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PROIECT 

HOTĂRÂREA NR.____ 

din ____________________ 2019 

              privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva 
               incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2018 şi stabilirea măsurilor de optimizare 

a acesteia 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând expunerea de motive nr.9277/17.04.2019 a Vicepreședintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției Amenajare Teritoriu și Urbanism și 

raportul Direcției Juridice și Administrație Publică nr.9448/18.04.2019, precum şi avizele 

comisiilor de specialitate, 

Având în vedere adresa nr.8174/04.04.2019 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

HOREA al județului Mureș privind  Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva 

incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2018 şi stabilirea  măsurilor de optimizare a acesteia,  

În exercitarea atribuţiilor prevăzute de art.15, lit. a) și c) din  Legea nr.307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, 

Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr.52/2003, privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1) lit. f) precum și cele ale art.97 alin.(1) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, 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 2018 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia, prevăzut în  

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, prin Monitorul Oficial al 

județului Mureș, precum și prin site-ul www.cjmures.ro și se va comunica, în format 

electronic, autorităților administrației publice locale din județ. 

 

PREŞEDINTE                    Avizat pentru legalitate 

Péter Ferenc                                SECRETAR 

                                                          Paul Cosma

   

                 

http://www.cjmures.ro/
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Nr. 9277/17.04.2019 

Dosar VI D/1 

 

                                  EXPUNERE DE MOTIVE                    

privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva 

incendiilor în judeţul Mureş  pe anul 2018 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. 
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În anul 2018, Consiliul Judeţean a alocat suma de 30.000 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.22 a revistei 

„Pompierii Mureşeni”  cu prilejul „Zilei pompierului” din luna septembrie 2018 

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. 

Obiectivele şi priorităţile pentru anul 2018 ale Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă HOREA au urmărit:  

- Integrarea acţiunilor preventive în ansamblul global al eforturilor în vederea 

gestionării riscurilor la nivel judeţean şi creşterea nivelului de siguranţă, 

pregătire şi educare a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă 

- 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 

- 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 

pentru pregătirea populaţiei în sensul cunoaşterii regulilor şi măsurilor 

specifice unei situaţii de urgenţă, s-a acţionat pentru determinarea 

administraţiei publice locale, instituţiilor publice, conducătorilor operatorilor 

economici, cadrelor tehnice PSI şi a 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 
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- Continuarea şi îmbunătăţirea colaborării interinstituţionale, între autorităţile 

locale, judeţene, precum şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale cu ţări  cu 

tradiţie în managementul situaţiilor de urgenţă 

Măsurile de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul 

Mureş  pe anul 2019,  urmăresc: 

- Înființare unui punct de lucru la SC AZOMUREȘ SA în vederea eficientizării 

intervențiilor și scurtării timpilor de reacție în zona vestică a municipiului și în 

localitățile limitrofe 

- Pregătirea personalului inspectoratului în conducere ofensivă și conducere 

defensivă a mijloacelor de intervenție 

- Implementarea noului cadru legislativ privind constituirea, încadrarea și 

dotarea serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență 

- Dotarea cu autospeciale de intervenţie a serviciilor voluntare pentru situaţii de 

urgenţă, (având în vedere posibilitatea achiziţionării de autospeciale din 

Marea Britanie) în baza bunei colaborări cu pompierii englezii 

- Operaţionalizarea  Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă dotate cu 

autospeciale prin încadrarea corespunzătoare cu personal şi asigurarea 

permanenţei la sediu SVSU 

- Pregătirea personalului serviciilor voluntare și private pentru situații de 

urgență prin exerciții comune și aplicații 

- Implicarea consiliilor locale şi a primarilor din toate localităţile judeţului 

pentru acordarea drepturilor ce se cuvin voluntarilor 

Având în vedere cele prezentate mai sus, se supune spre aprobare proiectul de 

hotărâre privind Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva 

incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2018 şi stabilirea  măsurilor de optimizare 

a acesteia. 

 

 

                                                      VICEPREŞEDINTE   

                                                  Alexandru Cîmpeanu                
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Nr. 9379/18.04.2019 

Dosar VI D/1 

 

                           RAPORT DE SPECIALITATE                    

privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva 

incendiilor în judeţul Mureş  pe anul 2018 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. 
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În anul 2018, Consiliul Judeţean a alocat suma de 30.000 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.22 a revistei 

„Pompierii Mureşeni”  cu prilejul „Zilei pompierului” din luna septembrie 2018 

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. 

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 2018 ale Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă HOREA au urmărit:  

- Integrarea acţiunilor preventive în ansamblul global al eforturilor în vederea 

gestionării riscurilor la nivel judeţean şi creşterea nivelului de siguranţă, 

pregătire şi educare a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă 

- Îîmbunătăţirea 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 

- 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 

pentru pregătirea populaţiei în sensul cunoaşterii regulilor şi măsurilor 

specifice unei situaţii de urgenţă, s-a acţionat pentru determinarea 

administraţiei publice locale, instituţiilor publice, conducătorilor operatorilor  
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economici, cadrelor tehnice PSI şi a 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 autorităţile 

locale, judeţene, precum şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale cu ţări  cu 

tradiţie în managementul situaţiilor de urgenţă 

Măsurile de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul 

Mureş  pe anul 2019,  urmăresc: 

- Înființare unui punct de lucru la SC AZOMUREȘ SA în vederea eficientizării 

intervențiilor și scurtării timpilor de reacție în zona vestică a municipiului și în 

localitățile limitrofe 

- Pregătirea personalului inspectoratului în conducere ofensivă și conducere 

defensivă a mijloacelor de intervenție 

- Implementarea noului cadru legislativ privind constituirea, încadrarea și 

dotarea serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență 

- Dotarea cu autospeciale de intervenţie a serviciilor voluntare pentru situaţii de 

urgenţă, (având în vedere posibilitatea achiziţionării de autospeciale din 

Marea Britanie) în baza bunei colaborări cu pompierii englezi 

- Operaţionalizarea  Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă dotate cu 

autospeciale prin încadrarea corespunzătoare cu personal şi asigurarea 

permanenţei la sediu SVSU 

- Pregătirea personalului serviciilor voluntare și private pentru situații de 

urgență prin exerciții comune și aplicații 

- Implicarea consiliilor locale şi a primarilor din toate localităţile judeţului 

pentru acordarea drepturilor ce se cuvin voluntarilor 

Având în vedere cele prezentate mai sus, proiectul de hotărâre privind Raportul 

de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe 

anul 2018 şi stabilirea  măsurilor de optimizare a acesteia poate fi supus 

plenului Consiliului Județean Mureș. 

                                      ARHITECT ȘEF 

                                       arh. Șipoș Răzvan 

 
 
 
Întocmit :Baciu Andreea 
Verificat : Șef serviciu, Platon Cătălin 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii 
de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2018 şi stabilirea 
măsurilor de optimizare a acesteia 
 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Vicepreşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu expunerea de motive nr. 9277/17.04.2019 și raportul de specialitate al 

Direcției Amenajare Teritoriu și Urbanism, Serviciul Avizare Autorizare Control, 

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 

23.11.2017, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, 

sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în 

adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art.15, lit.”a” și ”c” din  

Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 

completările ulterioare, art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, art.91 alin.(1) lit.”f” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit.”f” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute de art.15, lit.”a” și ”c” din  Legea nr.307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare,  consiliul 

judeţean are obligația de a aproba planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent 

judeţului, respectiv de a analiza anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor 

hotărând măsuri de optimizare a acesteia. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Față   de   argumentele   anterior   expuse,  opinăm   că  proiectul  de   hotărâre  

privind aprobarea  Raportului  de  analiză  a capacităţii de apărare  împotriva  

Nr.9448/18.04.2019 

Dosar. VI/D/1  
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incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2018 şi stabilirea măsurilor de optimizare a 

acesteia, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus procedurii stabilite prin 

art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szoverfi Gabriella /2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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                     MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE      

      DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ               
   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 

Sau planificat şi executat activităţi de prevenire şi pregătire a intervenţie în zona de competenţă, 

avânduse în vedere analiza statistică a situaţiilor de urgenţă produse în anii precedenţi. 

