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RAPORT  
de analiză a activităţii de prevenire şi a neregulilor constatate, la controalele 

desfăşurate de serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, în semestrul  I 2018, în 
sectorul de competenţă.  

 
 În conformitate cu prevederile art.13 lit.i) din Legea nr.307/2006, art.151 din 
Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI nr.163/2007 şi ale 
art.18 din Regulamentul de planificare, organizare, desfăşurare a activităţii de prevenire a 
situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare, aprobate prin OMAI 160/2007, 
Ordin 89 / 18 iun. 2013, se înaintează spre dezbaterea Consiliului local al oraşului Pecica, 
prezentul Raport de analiză pentru apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii 
administrativ teritoriale a oraşului Pecica, pentru luarea măsurilor care se impun. 
Apărarea împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ teritoriale, se realizează 
prin structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, respectiv Serviciul  
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Pecica. 

a) Implementarea noilor prevederi legale. 
 - Au fost urmărite măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru 
domeniul public şi privat al oraşului Pecica conform Ordinului 106 din  31.01.2018 al 
Prefectului jud. Arad privind unele măsuri de prevenire şi combatere a incendiilor 
provocate de arderea vegetaţiei uscate. Extrase din aceste reguli au fost popularizate prin 
afişare pe avizierul Primăriei, prin cotidianul local ,,Anunţul tău,, şi comunicări scrise 
agricultorilor ce lucrează suprafeţe mari de teren. 
 b) Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite. 
 În semestrul I 2018, activitate foarte importantă a fost continuarea 
colaborării cu firma de proiectare pentru obţinerea autorizaţiilor  de securitate la 
incendiu, pentru toate clădirile aparţinătoare U.A.T. oraş Pecica (şcoli, grădiniţe, 
Căminul cultural, sălile de sport). 
            - Pe linie de instruire  a personalului angajat, cât şi a pompierilor voluntari, s-a 
efectuat o verificare a cunoştinţelor acumulate în orele de pregătire din lunile  precedente.                   
-  Controalele  la gospodăriile populaţiei combinate cu munca de prevenire, au avut efect, 
în numărul foarte mic de intervenţii ale pompierilor din Pecica. 



           c) Una dintre principalele atribuţii ale serviciului voluntar este „desfăşurarea de 
activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a 
măsurilor de apărare împotriva incendiilor”. În acest sens, Serviciul Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă al oraşului Pecica a desfăşurat activităţi de prevenire precum sunt: 

1. ) Transmiterea către cetăţeni,  prin pliante afişate in avizier sau locuri  
frecventate de cetăţeni (piaţă, spaţii comerciale), următoarele: 
- Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la grajduri, magazii şi alte 

dependinţe, locuinţe. 
- Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire la depozite de furaje, paie şi 

alte materiale combustibile; 
- Respectarea regulilor privind aprinderea focului în sursele de încălzire. 
- Respectarea normelor de construire a coşurilor pentru cazane cu încălzire 

centrală sau a altor surse de încălzire cu combustibil solid, faţă de 
acoperiş,grinzile din  planşeu, precum şi importanţa curăţirii hornurilor de la 
locuinţe. 

 
2 . În zona de competenţă a S.V.S.U Pecica, au fost identificate de pompierii 
voluntari, nereguli care, tratate cu indiferenţă puteau să producă incendii cu 
consecinţe greu de calculat. 
      Fermierii, au fost atenţionaţi de pericolul pe care un incendiu de vegetaţie 
uscată, provoacă mari pagube, inclusiv propagare  la vecinătăţi. 
3. Prevenirea şi supravegherea respectării măsurilor de apărare împotriva 

incendiilor, cu ocazia desfăşurării unor activităţi culturale, au fost supravegheate 
majoritatea evenimentele cuprinse în ,,Calendarul cultural anual, care au avut loc, în Piaţa 
oraşului , zona bazei sportive,  Căminul  Cultural. 

4. Prevenirea şi supravegherea activităţilor, ce se desfăşoară la slujbele 
religioase: - În noaptea de Înviere, 2 autospeciale pentru stingerea incendiilor cu echipaje 
de 4 pompieri voluntari, au supraveghiat evenimentul. 

5. Informarea persoanelor fizice şi juridice  privind măsurile speciale care se 
aplică pe timpul campaniei agricole de  recoltare a păioaselor.  

Activitetea de control cu caracter informativ, a fost efectuată de către un cadru 
tehnic, specialist în prevenire în persoana d-l ing. Stan Mihail din Serviciul Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă Pecica, la  asociaţiile agricole, exploataţii agricole organizate 
ca societăţi sau persoane fizice autorizate. 
 Cu această ocazie a fost înmânate pliante cu măsuri speciale de prevenire a situaţiilor de 
urgenţă, ce se aplică pe timpul campaniei agricole de vară. Programul de măsuri speciale 
pe timpul secetos care se aplică în zona administrativ – teritorială a oraşului Pecica şi 
cauzele care pot determina producerea incendiilor şi măsuri de prevenire a incendiilor în 
timpul folosirii combinelor de recoltat. Aceste măsuri au fost revizuite, afişate şi pe 
avizierul Primăriei la începutul campaniilor de recoltare. 

