PROIECT
HOTĂRÂREA NR.____
din ____________________ 2016
privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva
incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2015 şi stabilirea măsurilor de optimizare
a acesteia
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr. 5.429/24.03. 2016 a Direcţiei Amenajare Teritoriu şi
Urbanism privind Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în
judeţul Mureş pe anul 2015 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia, precum şi
avizul comisiei de specialitate,
Având în vedere prevederile art.15, lit.c) din Legea nr.307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor şi cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică,
În temeiul dispoziţiilor articolului 97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1.Se aprobă Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în
judeţul Mureş pe anul 2015 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al judeţului Mureş, va putea
fi accesată pe site-ul www.cjmures.ro şi se va comunica, în format electronic,
autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Avizat pentru legalitate
SECRETAR
Paul Cosma
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Nr. 5429/24.03.2016
Dosar VI D/1

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva
incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2015 şi stabilirea măsurilor de optimizare
a acesteia

Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public naţional,
cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, conform legii, atât
autorităţile administraţiei publice locale cât şi toate persoanele fizice şi juridice
de de pe raza judeţului Mureş.
Potrivit Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Consiliului
Judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale de interes judeţean îi revin
următoarele obligaţii principale:
a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului sau
municipiului Bucureşti, după caz, şi stabileşte resursele necesare pentru
aplicarea acestuia ;
b) instituie reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru
domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
c) analizează anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor şi hotărăşte
măsuri de optimizare a acesteia;
d) asigură, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea în planurile de
amenajare a teritoriului a sistemelor de alimentare cu apă, precum şi a căilor
de acces pentru intervenţie în caz de incendiu;
e) prevede şi aprobă în bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea
acţiunilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor ;
f) hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea unor centre de formare şi evaluare
a personalului din serviciile voluntare de urgenţă, cu acordul Inspectoratului
General;

g) sprijină organizatoric, material şi financiar organizarea şi desfăşurarea
concursurilor serviciilor de urgenţă şi cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
h) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege.
În cele ce urmează prezentăm pe scurt stadiul realizării acestor obligaţii:
În anul 2015, Consiliul Judeţean a alocat suma de 32.000 lei pentru: organizarea şi
premierea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă participante şi
câştigătoare a fazei judeţene a concursului profesional în domeniul apărării şi
stingerii incendiilor, pentru premierea elevilor participanţi la concursurile
Prietenii Pompierilor şi cu Viaţa mea apăr viaţa, pentru editarea nr.19 a revistei
„Pompierii Mureşeni” cu prilejul „Zilei pompierului” din luna septembrie 2015
precum şi pentru editarea de pliante sau alte informaţii tipărite prin care să se
aducă la cunoştinţa populaţiei factorii de risc generatori de situaţii de urgenţă
sau alte dezastre precum şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul apariţiei
sau producerii unei situaţii de urgenţă.
Consiliul Judeţean sprijină consiliile locale şi primăriile din judeţ în vederea
îndeplinirii atribuţiilor ce le revin din actele normative ce reglementează
activitatea în domeniu pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi coordonează în
colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „HOREA” al judeţului Mureş
activitatea SVSU - urilor din judeţ.
În programul Centrului de perfecţionare pentru personalul din administraţia
publică se prefigurează includerea activităţii de formare şi evaluare a personalului
din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă din judeţ.
Prin documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului se prevede asigurarea
căilor de acces pentru intervenţie în caz de incendiu.
Obiectivele şi priorităţile pentru anul 2015 ale Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă HOREA au urmărit: îmbunătăţirea calităţii acţiunilor de prevenire şi
intervenţie în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă în scopul asigurării
protecţiei şi siguranţei cetăţenilor judeţului, creşterea nivelului de pregătire a
întregului personal pentru îndeplinirea în condiţii optime a misiunilor
inspectoratului, operaţionalizarea Centrului Judeţean de Conducere şi Coordonare
a Intervenţiei, crearea unei culturi de securitate în rândul cetăţenilor prin
diversificarea acţiunilor, formelor şi mijloacelor de informare şi educaţie
preventivă
a
populaţiei,
continuarea
şi
îmbunătăţirea
colaborării
interinstituţionale între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi autorităţile
locale, judeţene precum şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale cu ţări cu tradiţie
în managementul situaţiilor de urgenţă şi înfiinţarea unor noi puncte de lucru
pentru reducerea timpului de răspuns.