La nivel judeţean sa acţionat pentru aplicarea prevederilor legale în domeniul apărării împotriva 

incendiilor. 

La planificarea activităţilor de prevenire sa ţinut cont şi de direcţiile de acţiune şi precizările 

ordinului inspectorului general al IGSU, nr.80852 din 12.01.2018 Ordin director cu privire la 

planificarea, executarea şi raportarea activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă. 

 

B. Obiective şi priorităţi pentru anul 2018 au fost:  

 

 Integrarea acţiunilor preventive în ansamblul global al eforturilor în vederea gestionării riscurilor la 

nivel judeţean şi creşterea nivelului de siguranţă, pregătire şi educare a populaţiei în domeniul 

situaţiilor de urgenţă.  

 Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei, în anul 2018, 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. 

 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 sa acţionat pentru determinarea administraţiei 

publice locale, instituţiilor publice, conducătorilor operatorilor economici, cadrelor tehnice PSI şi 

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 autorităţile locale, judeţene, precum 

şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale cu ţări  cu tradiţie în managementul situaţiilor de urgenţă. 

 

 

 

 

      NNEESSEECCRREETT  
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C. Statistica situaţiilor de urgenţă produse în anul 2018 comparativ cu anul 2017 

 

În anul 2018, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”HOREA”al judeţului Mureş  a fost solicitat 

să intervină la 1310 situaţii de urgenţă faţă de 1520 în anul 2017, numărul solicitărilor scăzând cu 

13,82%. 

 
Situaţia intervenţiilor la situaţii de urgenţă 

 

 

 

 

 
 

 

Cele mai multe intervenţii în anul 2018 sau înregistrat în luna Decembrie – 140 de intervenţii, şi 

cea mai mare variaţie comparativ cu lunile anului 2017  sa înregistrat in luna noiembrie 73,44 %. 
 

 

Tipul intervenţiei 2017 2018 Variaţia % 

Incendii 422 395 6,40 

Ajutor medical de urgenţă 1 3 200,00 

Descarcerare 44 45 2,27 

Asistenţa persoanelor 81 138 70,37 

Alte situaţii de urgenţă 157 205 30,57 

Protecţia mediului 5 3 40,00 

Alte intervenţii 348 248 28,74 

Arderi necontrolate 255 93 63,53 

Salvări de animale 24 25 4,17 

Asigurări măsuri situaţii de urgenţă 183 155 15,30 

TOTAL 1520 1310 13,82 
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Distribuţia pe luni a intervenţiilor în situaţii de urgenţă 

Luna 2017 
Media 

zilnică 
2018 

Media 

zilnică 
Variaţia % 

IANUARIE 121 3,90 76 2,45 37,19 

FEBRUARIE 109 3,89 87 3,11 20,18 

MARTIE 238 7,68 101 3,26 57,56 

APRILIE 168 5,60 118 3,93 29,76 

MAI 87 2,81 120 3,87 37,93 

IUNIE 102 3,40 94 3,13 7,84 

IULIE 110 3,55 107 3,45 2,73 

AUGUST 192 6,19 106 3,42 44,79 

SEPTEMBRIE 138 4,60 121 4,03 12,32 

OCTOMBRIE 87 2,81 129 4,16 48,28 

NOIEMBRIE 64 2,13 111 3,70 73,44 

DECEMBRIE 104 3,35 140 4,52 34,62 

TOTAL 1.520 4,16 1310 3,59 13,82 

 

 
Indicatori de performanţă a intervenţiilor în situaţii de urgenţă 

Indicatori de performanţă 2017 2018 Variaţia % 

Număr de intervenţii la 100.000 locuitori 256 221 13,67 

Număr de intervenţii la 1000 de km
2
 226 195 13,72 

Timp mediu de răspuns în mediu urban (minute) 7:07 7:49 9,84 

Timp mediu de răspuns în mediu rural (minute) 17:53 16:38 6,99 
 

Timpul mediu de răspuns la incendii al echipajelor de intervenţie din cadrul Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă "HOREA" al judeţului Mureş a fost de 11:08 minute(timpul mediu de răspuns nu a 

luat în considerare intervenţiile echipei pirotehnice). 

În perioada supusă evaluării sau remarcat unele intervenţii care prin amploare, durată şi 

complexitate au necesitat desfăşurarea unor acţiuni conjugate în colaborare cu Comitetul Judeţean pentru 
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Situaţii de Urgenţă, Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi alte instituţii cu funcţii de sprijin 

precum şi unele intervenţii generate de accidente rutiere pe raza judeţului unde pentru înlăturarea 

consecinţelor sa acţionat cu un număr mare de efective şi tehnică de intervenţie. Dintre acestea, 

următoarele sunt mai reprezentative: 

 23.03.2018   accident rutier  cisternă încărcată cu motorină răsturnată peste un pod în albia 

pârâului Nadeş din localitatea Chendu, judeţul Mureş, pe DN 13  E/60; 

 12.05.2018 – incendiu la un depozit de materiale pentru construcţii pe strada Dezrobirii, numărul 

40, Tîrgu Mureş la  S.C. ADIANA COM S.R.L.; 

 25.05.2018 – incendiu la fermă de porcine la S.C. EUROPIGLETS BAND S.R.L., numărul 345, 

Căpuşu de Câmpie, comuna Iclănzel, judeţul Mureş; 

 15.06.2018 – inundaţii comuna Lunca Bradului, judeţul Mureş 17 locuinţe afectate; 

 30.06.2018 – inundaţii localitatea Vânători, Valea Cărbunarilor – 80 locuinţe afectate; 

 08.07.2018  inundaţii localitatea Vânători, Valea Cărbunarilor – 77 locuinţe afectate; 

 18.10.2018 – accident rutier pe raza localităţii Balda, două autoturisme implicate – 8 victime; 

 04.12.2018 – Misiune pirotehnică –bombă de aruncător calibrul 82 mm încastrată în rădăcina unui 

copac, în localitatea Dumbrava; 

 08.12.2018 – incendiu hală de producţie (aproximativ 1000 mp) în municipiul Reghin; 

 28.12.2018 – accident rutier între localităţile Solovăstru şi Gurghiu, două autoturisme implicate   7 

victime; 

În anul 2018, stingerea incendiilor(inclusiv cele de vegetaţie uscată) în zona de competenţă a 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă  Mureş sa realizat de către următoarele structuri: 
Intervenţia la incendii pe structuri de intervenţie 

Principalele cauze care au dus la producerea incendiilor 

Cauze de incendiu 2017 2018 Variaţia % 

Instalaţii electrice defecte, improvizate, lăsate sub tensiune 143 126 11,89 

Coş burlan de fum deteriorat ori neizolat corespunzător 80 82 2,50 

Sisteme de încălzire defecte, improvizate, nesupravegheate 24 27 12,50 

Foc deschis 336 152 54,76 

Fumatul 24 20 16,67 

Jocul copiilor cu focul 15 11 26,67 

Cenuşă, jar sau scânteie 11 12 9,09 

Acţiune intenţionată 62 54 12,90 

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

trăsnet. 
41 33 19,51 

Alte cauze 25 40 60,00 

Structura care a intervenit 2017 2018 Variaţia % 

Stins de la sine 1 0 100 

Personal loc de munca 0 0 0 

Populaţie 1 0 100 

SPSU 1 0 100 

SVSU 55 46 16,36 

Subunităţi ISU 223 241 8,07 

Subunităţi ISU in cooperare cu SVSU sau SPSU 197 154 21,83 

Subunităţi din 2 sau mai multe ISU 0 1 100 

Subunităţi din 2 sau mai multe ISU in cooperare cu SVSU 

sau SPSU 
1 2 100 
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Numărul persoanelor decedate în urma incendiilor produse în zona de competenţă a unităţii în 

anul 2018 a fost de 7 persoane . 

