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Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac
Nr.4715 din 07.05.2012

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

24.04.-27.04.2012, 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 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 24.04.2012 - 27.04.2012 inspectorii I.S.U. al judeţului Arad au efectuat controlul privind
apărarea împotriva incendiilor şi de protecţie civilă, prilej cu care au încheiat procesele verbale de
control cu nr.4429/26.04.2012 la Primăria oraşului Nădlac şi nr.4430 din 26.04.2012 la Serviciul
voluntar pentru situaţii de urgenţă Nădlac precum şi procesul verbal de control în domeniul informării
preventive la oraşul Nădlac.
1. 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.”

Nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale.
Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate şi prezentate la pct. 1 din prezentul
raport, va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă aljudeţului Arad, până la data de
15.06.2012.
2. Instituţii de învăţământ

Nereguli în domeniul apărării împotriva incendiilor constatate pe timpul controlului:
a) Grupul Şcolar „J.G.Tajovsky” Nădlac:
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1.art. 18, lit.b) din OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor-nu este întocmită Fişa obiectivului la Grupul Şcolar clasele I-XII.
2. art.110, alin (2) din OMAI nr.163/2007- pe calea de evacuare (coridor) este amplasat mobilier care
reduce lăţimea căii de evacuare la localul de şcoală nr.1 şi la toate locaţiile grădiniţelor.
3.art.2.6.16 din P118/1999 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor – sensul de deschidere a uşilor
pe traseul de evacuare este spre interior contrar sensului de deplasare a persoanelor la: localurile de
şcoală nr.1 şi nr.2, Grădiniţa PP2 str. Dr. M. Luther nr.144.
4. art.2.6.18 din P118/1999- la Grădiniţa PN2 , str Stejarului nr.5, în dreptul uşii de evacuare spre
clădirea veche există prag care are înălţimea mai mare de 2,5 cm.
Pentru nereguli consemnate care încalcă prevederile art.110 alin(2) din OMAI nr.163/2007-„… pe
coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor se interzic amenajarea de boxe ori locuri de
lucru,depozitarea de materiale, mobilier sau obiecte, care ar putea împiedica evacuarea persoanelor
şi bunurilor, precum şi accesul personalului de intervenţie”, s-a aplicat sancţiunea contravenţională
„avertisment”.
5. art. 19, lit.c) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor - nu s-a solicitat obţinerea
autorizaţiei de securitate la incendiu la Grădiniţa PP2 din str. Stejarului nr.5.
3. Centrul de zi îngrijire copii al oraşului Nădlac
a) OMAI nr.163/2007, art.81, alin (2) - la Centrul de zi îngrijire copii instalaţia electrică se exploatează
cu improvizaţii ( conductori electrici neizolaţi la iluminatul exterior din spatele clădirii).
b) P118/1999, art. 4.2.107 - nu există scara exterioară de evacuare a persoanelor în caz de incendiu la
Centrul de zi îngrijire copii.
Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate şi prezentate la pct. 1 din prezentul
raport, va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Arad, până la data de
27.07.2012.
4. Informare preventivă la oraşul Nădlac ( din Procesul verbal de control în domeniul informării
preventive la oraşul Nădlac)
În procesul verbal se precizează următoarele obligaţii neîndeplinite:

1. Obligaţiile autorităţii publice locale în domeniul informării preventive neîneplinite:
- Stabilirea, afişarea şi marcarea locurilor/spaţiilor de evacuare în caz de urgenţă;

2. Diseminarea informaţiilor preventive, dintre care nu sunt îndeplinite:
- centre de informarea cetăţenilor, acesta este înfiinţat la Biblioteca orăşenească Nădlac.

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, 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 colaborarea între
consiliile locale, în vederea contribuirii 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 a fost până acum o situaţie delicată, în cea ce priveşte serviciul
nostru pentru situaţii de urgenţă, pentru faptul că serviciul voluntar a avut în dotare o singură
autospecială de stins incendii, iar în cazul deplasării la incendiu în altă localitate, sectorul de
competenţă rămânea descoperit, în aceea perioadă de timp, în privinţa asigurării intervenţiei la
incendiu, iar pe de altă parte trebuia realizată şi menţinută capacitatea de răspuns optimă a serviciului
voluntar în localitate, aceasta trebuie să asigure, potrivit art.15 din Ordinul nr.718/2005 modificat şi
completat prin Ordinul nr.195 din 2007, 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,
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De asemenea avem obligaţia să intervenim în cazul incendiilor la gospodăriile populaţiei şi la
operatorii economici cărora s-a stabilit taxa specială şi care contribuie prin aceasta la finanţarea
serviciului voluntar.

