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Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac  
Nr.11104 din 31.08.2011 
 
 
 
 
 Către, 
  CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 
   

 
RAPORT 

privind analiza activităţii de apărare împotriva incendiilor în urma constatărilor  controlului desfăşurat 
de inspectorii Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad,  în perioada 

16.08-19.08.2011, la Primăria oraşului Nădlac şi la serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă din 
subordinea Consiliului local Nădlac 

 
 

În conformitate cu prevederile art.13 lit.i) din Legea nr.307/2006 şi ale art.150, art.151 din 
Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul nr.163/2007, se înaintează spre 
dezbatere prezentul Raport de analiză privind apărarea împotriva incendiilor rezultat din constatările  
controalelor desfăşurate de inspectorii ale Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă „Vasile Goldiş” 
al judeţului Arad  în luna auust 2011 la Primăria oraşului Nădlac,la  instituţiile subordonate primăriei 
şi la Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, pentru luarea măsurilor imediate de remediere a 
tuturor neregulilor constatate. 
În perioada 16.08.2011 - 19.08.2011 inspectorii I.S.U al judeţului Arad au efectuat controlul privind 
apărarea împotriva incendiilor şi de protecţie civilă, prilej cu care a încheiat procesele verbale de 
control nr.10755/18.08.11.2010 la Primăria oraşului Nădlac, cu nr.10668 din 17.08.2011 la Serviciul 
voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac şi procesul verbal de control în domeniul informării 
preventive la oraşul Nădlac.   
1. La Primăria oraşului Nădlac 
Aspecte urmărite pe timpul controlului: Analiza sistemului de prevenire, organizarea intervenţiei în 
situaţii de urgenţă. 

Nereguli în domeniul apărării împotriva incendiilor constatate pe timpul controlului: 
a) OMAI nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de 
evacuare în situaţii de urgenţă:  
- art.12, alin.(1)- nu este actualizată componenţa Centrului de conducere şi coordonare a evacuării; 
„Planurile de evacuare se elaborează din timp, în starea de normalitate, în funcţie de riscurile 
inventariate şi de funcţiile de sprijin stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru 
aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte 
organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de 
urgenţă, şi se actualizează ori de câte ori apar modificări în structura populaţiei, instituţiilor şi 
operatorilor economici, precum şi atunci când aplicarea lor devine iminentă.” 
- art.46, alin (2) – nu sunt încheiate şi anexele la Planul de evacuare în situaţii de urgenţă convenţii de 
prestări servicii cu operatorii economici de pe raza oraşului Nădlac; 
“Logistica evacuării se asigură, la cererea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, de 
firme de stat sau private, pe bază de convenţii de prestări de servicii încheiate din timp şi anexate 
la planurile de evacuare în situaţii de urgenţă.” 
b) Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului I20/2000,  
- art. 5.1. nu s-a efectuat verificarea periodică a instalaţiei de protecţie împotriva trăsnetului la clădirea 
primăriei; 
„Întreţinerea şi verificările periodice ale unei instalaţii de protecţie împotriva trăsnetelor sunt 
obligatorii deoarece în timp, unele elemente ale IPT îşi pot pierde eficacitatea datorită coroziunii, 
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intemperiilor, şocurilor mecanice şi loviturilor de trăsnet. Caracteristicile mecanice şi electrice ale 
unei IPT trebuie să fie menţinute conform prevederilor normei pe toată durata de viaţă a IPT.” 
c) Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c.a. şi 
1500V c.a. I 7/2002, art.7.13.15, tab.7.13, pct.1, lit.e) - clădirea primăriei (administrativă cu public) nu 
este dotată cu iluminatul de siguranţă pentru evacuare; 
„Cazurile în care se prevede iluminat de siguranţă: lit. e) hoteluri, case de oaspeţi, clădiri 
administrative cu public; Capacitate, persoane, locuri până la 100, tipul 4 de iluminat de siguranţă.  
Se admite şi utilizarea tipului 4 de iluminat de siguranţă, dacă clădirea dispune de un cofret cu 
alimentare intrare-ieşire (în buclă) din reţeaua de joasă tensiune a furnizorului de energie electrică. 
În acest caz, circuitele pentru iluminatul normal şi circuitele pentru iluminatul de siguranţă ale casei 
scărilor, se racordează înaintea întreruptorului general al tabloului pentru iluminat comun, circuitul 
iluminatului de siguranţă se prevede cu un întreruptor pe tabloul comun, iar circuitul iluminatului 
normal cu întreruptor pe tabloul comun, iar circuitul iluminatului normal cu întreruptorul automat de 
scară.” 
e) Nereguli consemnate în precedentul document de control şi nermediate: 
- art.19, lit. j) din Legea nr.307/2006 coroborat cu art. 28, lit.c) din OMAI nr.163/2007 pentru 
aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor nu s-a asigurat întocmirea planului de 
intervenţie în caz de incendiu la primărie. 
“Administratorul sau conducătorul instituţiei, după caz, are următoarele obligaţii principale: să 
asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora 
în orice moment; Planurile de protecţie împotriva incendiilor prevăzute la art. 18 lit. k) şi art. 23 
lit. d) sunt: 
a)planul de evacuare a persoanelor; 
b)planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase; 
c)planul de intervenţie.” 
Pentru această neregulă neremediată, domnul primar Vasile Ciceac a fost sancţionat cu 
avertisment,(pct 8.1. din Procesul verbal nr.10755/18.08.2011. 
 Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate va fi informat în scris 
I.S.U. al judeţului Arad până la data de 10.10.2011. 
2. La Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac 
Aspecte urmărite în timpul controlului: Analiza organizării şi funcţionării serviciului voluntar pentru 
situaţii de urgenţă; activităţi preventive desfăşurate de serviciul voluntar. 