În anul 2018, în cadrul compartimentului Analiză, Evaluare şi Coordonare Intervenţii sau 

desfăşurat  următoarele activităţii principale:   

  Au fost întocmite planuri de măsuri cu ocazia misiunilor speciale care au fost trimise la subunităţi 

în vederea întocmirii planurilor de acţiune conform prevederilor procedurii interne; 

  Planificarea şi organizarea participării echipajelor şi tehnicii din cadrul I.S.U. Mureş la misiuni de 

sprijin specifice sezonului rece în zona de competenţă a I.S.U. Braşov, Ialomiţa, Tulcea, Giurgiu, Olt, 

Argeş, misiuni de sprijin la inundaţii in zona de competenta a ISU Covasna precum şi pe timpul sezonului 

estival (14.06.2018 – 30.09.2018) în zona de competenţă a I.S.U. Constanţa. 

În anul 2018, echipajele S.M.U.R.D. au fost solicitate să intervină în 17443 cazuri (în medie 

47,78 pe zi), numărul intervenţiilor scăzând cu 4,40 % faţă de anul 2017. 
Clasificarea intervenţiilor SMURD 

TIPUL INTERVENŢIEI 2017 2018 Variaţia % 

Intoxicaţii 938 751 19,94 

Afecţiuni cardiace 900 867 3,67 

Traumatisme 4237 3811 10,05 

Arsuri 36 56 55,56 

Stop cardiorespirator resuscitat 115 165 43,48 

Diverse chirurgie si neurochirurgie 202 175 13,37 

Diverse afecţiuni medicale 8945 8677 3,00 

Diverse neurologice si psihiatrice 788 784 0,51 

Diverse oftalmologice 5 5 0,00 

Diverse alte afecţiuni 889 985 10,80 

Diverse afecţiuni contagioase 3 2 33,33 

Stop cardiorespirator neresuscitat 304 352 15,79 

Bolnav găsit decedat 80 119 48,75 

Transportat interclinic medicalizat 35 11 68,57 

Accident rutier prim ajutor 661 583 11,80 

Accident feroviar prim ajutor 14 12 14,29 

Descarcerare si prim ajutor SMURD 36 25 30,56 

Alte intervenţii 58 63 8,62 

TOTAL 18246 17443 4,40 
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Indicatori de performanţă a intervenţiilor SMURD 

Indicatori de performanţă 2017 2018 Variaţia % 

Număr de intervenţii la 100.000 locuitori 3072 2937 4,39 

Număr de intervenţii la 1000 de km
2
 2718 2598 4,42 

Timp mediu de răspuns în mediu urban (minute) 5:52 4:53 16,76 

Timp mediu de răspuns în mediu rural (minute) 13:10 12:34 4,56 

 

Timpul mediu de răspuns al echipajelor SMURD din judeţ a fost de 09:30 minute, sub media pe 

ţară care a fost de 11:00 minute(Timpul mediu de răspuns nu a luat în considerare intervenţiile 

autospecialei NEONAT, ATPVM şi nici intervenţiile ambulanţei C1 când a fost solicitată să intervină în 

zone izolate din judeţ sau în alte judeţe). 

Serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare, îşi desfăşoară activitatea în 13 locaţii (6 

echipaje în cadrul subunităţilor operative şi 8 echipaje în cadrul Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de 

Urgenţă – respectiv – Acăţari, Luduş, Sovata, Ibăneşti, Iernut, Deda, Rîciu, Miercurea Nirajului). Din cele 

14 echipaje SMURD, 3 echipaje sunt încadrate numai cu personal din cadrul Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă, 3 echipaje sunt mixte (personal din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

şi Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă) şi 8 echipaje sunt încadrate numai cu personal din 

cadrul Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă. 

Subunităţile operative din cadrul inspectoratului au în dotare ambulanţe de tip B2 (Echipaj Prim 

Ajutor), iar Detaşamentul de Pompieri Târgu  Mureş are în dotare o ambulanţă de tip C1 (Terapie 

Intensivă Mobilă) şi o ambulanţă tip Neonat pentru nou născuţi. 

Pentru intervenţia în cazul producerii unor situaţii de urgenţă cu victime multiple, unitatea are în 

dotare 3 Autospeciale transport personal şi victime multiple şi o Autospecială de intervenţie la accidente 

colective şi calamităţi.  

 De asemenea unitatea este dotată şi cu: 

  autospecială de suport logistic, care asigură aprovizionarea cu consumabile pe linie medicală şi 

alimentarea cu butelii de oxigen a echipajelor SMURD, precum şi alimentarea cu butelii de aer 

comprimat a subunităţilor operative din cadrul inspectoratului şi încărcarea acestora la nevoie la locul 

intervenţiei în cadrul intervenţiilor de lungă durată; 

 2 utilaje de transport victime 8x8 cu şenile; 

 Centrul mobil de instruire a populaţiei si personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă, folosit 

pentru organizarea de cursuri de instruire a populaţiei pentru acordarea de prim ajutor în situaţii de 

urgenţă dar şi ca variantă mobila a simulatorului de realitate virtuală; 

 Centrul mobil de instruire pentru derularea programelor de formare şi pregătire în descarcerare şi 

asistenţă medicală de urgenţă. 
Distribuţia pe luni a intervenţiilor SMURD 

LUNA 2017 
Media 

zilnică 
2018 

Media 

zilnică 
Variaţia % 

IANUARIE 1714 55,3 1461 47,13 14,76 

FEBRUARIE 1409 50,3 1550 55,36 10,01 

MARTIE 1611 52,0 1545 49,84 4,10 

APRILIE 1551 51,7 1334 44,47 13,99 

MAI 1611 52,0 1359 43,84 15,64 

IUNIE 1581 52,7 1418 47,27 10,31 

IULIE 1471 47,5 1689 54,48 14,82 

AUGUST 1716 55,4 1506 48,58 12,24 

SEPTEMBRIE 1390 46,3 1338 44,60 3,74 

OCTOMBRIE 1501 48,4 1453 46,87 3,20 

NOIEMBRIE 1330 44,3 1270 42,33 4,51 

DECEMBRIE 1361 43,9 1520 49,03 11,68 
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TOTAL 18246 49,98 17443 47,79 4,40 

 

 

 

 
 

 

 

 

Situaţia persoanelor asistate 

 

 

 

 

 

 

 

Din totalul celor 18753 cazuri de urgenţă la care a intervenit Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă ”HOREA” al judeţului Mureş în anul 2018, 1310 au fost intervenţii in situaţii de urgenţă, iar 

17443 au fost intervenţii de asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare, în medie 51,37 intervenţii pe zi, 

numărul solicitărilor scăzând cu 5,12%, comparativ cu anul 2017 când sa intervenit la 19766 cazuri de 

urgenţă (din care 1520 situaţii de urgenţă şi 18246 solicitări de asistenţă medicală de urgenţă şi 

descarcerare). 

 

                        Situaţia intervenţiilor 2017 – 2018 

Categorii de intervenţii 2017 2018 Variaţia % 

Total intervenţii altele decât SMURD 1520 1310 13,82 

Intervenţii SMURD 18.246 17443 4,40 

Total intervenţii 19766 18753 5,12 

 

 

In afara de aceste intervenţii, subunităţile inspectoratului au efectuat un număr de 835 recunoaşteri 

şi instruiri în obiective, 58 de exerciţii cu forţe şi mijloace în teren, a efectuat 617 deplasări fără 

intervenţie şi întoarceri din drum, alături de 76 alerte false (inclusiv la intervenţiile SMURD). 