Măsurile de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul
Mureş pe anul 2016, urmăresc:
-

reorganizarea sectoarelor de competenţă ale SVSU – urilor. Localităţile care
au avut în dotare autospeciale vor fi arondate sectoarelor de competenţă
învecinate dotate cu autospeciale, respectând Criteriile de performanţă
pentru S.V.S.U;

-

Dotarea cu autospeciale în anul 2016 a localităţilor Miercurea Nirajului,Fărăgău,
Beica de Jos;
înfiinţarea de noi puncte de lucru în oraşul Sovata;

-

dotarea cu autospeciale de intervenţie a serviciilor voluntare pentru situaţii
de urgenţă având în vedere posibilitatea de achiziţionare de autospeciale din
Marea Britanie, în baza bunei colaborării cu pompierii englezii;

-

atestarea cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor de la localităţi;

-

Operaţionalizarea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă dotate cu
autospeciale prin încadrarea corespunzătoare cu personal şi asigurarea
permanenţei la sediu SVSU;

-

Implicarea consiliilor locale şi a primarilor din toate localităţile judeţului
pentru acordarea drepturilor ce se cuvin voluntarilor;

-

Stabilirea cuantumului indemnizaţiei care se acordă personalului serviciului
pentru timpul efectiv de lucru la intervenţii şi celelalte activităţi prevăzute în
programul serviciului, în conformitate cu HGR 1579/2005.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de
hotărâre privind Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva
incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2015 şi stabilirea măsurilor de optimizare
a acesteia precum şi a anexelor 1,2,3,4.
VICEPREŞEDINTE

Szabó Árpád

Întocmit: Baciu Andreea
Verificat: Şef serviciu - ing. Mariana Preotu

ARHITECT ŞEF
arh. Şipoş Răzvan

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Exemplar unic
Nr.2.810.965 din 22.03.2016

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „HOREA”
AL JUDEŢULUI MUREŞ

ANALIZA CAPACITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
MĂSURI DE OPTIMIZARE
A. Implementarea noilor prevederi legale
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,HOREA” al judeţului Mureş a planificat şi executat activităţi
de prevenire şi intervenţie în zona de competenţă, avându-se în vedere şi analiza statistică a situaţiilor
de urgenţă produse în anii precedenţi.
La nivel judeţean s-a acţionat pentru aplicarea prevederilor legale în domeniul apărării împotriva
incendiilor.
La planificarea activităţilor de prevenire s-a ţinut cont şi de direcţiile de acţiune şi precizările
ordinului inspectorului general al IGSU, nr. 78870 / 29.12.2014, Ordin director 2014 cu privire la
planificarea, executarea şi raportarea activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă.












B. Obiective şi priorităţi pentru anul 2015
Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei, în anul 2015, a fost
îmbunătăţirea calităţii acţiunilor de prevenire şi intervenţie în domeniul managementului
situaţiilor de urgenţă, în scopul asigurării protecţiei şi siguranţei cetăţenilor judeţului.
Continuarea măsurilor pentru creşterea rolului de autoritate de stat al instituţiei pentru sporirea
nivelului de securitate a cetăţeanului.
Creşterea nivelului de pregătire a întregului personal pentru îndeplinirea în condiţii optime a
misiunilor inspectoratului.
Operaţionalizarea Centrului Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei;
Crearea unei culturi de securitate în rândul cetăţenilor prin diversificarea acţiunilor, formelor şi
mijloacelor de informare şi educaţie preventivă a populaţiei.
În vederea identificării şi evaluării permanente a riscurilor din zona de competenţă pentru a
preîntâmpina apariţia unor situaţii de urgenţă, precum şi pregătirea populaţiei pentru cunoaşterea
regulilor şi măsurilor specifice unei situaţii de urgenţă s-a acţionat pentru determinarea
administraţiei publice locale, conducătorilor operatorilor economici şi instituţiilor, cadrelor
tehnice, inspectorilor de protecţie civilă pentru aplicarea prevederilor legale care reglementează
activitatea de apărare împotriva incendiilor/dezastrelor şi stabilirea măsurilor necesare pentru
creşterea nivelului de protecţie a populaţiei şi a bunurilor materiale din zona de competenţă.
Continuarea şi îmbunătăţirea colaborării interinstituţionale, între Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă şi autorităţile locale, judeţene, precum şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale cu ţări cu
tradiţie în managementul situaţiilor de urgenţă.
Înfiinţarea unor noi puncte de lucru pentru reducerea timpului de răspuns.

C. Statistica situaţiilor de urgenţă produse în anul 2015
În cursul anului 2015 subunităţile din structura Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
“Horea” al judeţul Mureş au intervenit la 18896 situaţii de urgenţă, din care:
554 au fost solicitări la incendii;
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219 au fost solicitări la arderi necontrolate;
17270 au fost solicitări de asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare;
852 au fost solicitări pentru situaţii de urgenţă altele decât SMURD.

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Situaţii de urgenţă
Stingerea incendiilor
Intervenţii arderi necontrolate
Intervenţii S.M.U.R.D.
Alte situaţii de urgenţă
TOTAL

2014

2015

Variaţia

398
114
14122
871
15505

554
219
17270
852
18896

+ 39,19 %
+ 92,10 %
+ 22,29 %
- 3,19 %

18.747
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2.000

398 554

0
Incendii

Intervenţii
S.M.U.R.D.

