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Nr.4/07.01.2022              Proiect 

         Avizat secretar general UAT

          
        

HOTĂRÂREA nr. 

din ............2022 
privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor și pentru realizarea 

capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul 

oraşului Nădlac 

 
 

 

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
…………………, 

Având în vedere: 

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat 
sub nr.120/07.01.2022 

- raport de specialitate  al SVSU Nădlac de evaluare a capacității de apărare împotriva 

incendiilor la nivelul oraşului Nădlac pe semestrul II al anului 2021, nr.8140/30.12.2021 

-Raport de analiză al SVSU Nădlac a activităţii de prevenire împotriva incendiilor şi a 
neregulilor  la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele 

desfăşurate de Serviciul voluntar pentru situații de urgență în semestrul II al anului 

2021, nr.8139/30.12.2021 
- Raport de analiză al SVSU Nădlac a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor 

în anul 2021, nr.8160/30.12.2021 

- Raport al SVSU Nădlac privind rezultatul controlului pentru respectarea normelor de 

apărare împotriva incendiilor efectuat în  gospodării ale  populaţiei oraşului Nădlac, și al 

clădirilor aparținătoare consiliului local Nădlac în perioada de toamnă luna, Octombrie, 

Noiembrie 2021, nr.8170/30.12.2021 

- prevederile art.13, lit.i), art.14 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, republicată, actualizată 
- prevederile art.18 din Regulament de planificare, organizare, desfăşurare a activităţii 

de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de servicii voluntare aprobat prin Ordinul 

nr.160/2007 

- prevederile Ordinului nr.163/2007 privind aprobarea normelor generale de apărare 
împotriva incendiilor 

- prevederile Ordinului nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 

constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru 
situaţii de urgenţă. 

- prevederile art.129(2), lit.d, (7), lit.h din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, actualizată 
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- avizul ____ al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de 

disciplină 
- avizul ____ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi 

turism, administraţie publică locală 

- avizul _____ al comisiei pentru activităţi social- culturale, culte, învăţământ, 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 

       În temeiul art.139(1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrative, actualizată 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă măsurile pentru remedierea deficienţelor și pentru realizarea 
capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul 

unităţii administrativ teritoriale Nădlac, prevăzute în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului 

Nădlac și se comunică către: 

- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădlac 

- Parohia Evanghelică Lutherană Nădlac 
- Liceul Teoretic J.G.Tajovsky Nădlac 

- Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ- Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contenios 
 

 
 

Inițiator 

PRIMAR UAT NĂDLAC 
 
 

 

 
SD/2 ex  

  



Anexa  

        La HCL nr.____ din ______2022 

 

 

Măsuri pentru remedierea deficienţelor şi pentru realizarea capacităţii de apărare 

împotriva incendiilor la nivelul localități 

 

 
Nr. 

Crt. 

Deficienţe/Nereguli/Activităţi Propuneri de măsuri pentru 

îndepărtarea deficienţelor la 

normele de apărare împotriva 

incendiilor 

Termen de 

realizare 

Răspunde 

2 NU există autorizația de 

securitate la incendiu potrivit 

art. 30(1) din Legea 307/2006 

la obiectivul Grădinița din str. 

Ivan Bujna 

Obținerea autorizației de 

securitate la incendiu potrivit 

art. 30(1) din Legea 

307/2006 la obiectivul 

Grădinița din str. Ivan Bujna 

30.06.2022 -Proprietarul 

obiectivului -Parohia 

Evanghelica Nădlac 

 

3 Nu se asigură dotarea cu 

iluminat pentru evacuare (în 

clădiri civile cu peste 50 

persoane și toalete cu 

suprafața mai mare de 8 mp., 

conform I7/2011, art.7.23.7.1 

coroborat cu art.108 alin.(1) 

din OMAI 163/2007., la Liceu 

Asigurarea dotării cu 

iluminat pentru evacuare (în 

clădiri civile cu peste 50 

persoane și toalete cu 

suprafața mai mare de 8 mp., 

conform I7/2011, 

art.7.23.7.1 coroborat cu 

art.108 alin.(1) din OMAI 

163/2007., la Liceu 

30.06.2022 -Director Liceu Teoretic 

Jozef Gregor Tajovsky 

Nădlac 

4 Nu se asigură dotarea cu 

iluminat pentru intervenție (în 

încăperile centralelor termice) 

conform I7/2011 art.7.23.6.1 

coroborat cu art.108 alin.(1) 

din OMAI 163/2007, la 

obiective cu centrale termice 

Asigurarea dotarii cu 

iluminat pentru intervenție 

(în încăperile centralelor 

termice) conform I7/2011 

art.7.23.6.1 coroborat cu 

art.108 alin.(1) din OMAI 

163/2007 

30.06.2022 -Director Liceu Teoretic 
Jozef Gregor Tajovsky 

Nădlac 

5 Nu se asigură separarea de 

restul construcției a sălii de 

cazane eferente sistemului de 

încâlzire prin pereți și planșee 

cu rezistența la foc de minim 

1,30 ore, conform OMAI 

163/2006 art.107 lit.a) 

coroborat cu P118/1999 

art.2.3.48, la Grădinița PP2 

Asigurarea separării de 

restul construcției a sălii de 

cazane eferente sistemului 

de încâlzire prin pereți și 

planșee cu rezistența la foc 

de minim 1,30 ore, conform 

OMAI 163/2006 art.107 

lit.a) coroborat cu 

P118/1999 art.2.3.48, la 

Grădinița PP2 

30.06.2022 -Director Liceu Teoretic 

Jozef Gregor Tajovsky 

Nădlac 

6 În dreptul ușilor pragurile au 

înâlțimea mai mare de 2,5 cm 

(OMAI nr.163/2007 art.107 

lit.a) coroborat cu 

P118/19999 art.2.6.18, la 

Grădinița PP1 

Soluționarea situației 

pragurilor care au înâlțimea 

mai mare de 2,5 cm (OMAI 

nr.163/2007 art.107 lit.a) 

coroborat cu P118/19999 

art.2.6.18, la Grădinița PP1 

 

30.06.2022 -Director Liceu Teoretic 

Jozef Gregor Tajovsky 

Nădlac 

7 Nu se asigură dotarea clădirii 

cu sisteme de captare și 

scurgere la pământ a 

Dotarea clădirii cu sisteme 

de captare și scurgere la 

pământ a descărcărilor 

30.06.2022 -Director Liceu Teoretic 

Jozef Gregor Tajovsky 
Nădlac 



descărcărilor electrice 

conform I7/2, OMAI 

nr.163/2007 art.83 alin.(2) 

coroborat cu 011 art.6.2.2.6., 

la localul nr.1-Liceu 

electrice conform I7/2, 

OMAI nr.163/2007 art.83 

alin.(2) coroborat cu 011 

art.6.2.2.6., la localul nr.1-

Liceu 

8 Nu se realizează verificarea 

sistemelor de detectare a 

fumului, la Biblioteca orșului 

Nădlac, și de la archiva 

Primăriei orașului Nădlac 

Realizarea verificarii și 

întreținerii sistemelor de 

detectare a fumului, la 

Biblioteca orșului Nădlac, și 

de la archiva Primăriei 

orașului Nădlac conform 

Contractului de prestări 

servicii 

28.02.2022 -Primar Ioan Radu-

Mărginean 

 

9 Nu sunt actualizate actele de 

autoritate în domeniul apărării 

împotriva incendiilor  

Organizarea apărării 

împotriva incendiilor la locul 

de muncă Legea 307/2006 

art.19 

Actualizarea actelelor de 

autoritate în domeniul 

apărării împotriva potrivit 

prevederilor Legii 307/2006 

28.02.2022 -Personalul responsabil 

desemnat privind 

apărărarea împotriva 

incendiilor. 

