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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind Raport de evaluare asupra activitatii Serviciului Voluntar pentru Situatii de 

Urgenta al orasului Techirghiol pentru semestrul II al anului 2019   

si a Masurilor de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor   

                        

                                                                

 

 Primarul orașului Techirghiol, Soceanu Iulian-Constantin 

 Având în vedere : 

-    Raportul de specialitate nr. 2439 din 13.02.2020 al Serviciului de Situatii de Urgenta 

-    Art 14 din Ordinul ministerului Administratiei si Internelor nr. 163/2007 

-  Vazand prevederile art.129, alin. 1 alin. 7 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

- In temeiul prevederilor art. 139 alin 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

 Art.1 - Se aprobă proiectul de hotărâre privind aprobarea  Raportului de evaluare asupra activitatii 

Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Techirghiol pentru semestrul II al 

anului 2019  si a Masurilor de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor                                                                                                                                                   

 

Art. 3 – Secretarul general al orașului va face publică hotărârea prin afișaj și o va comunica 

persoanelor și instituțiilor interesate, iar primarul o va duce la indeplinire. 

  

 

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

 

 

                                                                                                 VIZAT, 

                                                                                                         SECRETAR GENERAL                                                                                                    

DR.JR. NICULINA PAROSANU 
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COMPARTIMENT/SERVICIUL/DIRECŢIA SITUATII DE URGENTA 

Nr. 2439/13.02.2020 

 

                                                                                                                    VIZAT, 

                                                                                        PRIMAR, 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind Raport de evaluare 

asupra activitatii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 

al orasului Techirghiol pentru semestrul II al anului 2019   

si a Masurilor de optimizare a  

capacitatii de aparare impotriva incendiilor                                                                                         

 

 

 

1. TEMEIUL DE FAPT:         

Art 14 din Ordinul ministerului Administratiei si Internelor nr. 163/2007 

 

2 TEMEIUL DE DREPT:         

Art 14 din Ordinul ministerului Administratiei si Internelor nr. 163/2007 

 

3. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE: - Activitatea de prevenire, monitorizare, 

si gestionare a         

- situatiilor de urgenta manifestate in orasul Techirghiol, in scopul primordial de 

salvare a vietii oamenilor, bunurilor materiale si protejarii mediului; 

- cunoasterea caracteristicilor si formelor de manifestare a riscurilor, in scopul 

eliminarii sau  

limitarii pierderilor de vieti omenesti, valorilor materiale si protectia mediului; 

- realizarea unui timp de raspuns optim si a unei operativitati permanente pentru  

gestionarea eficienta a situatiilor de urgenta; 

 

4 REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE:   Art 14 din Ordinul ministerului 

Administratiei si Internelor nr. 163/2007 
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CONCLUZII ŞI PROPUNERI:    Propun aprobarea de catre Consiliul local echirghiol a 

Raport de evaluare asupra activitatii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al 

orasului Techirghiol pentru semestrul II al anului 2019  si a Masurilor de optimizare a 

capacitatii de aparare impotriva incendiilor                                                                                                                                                   

 

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE Raport de evaluare asupra activitatii Serviciului 

Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Techirghiol pentru semestrul II al anului 

2019  si a Masurilor de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor                                                                                                                                                   

                                                                                 

 

  ÎNTOCMIT, 

Insp. Curcan Eugen 
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                                                                                      NESECRET 

                                                                   Anexa Nr. 1 La Raport2493\13.02.2020 

 

 

RAPORT DE EVALUARE 

ASUPRA ACTIVITATII SERVICIULUI VOLUNTAR 

PENTRU SITUATII DE URGENTA 

AL ORASULUI TECHIRGHIOL 

PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI 2019   

                                                                                         

1). Obiective generale si strategice urmarite in semestru II al anului 2019 

Ca integratori ai Sistemului local de Managament al Situatiilor de Urgenta, Comitetul 

local pentru Situatii de Urgenta, a asigurat in zona de competenta, coordonarea unitara, 

indrumarea si prevenirea atat pe timpul starii de normalitate, cat si in situatii de urgenta, dupa 

caz. 