871 852

114 219

Alte situaţii
de urgenţă

Arderi
necontrolate

Comparativ cu anul 2014, numărul situaţiilor de urgenţă a crescut cu respectiv de la 15505 în
2014 la 18747 în anul 2015.
Un aspect pozitiv îl reprezintă scăderea cu 27,85% % a numărului intervenţiilor pentru stingerea
arderilor necontrolate de mirişti şi vegetaţie uscată.
Statistica incendiilor produse în anul 2015
Analiza statistică a incendiilor produse în anul 2015, se prezintă astfel:
Total incendii 2015: 554
54,89% au avut loc la construcţii civile
22,26% au fost incendii de vegetaţie uscată
9,37% au avut loc la mijloace de transport
2% au avut loc la instalaţii şu utilaje tehnologice
1% au avut loc la construcţii industriale
10,48% au avut loc la alte obiective
Din analiza pe anul 2015 reiese faptul că, numărul incendiilor, a înregistrat o creştere de 12,5% faţă
de anul anterior. La locuinţe şi gospodării ale populaţiei numărul incendiilor a înregistrat o creştere
semnificativă, de la 239 în anul 2014 la 366 în anul 2015.
Din păcate neglijenţa a favorizat decesul a nouă persoane în decursul anului 2015, numărul fiind
semnificativ mai mare ca în anul 2014.
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Cauzele care au generat incendiile, au înregistrat următoarea dinamică faţă anul trecut:
30,00%
2014

27,21%
27,17%
25,00%

2015
19,51%
17,84%

20,00%

17,84%

15,00%
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10,80%
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7,31%6,67% 7,21%
6,49%

Jocul copiilor cu focul

Cenuşă, jar sau scânteie

1,74% 2,61%2,70%
1,56%
Fumatul

Sisteme de încălzire defecte, improvizate,
nesupravegheate

Coş, burlan de fum deteriorat ori neizolat
corespunzător

Instalaţii electrice defecte, improvizate,
lăsate sub tensiune

Foc deschis

0,00%

Acţiune intenţionată

4%
3,24%

Sudură, autoaprindere, scântei mecanice,
produse inflamabile, ICS, trăsnet, altele

5,00%

Graficul cauzelor de incendiu 2014-2015
Cele mai multe incendii, aşa cum reiese şi din graficul de mai sus, au fost generate în anul 2015 de:
focul deschis (31,05%), instalaţii electrice defecte, improvizate sau lăsate sub tensiune (19,34%), coş,
burlan deteriorat ori neizolat corespunzător (13,87%), acţiunea intenţionată (14,26%), cenuşă, jar sau
scântei (2,93%), sudură, autoaprindere, scântei mecanice, produse inflamabile, (4,69%), fumatul fără
respectarea normelor (5,66%), sisteme de încălzire defecte, improvizate, nesupravegheate (5,66%),
jocul copiilor cu focul (2,54%).
Activitatea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă
Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au participat în anul 2015 la stingerea a 153 incendii,
din care 20 incendii au fost stinse de S.V.S.U iar 113 de S.V.S.U în cooperare cu serviciile
profesioniste.
Nr.
crt.

Intervenţii ale S.V.S.U.

2014

2015

Variaţia

Stingerea incendiilor
Stinse de S.V.S.U.
Din care Stinse de S.V.S.U. în
cooperare cu I.S.U.

398
20

554
54

+ 39,19 %
+ 170 %

113

180

+ 59,29 %

Prin compartimentele de prevenire, serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au efectuat în anul
2015 un număr de 2825 de controale la gospodăriile populaţiei şi 519 controale la operatori economici şi
instituţii din subordinea consiliului local. Au fost constatate un număr de 555 de deficienţe la gospodării
şi 139 la operatorii economici şi instituţii din subordinea consiliului local. Pentru neregulile descoperite
au fost aplicate un număr de 211 avertismente şi o amendă. De asemenea au fost desfăşurate un număr de
210 acţiuni de informare a populaţiei privind măsurile de prevenire şi modul de comportare în situaţii de
urgenţă.
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D. Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite pe linia situaţiilor de urgenţă
S-a constatat o creştere a numărului de participanţi, primari, viceprimarilor şi a inspectori de
protecţie civilă la cursurile organizate de către Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii
pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi Centrul Zonal.
Au fost organizate şi executate activităţi de instruire privind Managementul Situaţiilor de Urgenţă
pentru toate categoriile de personal cu atribuţii în domeniu.
A fost inaugurată sala în care îşi desfăşoară activitatea Centrul Judeţean de Conducere şi
Coordonare a Intervenţiei.
Au fost executate 1143 controale de prevenire, în uşoară creştere faţă de anul anterior, cu
preponderenţă la operatori economici, instituţii şi localităţi.
Au fost achiziţionate autospeciale de către 7 localităţi (Band, Băla, Batoş, Gorneşti, Ibăneşti,
Răstoliţa şi Vătava) urmând a fi înmatriculate şi încadrate cu personal în vederea participării la
intervenţii.
La faza judeţeană a concursurilor profesionale, desfăşurată în luna iunie a serviciilor pentru
situaţii de urgenţă, Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă al SC AZOMUREŞ SA TîrguMureş şi SVSU Oraşul Iernut au obţinut locurile I şi dreptul de a reprezenta judeţul Mureş la faza
interjudeţeană în luna iunie în judeţul Braşov, unde echipajul SVSU Iernut s-a clasat pe locul I şi
s-a calificat mai departe la faza naţională ocupând locul II.
A fost înfiinţat un punct de lucru al Secţiei de Pompieri Tîrnăveni la Luduş.
E. Deficienţele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor
Nu se asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat conform legii.
Nu sunt încheiate contracte sau convenţii de intervenţie cu alte consilii locale sau cu operatori
economici care au constituite servicii voluntare / private dotate cu autospeciale de intervenţie.
Neexecutarea controalelor privind respectarea regulilor de apărare înpotriva incendiilor la
gospodăriile cetăţeneşti prin SVSU.
Neîncadrarea, corespunzător cerinţelor O.M.A.I. nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de
stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un
cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, a
posturilor de cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor la consilii locale.
Nemenţinerea în stare de funcţionare a reţelelor de hidranţi stradali, nemarcarea hidranţilor
exteriori sau neprevederea de măsuri pentru realizarea reţelelor de hidranţi stradali prin planurile
de dezvoltare urbanistică şi amenajare a teritoriului.
Neanalizarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul localităţilor, în conformitate cu
prevederile art. 13 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
Nesolicitarea şi neobţinerea autorizaţiilor de securitate la incendiu pentru categoriile de construcţii
care intră sub incidenţa prevederilor legale în vigoare din acest domeniu.
Nu se asigură, în totalitate, încadrarea cu personal voluntar şi angajat şi a posturilor de conducători
autospeciale de intervenţie, sau această încadrare este deficitară.
Menţinerea autospecialelor în stare de operativitate se realizează cu eforturi deosebite, din cauza
lipsei pieselor de schimb, a echipamentelor speciale şi a fondurilor alocate pentru repararea,
întreţinerea şi înscrierea acestora în circulaţie.
Nu sunt încheiate asigurări pentru personalul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă şi nu
se execută controlul medical anual de către personalul serviciilor.
Autospeciala pentru stins incendii în stare de funcţionare nu este folosită, neavând personal
încadrat (Ungheni).

