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Către,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDAC

RAPORT 
de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor 

în anul 2010

Raportul privind analiza dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor 
a Primăriei oraşului Nădlac, serviciilor şi instituţiilor din subordine s-a întocmit în 
conformitate cu prevederile art.14 lit.m) din Legea nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor şi ale art.15 din Norme generale de apărare împotriva 
incendiilor aprobate prin Ordinul 163/2007.

În Raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la 
nivelul oraşului Nădlac întocmit pe anul 2009, din deficienţe la dotarea cu mijloace 
de apărare împotriva incendiilor la Primăria oraşului Nădlac, la serviciile şi 
instituţiile din subordinea Consiliului local Nădlac prezentate, s-a realizat: dotarea
cu 10 echipamente de protecţie a pompierilor voluntari,  necesarul de carburanţi şi 
lubrifianţi pentru mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor, sau alte 
situaţii de urgenţă, şi alte mijloace şi accesorii necesare operaţiunilor de intervenţie 
( furtunuri, stingătoare)

În vederea asigurării mijloacelor de primă intervenţie în caz de incendiu au 
fost verificate stingătoarele din dotarea primăriei, serviciului voluntar, din dotarea 
instituţiilor şi serviciilor subordonate, precum şi din instituţiile de învăţământ.

Asigurarea dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor şi 
organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor are ca scop realizarea
condiţiilor care să permită structurii cu atribuţii în domeniul apărării împotriva 
incendiilor, a lucrătoriilor de la locurile de muncă, pe baza instruirii şi cu mijloace 
tehnice pe care le au la dispoziţie, să acţioneze eficient pentru prevenirea şi 
stingerea incendiilor, sau a altor situaţii de urgenţă, pentru evacuarea şi salvarea 
persoanelor aflate în construcţii, evacuarea bunurilor materiale, precum şi 
înlăturarea efectelor distructive provocate de incendii, explozii sau accidente 
tehnice.
Operativitatea intervenţiei depinde de nu factor important, reprezentat de calitatea 
utilajelor şi mijloacelor de intervenţie avute la dispoziţie.  Puterea de acţiune a 
formaţiei de intervenţie este dată de mijloace avute la dispoziţie, de echipamente şi 
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accesoriile din dotare. Acest factor determină asigurarea criteriului de performanţă
la intervenţii în situaţii de urgenţă a serviciului voluntar, cu utilajele pentru 
intervenţie respectiv  autospeciala psi ( randamentul, viteza de deplasare, dotarea 
cu accesorii ). La acest factor important respectiv „calitatea utilajelor şi mijloacelor
de intervenţie” se adaugă factorul uman. De asemenea eficienţa intervenţiei în caz 
incendiu depinde şi de asigurarea alimentării cu apă a autospecialei de la reţeaua de 
hidranţi stradali a localităţii.
Din situaţia actuală a dispunerii hidranţilor stradali este de menţionat faptul că sunt 
porţiuni din străzi unde nu se asigură posibilitatea alimentării cu apă de la hidranţi, 
astfel în străzile: Dr. M. Luther unde pe toată lungimea străzii există doar 3 
hidranţi, în str. Gh. Doja (între străzile Mihai Eminescu şi Nicolae Bălcescu), în 
str.Mărăşesti 
( între străzile Mureş şi Vasile Goldiş), în str. Tudor Vladimirescu (între străzile 
Independenţei şi Griviţei) şi în str. Victoriei ( între străzile Vasile Goldiş şi 
Independenţei) fără reţeaua de apă şi între Independenţei şi Dr. M. Luther). În 
stada 1 Decembrie pe porţiunea între numerele 117- 197 a fost suspendată 
alimentarea reţelei de apă din cauza unei defecţiuni.

