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JUDEŢUL ARAD
PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC

cod 315500 Nădlac, str.1 Decembrie nr.24, jud.Arad, tel.0257-474345,
fax0257-473300,E-mail: office@primaria-nadlac.ro

Nr………. din ………… 2010

Către,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC

RAPORT
de analiză a activităţii de prevenire împotriva incendiilor şi a neregulilor  la normele de

apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfăşurate de serviciul voluntar în
semestrul I 2010 în sectorul de competenţă

În conformitate cu prevederile art.13 lit.i) din Legea nr.307/2006 şi ale art.18 din
Regulament de planificare, organizare, desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de
urgenţă prestate de servicii voluntare aprobat prin Ordinul 160/2007, se înaintează spre dezbatere
Consiliului local al oraşului Nădlac prezentul Raport de analizării de apărare împotriva
incendiilor la nivelul unităţii administrativ teritoriale a oraşului Nădlac, pentru luarea
măsurilor care se impun.
Apărarea împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ teritoriale ale oraşului Nădlac se
realizează prin structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, respectiv de
către şeful serviciului care îndeplineşte şi funcţia de cadru tehnic psi şi compartimentul de
prevenire ajutat de ceilalţi membri ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac.
a) Implementarea noilor prevederi legale în domeniul situaţiilor de urgenţă:

- HCL Nădlac nr.26/23.02.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac.

- HCL Nădlac nr.90/27.05.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a echipajului mobil de urgenţă, reanimare SMURD Nădlac.

- În această perioadă cu ocazia controalelor efectuate de serviciul voluntar la unităţile de
cult s-a pus în vedere şi a fost înaintat Ordinul nr.28/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale de apărare împotriva incendiilor la obiectivele de cult în scopul prevenirii şi reducerii
riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea condiţiilor pentru limitarea propagării şi
dezvoltării acestora prin măsuri tehnice şi organizatorice, protecţia utilizatorilor, a forţelor care
acţionează la intervenţie şi a mediului împotriva efectelor incendiilor.
b) Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite.

Prin HCL nr.8/19.01.2010 au fost stabilite măsuri de remediere a neregulilor în domeniul
apărării împotriva incendiilor constatate în anul 2009 la nivelul unităţii administrativ teritoriale a
oraşului Nădlac, din care :
s-au realizat:

1. S-au desfăşurat activităţile prevenire /control de primăvară/ la gospodăriile populaţiei.
2. A fost încadrată la serviciul voluntar, cu contract de voluntariat, o persoană în echipa

deblocare-salvare.
3. Încărcarea stingătoarelor cu perioada de valabilitate depăşită prescrisă de producător

depăşită de la Centrul de zi.
4. S-a procedat la informarea persoanelor fizice şi juridice privind respectarea  normelor

de apărare împotriva incendiilor la utilizarea focului deschis pentru:
- arderea vegetaţiei uscate, a resturilor vegetale cu ocazia efectuării lucrărilor

de curăţire de primăvară în gospodării, grădini şi terenuri agricole;
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- proprietarilor de terenuri, pe terenurile cărora există linii electrice aeriene de
transport şi staţii de transformare de interzicere a incendierii vegetaţiei
uscate.

- Măsuri de prevenire a incendiilor pe perioada campaniei agricole de
recoltare a păioaselor şi pe perioada cu temperaturi extreme (caniculare)

nu s-au realizat:
1. Marcarea cu indicatoare de orientare a căilor de evacuare la localurile de şcoală,
potrivit art.23 lit.f) şi ale art. 36 din Ordinul nr.163/2007.
2. Marcarea locurilor de amplasare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor
la toate localurile de şcoală şi grădiniţe, conform HG nr.917/2006 şi ale art. 134 din
Ordinul nr.163/2007.
3. Instalarea sistemului de captare a trăsnetului la localurile de şcoală nr.1 şi nr.2.,
conform art.2.2.1 din I 20/2000.
4. Modificarea deschiderii uşilor în sensul direcţiei de evacuare de pe traseul de evacuare
a persoanelor la localul de şcoală nr.1 şi nr.2, Grădiniţa PP1, conform Normativului P
118/1999.
5. Procedura de achiziţionare a serviciilor de elaborare a Planurilor de intervenţie în cazul
incendiilor pentru construcţiile primăria, casa de cultură şi biblioteca.
6. Proiectarea şi execuţia scării de evacuare a persoanelor în cazul situaţiilor de urgenţă,
la clădirea Centrului de zi, conform Indicativului P 118/1999.