10 Unele documente privind 

organizarea, resposabilitățile 

și privind instruirea 

salariaților în domeniul 

prevenirii și singerii 

incendiilor nu sunt acualizate 

și nu sunt stabilite potrivit 

dispozițiilor Ordin 712/2005 

Actualizarea organizării, 

stabilirea responsabilităților 

privind instruirea salariaților 

în domeniul prevenirii și 

singerii incendiilor și 

protecției civile potrivit 

prevederilor Ordin 712/2005 

28.02.2022 -Primar Ioan Radu-

Mărginean 

 

11 Nu s-a realizat în totalitate 

repunerea în funcțiune a 

hidranților stradali din 

localitate care nu se pot utiliza 

pentru alimentarea 

autospecialelor de stins 

incendii, potrivit art. 13 lit.b) 

din Legea nr.307/2006 

Din 238 hidranți utilizabili 

sunt doar 194. Nefuncționali 

44 hidranți 

Realizarea în totalitate a 

lucrărilor de repunere în 

funcțiune a hidranților 

stradali din localitate care nu 

se pot utiliza pentru 

alimentarea autospecialelor 

de stins incendii 

30.06.2022 -Consiliul local  

Primar Mărginean- Ioan 

Radu 

-Comp. Administrarea 

Patrimoniului Local 

 

 

Întocmit 

Șef  SVSU 

Slavko Dușan 

 



Anexa nr.1
Situaţii de urgenţă Numărul

Incendii în gospodării 2
Incendii de vegetaţie uscată 12
incendii autovehicul 2
incendiu șiră furaje 0
incendiu tomberon 0
deplasare fără intervenţie 2
accident rutier 4
fenomene meteo /vânt 0
sprijin serviciilor de ambulanță 1
acţiune intenţionată 0

Tatal interveţii 23

Cauza/împrejurarea Numărul
scurtcircuit electric 2
fumatul în loc neamenajat 6
coș de fum necurățat 0
defecţiune furtun butelie 0
jocul copiilor cu focul 0
coliziune 4
exploatarea nec.mijloc de încâlzire 0
fenomene meteo periculoase/vânt 0
deplasare fără interveţie 0
efectul termic 4

          Întocmit
                         Slauko Duşan

Situatia intervenţiilor SVSU în anul 2021 sem.I 
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Situatia deficientelor in gospodariile populatiei semestrul I 2009

Probleme Procentaj
Improvizatii electrice 56.6
Cos defect 16
Cos amplasat 16
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC 

315500 – oraş Nădlac, str.1 Decembrie nr.24, tel 0257/474345, fax 0257/473300 
e-mail:office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro 

 

Nr. 8139 din. 30.12.2021.2021 

 

 

 

 

                        Către, 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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

împotriva incendiilor constatate la controalele desfăşurate de Serviciul voluntar pentru situații 

de urgență în semestrul II, al anului 2021  

 

 Potrivit prevederilor 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 Raportul de analiză a activităţii  de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii 

administrativ teritoriale a oraşului Nădlac în semestrul II al anului 2021, pentru luarea măsurilor 

care se impun. 

Apărarea împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ teritoriale al oraşului Nădlac se 

realizează prin structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, respectiv de către 

serviciul voluntar, iar activitatea preventivă se realizează de către compartimentul de prevenire și de 

personalul de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

a) Implementarea noilor prevederi legale în domeniul situaţiilor de urgenţă: 

Stadiul îndeplinirii prevederilor HCL nr.79 din 28.07.2020 privind aprobarea măsurilor pentru 

remedierea deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor la nivelul oraşului 

Nădlac,este următorul: 

  

Nu au fost remediate următoarele deficiențe: 

-  Nu s-a obținut autorizaţia de securitate la incendiu  la Grădinița din str.Ivan Bujna 3-5.  

- Potrivit art. 13 lit.b) din Legea nr.307/2006 nu s-a realizat în totalitate repunerea în funcțiune a 

hidranților stradali din localitate și nu pot fi utilizați pentru alimentarea cu apă a autospecialelor 

de stins incendii. 

- Nu se asigură dotarea cu iluminat pentru evacuare (în clădiri civile cu peste 50 persoane și 

toalete cu suprafața mai mare de 8 mp., conform I7/2011, art.7.23.7.1 coroborat cu art.108 

alin.(1) din OMAI 163/2007, Liceu. 

- Nu se asigură dotarea cu iluminat pentru intervenție (în încăperile centralelor termice) conform 

I7/2011 art.7.23.6.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007, la localurile de 

grădinițelor echipate cu centrale termice.. 

- Nu se asigură separarea de restul construcției a sălii de cazane aferente sistemului de încâlzire 

prin pereți și planșee cu rezistența la foc de minim 1,30 ore, conform OMAI 163/2006 art.107 

lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.3.48, la Grădinița PP2. 

http://www.primaria-nadlac.ro/
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- Nu se asigură dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor 

electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2007 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la 

localul nr.1-Liceu. 

 

Au fost remediate următoarele deficiențe la normele de apărare împotriva incendiilor: 

- A fost efectuată verificarea ( măsurători priza de pămănt și sistemul de captare paratrăznet ) de 

catre firma NOVAC  I. IOAN P.F.A. Aut. ANRE gr. 2B, nr. 201812085 la toate instituțile  care 

aparțin Consiliului local, sau comandat indicatoare cu loc de adunare în caz de urgență și vor fi 

montate conform schiței, PLANUL DE EVACUARE. 

 

b) Deficienţe care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

 Una dintre principalele activităţi ale serviciului voluntar este „verificarea modului de aplicare a 

normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în 

sectorul de competenţă aşa cum prevede art.33 lit.b) din Legea nr.307/2006. 

 Unele dintre deficiențe la normele de apărare împotriva incendiilor au fost prezentate la lit.a) 

din prezentul raport. 

   Serviciul voluntar prin compartimentul de prevenire a incendiilor a desfășurat activități de 

prevenire a incendiilor în gospodăriile populației din localitate în perioada de toamnă, ca urmare a 

măsurilor stabilete pentru prevenirea răspândirii COVID-19 şi realizarea managementului consecinţelor, 

raportat la evoluţia situaţiei epidemiologice, serviciul voluntar nu a mai putut desfășura această activitate de a 

verifica și alte gospodări. 