În vederea asigurării capacităţii de apărare împotriva incendiilor se impune:
- menţinerea în perfectă stare de funcţionare a mijloacelor de apărare 

împotriva incendiilor aflate în dotare, 
  - completarea dotării aşa cum este prevăzut în planurile de apărare 

împotriva incendiilor existente, precum şi în criterii de performanţă privind 
structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, 

- achiziţionarea unei autospeciale de stingere a incendiilor mai performante 
decăt acea din dotara serviciului voluntar, care a depăşit perioada de exploatare 
prevăzută de 12 ani, având vechimea de 30 de ani.

- extinderea reţelei de hidranţi stradali. În privinţa tipului de hidranţi stradali 
se propune ca în viitor reţeaua de apă să fie prevăzută cu hidranţi supratereni care 
sunt vizibili şi iarna precum şi pe timp de noapte. Iar pentru o mai bună orientare a 
amplasării hidranţilor stradali, pentru asigurarea operativităţii racordării 
autospecialei de stins incendii la reţeaua de apă în situaţii de intervenţii, ar fi 
necesar o mai bună marcare a amplasării hidranţilor, deoarece mai ales pe timp de 
noapte şi iarna actualul mod de semnalizare a hidranţilor este deficitar.

-completarea dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor la nivelul 
localităţii, după cum urmează:

Nr.
Crt.

Utilizator Mijloace de apărare împotriva 
incendiilor

Buc/litrii Valoarea 
estimată

RON inclusiv
TVA

Costume pompieri 10 2000

Bocanci tip pompier 10 820

Carburanţi/lubrifinţi 880 4.400

1. Serviciul voluntar
Pentru situaţii de 
urgenţă

Achiziţionarea unei autospeciale de 1 5.000
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stingere a incendiilor (sekand hand) 
mai performante decăt acea din 
dotare.
-Asigurarea serviciilor pentru 
întocmirea planurilor de intervenţie 
în caz de incendiu la Primărie şi casa 
de cultură.
-Intocmirea Planului de intervenţie 
în caz de incendiu la Biblioteca 
orăşenească

1

1

9.500

1.600

Stingătoare P6 1 60
Stingătoare SM6 3 180

2 Primăria Nădlac, 
Casa de cultură,
Biblioteca 
orăşenescă

Extinderea reţelei de hidranţi
exteriori
Stingător P6 4 240
Stingător SM6 4 240

4 Casa de cultură 
Nădlac

Stingător G3 1 200
5 Centrul de Zi 

Nădlac
-Servicii de proiectare, expertize 
pentru scăra de evacuare a 
persoanelor.
-Lucrări de execuţie a scării de 
evacuare a persoanelor.
-Mască contra gazelor

1

1

2

9000

600
Stingătoare P6 8 500
Stingătoare SM6 27 1.700
Stingătoare G3 5 900

7 Gr.Şc. 
J.G.Tajovski” 
Nădlac

Panou de incendiu 2 2.000
Stingător P6 1 60
Stingător SM6 1 60
Stingător P6 6 300

8 -Baza Sportivă 
“Victoria Nădlac”
- Sala de sport.

Sistem de semnalizare şi alarmare în 
caz de incendiu.
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- autospeciala de stins incendii cu apă şi spumă APCT 8135 va fi dotată cu 
echipament şi complete de protecţie, accesorii, substanţe de stingere a incendiilor, 
conform cărţii tehnice şi instrucţiunilor de exploatare.

Pentru realizarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul 
localităţii, se impune asigurarea completării dotărilor existente cu mijlace de 
stingere a incendiilor, minim necesare, aşa cum este prevăzut în tabelul de mai sus.

În conformitate cu prevederile art.13 lit.f) din Legea nr.307/2006 este 
necesară cuprinderea în bugetul local a sumelor necesare pentru dotarea cu 
mijloace de apărare împotriva incendiilor, organizării, înzestrării, funcţionării şi 
îndeplinirii atribuţiilor serviciului voluntar, care se aprobă de către Consiliul local 
Nădlac.

PRIMAR Cadru tehnic p.s.i.
          Vasile Ciceac     Roszkoş Ioan



4


