
BIROUL PROTECȚIE CIVILĂ, 

VOLUNTARIAT PENTRU SITUAȚII 

DE URGENȚĂ



Structura și principalele atribuții ale Biroului Protecție 

Civilă, Voluntariat pentru Situații de Urgență

Biroul are în statul de personal un număr de 6 funcții,

dintre care una de conducere (vacantă) și 5 de

consilieri de execuție (ocupate).

Principalele atribuții constau în îndeplinirea de măsuri şi sarcini

organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de

informare publică, planificate, organizate şi realizate în scopul

prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării

populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale

situaţiilor de urgență, conflictelor armate şi înlăturarii operative a

urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor necesare supravietuirii

persoanelor afectate, precum și prevenirea şi gestionarea situaţiilor de

urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale,

financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate.



Principalele domenii de activitate

-alarmarea și adăpostirea populației

-evacuarea populației, evidență militară, atribuții ofițer de securitate

-protecție civilă și gestionarea situațiilor de urgență

-instruirea angajaților în domeniul situațiilor de urgență și protecției

muncii

-măsuri de sănătate și securitate în muncă

-coordonarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

-atribuții legate de P.S.I.

-atribuții în combarerea pandemiei de Covid 19

-constituirea Centrului Operativ cu activitate temporară al C.L.S.U. și

asigurarea secretariatul tehnic al C.L.S.U.



Principalele atribuții stabilite prin fișa postului pentru consilierii din 

cadrul biroului Protecție Civilă:

-un consilier coordonează biroul (funcția de șef este vacantă), îndeplinește și

funcțiile de cadru tehnic P.S.I., agent de inundații, șef Serviciu Voluntar, face

parte din grupul de lucru pentru combaterea efectelor Covid 19.

- un consilier are și atribuții de inspector de protecție civilă, are curs de

protecția muncii, are și calitatea de lucrător desemnat cu sănătatea și

securitatea în muncă, asigură controlul medical al angajaților, conduce

autoturismul de serviciu.

-un consilier este inspector de protecție civilă, responsabil cu evacuarea

populației, îndeplinind și atribuții privind evidența documentelor clasificate,

evidența militară, relația cu SRI, cu Serviciul Teritorial pentru Probleme

Speciale, îndeplinește atribuțiile ofițerului de securitate în cadrul instituției.

-un consilier este cadru tehnic P.S.I., răspunde de achizițiile din cadrul

biroului, întocmește planul de asigurare cu mijloace materiale, asigură

întreținerea mijloacelor de primă intervenție pentru stins incendii: stingătoare

și hidranți, este responsabil cu adăpostirea, răspunde de adăposturile publice

de protecție civilă și de Punctul de Comandă al municipiului.

-un consilier este inspector de protecție civilă și cadru tehnic P.S.I., răspunde

de buna funcționare a sistemului de alarmare al municipiului, de aparatura de

comunicații, asigura întreținerea acestora, este și responsabil cu sistemul de

asigurare a implementării managementului calității în cadrul biroului.



Alarmarea populației

La nivelul municipiului Arad se afla în funcțiune un număr de 54 

de sirene dintre care 41 electrice și 13 electronice în sistem 

centralizat, (comandate prin  net, radio, GSM, fir telefonic ) care 

acoperă raza de audibilitate a întregului oraș. Se pot transmite 

semnalele de pre alarmare, alarmare  la atac aerian, dezastre, 

încetarea alarmei sau mesaje verbale, prin centrala SONYA cu 

terminal  la I.S.U.J. Arad. Service-ul se asigură printr-o firmă 

specializată, (după cum este bine cunoscut, până la pandemie 

sistemul se testa în prima miercuri din lună de I.S.U.J. Arad).



Adăposturile publice de protecție civilă

În municipiul Arad se află amenajate un număr total de 81 adăposturi
publice de protecție civilă (pe lângă alte 8 adăposturi private din alte
instituții sau obiective economice) precum și un Punct de Comandă.

Aceste adăposturi se află amenajate la subsolul unor clădiri, în diverse
stadii de echipare cu instalații electrice, instalații de filtro ventilație,
băncuțe, sas, ușă metalică antifoc, căi de evacuare, iluminat de urgență,
clapetă anti explozie, wc uscat, prize de aer, etc, după caz.