Dintre principalele activităţi planificate şi desfăşurate de către structura Monitorizare Situaţii de Urgenţă 

şi Dispecerat, în anul 2018, putem aminti: 

 au fost transmise prin SMS/email 60 informări meteorologice, 159 atenţionări de fenomene 

meteorologice periculoase imediate cod GALBEN, 25 atenţionări de fenomene meteorologice periculoase 

Categoria 2017 2018 Variaţia % 

Adulţi 16901 16254 3,83 

Copii 1500 1419 5,40 

Total 18401 17673 3,96 
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imediate cod PORTOCALIU, 59 atenţionări meteorologice cod GALBEN  11 avertizări meteorologice 

cod PORTOCALIU, 4 avertizări meteorologice cod ROŞU şi 7 atenţionări hidrologice cod GALBEN ; 

 intervenţiile de amploare şi cu grad de complexitate au fost comunicate prin mesaje de tip 

SMS în timp operativ membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Instituţiilor cu funcţii 

de sprijin în părţile ce îi privesc; 

 au fost monitorizate 585 transporturi speciale si 4219 de transporturi deşeuri periculoase care 

au tranzitat judeţul Mureş; 

 dispeceratul I.S.U. a întocmit 265 buletine informative, care au fost transmise atât către  

Instituţia   Prefectului  cât şi către Consiliul Judeţean; 

 sau executat antrenamente de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare la toate 

localităţile din zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului 

Mureş, existând şi localităţi la care nu a fost posibilă realizarea fluxului informaţional decizional; 

 sau actualizat datele de contact ale responsabililor unităţilor administrativteritoriale, 

instituţiilor şi structurilor cu funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă în vederea funcţionării 

fluxului informaţional decizional. 

În anul 2018, activitatea legată de operarea pe Sistemul de Management Informaţional pentru 

Situaţii de Urgenţă sa continuat cu introducerea datelor de la intervenţii de către dispecerat cat si 

subunităţile inspectoratului. 

Subofiţerii care execută servicii în cadrul DIAU 112 sunt încadraţi şi pe Punctul de Comandă 

Mobil, fiind în măsură să execute la ordin atribuţiile de operator 112 din cadrul autospecialei.  

Echipajele de intervenţie din cadrul subunităţilor operative îşi desfăşoară activitatea în următoarele unităţi 

administrativ teritoriale: 

 municipiile TârguMureş, Reghin, Sighişoara şi Târnăveni; 

 oraşele Sărmaşu,  Miercurea Nirajului, Luduş şi Sovata; 

 comunele Deda şi Râciu. 

În ceea ce priveşte repartiţia situaţiilor de urgenţă la care au intervenit subunităţile operative, 

situaţia este următoarea:  

 

 

 
Tabel comparativ cu situaţia intervenţiilor pe subunităţi   

Subunitatea 2017 2018 Variaţia % 

Detaşamentul de pompieri Târgu  Mureş 735 694 5,58 

Detaşamentul de pompieri Reghin 304 204 32,89 

Detaşamentul de pompieri Sighişoara 187 178 4,81 

Secţia de pompieri Tîrnăveni 207 172 16,91 

Secţia de pompieri Sărmaşu 87 62 28,74 
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Echipajele din cadrul Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă au gestionat, fără 

coordonare din partea serviciilor profesioniste, în anul 2018,  un număr de 100 de intervenţii, din care 49 

au fost intervenţii la incendii şi 8 intervenţii la arderi necontrolate. 

Conducerea acţiunilor de intervenţie în anul 2018 a fost asigurată după cum urmează:  

 87 intervenţii au fost conduse de comanda unităţii şi personal de la reşedinţa unităţii;  

 132 intervenţii au fost conduse de comandanţii de subunităţi şi locţiitori/adjuncţi; 

 1974 intervenţii au fost conduse de şefii gărzilor de intervenţie şi comandanţii de echipaje; 

 100 intervenţii alţi factori de conducere; 

 160 intervenţii nu au necesitat conducere. 

 

Conducerea acţiunilor de intervenţie în anii 2017 – 2018 

 Conducerea acţiunilor 2017  2018 

Şefii gărzilor de intervenţie şi comandanţii de 

echipaje 
2536  1974 

Comandanţi de subunităţi şi locţiitori 177  132 

Personal de la reşedinţa unităţii (comandă, COJ, etc.) 83  87 

Alţi factori de conducere 157  100 

Nu e cazul 323  160 

 

Exerciţii 

 

Pentru creşterea capacităţii de intervenţie, a gradului de profesionalizare a efectivelor subunităţilor 

de intervenţie, perfecţionarea concepţiei de acţiune şi pregătirea personalului sa executat coordonarea, 

analiza, evaluarea a 58 exerciţii executate de subunităţi. 

Sau desfăşurat 8 exerciţii interne judeţene, împreună cu structuri judeţene care asigură funcţii de 

sprijin din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, pentru care au fost întocmite 

documentele de planificare, organizare, desfăşurare şi evaluare, 1 exerciţiu de mobilizare şi 1 modul de 

antrenament, după cum urmează: 

1. Gestionarea unei situaţii de urgenţă generată de un cutremur în municipiul TârguMureş (platforma 

Uzinei Foto a AZOMURES S.A.) – martie 2018; 

2. Gestionarea unei situaţii de urgenţă generată de accidente majore cu implicaţii în afara 

amplasamentului la S.C. VITAFOAM ROMANIA S.R.L. – aprilie 2018; 

3. Gestionarea unei situaţi de urgenţă generată de inundaţii în oraşul Luduş  aprilie 2018; 

4. Gestionarea unei situaţii de urgenţă generată de accidente majore cu implicaţii în afara 

amplasamentului la S.C. DAFCOCHIM ROMANIA S.R.L. Târgu Mureş  mai 2018; 

5. Participarea în cadrul exerciţiului  MOBEX MS 18 organizat la nivelul judeţului Mureş de Direcţia 

Generală Management Organizatoric din cadrul Ministerului Afacerilor Interne prin Structura 

Teritorială Probleme Speciale Mureş. 

6. Gestionarea unei situaţii de urgenţă generată incendiu la fondul forestier – Munţii Gurghiu, Vârful 

Seaca Mare – iunie 2018; 

7. Gestionarea unei situaţii de urgenţă cu implicaţii în afara amplasamentului şi testare a planului de 

urgenţă externă, la S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAŞ  Sucursala Ploieşti  Depozitul de 

înmagazinare subterană a gazelor naturale Sărmăşel – septembrie 2018; 

8. Gestionarea unei situaţii de urgenţă generată de un accident de aviaţie cu victime multiple în care sunt 

implicate şi substanţe radioactive la Aeroportul TRANSILVANIA   Târgu Mureş  septembrie 2018; 

9. Gestionarea unei situaţii de urgenţă generată de accidente majore cu implicaţii în afara 

amplasamentului la S.C. ALMAMET S.R.L. – TÂRNĂVENI – noiembrie 2018. 

10. Desfăşurarea în perioada 0711.05.2018 a unui modul de antrenament cu studenţii Facultăţii de 

Pompieri, utilizând simulatorul de realitate virtuală, condus de 2 instructori din cadrul Centrului 

operaţional. 
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În cadrul acestor exerciţii au fost angrenate atât forţe şi mijloace din cadrul Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş cât şi forţe ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean, 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean şi Gruparea Mobilă de Jandarmi, unităţi ale Ministerul Apărării 

Naţionale, SMURD, Serviciul de Ambulanţă Judeţean, precum şi alte instituţii cu funcţii de sprijin,  

punânduse în aplicare planurile de cooperare întocmite între aceste instituţii. 

