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         MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                               
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              „HOREA” AL JUDEŢULUI MUREŞ   
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PARTENERIAT INTERINSTITUŢIONAL PENTRU  

SIGURANŢA COMUNITĂŢII 

Proiect partenerial pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice în municipiul Târgu Mureș 

 

CADRUL GENERAL 

SIGURANŢA COMUNITĂŢII târgumureşene este misiunea comună a mai multor 

instituţii, care, alături şi cu susţinerea autorităţilor locale/judeţene, îşi unesc şi sincronizează 

eforturile în vederea asigurării şi consolidării sentimentului de siguranţă a cetăţeanului. 

Creşterea capacităţii de răspuns integrat în situaţii de urgenţă medicală, incendii şi 

protecţie civilă reprezintă un obiectiv major al cărui deziderat îl constituie îmbunătăţirea 

principalilor indicatori privind intervenţiile în situaţii de urgenţă. Iniţierea acestui program 

vine în sprijinul activităţii de gestionare a situaţiilor de urgenţă produse în zona de 

competenţă. Considerăm că îmbunătăţirea gradului de dotare cu autospeciale, materiale şi 

accesorii de strictă necesitate pentru autospecialele de intervenţie va duce la creşterea gradului 

de siguranţă a servanţilor pe timpul intervenţiilor, reducerea substanţială a timpului de răspuns 

şi reducerea pagubelor materiale. 

Detașamentul de Pompieri Târgu Mureș din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă ,,HOREA” al judeţului Mureş a realizat o analiză privind priorităţile şi obiectivele de 

interes la nivelul municipiului conţinute de documentele strategice privind siguranța 

comunității, întocmite la nivel local. De asemenea, a avut în vedere indicatorii minimali de 

performanţă, precum şi bugetul şi dotarea inspectoratului şi a nevoilor de suplimentare a 

acestora din alte surse, cu respectarea tuturor prevederilor legale incidente. 

Concluziile rezultate în urma analizei efectuate, precum şi în urma analizei privind 

situaţia operativă înregistrată în raionul de intervenție al Detașamentului de Pompieri Târgu 

Mureș în anul 2021, evidenţiază următoarele: 
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- Conform datelor statistice înregistrate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

,,HOREA” al judeţului Mureş, în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2021, 

Detașamentul de Pompieri Târgu Mureș a fost solicitat la 9420 evenimente/ 

solicitări (1322 pentru pompieri şi 8098 solicitări pentru echipajul SMURD). 

Obiectivul general 

Obiectivul general al programului îl constituie îmbunătăţirea principalilor indicatori 

privind intervenţiile în situaţii de urgenţă. 

Obiectivele specifice: 

- creşterea eficienţei intervenţiilor în zona de competenţă; 

- îmbunătăţirea activităţii de conducere şi coordonare a intervenţiilor la nivel 

municipal; 

- eficientizarea activităţii de prevenire a incendiilor și de pregătire a personalului de 

intervenție; 

- reducerea timpilor de răspuns; 

- optimizarea folosirii forțelor și mijloacelor la intervenții în funcție de tipurile de risc 

identificate. 

PERIOADA DE DERULARE: 01.01.2022 – 31.12.2022; 

LOCUL DE DERULARE: Municipiul Târgu Mureș; 

PARTENERI: 

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Horea” al județului Mureș; 

- Primăria municipiului Târgu Mureș; 

MODIFICĂRI ALE PARTENERIATULUI: cu acordul ambelor părți. 

 

RESPONSABILITĂŢI : 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Horea” al județului Mureș: 

 se va implica în eficientizarea acţiunilor desfăşurate pe timpul intervenţiilor; 

 se va implica în reducerea pagubelor produse în urma producerii unor situaţii de 

urgenţă, printr-o intervenţie mai rapidă a forţelor de intervenţie; 

 va asigura creşterea capacităţii de intervenţie şi a siguranţei personalului, pe timpul 

intervenţiilor; 

 întărirea colaborării dintre ISU și instituţiile cu funcţii de sprijin în asigurarea 

managementului ISU; 
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 reducerea timpului de răspuns la solicitările cetăţenilor, efectuate prin DIAU 112; 

 va asigura buna exploatare şi funcţionare a bunurilor achiziţionate în cadrul 

programului; 

 va promova programul partenerial ca pe un efort comun în interesul cetăţeanului. 