Punctul de Comandă al Municipiului Arad, foarte bine
dotat inclusiv cu mijloace de comunicatii, este etalon
pentru acest gen de obiective, apreciat foarte bine de
reprezentanții I.S.U.J. Arad cu ocazia controalelor
tematice efectuate pe linia protecției civile.



Măsuri privind evacuarea populației, evidența militară, atribuții ale 

ofițerului de securitate

La nivelul municipiului, este întocmit un plan de evacuare în caz de

dezastre sau de conflict armat, pentru un anumit procent din populație, fiind

stabilite puncte de îmbarcare și debarcare, responsabili de aceste activități,

convenții cu alte UAT-uri pentru cazarea persoanelor evacuate.

Un consilier din cadrul biroului are atribuții în sensul celor de mai sus,

precum și atribuții privind evidența informațiilor clasificate, evidența

militară, relația cu SRI, cu Serviciul Teritorial pentru Probleme Speciale,

îndeplinește atribuțiile ofițerului de securitate în cadrul instituției.



Instruirea angajaților în domeniul situațiilor de 

urgență și protecției muncii

Un alt aspect important al activității biroului Protecție

Civilă este reprezentat de pregătirea și instruirea angajaților, atât pe

linia situațiilor de urgență cât și pe linia protecției muncii, conform

legislației în vigoare.

Pentru noii angajați se efectuează instructajul introductiv

general și cel la locul de muncă, timp de 8 ore, două zile,

cunoștințele dobândite se evaluează prin teste care dacă sunt

promovate, permit admiterea la muncă.

Toți angajații sunt instruiți periodic, de două ori pe an,

cunoștințele sunt testate, toate tipurile de instructaje fiind

consemnate în Fișele de instruire în domeniul situațiilor de urgență

și protecției muncii (fișele roșii și albastre).

De asemenea sunt instruiți și persoanele din afara instituției

care desfășoară activități temporare, precum și persoanele care

desfășoară muncă în folosul comunității.



Pregătirea angajaților în domeniul situaților de urgență

Anual I.S.U.J. Arad organizează și desfășoară diverse

exerciții de protectie civilă de tip excom sau incom ( cu forțe în teren

sau teoretice ) la toate acestea participând și biroul protecție civilă sau

voluntari. Amintim exercițiile Achelaus 2015, Nuclear 2017, Poluare

Mureș 2018, Seism 2019, Cutremur 2021.



Sănătatea și securitatea în muncă, protecția muncii

În cadrul Primăriei Municipiului Arad, se efectuază

controlul medical la angajare pentru noii angajați, precum și

controlul medical periodic anual și cel psihologic la doi ani pentru

toți angajații, prin contract cu unități medicale specializate.

Un consilier din cadrul biroului are curs în domeniul

protecției muncii și are calitatea de persoană desemnată

responsabilă cu atribuții în domeniul sănătății și securității în

muncă.

La nivelul instituției există efectuată evaluarea riscurilor în

muncă.

Tot în acest context, anual se face un control, cu o firmă

specializată, al prizelor de pământ și paratrăsnetelor, la toate sediile

Primăriei Municipiului Arad.



Întreținerea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, 

măsuri de apărare împotriva incendiilor- P.S.I.

În cadrul Primăriei Municipiului Arad, se efectuază periodic

verificarea mijloacelor de primă intervenție la incendiu:

Stingătoarele de tip P6, G3 și P50 se verifică sau încarcă după caz de

catre o firma autorizată în fiecare an. Hidranții interiori de incendiu se verifică

cu o periodicitate semestrială, conform normativelor.

Deasemenea, activitățile de control propriu P.S.I. presupun și

verificarea trimestrială a dotărilor P.S.I. în toate sediile, menținerea liberă a

căilor de evacuare, buna funcționare a instalatiei de iluminat de siguranță,

mentenanța sistemului de detecție și alarmare în caz de incendiu, efectuarea

semestrială a unui exercițiu de evacuare, verificarea existenței indicatoarelor de

securitate și a planurilor de interveție. și evacuare.



Alte activități  desfășurate de cadrele tehnice P.S.I.

Instruirea operatorilor economici care participă la

activități în cadrul amenajărilor temporare de agrement cu ocazia

evenimentelor de tip: Zilele Aradului, Târgul de Crăciun, de

Primăvară, Festivalul Vinului, etc.

Emiterea Permisului de Lucru cu Foc pentru diverse

lucrări cu foc deschis sau arderi de miriști și vegetație uscată.