 

1. Instituții publice: 

1.1. Primăria oraș Nădlac, Nota de control Nr.7273/16.11.2021. 

Deficienţe constatate: 

a) Nu sunt actualizate actele de autoritate în domeniul apărării împotriva incendiilor ( Organizarea apărării 

împotriva incendiilor la locul de muncă, Planul de evacuare a ) Legea 307/2006 art.19; 

b) Nu sunt montate indicatoare cu loc de adunare în caz de urgență. Primăria oraș Nădlac, Bibliooteca oraș 

Nădlac , Casa de cultură, Sala de sport-Club sportiv Victoria Nădlac, Sediu SVSU-Remiza PSI, Poliția 

Locală, Smurd, Primăria  II ( serviciu buget), Centru de zi de îngrijire a copiilor din orașul Nădlac. 

c) Nu sa putut prezenta registru cu evidențele de verificare a sistemelor de detectare a fumului, la 

Biblioteca orșului Nădlac, și de la archiva Primăriei orașului Nădlac 

d) Nu sa putut prezenta tematica anuală, și graficul de instruire a salariaților primăriei în domeniul 

prevenirii și stingerii incendiilor și protecției civile. 

e) Periodicitatea instructajelor, zilele în care se execută, pe locurile de muncă și categori de salariați, nu 

este stabilită prin dispoziție,  

f) Intervalul de tuimp între două instructajeperiodice, care se stabilesc de conducerea instituției publice, nu 

este stabilit prin dispoziție,  

g) Nu s-a efectuat verificarea asupra nivelului de însușire și cunoaștere a problematicii, de la 

instructajul periodic, care se efectuează anual la personalul angajat. 

h) Unele documente privind organizarea instruirii salariaților în domeniul prevenirii și singerii 

incendiilor nu sunt acualizate. 

i) Nu sa efectuat verificarea la sistemul de captare a descărcărilor electrice la obiectivele 

Primaria Oraș Nădlac, Sala De Sport, și bloc ANL. 
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2. La gospodăriile populației 

- Personalul serviciului voluntar a efectuat prevenirea la gospodările cetățenilor pe strada, Vasile 

Goldiș, Mihai Cogălniceanu, Mureș, Digului unde au fost verificate un Nr.77 gospodării. Din cauza 

măsurilor stabilite pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19 și pentru protecția personalului  

servicuiului voluntar pentru situații de urgență nu sa mai putut continua prevenirea la gospodările 

cetățenilor  

c) Concluzii privind activitatea de instruire şi pregătire a personalului: 

- Pregătirea personalului serviciului voluntar  s-a desfășurat conform programului anual în perioada 

cînd sa putut, însă din cauza măsurilor stabilite pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19 și 

pentru protecția personalului  servicuiului voluntar pentru situații de urgență aceste pregătiri au fost 

oprite pentru o perioadă. 

 

- Instructajul periodic în domeniul situaţiilor de urgenţă al personalul angajat  nu s-a desfăşurat. 

- În această perioadă SVSU a desfășurat exerciţii la sala de sport  de alarmare, evacuare şi stingere în 

caz de incendiu cu respectaea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului. 

d) Relaţii cu terţii privind apărarea împotriva incendiilor. 

   În această perioadă nu s-au desfăşurat relaţii cu terţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

e) Asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva 

incendiilor. 

   Serviciul voluntar pentru situații de urgență sa mutat în noul sediu de pe strada George Enescu Nr. 85 

cu ambele autospeciale din dotarea serviciului de pompieri, ele sunt parcate in noua remiza care are 

temperatura constantă de 18 Grade, care este asigurata de reteaua termică a orașului, noua remiză este 

asigurata cu sistem de evacuare a gazelor arse, în noua remiza sa mai facut in regie proprie și un grup 

sanitar care este necesar pentru voluntari. Și a fost racordat la rețeaua de canalizare a orașului, sa 

realizat montarea hidrantului suprateran în fața remizei care este necesar pentru alimentarea 

autospecialelor cu apă. La tehnica din totarea serviciului de pompieri sa efectuat reparația in servis a 

motoferastraului sthil, la care sa mai achizitionat o lama și un lanț de taiere, s-a efectuat reparația la 

motopompa Oleo-mac FS45TL la care sa achiziționat o turbină nouă   

- La autospecila de stins icendii IVECO a fost reparată sirena, sa mai realizat reparația a sistemului 

amestecător de linie care este un sistem electronic special al acestei autospeciale care se folosește la 

utilizarea spumei din bazinul autospecialei care il are în dotare.  

- S-a realizat ungerea şi gresarea la toate autospeciale din dotare. 

- Sau mai primit in dotare 2 bucăți atomizor de la primărie.  

 

f) Eficienţa activităţii desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva 

incendiilor. 

 - Activitatea de informare şi de prevenire a incendiilor pentru cetăţeni privind respectarea 

normelor de apărare împotriva incendiilor la nivelul localității s-a desfăşurat prin afișare pe afișierele 

din orașul Nădlac prin corespondență poștală, la asociațiile agricole care î-și desfășoară activitatea  pe 

raza UAT Nădlac Și tot odată au fost postate și pe saitul NT-TV la fel sa făcut afișarea și informarea 

cetațenilor orașului Nădlac prevenirea cu ocazia perioadei de iarnă prin afișare pe avizierele din oraș și 

postate pe NT-TV. 

În data de 13 Septembrie a fost ziua porților deschise, unde a fost prezentată tehnica din dotarea 

serviciului voluntar pentru situații de urgența, ne-au vizitat copii din scoli și grădinițe,  

 Prevenirea s-a mai efectuat la casa de cultură cu ocazia adunărilor unde a avut loc piese de 

teatru, ședința organizată de PNL, și ședinței cu profesorii. 

În privinţa  cauzelor care au generat situațiile de urgență acestea sunt prezentate în Anexa nr.1. la 

prezentul raport.  
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g) Propuneri de măsuri pentru remedierea neregulilor la normele de apărare împotriva 

incendiilor.  

Pentru remedierea neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate şi prezentate în 

prezentul raport propun luarea următoarelor măsuri pentru înlăturarea deficienţelor: 

 

 
Nr. 

Crt. 

Deficienţe/Nereguli/Activităţi Propuneri de măsuri pentru 

îndepărtarea deficienţelor la 

normele de apărare împotriva 

incendiilor 

Termen 

de 

realizare 

Răspunde  

2 NU există autorizația de 

securitate la incendiu potrivit 

art. 30(1) din Legea 307/2006 

la obiectivul Grădinița din 

str. Ivan Bujna; 

Obținerea autorizației de 

securitate la incendiu 

potrivit art. 30(1) din Legea 

307/2006 la obiectivul 

Grădinița din str. Ivan 

Bujna; 

30.06.2022 -Proprietarul 

obiectivului. 

 

 

3 Nu se asigură dotarea cu 

iluminat pentru evacuare (în 

clădiri civile cu peste 50 

persoane și toalete cu 

suprafața mai mare de 8 mp., 

conform I7/2011, art.7.23.7.1 

coroborat cu art.108 alin.(1) 

din OMAI 163/2007., la 

Liceu. 

Asigurarea dotării cu 

iluminat pentru evacuare (în 

clădiri civile cu peste 50 

persoane și toalete cu 

suprafața mai mare de 8 

mp., conform I7/2011, 

art.7.23.7.1 coroborat cu 

art.108 alin.(1) din OMAI 

163/2007., la Liceu. 

30.06.2022 -Director   

4 Nu se asigură dotarea cu 

iluminat pentru intervenție 

(în încăperile centralelor 

termice) conform I7/2011 

art.7.23.6.1 coroborat cu 

art.108 alin.(1) din OMAI 

163/2007, la obiective cu 

centrale termice. 