 

Primăria municipiului Târgu Mureș: 

 se va implica în asigurarea resurselor financiare pentru achiziţionarea materialelor şi 

echipamentelor enumerate în Parteneriatul comun; 

 va îmbunătăţi comunicarea dintre factorii administraţiei publice şi reprezentanţii 

inspectoratului prin realizarea unor întâlniri de dialog la iniţiativa oricăreia dintre părţi, ori 

de câte ori situaţia o impune; 

 va promova programul partenerial ca pe un efort comun în interesul cetăţeanului; 

 

ACTIVITĂŢI PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR: 

JUSTIFICARE: 

1. Necesarul de materiale și echipamente propus pe linia organizării și desfășurării 

activităților de intervenție în situații de urgență 

În scopul îmbunătăţirii principalilor indicatori privind intervenţiile în situaţii de 

urgenţă, motivăm necesitatea asigurării Detașamentului de Pompieri Târgu Mureș cu un 

Container de Rulare “TIP REZERVOR PENTRU TRANSPORT APĂ PREVĂZUT CU O 

MOTOPOMPĂ TRANSPORTABILĂ”, având o cantitate de minim 7000 litri apă care 

ulterior poate fi amplasat pe camionul cu cârlig din dotarea subunității, în scopul reducerii 

timpilor de intervenție precum și a creşterii eficienţei intervenţiilor și îmbunătăţirii activităţii 

de conducere şi coordonare a intervenţiilor în raionul de intervenție. 

Prin accesarea fondurilor europene, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a 

demarat achiziționarea de autospeciale de stingere cu apă și spumă, venind în sprijinul 

atenuării necesităților urgente pe latură de intervenție. Având în vedere greutatea cu care se 

derulează procedurile de achiziție de la nivel central ca urmare a contestațiilor multiple, 

precum și timpul îndelungat de livrare a produselor achiziționarea unui astfel de container ar 

îmbunătăți semnificativ capacitatea noastră de intervenție.  

 Menționăm faptul că, în momentul de față la nivelul municipiului Târgu Mureș pentru 

asigurarea intervenției la incendii există 3 autospeciale de lucru cu apă și spumă cu o cantitate 
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totală cumulată de 16000 litri de apă, iar realimentarea cu apă la intervenții este îngreunată de 

lipsa surselor de alimentare (hidranți sau surse naturale). Datorită acestor impedimente, un 

astfel de container ar aduce un plus de apă necesar pentru îndeplinirea obiectivului de stingere 

a incendiilor. 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ                                    

                                    PRIMAR 

                           SOÓS ZOLTÁN 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII 

DE URGENŢĂ „HOREA" AL 

JUDEŢULUI MUREŞ 
 

INSPECTOR ȘEF 
GENERAL DE BRIGADĂ 

 
HANDREA CĂLIN-IOAN 
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ACTIVITĂŢI: 

 

Obiectivul Activitatea / acțiunea Responsabili Termen Indicatori de evaluare 

Creşterea eficienţei 

intervenţiilor în zona de 

competenţă și 

îmbunătăţirea activităţii 

de conducere şi 

coordonare a 

intervenţiilor  

Îmbunătățirea capacitătii de intervenție prin: 

 Achiziționarea unui Container de Rulare “TIP REZERVOR 

PENTRU TRANSPORT APĂ PREVĂZUT CU O 

MOTOPOMPĂ TRANSPORTABILĂ”, 

 Achiziționarea de accesorii necesare utilizării acesteia (Tub 

absorbţie tip A, sorb cu sită, Furtunuri de refulare tip B,  
Colector B+B → A) 

I.S.U. Mureș 

+ 

Primăria 

Municipiului 

Târgu Mureș 

2022 
 

Nr. de intervenții 
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