F. Concluzii din activitatea de instruire şi pregătire a personalului
În anul 2015 au fost planificaţi 91 de primari şi viceprimari de la comunele din judeţ, la care au
participat un număr de 69 de persoane. La cursurile organizate în anul 2015, la Centrul Naţional de
Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă dintr-un număr de 4 persoane
planificate au participat 2, în procent de 50 %.
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Situaţia participării la cursuri a reprezentanţilor autorităţilor publice locale
În anul 2015, au fost organizate şi executate activităţi de instruire privind Managementul
Situaţiilor de Urgenţă:
a. O instruire la Inspectoratul Şcolar Judeţean cu un număr de 232 directori şi cadre didactice
ale instituţiilor de învăţământ din judeţ;
b. Instruire anuală cu inspectorii de protecţie civilă/şefii centrelor operative cu activitate
temporară/cadre tehnice cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă:;
c. Instruire semestrială cu şefii Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă;
d. Instruire anuală cu şefii Serviciilor Private pentru Situaţii de Urgenţă;
e. Cu managerii operatorilor economici cuprinşi în P.A.A.R.;
f. Instruirea unui număr de 72 de primari de la comune în cadrul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş
g. Instruirea CLSU de la 102 UAT-uri (cu ocazia controalelor)
La nivelul judeţului Mureş sunt înregistrate 55 cercuri „Prietenii Pompierilor” şi 57 cercuri
„Cu Viaţa Mea Apăr Viaţa”. La etapa judeţeană desfăşurată în luna mai au participat la concursul
„Prietenii Pompierilor” 9 echipaje, iar la concursul „Cu Viaţa Mea Apăr Viaţa” 12 echipaje.
Participarea la concursuri a cercurilor de elevi
12

12

10

12
9

9

8

Cercuri "Cu Viata Mea Apar
Viata"
Cercuri "Prietenii
Pompierilor"

