vedere specificul permanent de desfășurare al activității inspectoratului 
nostru și faptul că autospecialele din dotare intervin 24 din 24 de ore în medii de 
multe ori ostile vieții (stingere incendii, descarcerare și prim-ajutor SMURD, 
salvarea persoanelor și limitarea pagubelor produse de inundații, alunecări de 
teren, mișcări seismice, epidemii, epizootii, înzăpeziri, intervenția la accidente 
tehnologice, radiolgice, nuclearare, biologice sau alte tipuri de calamități 
naturale sau antropice), la întoarcerea din intervenții, acestea trebuie curățate, 
spălate adesea de mai multe ori în cursul unei zile. Datorită performanței înalte 
și eficienței aparatele profesionale de spălat cu presiune actuale, pot aborda 
orice spațiu în aer liber, unde s-a adunat praful și murdăria și controlează 
spălarea oferind curățarea optimă a autospecialelor. 
Ca urmare a parteneriatului cu Consiliul Județean Mureș, I.S.U. „Horea” al 
judeţului Mureş, a fost dotat cu un motostivuitor pentru manipularea 
materialelor, substanţelor de stingere şi carburanţilor. Menţionăm faptul că 
acesta poate fi folosit și pentru dezăpezirea curții interioare a inspectoratului, 
pentru aceasta fiind necesară o lamă de zăpadă cu posibilitatea de montare pe 
motostivuitor. Menționăm că această activitate de dezăpezire este necesar a fi 
realizată permanent pe timpul iernii, pentru asigurarea degajării căilor de acces 
ale ambulanțelor și autospecialelor. În prezent dezăpezirea se realizează manual 
de către personalul din cadrul subunității de intervenție, aceasta realizându-se 
cu dificultate ducând la creșterea timpilor de răspuns și de intervenție pe timp 
de iarnă. De asemenea, în scopul dezăpezirii, nu pot fi utilizate substanțe 
specifice cum ar fi amestecul de nisip și sare, deoarece platoul unității a fost 
recent asfaltat.  
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BUGETUL PROGRAMULUI: 
                                                                                                       - lei - 

TOTAL NECESAR 
TOTAL 

Contribuția  

I.S.U. Mureș  
Asigurat de C.J. Mureș  

Obiectivul 1 pe linie de intervenție 
Autovehicul 4X4 Diesel 
categoria M1  

 - 85.000  

G.P.S.  -    1.500  

Consum carburanți 
pentru desfășurarea 
activităților specifice 

 25.000  - 

Total echipamente de 
Intervenție 
 

 25.000 86.500  

 
Obiectivul 2 pe linie de asigurare logistică 
 
Robot-redresor auto  
(A WELCO THOR 750 
12/24V, 630/600A) 

 - 3.000 

Aparat de spălat cu 
presiune, 1600 W, 120 
bar 

 - 3.000 

Lamă de zăpadă cu 
montare pe 
motostivuitor 

 - 7.500 

Consum 
utilități(current, 
apă),carburant, 
personal calificat 
pentru deservirea 
acestora, cheltuieli cu 
mentenanța 
preventivă, asigurarea 
unui nivel înalt de 
operativitate, indirect, 
al tehnicii de 
intervenție deservite 

 2.000  - 

TOTAL OBV. 2 
 2.000 13.500 

TOTAL   
27.000  100.000  

 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   6/6 
 

 
 
 

ACTIVITĂȚI: 
Obiectivul Activitatea / acțiunea Responsabili Termen Indicatori 

de evaluare 

Creşterea 
eficienţei 
intervenţiilor în 
zona de 
competenţă și 
îmbunătăţirea 
activităţii de 
conducere şi 
coordonare a 
intervenţiilor la 
nivel judeţean 

Identificarea și înlăturarea 
obstacolelor de pe traseele 
de intervenție prin: 

 Executarea de recunoașteri 
preliminare;    -
Întocmirea/actualizarea 
pentru fiecare Unitate   
Administrativ Teritorială a 
unei situații cu străzile 
inacc-esibile/ restricții de 
gabarit și numărul de 
gospodării afectate; 

Actualizarea 
caracteristicilor operative 
ale zonei de competență; 

Antrenamente de alertare 

I.S.U. Mureș 2019 

 

Nr de acţiuni 
organizate şi 
desfăşurate 

Îmbunătăţirea 
activităţii pe 
linie de 
mentenanţă a 
autospecialelor 

Îmbunătăţirea condiţiilor 
de  pregătire, muncă, 
depozitare și garare din 
subunităţi şi sediul 
inspectoratului. 

 

I.S.U. Mureș 2019 

Starea de 
operativitate 
a tehnicii de 
intervenție 

Reducerea 
timpilor de 
răspuns  și 
optimizarea 
folosirii 
forțelor și 
mijloacelor la 
intervenții în 
funcție de 
tipurile de risc 
identificate la 
nivelul 
județului 

Reducerea distanțelor de 
intervenție și timpului de 
răspuns prin: 

Cunoașterea 
particularităților 
itinerariilor de deplasare 

Înființarea de noi puncte 
de lucru (salvare, stingere 
incendii și prim ajutor la 
nivelul județului) la 
Azomureș Tg. Mureș 

I.S.U. Mureș 2019 
Nr de acţiuni 
organizate şi 
desfăşurate 

 