 

D. Deficienţele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor 

o Nu se asigură încadrarea serviciilor de urgenţă voluntare cu personal atestat conform OMAI nr.96 

pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor 

voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență. 

o Neexecutarea controalelor privind respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la 

gospodăriile  cetăţeneşti  prin SVSU. 

o 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. 

o Nemarcarea hidranţilor exteriori sau neprevederea de măsuri pentru realizarea reţelelor de hidranţi 

stradali prin planurile de dezvoltare urbanistică şi amenajare a teritoriului. 

o Neanalizarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul localităţilor, în conformitate cu 

prevederile art. 13 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 

o Nesolicitarea şi neobţinerea autorizaţiilor de securitate la incendiu pentru categoriile de construcţii 

care intră sub incidenţa prevederilor legale în vigoare din acest domeniu. 

o 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. 

o Nu sunt încheiate asigurări pentru personalul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă şi nu 

se execută controlul medical anual de către personalul serviciilor. 

 

E. Concluzii din activitatea de instruire şi pregătire a personalului   

 

În  anul 2018, sau organizat cursuri de iniţiere şi perfecţionare la: 

a) Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă ClujNapoca astfel:  

 1 vicepreşedinte Consiliul Judeţean  care a şi participat, reprezentând 100%; 

 23 de primari ai municipiilor, oraşelor  şi comunelor din judeţ din care au participat un număr 

de 11 persoane, reprezentând 47,8% Absenți :TârguMureș, Sovata, Sângeorgiu de Pădure, 

Ungheni, Iclănzel, Acățari, Beica de Jos, Brâncovenești, Cozma, Crăiești, Daneș, Fărăgău 

      14 Viceprimari ai municipiilor, oraşelor  şi comunelor din judeţ din care au participat  un 

număr de 10 persoane, reprezentând 71,42%; Absenți :TârguMureș, Apold, Voivodeni, Pogăceaua 

       12 Secretari ai municipiilor, oraşelor  şi comunelor din judeţ din care au participat un număr 

de 8 persoane, reprezentând 66,66% Absenți: RușiiMunți, Nadeș, Hodac, Glodeni 

b) Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – 

Ciolpani astfel: 

                  1 şef SVSU comună planificat, din care a participat 1 persoană, reprezentând 100%; 

                  1 Inspector Protecţie Civilă comună planificat,  care  nu a participat ; 

        1 Cadru Tehnic PSI comună, care nu a participat. 

 Din totalul reprezentanţilor autorităţilor publice locale, au participat la cursuri un procent de 

58,49% o scădere faţă de anul 2017 când sa înregistrat o participare de 66.66%. 

39.98% 58.31%67% 33.33%
0.00%100.00%

2017 2018

Situaţia participării la cursuri a reprezentanţilor autorităţilor …

Prezenta Cluj
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              F. Educare preventivă 

 

În anul 2018 pe linie de informare / instruire şi educare preventivă sa acţionat pentru publicul 

ţintă: populaţia judeţului, autorităţile locale, instituţiile publice, serviciile deconcentrate, operatorii 

economici cu risc, personalul instituţiilor de învăţământ, elevi şi studenţi. Sau desfăşurat conform 

planificării din Planul de Pregătire în Domeniul Situaţiilor de Urgenţă al judeţului Mureş pe 2018, 98 de 

activităţi  de pregătire, instruire, educare preventivă la şcoli, grădiniţe şi licee în cadrul cărora sau făcut 

exerciţii de evacuare, lecţii deschise şi activităţi de instruire a elevilor şi cadrelor didactice privind 

riscurile potenţiale, modul de acţiune şi comportare, înainte, pe timpul desfăşurării şi după producerea 

situaţiilor de urgenţă, aceste acţiuni bucurânduse de un real succes, fiind primite cu un real interes atât din  

partea copiilor cât şi a cadrelor didactice. 

 Cu ocazia Zilei de 28 Februarie – Ziua Protecţiei Civile, a fost organizată ”Ziua Porţilor Deschise” 

la sediul inspectoratului şi la subunităţile din TarguMureş, Reghin, Sighişoara, Sărmaşu, Târnăveni, 

Garda de Intervenţie Miercurea Nirajului şi punctele de lucru Luduş, Deda şi Râciu. 

În perioada  26.03.31.05.2018, cu ocazia ”Şcoala altfel” în  cadrul programului ”Să Ştii Mai Multe Să Fii 

Mai Bun” a fost organizată “Ziua Porţilor Deschise”, la sediul Inspectoratului şi la subunităţile din 

Reghin, Sighişoara, Sărmaşu, Târnăveni, Garda de Intervenţie Miercurea Nirajului şi punctele de lucru 

Luduş, Deda şi Râciu.  

         În cadrul activităţilor ”Ziua Porţilor Deschise” au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

 prezentarea echipamentelor de intervenţie (autospeciale de lucru cu apă şi spumă, descarcerare, 

dezastre colective, ambulanţe SMURD, bărci pneumatice, echipamente ale scafandrilor, alpiniştilor, 

pirotehniştilor, CBRN);  

 prezentarea Sălii de Tradiţii; 

 desfăşurarea de exerciţii demonstrative (stingerea unui incendiu, salvarea unei persoane de la înălţime, 

lucrul cu tunul de apă, etc.); 

 sau prezentat teme de acordare a primului ajutor medical elevilor şi cadrelor didactice de către 

paramedici SMURD. Acestea au cuprins măsurile de prevenire şi modul de comportare  în cazul 

producerii  unor situaţii de urgenţă, modul de apelare a numărului de urgenţă 112, modul de acordare a 

primului ajutor; 

 au fost promovate profesiile din domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă; 

 sau popularizat concursurile cu tematică de prevenire a incendiilor şi protecţie civilă   „Prietenii 

Pompierilor” şi „Cu Viaţa Mea Apăr Viaţa”; 

 a fost prezentată biserica din incinta Secţiei de Pompieri Sărmaşu ”Sfinţii Ierarhi Iosif de la Partoş”  

protectorul pompierilor din România; 

 sau prelucrat măsuri de prevenire a incendiilor în  lăcaşe de cult; 

 pe timpul activităţilor sau distribuit pliante/afişe din cadrul campaniilor: “RISC” şi “Nu tremur la 

cutremur”; 

 La aceste activităţi  au participat un număr de 10.564 de preşcolari, elevi, liceeni, profesori şi 

aparţinători  din unităţi de învăţământ din judeţ. 

Cu ocazia zilelor de 1 Iunie  Ziua Copilului  şi "Zilei Informării Preventive" din zilele 13.02; 

13.03; 01.06 (cu ocazia Zilei Copilului) şi 13.11.2018 sau organizat zilele porţilor deschise la subunităţile 

I.S.U. “Horea” al jud. Mureş şi la S.V.S.U. de categoria III şi IV, sa promovat evenimentul în massmedia 

locală, sa postat pe Facebook şi pe pagina de net a unităţii emblema şi logoul evenimentului  şi sau 

distribuit, de către cadrele inspectoratului şi de voluntarii I.S.U, pliante în parcul Municipal, parcul 

Tineretului, Mureş Mall, Auchan City, Promenada Mall şi Complex Weekend. Sau desfăşurat acţiuni de 

informare preventivă, „Ziua Informării preventive – Marţi 13 Preveniţi ghinionul” prin distribuirea de 

pliante, afişe flyere, broşuri, stikere  în   mall – urile din Municipiul TarguMureş, zonă cu afluenţă mare 

de  persoane. 