6
4
2
0
2014

2015

Situaţia cu activitatea de îndrumare a Cercurilor „Prietenii Pompierilor” şi „Cu Viaţa Mea Apăr
Viaţa”
În anul 2015 s-au desfăşurat două convocări de specialitate cu şefii S.V.S.U. şi S.P.S.U. din judeţ,
în cadrul cărora au fost prezentate materiale de interes general, legislaţie specifică şi totodată au fost
clarificate aspecte referitoare la aplicarea legislaţiei la condiţiile specifice fiecărui S.V.S.U. / S.P.S.U. De
asemenea s-au desfăşurat instruiri cu specialişti de prevenire ai serviciilor voluntare.
La faza judeţeană a concursurilor profesionale, desfăşurată în luna iunie a serviciilor pentru
situaţii de urgenţă, Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă al SC AZOMUREŞ SA Tg. MUREŞ şi
SVSU Oraşul Iernut au obţinut locurile I şi dreptul de a reprezenta judeţul Mureş la faza interjudeţeană în
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luna iunie în judeţul Braşov unde echipajul SVSU Iernut s-a clasat pe locul I şi s-a calificat mai departe
la faza naţională ocupând locul II.
În anul 2015, Serviciul Protecţie, Pregătire şi Educaţia Preventivă a Populaţiei a planificat un
număr de 34 de exerciţii de alarmare având ca teme: modul de acţiune a C.L.S.U., Centrului Operativ cu
Activitate Temporară şi a Serviciilor Voluntare în caz de : fenomene meteo periculoase, alunecări de
teren, care pot afecta comuna .
Deficienţe constatate cu ocazia exerciţiilor de alarmare la localităţi rurale: necunoaşterea sarcinilor
avute de către membrii CLSU, neconstituirea Centrului Operativ cu Activitate Temporară, lipsa de interes
în întocmirea şi executarea pregătirii pentru situaţii de urgenţă, bază legală şi fonduri insuficiente pentru
asigurarea cointeresării materiale a membrilor serviciilor voluntare
În anul 2015 pe linie de informare şi educare preventivă s-a acţionat pentru publicul ţintă: populaţia
judeţului, autorităţile locale, instituţiile publice, serviciile deconcentrate, operatorii economici cu risc,
personalul instituţiilor de învăţământ, elevi ciclurilor preşcolare, gimnaziale, liceale şi studenţi.
Concomitent cu activităţile practice de control şi îndrumare, s-a desfăşurat o intensă activitate de
informare preventivă care s-a materializat în următoarele:
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Situaţia pe linie de informare şi educare preventivă
O atenţie deosebită a fost acordată pregătirii preşcolarilor elevilor şi studenţilor. Astfel, la toate
solicitările făcute de unităţile de învăţământ pentru a vizita sediile subunităţilor Inspectoratului s-a
răspuns afirmativ, ocazie cu care au fost distribuite materiale informative referitoare la prevenirea
situaţiilor de urgenţă, s-a vizitat sala de tradiţii amenajată în incinta unităţii şi s-au organizat exerciţii
demonstrative de stingere a unui incendiu şi s-a prezentat tehnica de intervenţie.
G. Relaţiile cu terţii privind apărarea împotriva incendiilor
Activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Horea” al judeţului Mureş în anul 2015 a
vizat în principal eficientizarea acţiunilor de prevenire şi de creşterea capacităţii de reacţie în situaţii de
urgenţă a tuturor structurilor cu atribuţii din cadrul sistemului judeţean de management al situaţiilor de
urgenţă.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce i-au revenit, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” a
colaborat cu structurile Ministerului Afacerilor Interne din teritoriu, precum şi cu celelalte instituţii ale
administraţiei publice, componente ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş.
În lunile iulie şi noiembrie ale anului 2015 o delegaţie din partea Departamentului de Pompieri din
Shropshire şi Departamentului de Pompieri din Mersezside (Liverpool), Marea Britanie a sosit în judeţul
Mureş pentru a aduce în judeţul Mureş 7 autospeciale pentru stins incendii pentru Comunele Band, Batoş,
Ibăneşti, Răstoliţa, Gorneşti, Băla, Vătava precum şi un autoturism de teren echipat cu echipament de
stingere pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Horea” al judeţului Mureş, iar localitatea
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Răstoliţa a primit o autospecială prin donaţie din Belgia . Pompierii din Shropshire şi Liverpool au
desfăşurat programe de pregătire a personalului din cadrul Inspectoratului şi S.V.S.U. pentru
familiarizarea acestora cu echipamentele din dotarea autospecialelor.
Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare reprezintă un model de urmat pentru
multe ţări, atât din Europa cât şi de pe alte continente, fapt demonstrat de vizitele de documentare avute în
anul trecut. Delegaţii din mai multe ţări au vizitat unitatea pentru a vedea la faţa locului dotarea şi
echipamentele avute la dispoziţie pentru ca acest serviciu să poată acorda asistenţa optimă în caz de
nevoie.
Toate aceste activităţi desfăşurate pe linia relaţiilor internaţionale au adus un plus de cunoştinţe
pentru toţi participanţii, fiecare având câte ceva de învăţat de la colegii pompieri din celelalte ţări.
H. Asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor
În judeţul Mureş funcţionează 102 servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă din care: 78 de
categoria I (dotate cu 170 motopompe), 17 de categoria III: Ungheni, Aluniş, Bălăuşeri, Chibed, Daneş,
Deda, Ghindari, Grebenişul de Câmpie, Gurghiu, Livezeni, Lunca Bradului, Râciu, Ruşii Munţi, Şăulia,
Voivodeni, Zagăr, Zau de Câmpie (având în dotare un număr de 17 autospeciale) şi 7 de categoria IV:
Sovata, Sângeorgiu de Pădure, Luduş, Iernut, Acăţari, Vărgata şi Eremitu (având în dotare un număr de
16 autospeciale).
Harta serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă de categoriile III-IV (dotate cu autospeciale
de stins incendii în stare de funcţionare şi cele neîncadrate cu personal) este prezentată în anexa 1.
Conform recensământului din anul 2011 în judeţul Mureş sunt înregistrate un număr de 194864 locuinţe
individuale. În localităţile unde funcţionează servicii profesioniste sunt un număr de 88908 locuinţe
individuale. Rezultă un număr de 105956 gospodării la care ar fi necesare 53 de autospeciale de stins
incendii, conform OMAI 718/2005 modificat şi completat cu OMAI 195/2007 (pentru aprobarea
Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii
de urgenţă).
În prezent serviciile voluntare deţin 33 de astfel de autospeciale din care 32 (94,11%) sunt în
funcţiune, rezultând un deficit de 20 de autospeciale.
Grupele de intervenţie şi echipele specializate sunt dotate în principal pentru acoperirea riscului de
incendiu şi mai puţin pentru acoperirea celorlalte riscuri identificate în plan teritorial.
o Din cele 33 de autospeciale de stins incendii din dotarea serviciilor voluntare, în stare de
funcţionare sunt 32 (94,11%). Datorită vechimii, problemelor tehnice, defecţiunilor repetate şi lipsei
fondurilor la consiliile locale au fost casate 1 autospecială (Fărăgău) şi 1 autospecială nu este în stare de