Asigurarea dotarii cu 

iluminat pentru intervenție 

(în încăperile centralelor 

termice) conform I7/2011 

art.7.23.6.1 coroborat cu 

art.108 alin.(1) din OMAI 

163/2007. 

30.06.2022 -Director   

5 Nu se asigură separarea de 

restul construcției a sălii de 

cazane eferente sistemului de 

încâlzire prin pereți și planșee 

cu rezistența la foc de minim 

1,30 ore, conform OMAI 

163/2006 art.107 lit.a) 

coroborat cu P118/1999 

art.2.3.48, la Grădinița PP2. 

 

Asigurarea separării de 

restul construcției a sălii de 

cazane eferente sistemului 

de încâlzire prin pereți și 

planșee cu rezistența la foc 

de minim 1,30 ore, conform 

OMAI 163/2006 art.107 

lit.a) coroborat cu 

P118/1999 art.2.3.48, la 

Grădinița PP2. 

30.06.2022 -Director   

6 În dreptul ușilor pragurile au 

înâlțimea mai mare de 2,5 cm 

(OMAI nr.163/2007 art.107 

lit.a) coroborat cu 

P118/19999 art.2.6.18, la 

Grădinița PP1. 

Soluționarea situației 

pragurilor care au înâlțimea 

mai mare de 2,5 cm (OMAI 

nr.163/2007 art.107 lit.a) 

coroborat cu P118/19999 

art.2.6.18, la Grădinița PP1. 

 

30.06.2022 -Director   
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7 Nu se asigură dotarea clădirii 

cu sisteme de captare și 

scurgere la pământ a 

descărcărilor electrice 

conform I7/2, OMAI 

nr.163/2007 art.83 alin.(2) 

coroborat cu 011 art.6.2.2.6., 

la localul nr.1-Liceu. 

Dotarea clădirii cu sisteme 

de captare și scurgere la 

pământ a descărcărilor 

electrice conform I7/2, 

OMAI nr.163/2007 art.83 

alin.(2) coroborat cu 011 

art.6.2.2.6., la localul nr.1-

Liceu. 

30.06.2022 -Director   

8 Nu se realizează verificarea 

sistemelor de detectare a 

fumului, la Biblioteca orșului 

Nădlac, și de la archiva 

Primăriei orașului Nădlac. 

Realizarea verificarii și 

întreținerii sistemelor de 

detectare a fumului, la 

Biblioteca orșului Nădlac, și 

de la archiva Primăriei 

orașului Nădlac conform 

Contractului de prestări 

servicii. 

31.01.2022 -Primar Ioan Radu-

Mărginean 

 

 

9 Nu sunt actualizate actele de 

autoritate în domeniul 

apărării împotriva incendiilor  

Organizarea apărării 

împotriva incendiilor la locul 

de muncă Legea 307/2006 

art.19; 

 

Actualizarea actelelor de 

autoritate în domeniul 

apărării împotriva potrivit 

prevederilor Legii 

307/2006. 

31.01.2022 -Personalul 

responsabil desemnat 

privind apărărarea 

împotriva 

incendiilor. 

 

10 Unele documente privind 

organizarea, resposabilitățile 

și privind instruirea 

salariaților în domeniul 

prevenirii și singerii 

incendiilor nu sunt 

acualizate și nu sunt stabilite 

potrivit dispozițiilor Ordin 

712/2005 

Actualizarea organizării, 

stabilirea responsabilităților 

privind instruirea salariaților 

în domeniul prevenirii și 

singerii incendiilor și 

protecției civile potrivit 

prevederilor Ordin 

712/2005. 

31.01.2022 -Primar Ioan Radu-

Mărginean 

 

 

11 Nu s-a realizat în totalitate 

repunerea în funcțiune a 

hidranților stradali din 

localitate care nu se pot 

utiliza pentru alimentarea 

autospecialelor de stins 

incendii, potrivit art. 13 lit.b) 

din Legea nr.307/2006 

Din 238 hidranți utilizabili 

sunt doar 194. Nefuncționali 

44 hidranți 

Realizarea în totalitate a 

lucrărilor de repunere în 

funcțiune a hidranților 

stradali din localitate care 

nu se pot utiliza pentru 

alimentarea autospecialelor 

de stins incendii. 

30.06.2022 -Consiliul local ; 

Primar Mărginean- 

Ioan Radu 

-Comp. 

Administrarea 

Patrimoniului Local 
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 Prezentul raport s-a întocmit pentru prezentarea activităţii de prevenire a incendiilor, a 

constatărilor rezultate în timpul acestor activităţi desfăşurate de serviciului voluntar în semestrul II. al 

anului 2021 (01.07.2020-23.12.2021), potrivit prevederilor, Legea nr.307/2006 şi ale Ordinului 

160/2007.  

 

Raportul se înaintează Consiliului local Nădlac pentru analiză, dezbatere şi pentru stabilirea  

măsurilor de remediere a deficienţelor în urma propunerilor făcute în  raport.  

 

Data: 30.12.2021           

 

       Întocmit    

      Șef SVSU 

    Slavko Dușan  
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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.8140. din. 30.12.2021 

 

 

         Către, 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE DE EVALUARE 

a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul oraşului Nădlac pe  

semestrul II. al anului 2021  

 

 În conformitate cu prevederile art.13 lit.i) din Legea nr.307/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare se înaintează Consiliului local al oraşului Nădlac prezentul Raport de 

evaluare şi analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ 

teritoriale a oraşului Nădlac spre dezbatere şi pentru luarea măsurilor de optimizare a  capacităţii de 

apărare împotriva incendiilor, care se impun, potrivit art.14 lit.e) şi lit.f) din Norme generale de 

apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordin 163/2007. 

Apărarea împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ teritoriale a oraşului Nădlac 

se realizează prin structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor existente, acestea 

fiind serviciul voluntar care are în structură personal angajat în număr de 6 şi personal voluntar în 

număr de 20 la data prezentului raport, precum prin un cadrul tehnic psi. 

1.1.Activitatea de apărare împotriva incendiilor  

a) Implementarea noilor prevederi legale 

Stadiul îndeplinirii prevederilor HCL nr.79 din 28.07.2020 privind aprobarea măsurilor pentru 

remedierea deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor la nivelul oraşului Nădlac,este 

următorul: 

 Nu au fost remediate deficiențele: 

-  Nu s-a obținut autorizaţia de securitate la incendiu la obiectivul Localul de școală Grădinița 

din str.Ivan Bujna 3-5. 

- Potrivit art. 13 lit.b) din Legea nr.307/2006 nu s-a realizat în totalitate repunerea în 

funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu sunt utilizabili pentru alimentarea 

autospecialelor de stins incendii. 

- Nu se asigură dotarea cu iluminat pentru evacuare (în clădiri civile cu peste 50 persoane și 

toalete cu suprafața mai mare de 8 mp., conform I7/2011, art.7.23.7.1 coroborat cu art.108 

alin.(1) din OMAI 163/2007., la Liceu. 

- Nu se asigură dotarea cu iluminat pentru intervenție (în încăperile centralelor termice) 

conform I7/2011 art.7.23.6.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007. 

