
 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/3 
 

Anexa nr.1 

 

 

 

PROGRAM DE INTERES PUBLIC JUDEȚEAN             
”Parteneriat Instituțional pentru Siguranța Comunității” 

 

 

CADRU GENERAL  
 
Siguranța comunității mureșene este misiunea comună a mai multor 
instituții, care, alături și cu susținerea autorităților locale și județene, își 
unesc și își sincronizează eforturile în vederea asigurării și consolidării 
sentimentului de siguranță a cetățeanului. 
Creșterea capacității de răspuns integrat în situații de urgență medicală, 
incendii și protecție civilă reprezintă un obiectiv major al cărui deziderat îl 
constituie îmbunătățirea principalilor indicatori privind intervențiile în 
situații de urgență. Inițierea acestui program vine în sprijinul activității de 
gestionare a situațiilor de urgență produse în zona de competență. 
Considerăm că îmbunătățirea gradului de dotare cu autospeciale, materiale 
și accesorii de strictă necesitate pentru autospecialele de intervenție va 
duce la creșterea gradului de siguranță a servanților pe timpul 
intervențiilor, reducerea substanțială a timpului de răspuns și reducerea 
pagubelor materiale. 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Horea” al județului Mureș a 
realizat o analiză privind prioritățile și obiectivele de interes județean 
conținute de documentele strategice privind siguranța comunității, 
întocmite la nivel local. De asemenea, a avut în vedere indicatorii minimali 
de performanță, precum și bugetul și dotarea inspectoratului și a nevoilor 
suplimentare a acestora din alte surse, cu respectaera tuturor prevederilor 
legale incidente. 
Concluziile rezultate în urma analizei efectuate, precum și în urma analizei 
privind situația operativă înregistrată în Județul Mureș în anul 2021, 
evidențiază următoarele: 
- Conform datelor statistice înregistrate de Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență ”Horea” al județului Mureș, în perioada 01.01-30.11.2021, 
unitatea a fost solicitată la 18.134 situații de urgență produse în zona de 
competență (cu o medie zilnică de 54,3 intervenții). 1.899 dintre 
acestea fiind la alte situații de urgență decât SMURD (incendii de 
locuințe, incendii auto, descarcerări, etc.), în creștere cu 33,26% față de 
aceeași perioadă a anului 2020. 

 
OBIECTIVUL GENERAL 
 
Obiectivul general al programului îl  constituie îmbunătățirea principalilor 
indicatori privind intervențiile în situații de urgență. 
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OBIECTIVE SPECIFICE 
 
- Creșterea eficienței intervențiilor în zona de competență; 
- Îmbunătățirea activității de conducere și coordonare a intervențiilor la 

nivel județean; 
- Eficientizarea activității de prevenire a incendiilor și de pregătire a 

personalului de intervenție; 
- Reducerea timpilor de răspuns; 
- Optimizarea folosirii forțelor și mijloacelor la intervenții în funcție de 

tipurile de risc identificate la nivelul județului. 
 

                               PERIOADA DE DERULARE: 27.12.2021 – 30.06.2022 
 

                    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 achiziționarea 

materialelor și echipamentelor, conform Anexei; 
- Va îmbunătății comunicarea dintre factorii administrației publice și 

reprezentanții inspectoratului prin realizarea unor întâlniri de dialog la 
inițiativa oricăreia dintre părți, ori de câte ori situația o impune; 

- Va promova programul partenerial ca pe un efort comun în interesul 
cetățeanului. 

 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Horea” al Județului Mureș: 
 
- Se va implica în eficientizarea acțiunilor desfășurate pe timpul 

intervențiilor; 
- Se va implica în reducerea pagubelor produse în urma producerii unor 

situații de urgență, printr-o intervenție mai rapidă a forțelor de 
intervenție; 

- Va asigura creșterea capacității de intervenție și a siguranței 
personalului, pe timpul intervențiilor; 

- Întărirea colaborării dintre ISU și instituțiile cu funcții de sprijin în 
asigurarea managementului ISU; 

- Reducerea timpului de răspuns la solicitările cetățenilor, efectuate prin 
DIAU 112, în special în mediul rural; 

- Va asigura buna exploatare și funcționare a bunurilor achiziționate în 
cadrul programului; 

- Va promova programul partenerial ca pe un efort comun în interesul 
cetățeanului. 

 
                                ACTIVITĂȚI PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR 
 

Pregătirea operatorilor care intervin în manevrarea containerelor de rulare 
achiziționate în cadrul programului; 
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Intervenția promptă și eficientă la misiunile de stingere a incendiilor. 
 
 

                        REZULTATE PRECONIZATE 
 

Creșterea calității activității de intervenție în misiunile de stingere a 
incendiilor. 
 
 BUGETUL PROGRAMULUI: 
 

Denumirea bunurilor materiale 
necesare 

Cantitate 

preț 
unitar cu 

TVA 
(lei) 

TOTAL    
 

(lei) 

CONTRIBUȚIA CJM 

Containere de rulare tip rezervor 
pentru transport apă prevăzut cu o 
motopompă transportabilă  

2 buc 292.500 585.000 

TOTAL ASIGURAT DE CJM 585.000 

CONTRIBUȚIA ISU 

Carburanți 10.000 l 6 60.000 
 

TOTAL CONTRIBUȚIE ISU 60.000 

TOTAL BUGET PROGRAM  645.000 

 