Emiterea acordului pentru jocuri de artificii, la solicitarea

persoanelor autorizate (artificieri), în cazul unor evenimente

publice sau private.

Acțiuni de informare preventivă a populației, control de

îndrumare la operatorii din subordinea C.L.M. Arad și în unitățile

de învățământ.

Diverse activități în comun cu, sau la solicitarea I.S.U.J.

Arad (inclusiv control preventiv la secțiile de vot în anii electorali).



Managementul situațiilor de urgență

La nivelul Municipiului Arad este constituit Comitetul

Local pentru Situații de Urgență, alcătuit din 47 de membrii și 12

consultanți, componența fiind actualizată permanent.

Secretariatul C.L.S.U. este asigurat de Centrul Operativ

cu activitate temporară (biroul P.C.V.S.U.).

C.L.S.U. se întrunește în ședinte ordinare sau

extraordinare, la convocarea Președintelui (Primarul) și hotărăște

măsurile necesare în cazul unor situații de urgență sau situații

potențial generatoare de situații de urgență.

Aceste măsuri pot avea caracter informativ, preventiv,

operativ de înlăturare a efectelor negative ale SU, măsuri pentru

restabilirea situației de normalitate, evaluarea pagubelor, etc.

Măsurile stabilite prin Hotărârile C.L.S.U. se aduc la

cunoștința Instituției Prefectului-Județul Arad și Centrului

Operațional din cadrul I.S.U.J. Arad.



Managementul situațiilor de urgență

Managementul tipurilor de risc presupune și întocmirea

diverselor documente sau planuri de intervenție la mai multe tipuri

de risc, aceste planuri sunt aprobate sau avizate de I.S.U.J. Arad și

verificate în cursul controalelor de fond anuale:

Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor

Planul de evacuare al municipiului

Planul de intervenție la cutremur

Planul anual de pregătire în domeniul situațiilor de

urgență

Planul de intervenție la inundații (se face la o dată la 4 ani,

este in curs de aprobare pentru anii 2022-2025)

Planul de alarmare al municipiului

Planul la secetă

Planuri de intervenție la diverse obiective supuse avizării

I.S.U.J. Arad (inclusiv pentru Stadionul UTA)



Intervenția la evenimente în situații de urgență

Consilierii din cadrul biroului protecție civilă au răspuns

întodeauna prezent la toate sesizările privind producerea unor

situații de urgență datorate în principal ploilor torențiale, vijeliilor,

cazurilor de copaci rupți de vânt, căi de comunicații rutiere

inundate din pricina ploilor torențiale, subsoluri sau curți inundate

atunci când sistemul de canalizare este depășit.

Deasemenea se intervine cu sprijinul pompierilor la

rezolvarea unor situații în care elemente de zidărie sunt desprinse

de pe clădiri și reprezintă un potențial pericol de cădere.

Cu sprijinul colegilor de la structura de mediu și a

operatorilor economici, se asigură intervenția pentru îndepărtarea

copacilor sau crengilor acestora rupți de vantul puternic.

Întotdeauna se rezolvă în termenul legal sesizările

cetățenilor privind diferite situații care pot pune în pericol viața

oamenilor, bunurile materiale sau mediul.



Intervenții în situații de urgență



Măsuri de combatere a efectelor caniculei

În zilele caniculare, când temperatura depășește 37 grade

Celsius sau I.T.U. ajunge la 80 unități, se activează punctele de

prim ajutor medical și de distribuire a apei potabile pentru

populație. Aceste puncte sunt dotate cu logistica necesară,

asigurate de personal medical de specialitate și funcționează în

zilele lucrătoare, între orele 12 și 17 în holul Primăriei și în

Catedrala Ortodoxă Podgoria (punctul de la Teatru este suspendat

până la finalizarea lucrărilor de la fațada clădirii).



Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

S.V.S.U. Arad a fost înființat în anul 2010

În anul 2019 s-a reorganizat în serviciu voluntar de tip V1 prin H.C.L.M

Arad nr. 611 din 2019.

S.V.S.U. Arad a primit Aviz nou de funcționare de la I.S.U.J. Arad în anul

2019, conform noilor indicatori de performanță în vigoare.

Serviciul este condus de un șef de serviciu (având curs profesional în acest

sens) și are în componență 11 voluntari.



Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
S.V.S.U. Arad nu are în dotare autospeciale, înființarea acestuia nu a fost

obligatorie din motivul că în municipiul Arad funcționează o unitate profesionistă

de Pompieri- I.S.U.J. Arad.