- Nu se asigură separarea de restul construcției a sălii de cazane aferente sistemului de 

încâlzire prin pereți și planșee cu rezistența la foc de minim 1,30 ore, conform OMAI 

163/2006 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.3.48, la Grădinița PP2. 

- Nu se asigură dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor 

electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2007 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la 

localul nr.1-Liceu. 

mailto:office@primaria-nadlac.ro
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Au fost remediate următoarele deficiențe la normele de apărare împotriva incendiilor: 

- A fost efectuată verificarea ( măsurători priza de pămănt și sistemul de captare paratrăznet ) 

de catre firma NOVAC  I. IOAN P.F.A. Aut. ANRE gr. 2B, nr. 201812085 la toate 

instituțile  care aparțin Consiliului local, sau comandat indicatoare cu loc de adunare în caz 

de urgență și vor fi montate conform schiței, PLANUL DE EVACUARE. 

 

b) Concluzii privind activitatea de instruire şi pregătire a personalului: 

- Pregătirea personalului serviciului voluntar s-a desfăşurat  conform programului căt timp am fost 

in zona verde. Din cauza măsurilor stabilite pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19 și 

pentru protecția personalului aceste pregătiri un s-au mai putut efectua.  

- Instructajul periodic în domeniul situaţiilor de urgenţă al personalul angajat a Primăriei orașului 

Nădlac nu s-a desfăşurat. 

c) Relaţii cu terţii privind apărarea împotriva incendiilor 

 În această perioadă nu s-au desfăşurat relaţii cu terţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

d)Asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva 

incendiilor 

- Sa realizat reparația la motoferestrău Stihl la care sa mai achiziționat de  rezervă o lamă și un lanț 

de tăiere, sa efectuat reparația motopompei Oleo-mac FS45TL inlocuirea turbinei  

- La autospecila de stins icendii IVECO a fost reparată sirena, sa mai realizat reparația la pompa de 

amestec a spumei care o are în dotare 

- Sau primit 2 bucăți atomizor din partea primăriei.  

- S-a realizat ungerea şi gresarea la toate autospeciale din dotare. 

e) Eficienţa activităţii desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva 

incendiilor 

- Activitatea de informare şi de prevenire a incendiilor pentru cetăţeni privind respectarea normelor 

de  prevenire a incendiilor s-au realizat următoarele : Personalul serviciului voluntar a efectuat 

prevenirea la gospodările cetățenilor pe strada, Vasile Goldiș, Mihai Cogălniceanu, Mureș, Digului 

unde au fost verificate un Nr.77 gospodării. Din cauza măsurilor stabilite pentru prevenirea 

răspândirii virusului COVID-19 și pentru protecția personalului  servicuiului voluntar pentru situații de 

urgență nu sa mai putut continua prevenirea la gospodările cetățenilor  

 

2. Elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidenţelor specifice privind apărarea 

împotriva incendiilor. 

- În semestrul II al anului 2021 au fost întocmite:  Rapoarte de intervenţie pentru situaţii de urgenţă 

și Note de control, procese verbale privind desfășurarea exercițiilor de către SVSU Nădlac, rapoarte 

privind activități de prevenire a incendiilor. 

 

3. Organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă. 

 La locurile de muncă a Primăriei orașului Nădlac, a Serviciului Public Comunitar de Evidență 

Informatizată a Populației, Casa de Cultură la Biblioteca oraşului Nădlac, Centrul de zi Nădlac din 

subordinea consiliului local, documentele de „Organizare a apărării împotriva incendiilor” nu sunt 

actualizate, iar instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă nu se realizează potrivit 

prevederilor Ordin 712/2005.. 

4. Planificarea şi executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi 

înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor.  

- În semestru al II-lea al anului 2021 a fost realizate controle proprii în instituţiile din subordinea 

Consiliului local. 
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5. Îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, 

prevăzute de actele normative în vigoare. 

-   Serviciul voluntar pentru situații de urgența îndeplineste criteri conform Ordin nr.75 din 2019  

este avizat, Tip V3 și are avizul sectorului de competență Tip V3 

-    Planul de apărare înpotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase a fost 

avizat 

 Pregătirea personalului serviciului voluntar sa efectuat in perioada cînd am fost în zona verde. În 

perioada stării de alertă,  din cauza măsurilor stabilite pentru prevenirea răspândirii virusului 

COVID-19 și pentru protecția personalului pînă la sfărsitul luni Noiembrie în luna Decembrie am 

reinceput sa facem pregătiri cu personalul serviciului voluntar conform Programului. 

- Instructajul periodic în domeniul situaţiilor de urgenţă al personalul angajat la Primăria orașului 

Nădlac  nu s-a desfăşurat 

- În această perioadă SVSU a avut 2 aplicați care sau desfășurat la sala de sport în perioada când am 

fost în zona verde și nu au fost restricți. 

6. Realizarea unui sistem operativ de observare şi anunţare a incendiului, precum şi de 

alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment.  

La nivelul oraşului anunţarea incendiilor se face telefonic direct la numărul de telefon de serviciu al 

SVSU și telefonul de serviciu al șefului serviciului. Cel mai utilizat mod de alarmare a serviciului 

voluntar în cazul situaţiilor de urgenţă se realizează prin Dispeceratul sistemului integrat de 

alarmare judeţean, prin numărul unic de urgenţă 112, care la sesizarea situației de urgență 

alarmează SVSU Nădlac. 

7. Analiza incendiilor produse în semestrul II. a anului 2021, desprinderea concluziilor şi 

stabilirea împrejurărilor şi a factorilor determinanţi, precum şi unor măsuri conforme cu 

realitatea.  

Serviciului voluntar a intervenit în perioada semestrului II la 24 situaţii de urgenţă. Situaţia 

intervenţiilor este prezentată în anexa 1 la prezentul raport. În comparaţie cu numărul intervenţiilor 

din semestrul I. al anului 2021 serviciul voluntar a participat cu 4 intervenții mai mult.  

 Cauzele care au determinate producerea incendiilor au fost următoarele: fumatul în loc 

nepermis, scurt circuit electric, efectut termic-ţigara, acţiunea intenţionată,  

8.1. Desfăşurarea activităţii de informare privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi 

măsurilor de apărare a incendiilor. 

 Activitatea de informare a persoanelor fizice și juridice s-a desfășurat prin afișarea 

documentelor informative de prevenire a incendiilor prin documente preventive care au fost postate 

pe siteul Primăriei. NT-TV și afișele din Oraș 

8.2. Soluţionarea petiţiilor 

În semestrul al doilea al anului 2021  a fost depusă la Primăria orașului Nădlac o plângere privind 

problematica apărării împotriva incendiilor de către DL. MOȚ VASILE, plăngerea a fost 

soluționată de către Secretar General Gros Alexandru, iar răspunsul a fost înaintat 

petentului. 

8. 3. Analiza periodică a capacităţii de apărare împotriva incendiilor. 

Capacitatea de intervenţie în situaţii de urgenţă a formaţiei de intervenţie al serviciului 

voluntar este asigurată prin dotarea serviciului cu mijloace de intervenție, accesorii, echipamente de 

protecție și prin încadrarea cu personal a structurilor de intervenție și prin prevenirea de specialitate 

a acestuia. 