Cu ocazia Zilei de 13 Septembrie – a fost organizată ”Ziua Porţilor Deschise” la sediul 

inspectoratului şi la subunităţile din TarguMureş, Reghin, Sighişoara, Sărmaşu, Târnăveni, Garda de 

Intervenţie Miercurea Nirajului şi punctele de lucru Luduş, Deda şi Râciu. 

Sau desfăşurat acţiuni de informare preventivă cu prilejul ”Ziua Internaţională pentru Reducerea 

Riscului la Dezastre” – 13 octombrie, a fost organizată ”Ziua Porţilor Deschise” la sediul inspectoratului 
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şi la subunităţile din TarguMureş, Reghin, Sighişoara, Sărmaşu, Târnăveni, Garda de Intervenţie 

Miercurea Nirajului şi punctele de lucru Luduş, Deda şi Râciu. În cadrul acestora sa promovat 

evenimentul în massmedia locală, sa postat pe Facebook şi pe pagina de net a unităţii emblema şi logoul 

evenimentului  şi sau distribuit, de către cadrele inspectoratului şi de voluntarii I.S.U, pliante în parcul 

Municipal, parcul Tineretului, Mures Mall, Promenada Mall. 

Acţiuni de informare a populaţiei privind măsurile de prevenire şi modul de comportare în cazul 

producerii unor situaţii de urgenţă prin emisiuni şi spoturi la radio/TV. 

În parteneriat cu E  on România sau derulat campaniile de informare şi conştientizare „R.I.S.C. ” 

şi „Nu tremur la cutremur”, în unităţi de învăţământ de pe raza judeţului. De asemenea sau desfăşurat 

acţiuni de distribuire de pliante în pieţe, mall – uri, zone aglomerate. 

 

 

Activitatea de îndrumare a Cercurilor „Prietenii Pompierilor” şi „Cu Viaţa Mea Apăr 

Viaţa” 

    Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş sub coordonarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă     
“Horea” al judeţului Mureş  are înfiinţate un număr de 50 de cercuri tehnicoaplicative de elevi cu tematică 

de pompieri  pentru concursurile  „Prietenii Pompierilor” şi un număr de 55 de cercuri tehnicoaplicative 

de elevi „Cu Viaţa Mea Apăr Viaţa”, cel din urmă cu tematică de Protecţie Civilă. 

       Pe parcursul lunii mai, în colaborare cu ISJ şi sprijiniţi de Grup Şcolar „Aurel Perşu”, împreună cu 

Gimnaziul „Liviu Rebreanu”, sa organizat etapa judeţeană a concursurilor cercurilor tehnicoaplicative de 

elevi la care au participat 4 echipaje la „Prietenii Pompierilor” şi 11 echipaje la „Cu Viaţa Mea Apăr 

Viaţa”. Câştigătorii la concursul „Cu Viaţa Mea Apăr Viaţa” au fost: la  gimnaziu fete/băieţimixt  Şcoala 

Gimnazială Bogata iar la liceu fete/băieţimixt Liceul Tehnologic Luduş. La concursul „Prietenii 

Pompierilor” au ieşit câştigători elevii de la  Şcoala Gimnazială Iernut, care neau şi reprezentat la faza 

naţională de la Braşov, ocupând un onorant loc 9 din 13 echipaje participante. 
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G. Asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva 

incendiilor  

Activităţi de pregătire desfăşurate cu serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă 

 

 

  La nivelul judeţului Mureş sunt înregistrate 99 de SVSU şi 23 de SPSU şi  1 SPSU  constituit ca şi 

societate comercială. 

  În momentul de faţă nici un SVSU/SPSU din judeţul Mureş nu a obţinut avizul de 

înfiinţare/reorganizare sau avizul pentru sectorul de competenţă în urma apariţiei şi  a criteriilor impuse 

de OMAI nr. 96 din 14 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, 

încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă. 
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  Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă înfiinţate până la data intrării în vigoare a 

ordinului amintit anterior trebuiau să îndeplinească criteriile de performanţă aprobate prin prezentul ordin 

în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a acestuia (23 Iulie 2016), dar acest termen a fost 

devansat până la 30.06.2019. 

         În luna iunie în colaborare cu Consiliul Judeţean Mureş şi cu bunăvoinţa conducerii aeroclubului 

Târgu  Mureş  „Elie Carafoli” sa organizat etapa judeţeană a concursurilor serviciilor voluntare şi private 

pentru situaţii de urgenţă, concurs la care au participat opt echipaje ale serviciilor voluntare şi trei 

echipaje ale serviciilor private, evidenţiinduse câştigătoarele pe fiecare categorie Serviciul Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă Iernut şi Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă Kastamonu S.A. Reghin. 

        În colaborare cu Consiliul Judeţean Mureş şi Primăria Municipiului Reghin, Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă “Horea” al judeţului Mureş a organizat etapa interjudeţeană a concursurilor serviciilor 

voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, concurs la care au participat echipaje din 7 judeţe, o 

competiţie la care sau evidenţiat prin competitivitate si fairplay toate echipajele, în special câştigătoarele 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii BistriţaNăsăud şi Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă Schaffler 

România SRL, comuna Cristian, judeţul Braşov. 

      Tot în luna iunie  sau desfăşurat şi acţiuni in comun, a ISU Mureş cu SVSU Livezeni şi SVSU 

Vărgata, la care au participat şi SVSU Miercurea Niraj, SVSU Sovata, SVSU Bălăuşeri, SVSU Acăţari, 

SVSU Eremitu, au fost invitate echipe din jud. Harghita şi Ungaria, în cadrul cărora sa făcut instruirea, 

pregătirea, antrenament şi exerciţii demonstrative cu echipele participante, in vederea gestionării 

operative a situaţiilor de urgenţă din raioanele de intervenţie a acestor comune. 

Au fost organizate şi desfăşurate activităţi de pregătire atât cu şefii serviciilor voluntare şi private 

pentru situaţii de urgenţă, specialişti din compartimentele de prevenire ale serviciilor voluntare, şefii 

centrelor operative cu activitate temporară, inspectorii de protecţie civilă, cadrele tehnice cu atribuţii în 

domeniul apărării împotriva incendiilor, conducătorii instituţiilor de învăţământ, şefi ai asociaţiilor de 

locatari şi proprietari, cât şi cu conducătorii operatorilor economici sursă de risc incluşi în P.A.A.R şi şefii 

celulelor de urgenţă (TarguMureş, Iernut, Sighişoara, Sovata, Reghin, Târnăveni, Sărmaş). 
  

H. Eficienţa activităţilor desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul apărării      

împotriva incendiilor. 

     

Activitatea de control si prevenire a incendiilor 

 

Obiectivul activităţii de prevenire a incendiilor îl constituie integrarea acţiunilor preventive în 

ansamblul global al eforturilor inspectoratului în vederea gestionării riscurilor la nivel judeţean şi 

creşterea nivelului de siguranţă, pregătire şi educare a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă.  

Inspecţia de prevenire a executat în cursul anului 2018 controale la 63 din cele 102 unităţi 

administrativ teritoriale, operatori economici cu risc şi la principalele instituţii publice (ex. S. C. 

Azomureş S.A., Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă TârguMureş, Spitalul Clinic Judeţean Mureş, S.C. 

Balneoclimaterica Sovata S.A., S.C. Kastamonu S.R.L Reghin, S.C. Mobex S.A.). 

 Cadre din cadrul Inspecţiei de Prevenire au fost cooptate în colective de control împreună cu 

reprezentanţi ai altor instituţii şi agenţii cum ar fi: A.P.I.A., Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, 

Garda Naţională de Mediu – Comisariatul judeţean Mureş, S.G.A. Mureş, I.P.J. Mureş, IJJ Mureş, Poliţia 

locală Târgu  Mureş. 