Principalele atribuții ale serviciului sunt:

•a) desfăşurarea activităţii de prevenire, informare şi instruire privind cunoaşterea şi

respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi a situaţiilor de urgenţă;

•b) execută acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvare şi evacuare sau

alte măsuri de protecţie a persoanelor şi a bunurilor;

•c) desfăşoară alte acţiuni de limitare a urmărilor situaţiilor de urgenţă, la toate tipurile de

riscuri, singuri sau în colaborare cu alte servicii de urgenţă;

•d) pune în aplicare măsurile dispuse de preşedintele C.L.S.U.;

•e) colaborează cu toate structurile locale, zonale sau naţionale din domeniul situaţiilor

de urgenţă pentru asigurarea unui nivel de operativitate crescut şi desfăşurarea unor

intervenţii operative.

Principalele categorii de activități desfășurate sunt cele de prevenire la gospodăriile

populației, control la operatorii economici din subordinea Consiliului Local, control

de îndrumare și prevenire la unitățile de învățământ, participarea la sesiuni de

pregatire în domeniul situațiilor de urgență și la aplicații, răspuns la sesizările

cetățenilor.



Nu în ultimul rând, Biroul de Protecție Civilă, Voluntariat

pentru Situații de Urgență a primit atribuții și pentru prevenirea și

combaterea pandemiei cu Covid 19:

-prin grija biroului, au fost implementate prin Dispoziția Primarului

măsurile obligatorii de igienă, distanțare socială, triajul epidemiologic

observațional, portul corect al măștii, etc.

-la nivelul biroului există o baza de date completă cu legislația

referitoare la măsurile ce combatere a pandemiei, din 2020 și până în

prezent.

-coordonatorul biroului face parte din Grupul de Lucru constituit pentru

carantina persoanelor suspecte, având sarcini privind corespondența cu

Ministerul Sănătății, D.S.P., solicitarea fondurilor pentru decontul

carantinei, etc.



-se asigura plata serviciilor de carantină către unitățile prestatoare, prin

verificarea documentelor justificative, întocmirea borderourilor

centralizatoare și trimiterea lor la D.S.P.. După decontare, se întocmesc

documentele financiare, inclusiv ordonanțările de plată.

-se acordă sprijin cu autoutilitara din dotare, săptămânal sau de câte ori

este necesar, pentru transportul de logistică și materiale pentru centrele

de vaccinare din municipiul Arad.

-se acordă sprijin ori când este nevoie la solicitarea structurii

administrative, pentru distribuirea materialelor igienico sanitare și de

protecție către colegii din primărie.

-se primesc zilnic de la Centrul Județean de Conducere și Coordonare a

Intervenției listele cu persoanele izolate și se transmit la D.A.S. și la

Direcția Generală Poliția Locală.

-se îndeplinesc orice alte sarcini dispuse de conducerea instituției.



CONTROL DE FOND AL I.S.U.J. ARAD

În fiecare an I.S.U.J. Arad desfășoară timp de două

saptămâni un control tematic al activității biroului de Protecție

Civilă, ocazie cu care sunt verificate documentele biroului,

planurile, modul de întocmire și actualizare a acestora, se fac

verificări în teren în toate spațiile primăriei.

Daca este cazul, se constată nereguli și se dispun

măsuri și termene de remediere ale acestora. ( nu au existat

cazuri de consemnare a unor nereguli majore pentru care să se

aplice sancțiuni contravenționale cu amenzi).

După control se duc la îndeplinire toate măsurile

stabilite și consemnate în actele de control.



Concluzii și propuneri de înbunătățire a 

activității

Activitățile desfășurate în perioada 2020-2021 au fost

marcate de restricțiile impuse de starea de urgență și de alertă,

multe din resurse fiind alocate în scopul acțiunilor de prevenire și

combaterea a pandemiei.

După încheierea stării de alertă și revenirea la

normalitate, se propun reluarea activităților de prevenire în

unitățile de învățământ și la operatorii din subordinea consiliului

local, reluarea activităților suspendate datorită necesității respectării

măsurilor de distanțare, ca de exemplu: concursurile școlare,

exercițiile de evacuare, măsuri preventive cu ocazia unor

manifestări în amenajări temporare de agrement, alte activități

proprii sau în comun cu I.S.U.J. Arad.