Pregătirea personalului angajat cât şi celui voluntar este de asemenea foarte importantă,  

pentru cunoaşterea problematicii tehnico organizatorice atât celei teoretice cât şi a celei practice, 

precum și pentru cunoaşterea accesoriilor din dotare, deoarece tipologia  situaţiilor de urgenţă în 
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ultimii ani este tot mai diversificată, pompierii se confruntă cu varietate a cauzelor producerii 

incendiilor, cu multitudinea mijloacelor care pot iniţia incendiile la nivelul localităţii.  

În același context pentru realizarea și organizarea apărării împotriva incendiilor la nivelul 

unităţii administrativ teritorile, fiecare conducător de unitate are obligaţia să stabilească prin 

documente scrise organizarea apărării împotriva incendiilor în unitatea sa, realizarea dotării, 

utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor, pentru a 

realiza capacitatea de apărare împotriva incendiilor, potrivit art.19 din Legea nr.307/2006. Serviciul 

voluntar prin personalul său de specialitate acordă celor interesaţi  informaţii de specialitate în 

domeniul apărării împotriva incendiilor. 

f) Propuneri de măsuri pentru remedierea neregulilor / deficienţelor pentru realizarea 

capacităţii de apărare împotriva incendiilor 

Având în vedere aspectele prezentate în acest raport, pentru menținerea capacităţii de apărare 

împotriva incendiilor se impune întreținerea mijloacelor de intervenție, a acesoriilor și a tururor 

materialelor din dotarea SVSU. 

În privinţa prevenirii apariţiei incendiilor şi asigurării capacităţii de apărare împotriva 

incendiilor în unităţile care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul administrativ al localităţii este 

necesar ca, conducătorii acestora să respecte obligaţiile stabilite prin actele normative în domeniul 

apărării împotriva incendiilor, în vigoare și să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor 

aduse la cunoștiință prin mijloace de informare. 

În realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor se impune refacerea rețelei de 

hidranți stradali al localității, deoarece o parte din cei 238 de hidranți stradali  nu pot fi utilizați doar 

194 pentru alimentarea cu apă a autospecialelor de stingere a incendiilor 44 de hidranți nu se pot 

utiliza.  De asemenea pentru îmbunătățirea rețelei de hidranți al localității este necesar înlocuirea 

hidranților defecți cu hidranți supraterani, care sunt mai vizibili și mai practici de utilizat. 

Prezentul raport a fost întocmit pentru analiza capacităţii de apărare împotriva incendiilor şi 

pentru alte situaţii de urgenţă la nivelul oraşului Nădlac în perioada semestrului II. 2021, iar potrivit 

dispoziţiilor actelor normative, acesta se înaintează consiliului local spre dezbatere în vederea 

stabilirii măsurilor de remediere a deficienţelor şi de realizare a capacităţii de apărare împotriva 

incendiilor, pentru ca serviciul voluntar să aibă capacitatea organizatorică, tehnică şi încadrarea cu 

personal necesară intervenţiei în situaţii de urgenţă.   

     

Măsuri pentru remedierea deficienţelor şi pentru realizarea capacităţii de apărare împotriva 

incendiilor la nivelul localităţii 

 
Nr

. 

Cr

t. 

Deficienţe/Nereguli/Activităţi Propuneri de măsuri pentru 

îndepărtarea deficienţelor la 

normele de apărare împotriva 

incendiilor 

Termen 

de 

realizar

e 

Răspunde 

2 NU există autorizația de 

securitate la incendiu 

potrivit art. 30(1) din Legea 

307/2006 la obiectivul 

Grădinița din str. Ivan 

Bujna; 

Obținerea autorizației de 

securitate la incendiu 

potrivit art. 30(1) din 

Legea 307/2006 la 

obiectivul Grădinița din 

str. Ivan Bujna; 

30.06.202
2 

-Proprietarul 

obiectivului. 

-Serviciul Urbanism 

3 Nu se asigură dotarea cu 

iluminat pentru evacuare 

(în clădiri civile cu peste 50 

persoane și toalete cu 

Asigurarea dotării cu 

iluminat pentru evacuare 

(în clădiri civile cu peste 

50 persoane și toalete cu 

30.06.202
2 

-Director  
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suprafața mai mare de 8 

mp., conform I7/2011, 

art.7.23.7.1 coroborat cu 

art.108 alin.(1) din OMAI 

163/2007., la Liceu. 

suprafața mai mare de 8 

mp., conform I7/2011, 

art.7.23.7.1 coroborat cu 

art.108 alin.(1) din OMAI 

163/2007., la Liceu. 

4 Nu se asigură dotarea cu 

iluminat pentru intervenție 

(în încăperile centralelor 

termice) conform I7/2011 

art.7.23.6.1 coroborat cu 

art.108 alin.(1) din OMAI 

163/2007, la obiective cu 

centrale termice. 

Asigurarea dotarii cu 

iluminat pentru intervenție 

(în încăperile centralelor 

termice) conform I7/2011 

art.7.23.6.1 coroborat cu 

art.108 alin.(1) din OMAI 

163/2007. 

30.06.202
2 

-Director  

5 Nu se asigură separarea de 

restul construcției a sălii de 

cazane eferente sistemului 

de încâlzire prin pereți și 

planșee cu rezistența la foc 

de minim 1,30 ore, conform 

OMAI 163/2006 art.107 

lit.a) coroborat cu 

P118/1999 art.2.3.48, la 

Grădinița PP2. 

 

Asigurarea separării de 

restul construcției a sălii 

de cazane eferente 

sistemului de încâlzire 

prin pereți și planșee cu 

rezistența la foc de minim 

1,30 ore, conform OMAI 

163/2006 art.107 lit.a) 

coroborat cu P118/1999 

art.2.3.48, la Grădinița 

PP2. 

30.06.202
2 

-Director  

6 În dreptul ușilor pragurile 

au înâlțimea mai mare de 

2,5 cm (OMAI nr.163/2007 

art.107 lit.a) coroborat cu 

P118/19999 art.2.6.18, la 

Grădinița PP1. 

Soluționarea situației 

pragurilor care au 

înâlțimea mai mare de 2,5 

cm (OMAI nr.163/2007 

art.107 lit.a) coroborat cu 

P118/19999 art.2.6.18, la 

Grădinița PP1. 

30.06.202
2 

-Director  

7 Nu se asigură dotarea 

clădirii cu sisteme de 

captare și scurgere la 

pământ a descărcărilor 

electrice conform I7/2, 

OMAI nr.163/2007 art.83 

alin.(2) coroborat cu 011 

art.6.2.2.6., la localul nr.1-

Liceu. 

Dotarea clădirii cu sisteme 

de captare și scurgere la 

pământ a descărcărilor 

electrice conform I7/2, 

OMAI nr.163/2007 art.83 

alin.(2) coroborat cu 011 

art.6.2.2.6., la localul nr.1-

Liceu. 

