
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. 33 din 31.03.2020 

privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor și a 

activității de protecție civilă în comuna Giarmata şi a măsurilor de optimizare a acestora, 

pentru trimestrul I din anul 2020 

CONSILIUL LOCAL al comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din data de 

31.03.2020: 

     Având în vedere :  

 Văzând expunerea de motive nr. 3317/1 a Inspectorului de Protectie Civila Spoeala Ioan 

privind Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor și a activității de 

protecție civilă în comuna Giarmata şi a măsurilor de optimizare a acestora,  pentru trimestrul 

I din anul 2020, precum şi avizul comisiei de specialitate; 

 Având în vedere prevederile art.13, lit.i) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, art. 25, lit. a din LEGE  Nr. 481 din  8 

noiembrie 2004, republicată privind protecţia civilă, respectiv ale  Capitolului VIII. Evidenţa şi 

evaluarea pregătirii -  modul de evaluare a pregătirii din Planul de pregătire în domeniul  

situaţiilor de urgenţă la nivelul județului Timiș în anul 2020, aprobat de  Preşedintele 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş prin Ordinul cu nr. 3.503.070 din 

12.02.2020. 

 avizul favorabil acordat de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Giarmata; 

      În temeiul art. 129 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 

       H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E   : 

 

ART.1. Se aprobă Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor și a 

activității de protecție civilă în comuna Giarmata şi măsurile de optimizare a acestora,  pentru 

trimestrul I din anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

ART. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Inspectorul de 

Protectie Civila Spoeala Ioan 

   ART.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 15 voturi „pentru”, 0 „abțineri”, 0 

„împotrivă”. 

 ART.4. Prezenta hotărâre se comunică : 

 Instituției Prefectului -  Județul Timiș; 

 Primarului Comunei Giarmata; 

 Serviciul Contabilitate, buget, Finanțe, Achiziții Publice și Fonduri Structurale, Taxe și Impozite  

din  cadrul  Primăriei  Comunei  Giarmata; 

 se va afișa. 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                 CONSILIER LOCAL                    SECRETAR                                

                BADEA CONSTANTIN                                                                GHERMAN SORINA-ANA    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIARMATA 

 
 

 



RAPORTUL DE ANALIZĂ A CAPACITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR ȘI A ACTIVITĂȚII DE PROTECȚIE CIVILĂ ÎN COMUNA  GIARMATA 

ŞI A MĂSURILOR DE OPTIMIZARE A ACESTORA, ÎN TRIMESTRUL I DIN ANUL 

2020 

 

  

A) CAPACITATEA DE APĂRARE  ÎMPOTRIVA INCENDIILOR: 

NOTĂ: (se va prezenta stadiul îndeplinirii fiecărei obligații legale a consiliului local, mai sus 

menționate, ale primarului, ale serviciului voluntar pentru situații de urgență, ale  cadrului  

tehnic sau personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva 

incendiilor: acțiunile întreprinse, greutățile întâmpinate, măsurile de optimizare 

preconizate, termenul/termenele de implementare a/ale acestora, cu accent pe asigurarea 

îndeplinirii obligațiilor legale privind funcționarea serviciului voluntar pentru situații de 

urgență*):  

 

*Exemple de obligații legale și detalieri ale acțiunilor/măsurilor întreprinse  (nelimitative): 

1.  Stadiu constituire, încadrare şi dotare serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă, în 

conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de 

performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor 

private pentru situaţii de urgenţă. 

       a) organizatorice : stadiu aprobare structura SVSU, aprobare documente necesare 

obținerii avizelor specifice conform prevederilor  ANEXA NR.7 din O.M.A.I. 75/2019. Se 

va specifica în mod obligatoriu dacă în organigrama primăriei este prevăzută funcția de 

șef serviciu voluntar pentru situații de urgență, cod COR 541901. 

b) stadiu privind asigurarea fondurilor necesare pentru încadrarea  cu personal a SVSU  

și formarea profesională a acestuia (încadrare șef SVSU, conducător autospecială de stins 

incendii-după caz .  Se va specifica dacă Șeful SVSU și conducătorul de autospecială au 

parcurs un curs de formare profesională pentru funcția deținută (se vor atașa 

CERTIFICATELE  DE ABSOLVIRE) 

c) stadiu înzestrare (stabilire fonduri pentru  echipamentele  de protecție și mijloacele de 

intervenție necesare), etc. 