c) Deficienţe care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor.
Una dintre principalele atribuţii ale serviciului voluntar este „verificarea modului de aplicare a

normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în
sectorul de competenţă”potrivit art.33 lit.b) din Legea nr.307/2006. În acest sens serviciul
voluntar a desfăşurat activităţi de prevenire în urma cărora rezultă următoarele constatări:

1. Control la gospodăriile populaţiei.
În semestrul I al anului 2010 au fost controlate 386 gosporării situate în străzile: Mureş,
Digului, Teilor, Vasile Goldiş, M. Kogâlniceanu, Salcămilor, Ioan Slavici, Vasile Goldiş,
Mihai Eminescu, George Enescu, Mihai Viteazul, Gerge Coşbuc şi Nicolae Bălcescu.

Deficienţe constatate şi evidenţiate în carnetele de control sunt următoarele:
-instalaţii electrice  cu improvizaţii sau corpuri de iluminat neprotejate- 62 cazuri ( în special la

anexe)
-coş de fum necurăţat: 20 gospodării;
-coşuri de fum defecte sau amplasate necorespunzător faţă de elemente combustibile:– 20

gospodării.
-lipsă tavă de protecţie în faţa sobei: 6 gospodării.
-coş de fum defect: 1 gospodărie.

Pe categorii de nereguli, în număr total de 121, în procent de 31% din numărul de gospodării
controlate, situaţia pe străzi se prezintă astfel: Mureş 88%, Digului 50%, Teilor 40%, Vasile
Goldiş 42%, M. Kogâlniceanu 42%, Salcămilor 18%, Ioan Slavici 14%, Vasile Goldiş 27%,
Mihai Eminescu 70%, George Enescu 17%, Mihai Viteazul 13%, George Coşbuc 14% şi Nicolae
Bălcescu 15%, prezentate şi în diagrama din anexa la raport.

Ponderea cea mai mare de nereguli constatate în procent de 51% o reprezintă instalaţii
electrice improvizate, conductori neizolaţi, corpuri de iluminat fără protecţie, 20% coşuri
necurăţate sau amplasate necorespunzător faţă de elemente combustibile
2. Unităţile de cult:
I) Parochia Romano-Catolică:
Deficienţe constatate şi evidenţate în nota de control:

a) Nu sunt stabilite prin dispoziţii scrise responsabilităţile privind apărarea împotriva
incendiilor de către personalul clerical, conf.art.6 lit.a) din Ordinul nr.28/2009.

b) Mijloace de stingere nu sunt marcate conform reglementărilor tehnice ale Ordinului
nr.28/2009.



3

c) Nu se asigură iluminatul de siguranţă de evacuare la biserică, conform Ordinului
nr.163/2007.

d) Nu există elaborată Organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor la locul de muncă
conf. art.25 din Ordinul nr.163/2007.

e) Ne există întocmit Planul de evacuare a persoanelor pentri unutatea de cult potrivit art.28
din Ordinul nr.163/2007.

II.Parohia Ortodoxă
Deficienţe constatate şi evidenţate în nota de control:

a) nu a fost verificat periodic sistemul de captare şi scurgere în pământ a descărcărilor
electrice atmosferice, conform art.83 din Ordinul nr.163/2007;

b) nu este întocmit Planul de evacuare a persoanelor şi bunurilor la lăcaşul de cult, conf.
Ordinului nr.163/2007.

c) Nu există desemnătă prin decizie persoana cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor aşa cum prevede art. 5 din Ordinul nr.28/2009.

III. Parochia Evanghelică Luterană slovacă
Deficienţe constatate şi evidenţate în nota de control:

a) OMAI nr.163/2007 art.81(2) instalaţia electrică se exploatează cu improvizaţii (adaosuri
metalice la tabloul de siguranţe de la biserică şi bucătărie).
b) Ordinul nr.28/2009 art.14 lit. m) în biserică nu există ilumnatul de siguranţă de evacuare.