30.06.202

2 
-Director  

8 Nu s-a realizat în totalitate 

repunerea în funcțiune a 

hidranților stradali din 

localitate care nu se pot 

utiliza pentru alimentarea 

autospecialelor de stins 

incendii, potrivit art. 13 

Realizarea în totalitate a 

lucrărilor de repunere în 

funcțiune a hidranților 

stradali din localitate care 

nu se pot utiliza pentru 

alimentarea 

autospecialelor de stins 

31.12.202
2 

-Consiliul local ; 

-Primar  Ioan Radu-

Mărginean 

-Comp. 

Administrarea 
Patrimoniului Local 
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lit.b) din Legea nr.307/2006 

Din 238 hidranți utilizabili 

sunt utilizabili doar 194. 

incendii. 

 

 

Data: 30.12.2021                                        Întocmit 

                                                                                             Șef  SVSU 

                                                                                              Slavko Dușan 
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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.8160 din.30.12.2021 

 

  Către, 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDAC 

 

 

RAPORT  

de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor  

în anul 2021 

 
Raportul privind analiza dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor a Primăriei 

oraşului Nădlac, ale serviciilor şi instituţiilor din subordinea sa,  a fost întocmit în conformitate cu 

prevederile art.14 lit.m) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare 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 2020, din propunerile prezentate pentru dotarea cu mijloace de apărare 

împotriva incendiilor la Primăria oraşului Nădlac, la serviciile şi instituţiile din subordinea 

Consiliului local Nădlac, au fost realizate umătoarele:  

a) S-a asigurat verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiior 

cu personal atestat, potrivit art. 19 lit.l) din Legea nr.307/2006. 

b) Sau primit în dotare 2 bucăți atomizor de la Primărie care sunt foarte eficiente la stigerea 

incendilor de vegetație uscată și miriști. 

    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 anumiţi factori şi anume de: calitatea/performanţele 

tehnice/ ale utilajelor şi mijloacelor de intervenţie avute la dispoziţie și de factorul uman avut la 

dispoziţie. Forţa de acţiune a formaţiei de intervenţie este dată de mijloace de intervenţie avute în 

dotare, de nivelul performanţelor tehnice ale acestora, de alte echipamente şi accesorii din dotare. 

Aceşti factori concură la realizarea criteriului de performanţă la intervenţii în situaţii de urgenţă a 

serviciului voluntar „  timpul de răspuns”, cu mijloacele pentru intervenţie disponibile - 

autospeciale psi, timpii obţinuţi depind direct de performanţele tehnice ale acestora, viteza de 

deplasare a autospecialor, de acestea depinde menţinerea operativităţii optime a serviciului voluntar 

pe tot parcursul anului 

 Factorul uman este deosebit de important. Existenţa personalului atestat, profesionalismul 

acestuia, permanenta pregătire de specialitate a acestuia este importantă. Pe lângă pregătirea 

teoretică lunară a pompierilor s-au organizat şi desfăşurat exerciţii de alarmare, evacuare şi stingere 

la sala de sport în cazul incendiilor în unităţi şi instituţii din localitate. De asemenea eficienţa 

intervenţiei în caz incendiu depinde şi de asigurarea alimentării cu apă a autospecialelor de stins 

incendii de la reţeaua de hidranţi stradali a localităţii. În privința funcționalității hidranților exteriori 
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situația nu a fost remediată, deoarece din cei 238 de hidranți 44 nu pot fi utilizați din diferite cauze. 

Din situaţia actuală a dispunerii hidranţilor stradali este de menţionat și faptul că sunt porţiuni din 

străzi unde nu se asigură posibilitatea alimentării cu apă de la hidranţi.  

În vederea asigurării capacităţii de apărare împotriva incendiilor se impune: 

 Menținerea încadrarea și dotarea serviciului voluntar la nivelul criteriilor prevăzute în Ordin 

75/2019. 

 menţinerea în perfectă stare de funcţionare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor 

aflate în dotare. 

 menţinerea dotării cu mijloace de intervenţie aşa cum este prevăzut în planurile de 

intervenţie pentru stingerea incendiilor existente şi scenarii de securitate la incendii ale 

instituțiilor și serviciilor din subordinea consiliului local.  

 continuarea extinderii sistemului de alimentare cu apă- reţela de hidranţi stradali.  

 În privinţa tipului de hidranţi stradali propunem ca în viitor reţeaua de apă să fie prevăzută 

cu hidranţi supratereni, aceştia sunt mai uşor vizibili atât iarna precum şi pe timp de 

noapte. 

 -completarea încadrării și dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor, cu 

echipamente, accesorii pentru stingerea incenmdiilor, utilaje şi întreţinerea tehnicii de luptă 

din  datorate în special, astfel: 

 

Nr. 

Crt. 

Utilizator Mijloace de apărare împotriva 

incendiilor, echipamente, accesorii 

Necesar Termen de 

realizare 

 
1 Serviciul voluntar 

SVSU 

Menținerea dotării serviciului voluntar 

potrivit criteriilor din Ordin nr.75/2019 

Conform 

Ordin 
75/2019 

Permanent 

 Întreţinerea şi repararea tehnicii de 

intervenţie din dorare 

Conform 

Ordin 

75/2019 

Permanent 

Participarea personalului serviciului 

voluntar la pregătirea de specialitate și la 

cursuri de perfecționare 

Conform 

Ordin 

75/2019 

Permanent 

 
 la nivelul unităţilor economice din localitate, fiecare conducător de unitate are obligaţia să 

asigure dotarea, utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare 

împotriva incendiilor, să stabilească modul de organizare a apărării împotriva incendiilor 

pentru a realiza capacitatea de apărare împotriva incendiilor, potrivit art.19 din Legea nr.307 

/ 2006, să asigure identificarea, evaluarea  şi implementarea măsurilor de apărare împotriva 

incendiilor, să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute 

de legislația în vigoare, şi să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării 

acestora. 

 În conformitate cu prevederile art.13 lit.f) din Legea nr.307/2006 se impune cuprinderea în 

bugetul local a sumelor necesare pentru încadrarea și dotarea cu mijloace de apărare împotriva 

incendiilor, respectarea criteriilor de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar în scopul 

îndeplinirii atribuţiilor serviciului voluntar, care se aprobă de către Consiliul local Nădlac.  

 
                                    

  PRIMAR                               Întocmit 

   Ioan Radu-Mărginean                      Șef seerviciu SVSU  

                                                                                                            Slavko Dușan 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC 

315500 – oraş Nădlac, str.1 Decembrie nr.24, tel 0257/474345, fax 0257/473300 
e-mail:office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro 

                       

Nr. 8170 din. 30.12.2021                                                                                                          Aprobat 

                                                               Primar 
              Ioan Radu-Mărginean 

 

 

   Către, 

PRIMARUL ORAŞULUI NĂDLAC 

Domnul Mărginean Ioan-Radu 

 

RAPORT 

          Privind rezultatul controlului pentru respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor efectuat 

în  gospodării ale  populaţiei oraşului Nădlac, și al clădirilor aparținătoare consiliului local Nădlac în 

perioada de toamnă luna, Octombrie, Noiembrie 2021 

 

 Având în vedere:- prevederile art.15 din Ordinul nr.160/2007 pentru aprobarea Regulamentului 

de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă 

prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; 

           - Hotărârea nr.573 din 06.06.2007 privind stabilirea contravenţiilor la normele de prevenire şi 

stingere a incendiilor; 