Exemplu măsuri de asigurare a înzestrării SVSU:  

Au fost/nu au fost prevăzute fondurile necesare achiziționării următoarelor repere privind 

echipamentul individual de protecție al personalului SVSU (numeric – nr. buc.) și/sau 

achiziție autospeciale de stins incendii. 

 

      n – necesar; e existent; p- prevăzut pentru achiziționare, cu fonduri stabilite/alocate în acest 

sens. 

 

Demersuri/acțiuni întreprinse  Proiect Transfrontalier Serbia- Romania, in valoare de 

DOTAREA CU ECHIPAMENT DE PROTECȚIE A PERSONALULUI SVSU, conf. O.M.A.I. 

75/2019 

costume de   

protecţie tip   

pompier 

cizme din piele     

cu branţ metalic       

/ bocanci 

(număr perechi) 

cască de 

protecţie cu 

vizor 

  brâu 

pompier 

(centură de 

siguranţă) 

aparat de 

respirat cu 

aer 

comprimat 

butelii de 

rezervă 

mănuşi de 

protecţie 

vestă 

reflectorizantă 

lanternă 

 

n e p n e p n e p n e p n e p n e p n e p n e p n e p 

 10   10   10   10         10   5   5  



800.000 euro pentru dotarea S.V.S.U. SI Centru de Permanenta Giarmata. 

    Greutăți întâmpinate _______________________________ 

Măsuri de optimizare:_______________________________  

Termen de implementare -2020 – 2021. 

 

 2.  Stadiu asigurare fonduri necesare pentru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor legale de 

către serviciile voluntare, în conformitate cu prevederile art. 33 din legea nr.307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare,  mai jos enumerate: 

    - desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a 

măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

    - verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc 

apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă; 

    - asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi 

protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de 

urgenţă. 

 Demersuri/acțiuni întreprinse  Sef S.V.S.U. Giarmata Constantinescu Nicu. 

 Greutăți întâmpinate _______________________________ 

 Măsuri de optimizare:_______________________________  

 Termen de implementare -  Permanent. 

 

3. Stadiu asigurare drepturi personal voluntar , mai jos menționate,  stabilite în 

conformitate art. 7 din  H.G. nr. 1.579 din 8 decembrie 2005 (*actualizată*) pentru aprobarea 

Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare . 

    Principalele drepturi de care beneficiază voluntarul din serviciile de urgenţă voluntare sunt:    

 c) asigurarea de către beneficiarul voluntariatului a desfăşurării activităţilor în condiţiile 

legale de protecţie a muncii, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective;     

d) asigurarea, de către beneficiarul voluntariatului, în condiţiile legii, împotriva riscurilor de 

accident şi de boală ce decurg din natura activităţii, cu plata primelor de asigurare de către 

beneficiarul voluntariatului; în lipsa asigurării sau în cazul neplăţii primelor de asigurare, 

costul prestaţiilor medicale se suportă integral de către beneficiarul voluntariatului;     

f) rambursarea de către beneficiarul voluntariatului, în condiţiile convenite în contract, potrivit 

prezentului statut, a cheltuielilor efectuate de personalul voluntar pentru realizarea activităţii 

de intervenţie;    

 g) durata timpului de lucru stabilită în condiţiile prezentului statut şi cu respectarea 

duratei timpului de muncă prevăzut de art. 108 şi următoarele din Legea nr. 53/2003 - 

Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, să nu afecteze sănătatea şi 

resursele psihofizice ale voluntarului;    

 h) păstrarea locului de muncă şi a drepturilor salariale la instituţia/operatorul 

economic la care este angajat, pe perioada în care participă la intervenţii, cursuri de 

pregătire sau concursuri profesionale;   

  i) control medical anual, asigurat gratuit de consiliul local care a înfiinţat serviciul de 

urgenţă voluntar;   

  j) gratuităţi pe mijloacele de transport în comun, aflate sub autoritatea beneficiarului 

voluntariatului şi/sau în baza contractelor încheiate de acesta cu societăţile private;   

  k) uniformă, echipament de protecţie, aparatură şi mijloace de înştiinţare, asigurate gratuit de 