Plecand de la rolul de prevenire, monitorizare, si gestionare a situatiilor de urgenta 

manifestate in orasul Techirghiol, in scopul primordial de salvare a vietii oamenilor, bunurilor 

materiale si protejarii mediului, Comitetul local pentru Situatii de Urgenta si-a stabilit ca 

obiective generale in semestrul II al anului 2019: 

a) cunoasterea caracteristicilor si formelor de manifestare a riscurilor, in scopul eliminarii sau 

limitarii pierderilor de vieti omenesti, valorilor materiale si protectia mediului; 

b) realizarea unui timp de raspuns optim si a unei operativitati permanente pentru gestionarea 

eficienta a situatiilor de urgenta; 

c) imbunatatirea parametrilor parteneriatului operational, prin realizarea unui management 

integrat al serviciilor de urgenta profesioniste, private si voluntare din zona de competenta; 

d) asigurarea unui cadru comunicational transparent, deschis, corect dar mai ales credibil si 

eficient, pentru consolidarea increderii populatiei in serviciul voluntar; 

e) administrarea patrimoniului si resurselor alocate in conformitate cu legislatia in vigoare. 

2). Activitatile importante desfasurate in semestru II al anului 2019 si rezultatele obtinute 

a). Pe linie preventiva 

In semestrul II al anului 2019, masurile adoptate si actiunile intreprinse in domeniul 

prevenirii situatiilor de urgenta au urmarit indeplinirea dezideratului care sta la baza intregii 

activitati a serviciului – cresterea nivelului de securitate a vietii cetatenilor, protejarea 

proprietatii si a mediului.  

  Totodata, avand in vedere aspectele statistice aferente in semestrul II al anului 2019 

precum si directiile de actiune dispuse de catre Inspectoratul judetean pentru Situatii de Urgenta 

“DOBROGEA”, activitatea de indrumare a populatiei si a agentilor economici, a constituit de 

asemenea o prioritate. 

Pe parcursul acestui an, compartimentul de prevenire a executat o serie de controale de 

fond la operatori economici precum si la populatie, verificand pe parcursul acestora modul de 

aplicare a prevederilor legale privind apararea impotriva incendiilor si protectie civila. 
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  Compartimentul Prevenirea Incendiilor 

Au fost planificate si desfasurate un numar de 12 controale cu prioritate la categoriile de 

obiective in exploatare precizate de catre inspectoratul judetean, si anume: unitati de ingrijire si 

cazare a copiilor, unitati de cult, unitati de cultura, si 41 controale la gospodariile populatiei. 

Atributul de indrumare si control s-a materializat prin depistarea a 79  deficiente in 

domeniul apararii impotriva incendiilor  din care 37 au fost inlaturate operativ.  

O atentie deosebita s-a acordat reducerii in continuare a numarului arderilor necontrolate 

a miristilor si vegetatiei uscate, astfel in semestrul II al anului 2019  s-au inregistrat  un numar 

de 9 incendii in scadere cu aceeasi perioada a anului 2018: 

- 3 incendii de vegetatie uscata;  

- 5 incendii la locuintele cetatenilor; 

- 1 incendiu la un cos de fum; 

 

Pentru cunoasterea reala a nivelului de securitate asigurat comunitatii locale, si a 

stadiului  

de gestionare a situatiilor de urgenta la nivelul localitatii, in semestrul II al anului 2018 a 

fost executat 1 exercitiu de interventie, ocazie cu care, componentii echipelor participante au 

aprofundat cunostintele teoretice acumulate la pregatirea teoretica si a instructajelor pe linia 

situatiilor de urgenta. 

Totodata, au fost organizate si desfasurate: 

➢ 14 interventii cu serviciul voluntar pentru situatii de urgenta in vederea limitarii efectelor 

caderilor de zapada si a altor fenomene meteorologice periculoase; 

➢  41 de controale tematice incluzand instruiri practice cu membrii componentei preventive 

privind desfasurarea si finalizarea activitatilor de control la gospodariile populatiei si institutiile 

publice din subordinea consiliului local. 

Activitatile de informare preventiva in scoli, desfasurate si finalizate conform 

prevederilor Ordinului inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de 

Urgenta nr. 58421/30.06.2010 au cuprins ca obiectiv general, reducerea numarului de incendii la 

locuinte, gospodarii cetatenesti si constientizarea de catre copii a riscurilor si pagubelor ce pot 

rezulta ca urmare a unui incendiu. 