Nereguli în domeniul apărării împotriva incendiilor constatate pe timpul controlului: 
a) Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art.10, pct.1 – Consiliile locale nu 
colaborează între ele, contribuind cu forţe şi mijloace, pe bază de reciprocitate sau pe bază contractuală 
pentru limitarea propagării şi stingerea incendiilor, precum şi pentru limitarea şi înlăturarea efectelor 
acestora. 
“Pentru limitarea propagării şi stingerea incendiilor, precum şi pentru limitarea şi înlăturarea 
efectelor acestora, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor 
acestuia, consiliile judeţene, consiliile locale, persoanele juridice şi asociaţiile familiale prevăzute 
la art. 8 şi persoanele fizice care desfăşoară individual activităţi economice în condiţiile Legii nr. 
300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară 
activităţi economice în mod independent, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să 
colaboreze între ele, contribuind cu forţe şi mijloace, pe bază de reciprocitate sau pe bază 
contractuală.” 
b) O.M.A.I. nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică 
şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, art.4, pct.2, coroborat cu art.11 pct.1,lit.d)- 
serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al oraşului Nădlac este clasificat de categoria a IV-a, 
dotarea acestuia fiind cu două autospeciale pentru stingerea incendiilor ( actualmente serviciul voluntar 
are în dotare o singură autospecială de stins incendii APCT 8135). 
“Dotarea serviciilor voluntare cu autospeciale pentru stingerea incendiilor se face avându-se în 
vedere ca o autospecială de intervenţie să revină la cel mult 2000 de gospodării/locuinţe 
individuale. Serviciu de categoria a IV-a - având în formaţia de intervenţie grupe de intervenţie, 
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dintre care cel puţin două încadrează autospeciale pentru stingerea incendiilor, şi echipe 
specializate, pe tipuri de riscuri.” 

Nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale. 
Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate şi prezentate la pct. 2 din prezentul 
raport, va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă aljudeţului Arad, până la data de 
20.11.2011. 
3. Informare preventivă la oraşul Nădlac ( stipulate în procesul verbal de control în domeniul 
informării preventive la oraşul Nădlac) 
În procesul verbal se precizează următoarele: 

1. Categorii de riscuri specifice; 
2. Obligaţiile autorităţii publice locale în domeniul informării preventive neîneplinite: 

- Stabilirea, afişarea şi marcarea locurilor/spaţiilor de evacuare în caz de urgenţă; 
- Planificarea exerciţiilor/aplicaţiilor; 