 În anul 2018, au fost organizate şi executate activităţi de instruire privind Managementul 

Situaţiilor de Urgenţă: 

 Instruiri la Inspectoratul Şcolar Judeţean cu directori şi cadre didactice ale instituţiilor de 

învăţământ din judeţ; 

 Cu managerii operatorilor economici cu risc, 

 Cu conducătorii principalelor instituţii publice, 

 Cu primarii din localităţile judeţului. 
În anul 2018 au fost verificate un număr de 153 planuri de intervenţie întocmite de către  agenţi 

economici şi instituţii publice, fiind avizate şi aprobate un număr de 100 planuri iar un număr  de 53 

planuri au fost respinse pentru completare, nefiind întocmite conform cerinţelor legale. 
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Activităţi desfăşurate în anul 2018 comparativ cu anul 2017 

ACTIVITATEA 2017 2018 Variaţia % 

Avize emise 
p.s.i. 111 158 42.34 

p.c. 1 4 300 

Autorizaţii emise 
p.s.i. 92 87 5.43 

p.c. 0 0 0 

Avize la planuri de urgenţă internă 0 0 0 

Avize planuri de intervenţie 106 100 5,66 

Controale  

Societăţi/instituţii de proiectare  0 0 0 

Obiective de investiţii 164 101 38.41 

Operatori economici 433 402 7.15 

Obiective cu substanţe periculoase 16 16 0 

Instituţii 205 213 3.41 

Construcţii hidrotehnice 12 16 33.33 

Puncte de comandă 0 0 0 

Localităţi  102 63 38.23 

Audit 57 32 43.85 

Deficienţe 
Constatate 3043 2249 26.09 

Soluţionate 678 470 30.67 

Sancţiuni 

Avertismente  2387 2031 14.91 

Amenzi  226 111 50.88 

Cuantum  252500 168101 33.42 

Exerciţii de 

alarmare 

În caz de incendiu 414 321 22.46 

Exerciţii de alarmare evacuare în situaţii 

de protecţie civilă 
4 10 150 

Informare şi 

pregătire 

preventivă 

Articole presă, online 212 44 79.24 

Emisiuni radio tv 125 41 67.2 

Broşuri  1510 555 63.24 

Pliante 15596 35225 125.85 

Afişe  593 1153 94.43 

Instruire operatori economici 374 366 2.12 

Instruire instituţii 176 177 0.56 

Instruire localităţi 98 79 19.38 
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Deficienţe constatate – înlăturate 
 

Atributul de control şi îndrumare sa materializat prin depistarea unui număr de 2249 deficienţe 

constatate privind prevenirea situaţiilor de urgenţă, în scădere faţă de 30433 deficienţe constatate în anul 

2017. 

Dintre deficienţele constatate 470 au fost înlăturate pe timpul controalelor, adică 20,89%, procent 

apropiat de cel din anul 2017 (22,28%). 
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Petiţii – sesizări 

 

În 2018 au fost primite 21 de petiţii în domeniul avizării/autorizării şi 17 în domeniul apărării 

împotriva incendiilor. Nu au fost înregistrate reveniri ca urmare a unor răspunsuri incomplete sau 

necorespunzătoare. 

 

 

Sancţiuni 

 

Pentru încălcările normelor ce au constituit contravenţii sau aplicat un număr 2031 avertismente şi 

111 amenzi pentru deficienţele constatate privind prevenirea situaţiilor de urgenţă,  în cuantum de 168101 

lei. Cuantumul amenzilor aplicate în 2018 a scăzut faţă de anul 2017.  
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Activitatea de avizare/autorizare privind securitatea la incendiu 

 

Activităţi desfăşurate  

 

 În perioada analizată, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Horea al judeţului Mureş, a emis 

un număr de 158 avize de securitate la incendiu.  

Analiza documentaţiilor depuse în vederea obţinerii avizelor de securitate la incendiu a condus la 

respingerea a 83 dosare. 

Situația obiectivelor care funcționează fără autorizația de  securitate la incendiu la data de 

31.12.2018 este următoarea: 

 8 clădiri pentru turism din localitățile Târgu-Mureș (3), Ungheni (1),Sovata (2), Reghin (1), 

Suseni (1); 

 17 clădiri pentru alimentație publică din localitățile Târgu-Mureș (7), Luduș (2), Reghin (2), 

Târnăveni (1), Ungheni (1), Corunca (1), Sâncraiu de Mureș (1), Rușii-Munți (1), Petelea (1); 

 17 clădiri pentru producție și/sau depozitare din localitățile: Târgu-Mureș (6), Sighișoara (1),  

Reghin (4),  Luduș (1),  Ungheni (3), Breaza (1), Cristești (1); 

 8 clădiri administrative din localitățile Târgu-Mureș (3), Râciu (1),  Crăiești (1),  Vărgata (1),  

Viișoara (1), Papiu-Ilarian (1); 

 5 clădiri pentru sănătate din localitățile Târgu-Mureș (3), Sighișoara (1),  Ceuașu de Câmpie 

(1),  ; 

 2 clădiri de cult din localitățile Târgu-Mureș și Reghin; 

 2 clădiri multifuncționale din localitățile Târgu-Mureș și Reghin; 

 37 de clădiri pentru învățământ din localitățile Târgu-Mureș (7),  Reghin (2), Sighișoara (1),  

Miercurea Niraj (3), Sângeorgiu de Pădure (1), Ceuașu de Câmpie (1), Livezeni (1), Fărăgău 

(1), Gornești (1), Gurghiu (1), Pănet (1), Pogăceaua (1), Râciu (2), Răstolița (2), Saschiz (2), 

Sânger (1), Sântana de Mureș (1), Ibănești (1), Vărgata (2), Viișoara (2), Voivodeni (1),  Zagăr 

(1). 

În urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva 

incendiilor pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale „securitate la incendiu” la construcţii, instalaţii 

tehnologice şi alte amenajări, inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean a emis un număr de 87 de 

autorizaţii de securitate la incendiu şi a respins un număr de 45 cereri de emitere a autorizaţiei de 

securitate la incendiu.  

O activitate deosebit de importantă derulată de structurile de avizare/autorizare o constituie 

controalele executate la obiective de investiţii, fiind desfăşurate în decursul anului 2018 un număr de 101 

de controale. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente acestora aprobat cu Hotărârea Guvernului României nr.273/1994, cu modificările şi completările 

ulterioare, specialişti din cadrul structurilor de avizare / autorizare au participat, în calitate de invitaţi, în 2 

comisii de recepţie la terminarea  lucrărilor, 3 comisii de urbanism şi 15 comisii de analiză tehnică 

În cursul anului 2018 a fost planificată şi desfăşurată o şedinţă de instruire la Sala Mare a 

Consiliului Judeţean Mureş, cu primarii din unităţile administrativ teritoriale din judeţul Mureş, privind 

legislaţia în vigoare, modificată, în domeniul avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu ( 

Ordinul M.A.I nr. 129/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de 

securitate la incendiu şi protecţie civilă, Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, H.G.R 571 din 25.08.2016 pentru aprobarea categoriilor de 

construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu) şi 

acordarea de asistenţă tehnică de specialitate. 

În cursul anului s-au planificat şi desfăşurat ședințe de instruire  cu operatorii economici sursă de 

risc din judeţ, privind legislaţia în vigoare, modificată, în domeniul prevenirii dezastrelor, securităţii la 

incendiu, avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu ( Ordinul M.A.I nr. 129/2016  pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie 

civilă, Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

H.G.R 571 din 25.08.2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării 

şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu )  şi acordarea de asistenţă tehnică de specialitate. 
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Activitatea de asistenţă tehnică de specialitate, în cursul anului 2018 sa intensificat, aceasta 

concretizându-se prin emiterea a 214 de răspunsuri la adrese înaintate, sub formă legală, către 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Horea al judeţului Mureş, structura de avizare/autorizare. De 

asemenea sa emis şi un număr de 396 puncte de vedere pentru documentaţii care nu se încadrau în 

categoriile de construcţii care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu şi/sau  

protecţia civilă. 