funcţionare (Chibed), iar una nu este încadrată cu personal (Ungheni), luarea în comodat la I.S.U.
”Horea” Mureş a autospecialei din dotarea SVSU Sîntana de Mureş.
Lipsa resurselor financiare afectează efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la tehnica de
intervenţie din dotare, dotarea cu accesorii a autospecialelor precum şi întreţinerea corespunzătoare a
spaţiilor de garare pentru tehnica de intervenţie din dotare. Totodată sunt şi comitete locale pentru situaţii
de urgenţă preocupate de dotarea cu tehnică de intervenţie. În anul 2015, 7 localităţi reuşind să
achiziţoneze autospeciale din străinătate, prin cumpărare (Ibăneşti, Gorneşti, Band, Batoş, Băla, Vătava).
Iar 1 localitate Răstoliţa prin donaţie din Belgia. Aceste autospeciale au fost echipate parţial cu accesorii şi
echipamente, consiliile locale alocând sume de bani pentru dotarea autospecialelor conform cărţilor
tehnice, fiind asigurate de asemenea spaţii pentru gararea autospecialelor..
Echipamentul de protecţie individuală pentru personalul S.V.S.U. este asigurat în proporţie de
34,7 %, doar la serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă de categoriile III – IV.
Din cele 24 SVSU dotate cu autospeciale, doar la serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă
ale oraşelor Luduş, Sovata, Sângeorgiu de Pădure, Iernut şi al comunelor Acăţari, Ruşii-Munţi şi Deda
este asigurată permanenţa la sediul serviciilor, asigurându-se executarea serviciului în ture de către
conducătorii auto, la celelalte servicii voluntare, fiind angajat cel mult un singur şofer care nu poate fi
anunţat în timp operativ după orele de program.
Conform prevederilor articolului 12 din Ordinul nr. 195 din 20 aprilie 2007 privind modificarea şi
completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de
performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă,
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serviciul voluntar se încadrează cu personal angajat şi cu personal voluntar iar funcţiile de şef serviciu şi
conducător autospeciale se încadrează, în mod obligatoriu, cu personal angajat.
Numărul total de personal din cadrul serviciilor voluntare din judeţul Mureş este de 3256, din care
doar 131 sunt angajaţi iar 3125 sunt voluntari (2443 cu contract de voluntariat). Personalul voluntar îşi
îndeplineşte obligaţiile prevăzute în contractele de voluntariat, deşi i se acordă doar o parte din drepturile
stabilite, datorită fondurilor financiare reduse. La unele servicii voluntare de categoriile III şi IV sunt
stabilite indemnizaţii pentru participarea la intervenţii şi sunt încheiate asigurări pentru accidente sau
deces pe timpul intervenţiilor la situaţii de urgenţă.
I. Eficienţa activităţilor desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor
Activităţi preventive:
Activitatea preventivă s-a executat în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse, a obţinerii unor
calificative foarte bune la indicatorii cantitativi, calitativi şi de eficienţă stabiliţi la nivelul inspecţiei şi
pentru fiecare inspector. Analiza îndeplinirii indicatorilor individuali va fi făcută confidenţial de şefii de
serviciu cu ocazia desfăşurării interviului în vederea evaluării anuale.
În anul 2015, au fost executate 1143 controale de prevenire, în uşoară creştere faţă de anul
anterior, cu preponderenţă la operatori economici, instituţii şi localităţi.
Pe timpul controalelor au fost depistate un număr de 3831 deficienţe privind apărarea împotriva
incendiilor, în scădere faţă de 4015 deficienţe constatate în anul trecut şi 810 din punct de vedere al
protecţiei civile, în scădere faţă de 946 deficienţe constatate în anul trecut.
Dintre deficienţele constatate 1070 au fost înlăturate, adică 27,93 %, din punct de vedere a apărării
împotriva incendiilor, iar din punct de vedere al protecţiei civile au fost soluţionate 60, adică 7,4 %.
Pentru încălcările normelor ce au constituit contravenţii s-au aplicat un număr 2602 avertismente
şi 235 amenzi pe linia apărării împotriva incendiilor în cuantum de 809862 RON respectiv 688
avertismente pe linia protecţiei civile şi 8 amenzi în cuantum de 4200 RON. Cuantumul amenzilor
aplicate în 2015 a crescut cu 71,37% faţă de anul trecut.
Activitatea de avizare şi autorizare s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale şi reglementărilor
tehnice privind categoriile de construcţii şi instalaţii specifice, fiind emise :
- 127 avize de securitate la incendiu
- 1 aviz de protecţie civilă
- 110 autorizaţii de securitate la incendiu
- 45 acorduri pentru organizarea jocurilor de artificii
- 200 solicitări în scris pentru emitere punct de vedere
- 1 autorizaţie de protecţie civilă
- 38 acorduri pentru comercializarea articolelor pirotehnice
- 2 avize plan urgenţă internă,
- 37 avize la planuri de evacuare în situaţii de urgenţă
- 157 avize transporturi deşeuri periculoase
- 2 aviz raport de securitate
- 737 notificări transporturi deşeuri periculoase
De asemenea un număr de 40 avize de securitate la incendiu, 2 avize de protecţie civilă si 58
autorizaţii de securitate la incendiu au fost respinse, datorită nerespectării prevederilor actelor normative
în vigoare.
Pe linie de informare şi educare preventivă s-a acţionat pentru popularizarea în rândul autorităţile
locale, instituţiile publice, serviciile deconcentrate, operatorii economici cu risc, personalul instituţiilor de
învăţământ, elevi şi studenţi, cetăţeni a riscurilor identificate la nivelul judeţului, precum şi a măsurilor de
prevenire a acestora.
În cadrul parteneriatului pentru siguranţă realizat între E-on Gaz si Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă s-a continuat derularea campaniilor de informare preventivă „F.O.C. – Focul omoară
copii” şi R.I.S.C. – „Renunţă improvizaţiile sunt catastrofale” şi Campania iniţiată de IGSU „Nu tremur
la cutremur”.
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În cadrul acestora au fost prezentate materiale educative în unităţile de învăţământ, localităţile şi
operatorii economici din judeţul Mureş, cuprinse în planul anual de control. Mesajele campaniilor au fost
popularizate prin mass-media locală, prin afişare în locurile cu afluenţă mare de persoane (gen Mall-uri,
supermarket-uri, etc.).
Mass-media a reprezentat unul din canalele principale de diseminare. Astfel, spoturile campanilor
derulate în anul 2015 au fost difuzate la toate posturile de radio şi televiziune. Deasemenea, prin
intermediul audiovizualului local au fost transmise către publicul ţintă aproape 400 de ştiri cu caracter
preventiv, iar publicaţiile au reprezentat mijloc de diseminare pentru alte peste 400 articole sau ştiri de
presă.
Coordonarea serviciilor voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă s-a realizat, în
principal, în cadrul a 121 controale şi 133 exerciţii. Cu toate dificultăţile cu care se confruntă serviciile
voluntare pentru situaţii de urgenţă, acestea au participat singure, în anul 2015 la 97 intervenţii iar în cooperare cu
serviciile profesioniste la 237 de intervenţii.

J. Propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii
o Reorganizarea sectoarelor de competenţă ale SVSU. Localităţile care au în dotare autospeciale,
le vor fi arondate sectoarelor de competenţă în localităţile învecinate, respectând Criteriile de performanţă
pentru S.V.S.U. Propunerile pentru reorganizarea sectoarelor de competenţă sunt prezentate în anexa 3.
o Dotarea cu autospeciale în anul 2016 a localităţilor Miercurea Nirajului,Fărăgău,Beica de Jos
o Înfiinţarea punctului de lucru în oraşul Sovata.
o Dotarea cu autospeciale de intervenţie a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, având în
vedere posibilitatea de achiziţionare de autospeciale din Marea Britanie, în baza bunei colaborării cu
pompierii englezii.
o Atestarea cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor de la localităţi.
o Operaţionalizarea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă dotate cu autospeciale prin
încadrarea corespunzătoare cu personal şi asigurarea permanenţei la sediu SVSU.
o Implicarea consiliilor locale şi a primarilor din toate localităţile judeţului pentru acordarea
drepturilor ce se cuvin voluntarilor.
o Stabilirea cuantumului indemnizaţiei care se acordă personalului serviciului pentru timpul
efectiv de lucru la intervenţii şi celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului, în conformitate cu
HGR 1579/2005
o Alocarea, conform art. 15 din Legea 307/2006, în bugetul propriu al Consiliului Judeţean
Mureş a fondurilor necesare organizării fazei judeţene a concursurilor profesionale a
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă şi participarea echipajului SVSU câştigător al
locului I la faza interjudeţeană, organizarea concursului pentru elevi Prietenii Pompierilor
şi Cu viaţa mea apăr viaţa, pentru editarea de pliante sau alte informaţii tipărite prin care
să se aducă la cunoştinţa populaţiei factorii de risc generatori de situaţii de urgenţă sau alte
dezastre precum şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul apariţiei sau producerii un ei
situaţii de urgenţă.
Anexe:
 Harta cu serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă dotate cu autospeciale pentru stins
incendii, Anexa 1.
 Harta cu sectoarele de competenţă a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă dotate
cu autospeciale de stins incendii, Anexa 2.
 Harta cu propunerile pentru reorganizarea sectoarelor de competenţă ale S.V.S.U.,
Anexa nr. 3
 Tabelul cu starea tehnica şi încadrarea cu conducători ai autospecialelor SVSU din
judeţul Mureş, Anexa nr. 4.
Această analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor se desfăşoară în conformitate cu Art.
15 lit. c din Legea 307/2006 care precizează: „Consiliul Judeţean analizează anual capacitatea de apărare
împotriva incendiilor şi hotărăşte măsuri de optimizare a acesteia”.
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ANEXA Nr. 1
HARTA
cu serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă
dotate cu autospeciale pentru stins incendii
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Anexa nr 2
cu sectoarele de competenţă a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă dotate cu autospeciale de
stins incendii din judeţul MUREŞ
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ANEXA Nr. 3