- art.19. locurile de amplasare a mijloacelor de primă intervenţie nu sunt marcate .
c)nu a fost verificat periodic sistemul de captare şi scurgere în pământ a descărcărilor

electrice atmosferice, conform art.83 din Ordinul nr.163/2007;
d) nu este realizată semnalizarea căilor de evacuare confor Ordinului nr.163/2007.

5. Serviciul voluntar a participat la exerciţiul de alarmare şi evacuare în cazul situaţiilor de urgenţă
a desfăşurat exerciţii de alarmare şi evacuare în caz de incendiu la: Localul de şcoală nr.5 clasele I-IV,
Şcoala din str. Viile Vechi, Grădiniţa PN2 str. Dr. Martin Luther şi Grădiniţa PP str. 1 Decembrie nr.32,
în baza Planului de organizare şi desfăşurare a exerciţiilor de alarmare şi evacuare în cazul situaţiilor de
urgenţă pe anul 2010.
d) Concluzii privind activitatea de intruire şi pregătire a personalului:
Pregătirea personalui serviciului voluntar s-a desfăşurat conform planului de pregătitre lunar pe
anul 2010.
Lotul de concurs al serviciului voluntar s-a pregătit pentru concursul profesional al serviciilor
voluntare etapa judeţeană, unde a obţinut locul 4/5.
Şeful serviciului voluntar a participat la instruiri organizate de către Inspectoratul pentru situaţii
de urgenţă al judeţului Arad.
În cadrul activităţii de pregătire tactică de specialitate serviciul voluntar a desfăşurat în primul
semestru trei exerciţii de tipul: alarmarea serviciului, evacuarea personalului/bunurilor şi modul
de stingere a incendiului. Aceste exerciţii s-au desfăşurat la Biblioteca orăşenească, la SC
Comcereal SRL şi la SC Aral SRL Nădlac. Pin care s-a urmărit cunoaşterea sarcinilor
personalului de intervenţie, îndeplinirea baremelor de timp stabiliţi respectiv a timpului de
alertare (10 min) şi a timpului de răspuns (20 min), funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare
împotriva incendiilor, desfăşurarea activităţii de salvare şi evacuare a persoanelor şi a
materialelor.
e) Relaţii cu terţii privind apărarea împotriva incendiilor.
În semestrul unu al anului 2010 serviciul voluntar nu a avut conlucrări în domeniul situaţiilor de
urgenţă.
f) Asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva
incendiilor.
În semestrul unu al anului 2010 s-au achiziţionat echipamente pentru personalul svsu ( însemne

profesionale, cămăşi) şi accesorii pentru dotarea autospecialei (supapă oprire, furtunuri). Au fost
executate lucrări de asistenţă tehnică şi revizia tehnică la autospeciala psi şi autospeciala de
protecţia civilă.
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g)Eficienţa activităţii desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor.
- Informarea persoanelor fizice şi juridice privind măsuri de arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi
a resturilor, cu respectarea prevederilor generale prevăzute în Ordinul nr. 605 din 5 septembrie
2008, a Legii nr.195/2005 şi ale Ordinului 163/2007, când s-au înantat informări cu aceste
măsuri propretarilor de exploataţii agricole.
Activitatea de informare a persoanelor fizice şi juridice pentru cunoaşterea şi respectarea
regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor prin afişare şi anunţare în zilele de piaţă
desfăşurată de serviciul voluntar şi în această perioadă va continua în permanenţă şi în perioada
campaniei agricole..
- Participarea serviciului voluntar la intervenţii de situaţii de urgenţă după cum urmează:

- 4 incendii dintre care 2 la gospodăriile populaţiei, 1 incendiu semiremorca Tir pe DN7
şi 1 incendiu la cuibul de pasăre.
- 3 situaţii de urgenţă inundaţii gospodării provocate de  ploile abundente.
- 2 cazul de alarmă falsă ( DN 7 );

Putem arăta că activitatea de prevenire a incendiilor la gospodăriile populaţiei desfăşurată anul
trecut şi primăvara acestui an a avut efect pozitiv deoarece în semestrul I 2010 s-au înregistrat
două incendii la gospodăriile populaţiei, la fel ca şi în primul semestru a anului 2009. De
menţionat este faptul că până la această dată nu am avut cazuri de incendii la mirişti sau
vegetaţie uscată.

h) Propuneri de măsuri pentru remedierea neregulilor.
Pentru îmbunătăţirea activităţii de apărare împotriva incendiilor se propune luarea măsurilor
pentru înlăturarea neregulilor prezentate în acest raport , după cum urmează:
Nr.
Crt.