 

b). Pe linie operationala 

In semestrul II al anului 2019, pentru organizarea, pregatirea si coordonarea activitatilor 

de interventie de la echipele serviciului si Centrul Operational, a desfasurat activitati 

concretizate in principal in: 

a). analizarea, evaluarea, monitorizarea si gestionarea situatiilor de urgenta, precum si 

informarea operativa a esalonului superior, a presedintelui Comitetului Judetean pentru Situatii 

de Urgenta si a celorlalte institutii.  

b). intocmirea si dupa caz, reactualizarea, periodic sau la ordin, a documentelor operative 

in concordanta cu noile prevederi legale. 

c). instiintarea si avertizarea locuitorilor prin afisare privind iminenta producerii unor 

fenomene meteorologice si hidrologice. Precizez ca in acest an, am primit 52 de instiintari ca 

urmare a primirii de avertizari de la Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta 

“Dobrogea”.  
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Un efort deosebit a fost depus si pentru indeplinirea in bune conditii 

a  misiunilor speciale si de asigurare masuri specifice, prilejuite de sarbatorile legale si religioase 

in zona de competenta sau de activitatile cu aglomerari de persoane (manifestari religioase 

prilejuite de sarbatoarea CRACIUNULUI si a altor sarbatori religioase), la care competenta 

serviciului voluntar a fost indeplinita. 

In semestrul II al anului 2019, nu s-au inregistrat victime cauzate de incendii si nici din 

alte cauze datorate situatiilor de urgenta la care s-a intervenit cu echipele specializate ale 

serviciului voluntar de situatii de urgenta. 

Focul deschis in spatii deschise lasat nesupravegheat a fost de asemenea una din 

imprejurarile ce au condus la un incendiu, soldat doar cu pagube materiale in special la arderea  

vegetatiei uscate si miriste. 

Alte interventii 

Pe parcursul semestrui II al anului 2019, s-a intervenit la la limitarea si inlaturarea 

efectelor caderilor masive de precipitatii, a inundatiilor, la dezapezirea cailor de comunicatii, a 

inghetului si caderilor de polei am intervenit pentru asigurarea conditiilor favorabile de 

aprovizionare a populatiei cu produse de stricta necesitate, optimizarea alimentarii cu apa, si 

alimente de stricta necesitate. 

a). Pe linia asigurarii cu resurse umane 

In prezent, serviciul are un sef de serviciu, un numar de 20 de voluntari incadrati in 

echipe operative, un numar de 4 voluntari incadrati in compartimentul de prevenire, in total sunt 

25 de membri ai Serviciului Voluntar pentru situatii de urgenta. 

b). Pe linia asigurarii logistice 

 Pentru interventia la incendii, serviciul voluntar pentru situatii de urgenta, este dotat cu o 

motopompa de stins incendii, motopompa pentru scos apa din subsoluri, furtune, tevi, o scara 

din aluminiu de 10 metri, scule de geniu. Pentru interventia la inundatii ( scoaterea apei din 

subsoluri) o motopompa de capacitate mica, galeti si alte unelte de geniu. 

Pentru interventia la dezapeziri, se folosesc utilajele de la parcul auto si anume: 

-un buldoexcavator cu lama sau cu cupa, dupa caz; 

- un tractor cu remorca si cu cupa; 

- un tractor cu remorca; 

- o remorca cisterna pentru stins incendii. 

-De asemenea, in dotarea serviciului se mai gasesc: 

-1 motofierastrau (drujba); 

-4 motocositoare portabile; 

-50 maturoaie cu coada; 

-2 tarnacoape; 2 topoare; 

-10 lopeti; 

-10 galeti; 

-4 furci; 

-20 stingatoare P6; 

-2 stingatoare P 50. 

Pentru interventia la dezapezire sau de imprastiere de material antiderapant pe strazi, am 

constituit o rezerva de combustibil (motorina) de 500 litri sare 20 tone. In completarea 

necesarului pentru deszapezire, am incheiat un contract de deszapezire a drumurilor publice 

pentru 2 tractoare cu lama si un utilaj cu sararita pentru imprastierea de material antiderapant. 
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c). Starea de operativitate a utilajelor de interventie si asigurarea cu piese, 

carburanti si materiale specifice interventiilor. Prin eforturile conducerii primariei, s-a reusit ca 

trecerea utilajelor la exploatarea de iarna, fiind achizitonate antigel si alte materiale, piese de 

schimb si motorina.  Serviciul pentru situatii de urgenta nu este inzestrat cu o autospeciala de 

stins incendii din cauza lipse fondurilor de la bugetul local. 

d). Pe linia asigurarii comunicatiilor si I&T 

La nivelul institutiei, beneficiem de un abonament de telefonie mobila (Vodafone) cu 11 

numere, pentru o mai buna comunicare cu factorii de decizie, au fost dotate toate 

ompartimentele cu calculatoare si imprimante laser, care au in permanenta acces la reteaua de 

internet si retea interioara si s-a contractat serviciul informatizat de legislatie avand ca scop 

asigurarea suportului informational si decizional pentru activitatile de prevenire si interventie in 

situatiile de urgenta.    