Anul acesta serviciul voluntar a fost dotat cu încă o autospecială de stins incendii, iar după ce
aceasta va devenii operaţională se vor putea încheia colaborarea între consiliile locale din localităţile
Şeitin şi Semlac, care să contribuie 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.

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 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

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

15.06.2012 -Consiliul local;
-Vasile Ciceac,
primar

2 Art. 18, lit.b) din OMAI nr.163/2007
pentru aprobarea Normelor generale
de apărare împotriva incendiilor-nu
este întocmită Fişa obiectivului la
Grupul Şcolar clasele I-XII.

Întocmirea Fişei obiectivului la
Grupul Şcolar clasele I-XII,
conform art. 18, lit.b) din OMAI
nr.163/2007 pentru aprobarea
Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor

27.07.2012 -Director prof.
Huszarik
Alexandrina

3 Art.110, alin (2) din OMAI
nr.163/2007- calea de evacuare
(coridor) este amplasat mobilier care
reduce lăţimea căii de evacuare la
localul de şcoală nr.1 şi la toate
locaţiile grădiniţelor.

Eliberarea căilor de evacuare
(coridoare) de mobilier la localul
de şcoală nr.1 şi la toate locaţiile
grădiniţelor, cu respectarea
prevederilor art. 110, alin (2) din
OMAI nr.163/2007

27.07.2012 -Director prof.
Huszarik
Alexandrina
-Director Radici
Alena

4 Art.2.6.16 din P118/1999 Normativ de
siguranţă la foc a construcţiilor –
sensul de deschidere a uşilor pe traseul
de evacuare este spre interior contrar
sensului de deplasare a persoanelor la
localurile de şcoală nr.1 şi nr.2 şi
Grădiniţa PP2 str. Dr. M. Luther
nr.144.

Modificarea sensul de
deschidere a uşilor pe traseul de
evacuare a persoanelor la:
localurile de şcoală nr.1 şi nr.2,
Grădiniţa PP2 str. Dr. M. Luther
nr.144, cu respectarea art. 2.6.16
din P118/1999.

27.07.2012 -Director prof.
Huszarik
Alexandrina
-Director Radici
Alena

5 Art.2.6.18 din P118/1999- la Grădiniţa
PN2 , str Stejarului nr.5, în dreptul uşii
de evacuare spre clădirea veche există
prag care are înălţimea mai mare de
2,5 cm.

Înlăturarea pragului care are
înălţimea mai mare de 2,5 cm la
Grădiniţa PN2, str. Stejarului
nr.5, în dreptul uşii de evacuare
spre clădirea veche, conform
Art.2.6.18 din P118/1999.

27.07.2012 -Director Radici
Alena

6 Art. 19, lit.c) din Legea nr.307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor-
nu s-a solicitat obţinerea  autorizaţiei
de securitate la incendiu la Grădiniţa
PP2 din str. Stejarului nr.5.

Obţinerea  autorizaţiei de
securitate la incendiu la
Grădiniţa PP2 din str. Stejarului
nr.5, conform art. 19, lit.c) din
Legea nr.307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor.

27.07.2012 -Director prof.
Huszarik
Alexandrina

7 OMAI nr.163/2007, art.81, alin (2) - la
Centrul de zi îngrijire copii instalaţia
electrică se exploatează cu
improvizaţii (conductori electrici
neizolaţi la iluminatul exterior din
spatele clădirii).

Izolarea conductorilor electrici la
iluminatul exterior din spatele
clădirii Centrul de zi îngrijire
copii, cu respectarea OMAI
nr.163/2007, art.81, alin (2).

27.07.2012 Director Iaros
Rudolf
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8 P118/1999, art. 4.2.107 - nu există
scara exterioară de evacuare a
persoanelor în caz de incendiu la
Centrul de zi îngrijire copii.

Realizarea scării exterioară de
evacuare a persoanelor în caz de
incendiu la Centrul de zi îngrijire
copii cu respectarea prevederilor
P118/1999, art. 4.2.107

27.07.2012 Director Iaros
Rudolf

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

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

27.07.2012 Luca Ioan,
inspector
protecţia civilă

Întocmit
Data:07.05.2012 şef serviciu

Roszkoş Ioan