 Rezultatul controlului efectuat în gospodăriile populaţiei şi unităţile Consiliului Local Nădlac în 

lunile Octombrie, Noiembrie se prezintă astfel: 

1. Instituții publice: 

1.1. Primăria oraș Nădlac, Nota de control Nr.7273/16.11.2021. 

Deficienţe constatate: 

a) Nu sunt actualizate actele de autoritate în domeniul apărării împotriva incendiilor ( Organizarea 

apărării împotriva incendiilor la locul de muncă, Planul de evacuare a ) Legea 207/2006 art.19; 

b) Nu sunt montate indicatoare cu loc de adunare în caz de urgență. Primăria oraș Nădlac, 

Bibliooteca oraș Nădlac , Casa de cultură, Sala de sport-Club sportiv Victoria Nădlac, Sediu 

SVSU-Remiza PSI, Poliția Locală, Smurd, Primăria  II ( serviciu buget), Centru de zi de îngrijire 

a copiilor din orașul Nădlac. 

c) Nu sa putut prezenta registrul cu evidențele de verificare a sistemelor de detectare a fumului, la 

Biblioteca orșului Nădlac, și de la archiva Primăriei orașului Nădlac. Între Primăria orașului 

Nădlac și SC. VISTEL SRL este încheiat un Contract de prestări servicii, dar prestatorul nu î-și 

îndeplinește obligațiile din contract, iar neverificarea sistemelor de detectare a fumului în cazul 

incendiului constituie contravenție la normele de apărare împotriva incendiilor. 

d) Nu sa putut prezenta tematica anuală, și graficul de instruire a salariaților primăriei în domeniul 

prevenirii și stingerii incendiilor și protecției civile. 

e) Periodicitatea instructajelor, zilele în care se execută, pe locurile de muncă și categori de salariați, 

nu este stabilită prin dispoziție,  

f) Intervalul de timp între două instructaje periodice, care se stabilesc de conducerea instituției 

publice, nu este stabilit prin dispoziție,  

g) Nu s-a efectuat verificarea asupra nivelului de însușire și cunoaștere a problematicii, de 

la instructajul periodic, care se efectuează anual la personalul angajat. 

http://www.primaria-nadlac.ro/
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h) Unele documente privind organizarea instruirii salariaților în domeniul prevenirii și 

singerii incendiilor nu sunt acualizate. 

i) Nu s-a efectuat verificarea la sistemul de captare a descărcărilor electrice la obiectivele 

Primaria Oraș Nădlac, Sala De Sport, și bloc ANL. 

 

2.La gospodăriile populaţiei: Au fost vizitate şi controlate privind modul de respectare a normelor şi 

regulilor de apărare împotriva incendiilor la 77 de gosporării aflate în străzile: Vasile Goldiș, Mihai 

Cogălniceanu, Mureș, Digului. În aceste gospodării au fost constatate un număr de  49 de deficenţe ce 

reprezintă 49%. 

Deficienţe constatate şi evidenţiate în carnetele de control pentru  gospădăriile populaţiei: 

a) Coş de fum necurăţat : 15 gospodării; 

b) Coș de fum defecte: 6 gospodării 

c) Instalați electrice inprovizate, conductori neizolați și cu defecțiuni: 20 gospodării. 

d) Corpuri de iluminat suspendate s-au neprotejate: 16 gospodării 

e) Depozitare în poduri a materialelor lemnoase, furaje, materiale combustibile: 1 gospodărie 

Aceaste deficienţe constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei 

conform HGR nr.537/2007 

a) Instalaţii electrice se exploatează cu defecţiuni sau improvizaţii:  36 gospodării. 

Aceaste deficienţe constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei conform 

HGR nr.537/2007. 

Măsuri pentru înlăturarea deficienţelor: 

a) În cazul deficiențelor constatate la obiectivele unde funcționează instituțiile publice propun 

aplicarea prevederilor legale care reglementează apărarea împotriva incendiilor, respectiv 

prevenirea și stingerea incendiilor, în vederea remedierii acestor deficiențe, iar celor care se fac 

vinovați de aceste fapte să se aplice sancțiuni prevăzute de acte normative. 

b) Proprietarilor gospodăriilor li s-au acordat termenele de 30-60 de zile pentru înlăturarea 

neregulilor constatate şi avertisment verbal.  

Prezentul Raport s-a încheiat în conformitate cu prevederile art.17 (5) din Ordin nr.160/2007 în vederea 

aplicării sancţiunilor contravenţionale, conform reglementărilor în vigoare. 

 

 

 

Data:30.12.2021       Întocmit 

                                Şef SVSU 

                                                                                                                   Slavko Dușan 



ROMÂNIA 
_____________________________________________________________________ 

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad 

e-mail : office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro  

 

 
Nr.120 din 07.01.2022 

 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

         IOAN RADU-Mărginean, primarul unităţii administrativ- teritoriale Nădlac, 

Având în vedere: 
- raport de specialitate  al SVSU Nădlac de evaluare a capacității de apărare 

împotriva incendiilor la nivelul oraşului Nădlac pe semestrul II al anului 2021, 

nr.8140/30.12.2021 

-Raport de analiză al SVSU Nădlac a activităţii de prevenire împotriva incendiilor 
şi a neregulilor  la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la 

controalele desfăşurate de Serviciul voluntar pentru situații de urgență în 

semestrul II al anului 2021, nr.8139/30.12.2021 

- Raport de analiză al SVSU Nădlac a dotării cu mijloace de apărare împotriva 

incendiilor în anul 2021, nr.8160/30.12.2021 

- Raport al SVSU Nădlac privind rezultatul controlului pentru respectarea normelor 
de apărare împotriva incendiilor efectuat în  gospodării ale  populaţiei oraşului 

Nădlac, și al clădirilor aparținătoare consiliului local Nădlac în perioada de toamnă 

luna, Octombrie, Noiembrie 2021, nr.8170/30.12.2021 

- prevederile art.13, lit.i), art.14 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, republicată, actualizată 

- prevederile art.18 din Regulament de planificare, organizare, desfăşurare a 

activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de servicii voluntare 

aprobat prin Ordinul nr.160/2007 

- prevederile art.153 din Ordinul nr.163/2007 privind aprobarea normelor generale 

de apărare împotriva incendiilor 

- prevederile Ordinului nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de 

performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a 

serviciilor private pentru situaţii de urgenţă 

- prevederile art.129(2), lit.d, (7), lit.h din Ordonanța de urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, actualizată 

 

PROPUN: 

 

 supunerea dezbaterii și stabilirea  măsurilor de remediere a deficiențelor la 

normele de apărare împotriva incendiilor și pentru realizarea capacității de apărare 
împotriva incendiilor și pentru alte situații de urgență la nivelul U.A.T Nădlac, în 

urma raportului întocmit de șeful Serviciului voluntar pentru situații de urgență 

mailto:office@primaria-nadlac.ro
http://www.primaria-nadlac.ro/


Nădlac, măsuri propuse în proiectului de hotărâre privind aprobarea măsurilor 

pentru remedierea deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor și altor 
situații de urgență constatate în perioada semestrului II. al anului 2021. 

 

 
 

Primar oraș Nădlac 

                                          Ioan Radu-Mărginean 
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