 În semestrul I 2018, s-a folosit, pentru comunicarea avertismentelor meteo 
transmise de ISJU Arad, telefonia mobilă şi prin mesaje s-au comunicat la toţi fermierii 
din localitatea Pecica.  

d) Concluzii din activitatea de pregătire şi instruire a personalului. 
Instruirea personalului serviciului voluntar s-a desfăşurat lunar. 
 e) Relaţiile cu terţii privind apărarea împotriva încendiilor. 



               În  semestrul I al anului 2018, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 
oraşului Pecica, a avut intervenţii în colaborare cu alte servicii voluntare pentru situaţii de 
urgenţă doar cînd a fost necesar de forţe suplimentare,  echipele  ISUJ Arad. Exemplu : 
accidente rutiere, de pe DN7 şi autostrada A1.              
               Pe tema prietenie şi schimb de experienţă, au avut loc vizite reciproce, între 
reprezentaţii serviciului S.V.S.U. Pecica , Pompierii din Bătania Ungaria . 
               În semestrul I 2018, legătură de prietenie cu pompierii din oraşul Groningen – 
Olanda, a contiuat menţinundu-se contactul prin e-mail. 

f) Asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare 
împotriva incendiilor. 
          In privinţa mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor este de amintit  
faptul că la autospecialele pentru stins incendii, s-au realizat verificările şi reparaţiile 
curente la sistemul de alimentare, frînare şi tracţiune.  
          Autospeciala ROMAN 8135, are probleme tehnice la sistemul de frânare şi este 
indisponibilizată pe o perioadă nedeterminată.    
 g) Eficienţa activităţii desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul 
apărării împotriva incendiilor. 
 În primul rând putem arăta că activitatea de prevenire a incendiilor a avut 
rezultate bune şi numărul de incendii s-a micşorat faţă de anii precedenţi. 
            Incendiile înregistrate care au fost la gospodării individuale  s-au datorat 
următoarelor cauze: neglijenţă, superficialitate, focul deschis-vegetaţie uscată, coş de fum 
necurăţat. Se mai poate adăuga şi intervenţiile la accidentele de circulaţie pe DN7 şi 
autostrada A 1. 
             Total, 19 intervenţii au fost, pe semestrul  I 2018 . 
  Activitatea de informare a persoanelor fizice şi juridice pentru cunoaşterea şi 
respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor prin afişare, publicare 
în ziar şi anunţare în zilele de piaţă desfăşurată de serviciul voluntar a avut eficienţă şi  în 
această perioadă. 
             Receptivitatea populaţiei la ce însemnă să nu se facă focul deschis, să nu aprindă 
vegetaţia uscată, să nu arunce ţigara aprinsă la întâmplare. 
 h) Propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii. 
  
Pentru îmbunătăţirea şi continuarea activităţii de apărare împotriva incendiilor se propune 
luarea de măsuri care să înlăture apariţia de  nereguli în funcţionarea S.V.S.U. Pecica 
  
Nr. 
Crt. 

Deficienţe/Activităţi Măsura pentru 
îndepărtarea 
deficienţei şi pentru 
îmbunătăţirea 
activităţii de apărare 
împotriva incendiilor 

Termen de 
realizare 

Răspunde 

1 Controale la 
gospodăriile populaţiei 

Reluarea controlului la 
gospodării, instituţii şi 
unităţi  
gospodăriile populaţiei. 

Semestrul  
II 2018 

Şef serviciu 
SVSU 
 şi specialiştii 
din 
compartimentul 



de prevenire 
2 Informarea persoanelor 

fizice şi juridice pentru 
cunoaşterea şi 
respectarea regulilor şi a 
măsurilor de apărare 
împotriva incendiilor. 

Afişare, anunţare în 
zilele de piaţă etc. 
 Publicare în cotidienele 
locale.  
 
 
 

Permanent Şef serviciu 
şi specialiştii 
din 
compartimentul 
de prevenire 

     
3 Revizia instalaţiilor de 

încălzire centrală 
Alocare fonduri şi 
contractarea lucrării. 

Trim III 
2018 

Şef serviciu 
SVSU Pecica 

 4 Finalizarea obţinerii 
autorizaţiilor de 
securitate la incendiu 
pentru şcoli şi grădiniţe 

Alocare de fonduri Trimestrul 
III 2018 

 Primar, 
directorii de 
instituţii 

 
 Prezentul raport s-a întocmit pe baza constatărilor rezultate din activităţile 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Pecica, desfăşurate în semestrul I al 
anului 2018 şi se înaintează Consiliului local Pecica, pentru dezbatere, pentru stabilirea 
de măsuri care să asigure o funcţionare cât mai bună a S.V.S.U. Pecica.  
 
 
 
 
 
 
Data:06.09. 2018                         Coordonator  serviciu, 
                                                                                             Donath Ana-Maria 
                                                                                                  

 
 

 
 
 