     3. Diseminarea informaţiilor preventive, dintre care nu sunt îndeplinite: 
                 -  puncte de informare; 
                 -  centre de informarea cetăţenilor. 
Propuneri de măsuri pentru remedierea neregulilor.  
În conformitate cu prevederile art.150 şi ale art.151 din Norme generale de apărare împotriva 
incendiilor aprobate prin Ordinul nr.163/2007, se propun măsuri de remediere a  neregulilor constatate 
în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevăzute în anexa la prezentul raport. 
 Menţionez faptul, vizavi de neregula sesizată de inspectorii ISU Arad privind colaborerea între 
consiliile locale, contribuind cu forţe şi mijloace, pe bază de reciprocitate sau pe bază contractuală 
pentru limitarea propagării şi stingerea incendiilor, precum şi pentru limitarea şi înlăturarea efectelor 
acestora., aceasta este a situaţie delicată în ce priveşte serviciul nostru pentru situaţii de urgenţă, pentru 
următoarele considerente: 
- inspectorii consemnează necesitatea dotării serviciului voluntar cu două autospeciale, pentru 
îndeplinirea criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare 
pentru situaţii de urgenţă, astfel ca să fie realizată şi menţinută capacitatea de răspuns optimă a 
serviciului voluntar care trebuie să asigure potrivit art.15, următoarele: 
a) acoperirea riscurilor potenţiale din sectorul de copetenţă, atât din punct de vedere opeativ, cât şi din 
punct de vedere operaţional; 
b) executarea oportună a misiunilor şi operaţiunilor specifice; 
c) corelarea performanţelor tehnice ale mijloacelor de intervenţie cu specificul şi gradul de dificultate 
ale situaţiei de urgenţă, în vederea exploatării cu eficienţă maximă a acestora; 
d) crearea condiţiilor necesare pentru pregătirea şi antrenamentul personalului, 
dar, în situaţia existentă, serviciul neavând capacitatea de răspuns cerută de criterii (dotarea fiind 
asigurată de o singură autospecială de inervenţie la incendii), nu ne putem permite riscul de a lăsa 
sectorul de competenţă al serviciului descoperit de mijloace de intervenţie în caz de incendiu prin 
deplasarea la distenţe, în afara sectorului de competenţă, care să nu permită intervenţia cu mijloace de 
stingere a incendiilor în timpul de răspuns ale forţelor de intervenţie în cel mai îndepărtat punct al 
sectorului de competenţă stabilit – 20  de minute. De asemenea avem obligaţia să intervenim în cazul 
incendiilor la gospodăriile populaţiei şi la operatorii economoci cărora s-a stabilit taxa specială şi care 
contribuie prin aceasta la finanţarea serviciului voluntar.  
 Desigur, în lipsa capacităţii de răspuns al serviciului voluntar la nivelul prevăzut de criteriile de 
performanţă, care implică de asemenea respectarea criteriilor specifice din anexa nr.2 din Ordinul 
nr.718 din 2005, modificat şi completat prin Ordinul nr.195 din 2007, potrivit cărora dotarea cu 
autospeciale şi utilaje de intervenţie se face  funcţie de natura şi volumul operaţiunilor de intervenţie, 
caracteristicile şi performenţele tehnico-tectice ale autospecialelor şi utilajelor şi duratele normale de 
exploatare a autospecialelor şi utilajelor, dintre aceste criterii ultimele două nu sunt realizate de 
autospeciala de stins incendii cu care este dotat serviciul voluntar, al cărei durata de exploatare este 
depăşită cu 19 ani, ar fi de interes încheierea convenţiei cu, consiliul local al unei localităţi învecinate 
pentru limitarea propagării şi stingerea incendiilor în sectorul de competenţă a serviciului nostru, iar 
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prin reciprocitate, serviciul nostru putând să contribuie cu forţe sau mijloace ( motopompa SP12 şi 
autospeciala de protecţie civilă), s-au cu autospeciala de stins incendii numai în cazul în care se 
respectă timpul de răspuns, aceasta din urmă posibilitate ar putea fi realizabilă în situaţia când 
dotarea serviciului nostru va fi asigurată cu două autospeciale. 
 
 
 
 
 

Data:……….         şef serviciu 
                   Roszkoş Ioan 
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                            ANEXA nr. 1 

Nr. 
Crt. 

Deficienţe/Nereguli/Activităţi Propuneri de măsuri pentru 
îndepărtarea deficienţelor la normele 
de apărare împotriva incendiilor 

Termen de 
realizare 

Răspunde 

1 Normativ privind protecţia 
construcţilor împotriva trăsnetului 
I20/2000, art. 5.1. nu s-a efectuat 
verificarea periodică a instalaţiei de 
protecţie împotriva trăsnetului la 
clădirea primăriei; 

Verificarea instalaţiei de 
protecţie împotriva trăsnetului la 
clădirea primăriei, conform 
I20/2000, art. 5.1 

30.09.2011 -Roszkoş Ioan, 
şef serviciu 

2 Normativ pentru proiectarea şi 
executarea instalaţiilor electrice cu 
tensiuni până la 1000V c.a. şi 1500V 
c.a. I 7/2002, art.7.13.15, tab.7.13, 
pct.1, lit.e)- clădirea primăriei 
(administrativă cu public) nu este 
dotată cu iluminatul de siguranţă 
pentru evacuare; 

Realizarea iluminatului de 
siguranţă pentru evacuare la 
clădirea primăriei, conform  
I 7/2002, art.7.13.15, tab.7.13, 
pct.1, lit.e). 