       In sprijinul serviciului, avem posibilitatea de avertizare si informare a populatiei 

asupra eventualelor stari de urgenta prin intermediul a trei sirene electronice de 5 KW si de 

asemenea sirena cu posibilitatea de a transmite si mesaje vocale din dotarea autoturismului de 

interventie a politiei locale. 

DEFICIENTE CARE SE MANIFESTAIN DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA 

INCENDIILOR 

• Lipsa dotarii cu autospeciale de stins incendii a Serviciului voluntar pentru 

situatii de urgenta;  

• Neancadrarea functiei de cadru tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva 

incendiilor; 

• Neancadrarea cu functia de sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta; 

• Neasigurarea de catre consiliul local a tuturor drepturilor membrilor serviciului 

voluntar pentru situatii de urgenta – cursuri de formare si certificare a 

competentei profesionale; asigurari in caz de boala, accident ori deces; plata 

pentru orele efective de munca in cadrul serviciului volunatr pentru situatii de 

urgenta; procurarea de uniforma, echipament de protectie si insemne distinctive, 

legitimatii. 

DIRECTII DE ACTIUNE PENTRU ANUL 2020 

Constienti fiind de restrictiile bugetare care vor persista si in anul 2020, se vor depune 

totusi eforturi pentru eficientizarea activitatii pe fiecare sector, urmarindu-se astfel: 

1) . Pe linie preventiva       

o  scaderea pierderilor de bunuri materiale si a numarului de incendii la gospodariile 

populatiei, obiectiv ce se vrea a fi atins pana la finele anului 2018. 

o Reducerea numarului de incendii atat la gospodariile cetatenilor, cat si la operatorii 

economici. Acest obiectiv a fost stabilit si in anii precedenti, el vizand strategia nationala 

de scadere numarului de incendii de victime, pierderi materiale  

o Acordarea unei atentii sporite in timpul desfasurarii controalelor la operatorii economici 

subordonati Consiliului Local in vederea depistarii si inlaturarii starilor de pericol, a 

cauzelor potential cauzatoare de incendii, a incalcarii reglementarilor specific si luarea 

masurilor ce se impugn. 

o cresterea gradului de constientizare publica a riscurilor dezastrelor prin implicarea in 

activitatile preventive a tuturor factorilor reprezentativi la nivelul comunitatii locale; 
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o cresterea nivelului de pregatire si indrumarea activa a personalului din 

serviciul voluntar pentru situatii de urgenta, compartimentul prevenire, in ceea ce 

priveste desfasurarea de activitati preventive specifice. 

o eficientizarea activitatii de formare profesionala si pregatire a populatiei organizata si 

desfasurata in ocupatii si domenii din competenta; 

2). Pe linie operationala 

▪ ridicarea nivelului de pregatire a personalului incadrat pe functii operative si 

perfectionarea deprinderilor de catre intreg personalul prin diversificarea exercitiilor si 

antrenamentelor; 

▪ cresterea actiunilor preventive pentru reducerea abaterilor disciplinare si de la 

indeplinirea atributiilor functionale; 

2) . Pe linia asigurarii logistice  

✓ Achizitionarea unei ramorci tractabile pentru stins incendii; 

✓  Asigurarea conditiilor de munca corespunzatoare, de echipare si de indeplinire a misiunilor 

avandu-se in vedere programele de asigurare tehnico-materiala si financiara ce sunt 

intocmite si repartatia bunurilor materiale si financiare; asigurarea din timp a materilelor 

necesare interventiilor, pieselor, combustibililor. 

Pentru indeplinirea acestor obiective este nevoie de concentrarea eforturilor intregului 

personal al serviciului. Astfel, pentru a eficientiza activitatea se va avea in vedere climatul de 

ordine si disciplina, responsabilitatea fiecarei persoane, abordarea previzionara a tuturor 

problemelor si atasamentul fata de institutie. 

CONCLUZII 

In  semestrul II al anului 2019, s-au indeplinit toate misiunile incredintate privind 

situatiile de urgenta prin asigurarea unei capacitati de interventie eficiente, prin eforturi 

sustinute, dand dovada de daruire si abnegatie, pe fondul unor greutati materiale si financiare 

colective si anume: lipsa unor materiale si piese, lipsa materialelor de protectie necesar 

personalului care deserveste serviciul voluntar pentru situatii de urgenta. 

 Urmare a  celor prezentate mai sus putem concluziona ca in semestrul II al anului 2019, 

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Techirghiol, si-a indeplinit cu rezultate 

bune misiunile incredintate.                                                    

         

                                                                        INSP. 