beneficiarul voluntariatului;    

 l) despăgubirea corespunzătoare, de către beneficiarul voluntariatului, în cazul în care pe 

timpul intervenţiei i s-a degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri personale;    

 m) exonerarea de răspunderea materială pentru daunele produse pe timpul acţiunilor de 

intervenţie executate cu respectarea procedurilor specifice;   



  n) dreptul la antidot adecvat naturii mediului de lucru pe timpul intervenţiei, asigurat de 

beneficiarul voluntariatului sau de beneficiarul intervenţiei;    

 o) hrană gratuită, în echivalentul a cel puţin 2.000 de calorii/zi, în cazul operaţiunilor de peste 

4 ore, asigurată de beneficiarul voluntariatului sau de beneficiarul intervenţiei;   

  p) drepturi de deplasare, cazare şi diurnă pe timpul cât se află la cursuri de pregătire şi 

concursuri profesionale organizate în afara localităţii în care funcţionează serviciul de urgenţă 

voluntar, acordate de beneficiarul voluntariatului, conform legii;   

  q) compensaţii în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte 

activităţi prevăzute în programul serviciului de urgenţă voluntar; cuantumul orar al 

compensaţiei acordate voluntarului se stabileşte şi se achită de consiliul local, diferenţiat pe 

categorii de funcţii, şi nu poate fi mai mic decât cuantumul orar calculat la valoarea salariului 

lunar minim pe economie. 

           

Se va anexa H.C.L. cu stabilirea cuantumului indemnizaţiei care se acordă personalului 

serviciului pentru timpul efectiv de lucru la intervenţii şi celelalte activităţi prevăzute în 

programul serviciului, în conformitate cu hgr 1579/2005, precum și pentru acordarea 

celorlalte drepturi legale, în funcție de posibilitățile financiare ale U.A.T.  

 

  Demersuri/acțiuni întreprinse  H.C.L. nr.            din                   prn anexa Contract de 

voluntariat litera J; pct. 1; lit. d, compensatioi in valoare de 35 lei/ora pentru timpul efectiv 

de lucru la interventii. 

  Greutăți întâmpinate _______________________________ 

  Măsuri de optimizare:_______________________________  

  Termen de implementare  2020-2025 

 

4. Stadiu îndeplinire atribuții de prevenire de către SVSU: 

În trimestrul I din anul 2020, Serviciul voluntar pentru situații de urgență a întreprins 

următoarele acțiuni privind:  

       Ex: Distribuirea de pliante sau alte informaţii tipărite (conform Graficului de informare 

publică prevăzut la art.6, alin. (1) din O.M.A.I. Nr. 160 din 23 februarie 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) prin 

care să se aducă la cunoştinţa populaţiei factorii de risc generatori de situaţii de urgenţă sau alte 

dezastre precum şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul apariţiei sau producerii unei situaţii 

de urgenţă. 

 Demersuri/acțiuni întreprinse  AFISE SI INFORMATII TIPARIE AFISATE LA 

AVIZIERELE DIN COMUNA SI PE SAITUL PRIMARIEI GIARMATA. 

 Greutăți întâmpinate _______________________________ 

 Măsuri de optimizare:_______________________________  

 Termen de implementare - Permanent. 

 

5.  

6. Stadiul pregătirii personalului cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență  : 

Ex:   Stadiu atestare cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor de la 

localităţi, numite în confomitate cu prevederile Ordin nr. 106 din 09/01/2007 pentru aprobarea 

Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a 

angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării 

împotriva incendiilor (extras) :  

Art. 2. - Au obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu 

atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor:  



 a) consiliile locale ale municipiilor/sectoarelor municipiului Bucureşti - un cadru tehnic la 

150.000 de locuitori;  

b) consiliile locale ale oraşelor/comunelor cu peste 5.000 de locuitori.  

 Art. 3. - Operatorii economici şi consiliile locale care nu se încadrează în criteriile prevăzute 

la art. 1 sau 2 au obligaţia să desemneze, în condiţiile legii, persoane care să îndeplinească 

prin cumul atribuţiile privind apărarea împotriva incendiilor ori să încheie contract cu 

persoane fizice sau juridice autorizate conform legii. 