Deficienţe/Activităţi Măsura pentru
îndepărtarea deficienţelor
la normele de apărare
împotriva incendiilor

Termen
de
realizare

Răspunde

0 1 2 3 4
1 Deficienţe constatate la

gospodăriile populaţiei şi
menţionate la pct.1.din
raport

1.Verificarea înlăturării
deficienţelor la gospodăriile
populaţiei.
2. Continuarea controalelor
la gospodăriile populaţiei.
deficienţelor.

Permanent -primar
Vasile Ciceac
- şef.serviciu
Roszkoş Ioan

2 Nemarcarea traseelor de
evacuare cu indicatoare
orientare la localurile de
şcoală şi grădiniţe.

Marcarea traseelor de
evacuare cu indicatoare
conform art.23litf) şi art.36
din Ordinul nr.163/2007 în:
- localurile de şcoală nr.3,
nr.5, nr.8, Bujac, Viile
Vechi.
- Grădiniţa PP1,

- Grădiniţa PN2
- Grădiniţa Viile Vechi

30.09.2010 -Prof. Noghiu
Vladimir
- administrator
Kraicsik Ioan

-director
grădiniţă PP1

- director
Buitar Bozena

3 Mijloacele tehnice de
apărare împotriva
incendiilor nu sunt marcate
la toate localurile de şcoală
şi grădiniţe, conform HG
917/2006 şi art.134 din
Ordinul 163/2007;

Marcarea mijloacele tehnice de
apărare împotriva incendiilor
la toate localurile de şcoală şi
grădiniţe, conform HG
917/2006 şi art.134 din
Ordinul 163/2007;

30.09.2010 Noghiu Vladimir,
director adjunct



5

0 1 2 3 4
4 Nu există instalaţia

împotriva trăsnetului la
localurile de şcoală nr.1 şi
nr.2,conform
normativului I.20-2000,

Instalarea sistemului de
protecţie împotriva
trăsnetului la construcţiile
localurilor de şcoală nr.2 şi
nr.2 conform normativului
I.20-2000

Semestrul
II

-Prof. Noghiu
Vladimir

5 La liceul „J.G.Tajovski”
Nădlac la Localul de şcoală
nr.2 clasele V-VIII şi
Grădiniţa PP1, uşile de
evacuare au sensul de
deschidere contrar sensului
de evacuare a persoanelor
conform P118/1999.

Modificarea deschiderii uşilor
de pe traseul de evacuare, în
sensul  în direcţiei de evacuare
a persoanelor.

Semestrul
II

Conducerea
G.Şc.”
J.Gr.Tajovski”
Nădlac

Grădiniţa PP1

6 Lipsa şi neactualizarea
Planurilor de intervenţie
pentru stingerea
incendiilor la primărie,
casa de cultură şi
bibliotecă.

Achiziţia serviciilor de
întocmire şi de actualizare
planurilor de intervenţie
împotriva incendiilor la
primărie, casa de căldură şi
bibliotecă.

Semestrul
II

-Compartimentul
achiziţii publice
-Primar

7 Nu s-a realizat construirea
scării pentru evacuarea
persoanelor în cazul
situaţiilor de urgenţă de la
etajul clădirii Centrului de zi
conform IndicativP118
20.4.2.107.

Realizarea proiectului şi a
lucrărilor de execuţie a scări de
evacuare a persoanelor în
cazul situaţiilor de urgenţă de
la etajul clădirii Centrului de zi
conform Indicativ P118
20.4.2.107.

30.06.2010 - director
Jaroş Rudolf

8 Informarea persoanelor
fizice şi juridice pentru
cunoaşterea şi respectarea
regulilor şi a măsurilor de
apărare împotriva
incendiilor la nivelul
localităţii

Permanent -şef serviciu
Roszkoş Ioan

Prezentul raport s-a întocmit pe baza constatărilor rezultate din activităţile serviciului
voluntar desfăşurate în semestrul I al anului 2009 şi se înaintează Consiliului local Nădlac pentru
dezbatere şi pentru stabilirea de măsuri de remediere a deficienţelor în urma propunerilor făcute.

Data:………… şef serviciu
Roszkoş Ioan
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