Sa emis un număr de 14 acorduri pentru comercializarea artificiilor, respectiv 62 acorduri pentru 

organizarea jocurilor de artificii. 

 

I. Propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii 

 Înființare unui punct de lucru la SC AZOMUREȘ SA în vederea eficientizării intervențiilor și 

scurtării timpilor de reacție în zona vestică a municipiului și în localitățile limitrofe. 

 Pregătirea personalului inspectoratului în conducere ofensivă și conducere defensivă a 

mijloacelor de intervenție. 

 Implementarea noului cadru legislativ privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor 

voluntare și private pentru situații de urgență.  

 Dotarea cu autospeciale de intervenţie a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, având în 

vedere posibilitatea achiziţionării de autospeciale din Marea Britanie, în baza bunei colaborări cu 

pompierii englezii. 

 Operaţionalizarea  Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă dotate cu autospeciale prin 

încadrarea corespunzătoare cu personal şi asigurarea permanenţei la sediu SVSU. 

 Pregătirea personalului serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență prin exerciții 

comune și aplicații. 

 Implicarea consiliilor locale şi a primarilor din toate localităţile judeţului pentru acordarea 

drepturilor ce se cuvin voluntarilor. 

 

Anexe: 

 Harta cu punctele de lucru si serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, Anexa 1. 

 Dotarea SVSU cu autospeciale si reorganizarea conform OMAI 96 din 2016, Anexa nr. 

2. 

 

            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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SĂRĂŢENI 

CHIBED 

SUSENI 

STÂNCENI 

 LUNCA BRADULUI 

RASTOLIȚA 

VĂTAVA 

 
 
   DEDA 
 

 

 
RUȘII-MUNȚII 

 ALUNIȘ 

IBĂNEȘTI 

HODAC 

GURGHIU 

IDECIU DE JOS 

CHIHERU DE JOS 
BEICA DE JOS 

PETELEA 

SOLOVASTRU 

BATOȘ 

LUNCA 

REGHIN 

VOIVODENI 

BREAZA  FĂRĂGĂU 

BĂLA 

CRĂIEȘTI 

 SÂNPETRU  

DE CÂMPIE 
SĂRMAȘU 

MIHEȘU DE  

CÂMPIE 

VALEA 

 LARGA 
ZAU 

DE CÂMPIE 

 

 ȘĂULIA 
 
GREBENIȘUL 

DE CÂMPIE 

POGĂCEAUA 

SINCAI 
CEUAȘU DE 
 CÂMPIE 

GLODENI GORNEȘTI 

HODOSA 
 EREMITU 

 SOVATA 

MĂGHERANI 
   VĂRGATA 

 MIERCUREA  

NIRAJULUI 

ERNEI 
SINTANA 

 DE MURES SINGEORGIU  

DE MURES 

    LIVEZENI 

TÂRGU MUREȘ 

SÂNCRAIU 

 DE MUREȘ 

CRISTEȘTI 

PĂNET 

  

BAND PAPIU  

ILARIAN 

ICLĂNZEL 
SÂNGER 

TĂURENI 

CHEȚANI 

  

LUDUȘ 
BOGATA 

AȚINTIȘ 

CUCI 
 IERNUT 

CUCERDEA 

BICHIȘ 

ADĂMUȘ 

TIRNAVENI 

OGRA 

GĂNEȘTI 

BĂGACIU 

PĂSĂRENI 

GALEȘTI 
NEAUA  GHINDARI 

 SÂNGEORGIU  

DE PADURE 

FÂNTÂNELE 

ACĂȚARI 
CRĂCIUNEȘTI 

COROISÂNMĂRTIN 

GHEORGHE 
DOJA 

UNGHENI 

SUPLAC 

MICA 

BAHNEA 

SÂNPAUL 

VIIȘOARA 

    ZAGĂR 

BĂLĂUȘERI 

NADEȘ 

VEȚCA 

ALBEȘTI 

SIGHIȘOARA 

 DANEȘ 
APOLD 

SASCHIZ 
VÂNĂTORI 

 CHIBED 

SĂRĂŢENI 

LEGENDA 

Servicii profesioniste 

Puncte de lucru cu servicii profesioniste + S.V.S.U. 

S.V.S.U. dotate cu autospeciale de stins incendii 

S.V.S.U. fără autospeciale de stins incendii 

 

RÂCIU 

  

MĂDĂRAŞ 

BRÂNCOVENEȘTI 

BERENI 

COZMA 



Obs.

șoferi Servanți pompieri

2 Luduş
Neavizat

IV 2
Com. Chețani, Sânger, Tăureni, Papiu- 

Ilarian, Bogata, Ațintiș, Bichiș 1 1
3 Miercurea Niraj Neavizat III 1 0 0 0

5 Sovata Neavizat IV 2 0 1 0

7 Aluniş Neavizat III 1 Brancovenesti 0 0
8 Băla Neavizat 1 0 0 0
9 Bălăuşeri Neavizat III 1 0 0 0

11 Batoş Neavizat I 1 0 0 0
12 Beica de Jos Neavizat I 1 0 0 0

14 Chibed Neavizat III 1 0 0 0
15 Daneş Neavizat III 1 0 0 0
16 Deda Neavizat III 1 0 0 0

18 Fărăgău Neavizat III 1 0 0 0
19 Ghindari Neavizat III 1 0 0 0
20 Gorneşti Neavizat I 1 0 0 0
21 Grebenişul de Câmpie Neavizat III 1 0 0 0

22 Gurghiu
Neavizat

III 1
Com. Hodac, 

Ibănești 1 0
23 Hodac Neavizat |III 1 Com Gurghiu, Ibănești 0 0
24 Ibăneşti Neavizat III 1 Com. Ghurghiu, Hodac 0 0

26 Livezeni Neavizat III 1 0 0 0
27 Lunca Bradului Neavizat IV 2 0 0 0
28 Miheșul de Câmpie Neavizat I
29 Râciu Neavizat III 1 0 0 0

0

0

1

0

25 Iclanzel Neavizat I 1 0

17 Eremitu Neavizat IV 2 0

13 Ceuaşu de Câmpie Neavizat I 1 0

10 Band Neavizat III 1 Com. Mădăraș

1 0

6 Acăţari
Neavizat

IV 2
Com. Gheorghe Doja, Păsăreni, 

Crăciunești

4 Sângeorgiu de Pădure Neavizat IV 2 Com. Vețca, Neaua , Fântânele

Nr. crt. Categoria serviciului (III-IV 
sau C1-C2)

Număr autospeciale 
de stingere incendii 

funcționale

1 11 Iernut

Neavizat

IV 2
Com. Cuci, Cucerdea, Iclănzel, 

Sânpaul, Ogra

Asigurarea permanenței în ture 24/24 la 
remiza serviciului

      Numeric

Denumirea SVSU Avizat Neavizat
Contracte ori convenții de colaborare 

încheiate cu alte autorități locale                    
Nominal

0

0 0

0 0

0

Anexa nr. 2 



30 Răstoliţa Neavizat I 1 0 0 0
31 Ruşii Munţi Neavizat III 1 0 0 0

33 Sânpaul Neavizat I 1 0 0 0

35 Vătava Neavizat III 1 0 0 0
36 Voivodeni Neavizat III 1 0 0 0
37 Zagăr Neavizat III 1 com. Viișoara 0 0
38 Zau de Câmpie Neavizat III 1 0 0 0

34 Vărgata Neavizat IV 4 Com. Hodoșa

32 Şăulia Neavizat III 1 0 0 0

0 0
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