31.12.2011 -Vasile Ciceac, 
primar; 
-Roszkoş Ioan, 
şef serviciu 

3 Legea nr.307/2006, art.19, lit. j) 
coroborat cu art. 28, lit.c) din OMAI 
nr.163/2007 pentru aprobarea 
normelor generale de apărare 
împotriva incendiilor- nu s-a asigurat 
întocmirea planului de intervenţie în 
caz de incendiu la primărie. 

Alocarea fondurilor pentru/şi 
întocmirea planului de 
intervenţie în caz de incendiu la 
obiectivele:primăriei, casei de 
cultură şi bibliotecii Nădlac. 

Se alocă 
fonduri  în 
bugetul 
local în anul 
2011 

-Consiliul local; 
-Vasile Ciceac, 
primar; 
-Compartiment 
achiziţii publice; 
- Roszkoş Ioan, 
şef serviciu 
 

4 Legea nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, art.10, pct.1 – 
Consiliile locale nu colaborează între 
ele, contribuind cu forţe şi mijloace, 
pe bază de reciprocitate sau pe bază 
contractuală pentru limitarea 
propagării şi stingerea incendiilor, 
precum şi pentru limitarea şi 
înlăturarea efectelor acestora 

Înainterea scrisorilor de intenţie 
în vederea încheierii de convenţii 
de  colaborare pe bază de 
reciprocitate în domeniul 
stingerii incendiilor cu consiliile 
locale ale localităţilor învecinate 
şi încheierea acestor convenţii 
pentru limitarea propagării şi 
stigerii incendiilor. 

31.11.2011 -Consiliul local; 
-Vasile Ciceac, 
primar 

5 O.M.A.I. nr. 718/2005 pentru 
aprobarea Criteriilor de performanţă 
privind structura organizatorică şi 
dotarea serviciilor voluntare pentru 
situaţii de urgenţă, art.4, pct.2, 
coroborat cu art.11 pct.1,lit.d)- 
serviciul voluntar pentru situaţii de 
urgenţă al oraşului Nădlac este 
clasificat de categoria a IV-a, dotarea 
acestuia fiind cu două autospeciale 
pentru stingerea incendiilor  
( actualmente serviciul voluntar are în 
dotare o singură autospecială de stins 
incendii APCT 8135). 

Dotarea serviciului voluntar 
pentru situaţii de urgenţă cu încă 
o autospecială pentru stingerea 
incendiilor, potrivit O.M.A.I. nr. 
718/2005 pentru aprobarea 
Criteriilor de performanţă 
privind structura organizatorică 
şi dotarea serviciilor voluntare 
pentru situaţii de urgenţă, art.4, 
pct.2, coroborat cu art.11 
pct.1,lit.d). 
 

Se alocă 
fonduri  în 
bugetul 
local în anul 
_______ 

-Consiliul local; 
-Vasile Ciceac, 
primar 

6 Stabilirea, afişarea şi marcarea 
locurilor/spaţiilor de evacuare în caz 
de urgenţă; 

Afişarea şi marcarea 
locurilor/spaţiilor de evacuare în 
caz de urgenţă; 

31.10.2011 Luca Ioan, 
inspector 
protecţia civilă 
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7 Planificarea exerciţiilor/aplicaţiilor; Efectuarea 
exerciţiilor/aplicaţiilor conform 
planificării pe anul 2011. 

31.12.2011 Roszkoş Ioan, 
şef serviciu 

8 Puncte de informare; Înfiinţarea punctului de 
informare a cetăţenilor privind 
apărarea împotriva incendiilor, 
în spaţiul de aşteptare situat în 
holul primăriei. 

30.09.2011 -Vasile Ciceac, 
primar 
-Roszkoş Ioan, 
şef serviciu 

9 Centre de informarea cetăţenilor. Înfiinţarea unui centru de 
informare a cetăţenilor privind 
apărarea împotriva incendiilor la 
bibioteca orăşenească sau în 
clădirea nouă a primăriei 

30.09.2011 -Vasile Ciceac, 
primar; 
-Roszkoş Ioan, 
şef serviciu 
 

 
 
              Întocmit 
Data:           şef serviciu 
                    Roszkoş Ioan 