                                                                         Curcan Eugen 
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                                                                              NESECRET 

                                                                         ANEXANR.2 LA RAPORT nr.2493/13.02.2020 

 

 

M A S U R I L E 

DE OPTIMIZARE A CAPACITATII DE APARARE 

IMPOTRIVA INCENDIILOR 

 

 

     

1. Normele generale de apărare împotriva incendiilor, denumite în continuare norme 

generale, stabilesc principiile, criteriile de performanţă şi condiţiile tehnice generale 

privind asigurarea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" pentru construcţii, 

instalaţii şi amenajări, precum şi regulile şi măsurile generale de prevenire şi stingere 

a incendiilor. 

 

    2. Scopul prezentelor norme generale este prevenirea şi reducerea riscurilor de 

incendii şi asigurarea condiţiilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării incendiilor, 

prin măsuri tehnice şi organizatorice, pentru protecţia utilizatorilor, a forţelor care 

acţionează la intervenţie, a bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de 

urgenţă determinate de incendii. 

 

    3. Prezentele norme generale sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice 

centrale şi locale, pentru toate celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele 

fizice aflate pe teritoriul României. 

   

     4. Elaborarea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispoziţii, 

hotărâri şi altele asemenea, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării 

împotriva incendiilor; 

 

    5. Instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale, cum ar 

fi “Lucrul cu foc deschis; interventia in cazul producerii de cutremure; interventia la 

inundatii inzapeziri si alte fenomene meteorologice periculoase” . 

Raspunde  

Consiliul :Local 

Termen Permanent 
     6. Urmăresc organizarea şi desfăşurarea activităţii instructiv-educative pentru prevenirea 

incendiilor şi instruirea personalului Încadrat, pentru respectarea normelor P.S.I. 
Raspunde  

Cadrul tehnic PSI 

Termen Permanent 
     7. Organizează controlul sistematic al respectării normelor de P.S.I. şi de dotare cu mijloace 

de stingere şi iau măsuri pentru prevenirea şi inlăturarea operativă a cauzelor de incendiu, a stărilor 
de pericol şi a celorlalte neajunsuri in activitatea de autoapărare impotriva incendiilor la agentii 
economici si populatie. 

Raspunde  

Ech. prevenire 

Termen Permanent 

8. Participă la acţiunile de stingere a incendiilor produse În unitate şi subunităţi şi la  
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cercetarea cauzelor de incendiu. Ţine evidenţa incendiilor, Începuturilor de 

incendiu şi a altor evenimente urmate de incendiu. 

Raspunde  

Serv. SVSU 

Termen Permanent 

9. Acordă asistenţă tehnică de specialitate şefilor de compartimente şi şefilor formaţiilor  

de lucru În organizarea şi desfăşurarea activităţii de P.S.I. şi verifică Îndeplinirea măsurilor 

stabilite de aceşti a pentru autoapărarea Împotriva incendiilor, a vieţii oamenilor şi a bunurilor. 

Raspunde  

Cadrul tehnic PSI 

Termen Permanent 

 
10. Participă la acţiunile de P.S.I. (controale, cursuri, instructaje, schimburi de experienţă, 

consfătuiri, analize) organizate de organele tutelare, unităţile de pompieri militari sau de către alte 
organe Împuternicite prin lege şi fac propuneri pentru organizarea unor astfel de acţiuni. 

Raspunde  

Cadrul tehnic PSI 

Termen Permanent 

11. Precizarea corectă a mijloacelor tehnice de alarmare şi de alertare a personalului de la  

locul de muncă, pompierilor civili, dispeceratului pompierilor militari, Înştiinţarea 

conducătorului locului de muncă, patronului, anumitor categorii de specialişti şi a altor forţe 

stabilite să participe la stingerea incendiilor 

Raspunde  

Cadrul tehnic PSI 

Termen Permanent 

12. Cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din  

dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte 

evenimente, precum şi pentru asigurarea de persoane şi răspundere civilă a personalului cu 

atribuţii pe linie de intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin 

accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii 

atribuţiilor specifice, si sumele necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi 

îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile de urgenţă voluntare; 

Raspunde 

Serviciul financiar economic 

Termen Permanent  

13. Analizează, semestrial şi ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva  

incendiilor a unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă şi informează inspectoratul cu 

privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia; 

Raspunde  

Cadrul tehnic PSI 

Termen semestrial 

 

         

                                                                        INSP. Curcan Eugen 

 