 

 Demersuri/acțiuni întreprinse  Cadru Tehnic P.S.I.  Spoeala Ioan, Certificat de absolvire 

286 din 17.06.2010. 

 Greutăți întâmpinate _______________________________ 

 Măsuri de optimizare:_______________________________  

 Termen de implementare   2010 

 

7. Stadiu participare la stagiile de pregătire și de formare profesională, organizate la 

Centrul Național de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă 

Ciolpani și Centrul Zonal de Pregătire de Protecție Civilă Cluj-Napoca de către: 
Primar, viceprimar, secretar. 

Demersuri/acțiuni întreprinse ________________________ 

 Greutăți întâmpinate _______________________________ 

 Măsuri de optimizare:_______________________________  

 Termen de implementare _____________________________ 

 

8.  Stadiu asigurare fonduri și mijloace tehnice  pentru participarea la concursuri a SVSU și a 

cercurilor de elevi „Prietenii Pompierilor” şi „Cu Viaţa Mea Apăr Viaţa”, conform 

Regulamentelor de defășurare ale acestor concursuri. 

 Demersuri/acțiuni întreprinse ________________________ 

 Greutăți întâmpinate _______________________________ 

 Măsuri de optimizare:_______________________________  

 Termen de implementare _____________________________ 

 

9. Alte mențiuni /propuneri/ observații_______________ 

DEFICIENŢE CARE SE MANIFESTĂ ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR ȘI NU A FOST POSIBIL A FI SOLUȚIONATE ÎN PERIOADA 

ANALIZATĂ SAU PE TERMEN SCURT, MEDIU SAU LUNG (se va menționa 

deficiența,  cauzele și propuneri de remediere,  termenul estimat de soluționare): 

1.  Lipsa voluntarilor, termen de solutionare 2020- 2021 

2.___________________________ 

3.____________________________ 

4.___________________________ 

 

 

 

 

 

 

B) ACTIVITATEA DE PROTECȚIE CIVILĂ: 

1. Stadiul activităților de informare şi pregătire preventivă a populaţiei cu privire la 

pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, 



mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe 

timpul situaţiei de urgenţă; 

 

 Demersuri/acțiuni întreprinse  Afise, pliante si informare pe saitul Primariei Giarmata 

 Greutăți întâmpinate _______________________________ 

 Măsuri de optimizare:_______________________________  

 Termen de implementare - Permanent. 
 

2.Organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie optime a 

serviciilor pentru situaţii de urgenţă şi a celorlalte organisme specializate cu atribuţii în 

domeniu pe linie de protecție civilă: 

 Demersuri/acțiuni întreprinse  Infiintare Centru de Permanenta. 

 Greutăți întâmpinate _______________________________ 

 Măsuri de optimizare:_______________________________  

 Termen de implementare  2017 

 

1. Numirea și atestarea inspectorilor de protecție civilă de la localităţi (funcționari 

publici); 

 Demersuri/acțiuni întreprinse,  Inspector de Protectie Civila Spoeala Ioan, Functionar 

public, Certificat de absolvire nr.190 din13.05.2011, Certificat de absolvire in domeniul  

management situatii de Urgenta nr. 1613 din 24.03.2006. 

Greutăți întâmpinate _______________________ 

Măsuri de optimizare:________________________  

Termen de implementare   2006 ;2011. 

 

2. Alte mențiuni /propuneri/ observații_______________ 

 

DEFICIENŢE CARE SE MANIFESTĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI CIVILE  ȘI NU 

A FOST POSIBIL A FI SOLUȚIONATE ÎN PERIOADA ANALIZATĂ SAU  PE 

TERMEN SCURT, MEDIU SAU LUNG (se va menționa deficiența,  cauzele și propuneri 

de remediere,  termenul estimat de soluționare): 

1. Crearea de adaposturi de Protectie Civila, termen 2020-2025. 

2.___________________________ 

3.____________________________ 

4.___________________________ 

 

 

       Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre 

privind Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor și a activității de 

protecție civilă în comuna Giarmata pentru trimestrul I din anul 2020 şi stabilirea măsurilor de 

optimizare ale acestora.  

 

 

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                 CONSILIER LOCAL                    SECRETAR                                

                BADEA CONSTANTIN                                                                GHERMAN SORINA-ANA 
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