HARTA
cu propunerile pentru reorganizarea sectoarelor de competenţă ale S.V.S.U.
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Propuneri pentru înfiinţarea de noi puncte de lucru ale ISU
Propuneri pentru dotarea cu autospeciale a SVSU

APOLD

Anexa nr. 4
TABEL
cu starea tehnica şi încadrarea cu şoferi a autospecialelor SVSU din judeţul MUREŞ

Nr.
crt.

Localitatea

Tip autospecială

Stare tehnică

Înmatriculată
Nr.înmatriculare
Neînmatriculată

1

Sângeorgiu de Pădure

2

Sovata

3

Luduş

4

5
6

Iernut
Acăţari
Bălăuşeri

1 BERLIET
1 BERLIET
1 DODGE
1 APCT R8135
1 CSEPEL
1 CSEPEL
(descarcerare)

Funcţionale

MS-07-JXN
MS-07-JXO
MS-07-JXU

6

Funcţionale

Pe localitate

5

1 APCT R8135
1 APCT R8135

Funcţionale

1 APCT R8135
1 APC DAF 2300

Funcţionale

1 APCT
1 APC MERCEDES
1113
1 APC
MERCEDES

Nr. soferi ce
incadreaza
autospeciala
(angajati)

Funcţionale

MS-03-PSI
MS-08-CLL
MS-28-CLI
MS-12.CLI
MS-01-PCA

5
5

4

MS-17-PCA
Funcţionale

MS-12-SVB

0

MS-13/-TUZ
MS-12-TUZ
7

Eremitu

1 APC OPEL BLITZ
1 APC STEYR

0

Funcţionale

Local.E-121
Local.E-122
Pe localitate
Deda - 01

4

8

Deda

1 APC MAGIRUS

Funcţională

9

Aluniş

1 APCT R8135

Funcţională

MS-06-UTZ

1

10

Chibed

1 APC MERCEDES

Nefuncţională

Pe localitate

1

11

Ghindari

1 APC IFA

Funcţională

Pe localitate
MS-241

0

12

Grebenişul de Câmpie

1 APC BEDFORD

Funcţională

MS-66-GRB

0

13

Gurghiu

1 APC DAF

Funcţională

MS-66-AVG

4

14

Livezeni

1 APC RENAULT

Funcţională

MS-11-TUZ

0

15

Râciu

1 APC DODGE

Funcţională

16

Şăulia

1 APC DENNIS
SABRE XL

Funcţională

Pe localitate
215
Pe localitate

1
0

Nr.
crt.

Localitatea

Tip autospecială

Stare tehnică

Înmatriculată
Nr.înmatriculare
Neînmatriculată

Nr. soferi ce
incadreaza
autospeciala
(angajati)

MS-11-LGA
17

Vărgata

1 MAGIRUS DEUTZ
1 DESCARCERARE

Funcţionale

MS-11-LAH

1

18

Voivodeni

1 APC STEYR 680M3

Funcţională

MS-10-LUW

0

19

Zagăr

1 MAN

Funcţională

MS- 66-PSI

0

20

Lunca Bradului

1 APCT 8135

Funcţională

MS-69-BEY

0

21

Ungheni

1 APC

Neîncadrată

MS-14-CLU

0

22

Daneş

1 APC

Functionala

MS-12-CJX

0

23

Ruşii Munţi

1 Denis

Funcţională

MS-22-CRM

0

24

Zau de Câmpie

1 Denis

Funcţională

0

25
26
27
28
29

Băla
Band
Batoş
Gorneşti
Ibăneşti

1 MAN
1 Denis
1 Denis
1 Denis
1 Denis

Funcţională
Funcţională
Funcţională
Funcţională
Funcţională

30

Vătava

1. MAN

Funcţională

Pe localitate
Neânmatriculată
MS-12-MEW
Neânmatriculată
Neânmatriculată
Neânmatriculată
MS -15-PRV

31

Răstoliţa

1 MERCEDES

Funcţională

MS-21-CLR

ÎNMATRICULATE PE LOCALITATE
1. Sovata
2 . Chibed
3. Deda
4. Ghindari
5. Râciu
6. Şăulia
7. Zau de Câmpie

URMEAZĂ SĂ FIE ÎNMATRICULATE
1. Batoş
2. Băla
3. Gorneşti
4. Ibăneşti

