
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 
 

             
            HOTĂRÂREA NR. ______ 

privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotriva 
incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2017 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.08.2017; 

Având în vedere raportul nr.108843/2017 întocmit de Biroul Situaţii de 
Urgenţă şi Protecţie Civilă prin care se propune aprobarea Raportului de evaluare a 
capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe 
semestrul I al anului 2017;  
          În conformitate cu prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.163/2007 pentru 
aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor şi 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, Ordinului Ministerului Administraţiei şi 
Internelor nr.712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea 
salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă şi Ordinului Ministerului Administraţiei 
şi Internelor nr.106/2007 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; 
          În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit a, pct.8, art.45 alin.1, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă  Raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor 

la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2017, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Biroul Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
  
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
                 PRIMAR, 
           Mihail GENOIU 

 

PT. SECRETAR, 
  Ovidiu MISCHIANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA    
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                         
Birou Situaţii de Urgenţă  
şi Protecţie Civilă                              
Nr. 104178 / 31.07.2017                                                  
                                                                                                                              

                                                                                      
SE APROBĂ, 

Primar, 
Mihail Genoiu 

 
 

AVIZAT, 
Viceprimar, 

Adrian Cosman 
 

RAPORT 

privind analizarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor 
 la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2017 

 
 

Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, cu caracter 
permanent, la care sunt obligate să participe, conform legii, atât autorităţile administraţiei  publice  
locale,  cât  şi  toate  persoanele  fizice  şi  juridice  de  pe  raza municipiului Craiova. 

Consiliului Local al municipiului Craiova, ca autoritate a administraţiei publice de interes  
local,  potrivit  prevederilor  art.  14,  lit.  e  din  Ordinul  Administraţiei  şi Internelor nr. 163/2007 
pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor coroborat cu art. 13, lit. i din legea 
307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, îi revine printre atribuţii analizarea, semestrial 
sau ori de câte ori este nevoie, a capacităţii de aparare împotriva incendiilor a unităţii 
administrativ-teritoriale pe care o reprezintă şi informează inspectoratul cu privire la măsurile 
stabilite pentru optimizarea acesteia. 

Raportul de evaluare a capacitaţii de apărare împotriva incendiilor la  nivelul municipiului 
Craiova este elaborat conform prevederilor art. 152 din Ordinul Administraţiei şi Internelor nr. 
163/2007 pentru aprobarea Normelor de   apărare împotriva incendiilor şi cuprinde implementarea 
noilor prevederi legale, stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite, deficienţele care se manifestă în  
domeniul apărării împotriva incendiilor, concluzii din activitatea de instruire şi pregatire a 
personalului, relaţiile cu terţii privind apărarea împotriva incendiilor, asigurarea dotării, calitatea şi 
funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, eficienţa activităţilor desfăşurate 
de structurile cu  atribuţii  în domeniul apărării împotriva incendiilor şi propuneri de măsuri pentru 
îmbunătăţirea activităţii. 
  Obligaţiile personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor 
desemnate la nivelul instituţiilor şi  operatorilor economici au ca obligaţii principale participarea la 
elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale, controlarea aplicării normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific, 
includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva 
incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de 
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protecţie specifice, îndrumarea şi controlarea activitaţii de apărare împotriva incendiilor precum şi 
analizarea respectării încadrării în criteriile  de  constituire  a  serviciilor  de  urgenţa  voluntare  sau  
private,  după  caz,  în unităţile şi instituţiile din care fac parte. 

De asemenea, personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva 
incendiilor desemnat trebuie să prezinte conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, 
raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor. 

Cadrul legal în baza căruia îşi desfăşoară activitatea cadrele tehnice şi personalul de 
specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor are la bază Legea nr. 307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor, OMAI 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de 
apărare împotriva incendiilor, Ordinul 712/2005  pentru  aprobarea  dispoziţiilor  generale  privind  
instruirea  salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, Ordinul 106/2007 pentru  aprobarea 
criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel 
puţin un cadru tehnic sau personal de  specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva 
incendiilor, Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi alte acte normative în vigoare. 

Ţinând cont de cele expuse mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate, 
în temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 8, din Legea 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, propunem  Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea 
Raportului de evaluare a  capacitaţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului 
Craiova pe semestrul I al anului 2017, prevăzut în anexă. 

 
 
 

Întocmit,  

cons. Mihai Bosun 

 

Vizat pentru legalitate, 

cons. jr. Mădălina Deca 
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                            Anexă 
RAPORTUL 

 
PRIVIND EVALUAREA CAPACITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2017 

 
 

Având în vedere prevederile art. 13 lit. i) şi art. 27 lit. e) din Legea nr. 307/ 2006, privind 
apărarea împotriva incendiilor şi prevederile art. 14 lit. e) din Ordinul nr. 163/2007 pentru 
aprobarea Normelor generale de apărare impotriva incendiilor, a fost întocmit Raportul de 
evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pentru perioada ianuarie-iulie 2017. 

Temeiul legal în baza căruia îşi desfăşoară activitatea cadrele tehnice şi personalul de 
specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor are la bază Legea nr. 307 / 2006 
privind apărarea împotriva incendiilor, OMAI nr. 163 / 2007 pentru aprobarea normelor generale 
de apărare împotriva incendiilor, Ordinul nr. 712 / 2005 pentru aprobarea dispoziţiilor generale 
privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgentă, Ordinul nr. 106 / 2007 pentru 
aprobarea criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligaţia de a 
angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării 
împotriva incendiilor, Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, precum si alte acte normative în vigoare.  

Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, cu caracter 
permanent, la care sunt obligate să participe, conform legii, atât autorităţile administraţiei publice 
locale, cât şi toate persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului Craiova.  

 
Consiliului Local al municipiului Craiova, ca autoritate a administraţiei publice de 

interes local, potrivit Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, îi revin 
următoarele obligaţii principale: 

a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială 
pe care o reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite 
inspectoratului în raza caruia funcţionează;  

b) emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare   
împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;  

c) instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul si natura riscurilor locale;   
d) infiinţează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de 

urgenţă şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;   
e) desemneaza şeful serviciului voluntar de urgenţă, la propunerea primarului, cu   

avizul inspectoratului;  
f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele 

necesare în vederea organizării, inzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către 
serviciile de urgenţă voluntare infiinţate şi exercită controlul folosirii acestora;  

g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din 
dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte   
evenimente, precum şi pentru asigurarea de persoane şi raspundere civilă a personalului cu atribuţii 
pe linie de intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, 
catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza indeplinirii atribuţiilor 
specifice;  

h) asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi de amenajare a 
teritoriului, a căilor de acces pentru intervenţii, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de 
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anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;  
i) analizează, semestrial sau ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva 

incendiilor a unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă şi informează inspectoratul cu 
privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;   

j) asigură imobile şi spaţii amenajate corespunzător pentru funcţionarea serviciului de 
urgenţă voluntar, precum şi mijloacele de comunicaţii necesare; 

k) îndeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor. 
 
Primarul are următoarele obligaţii principale:  
a) asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi aplicarea acestuia;   
b) asigură respectarea criteriilor de performanţă pentru constituirea serviciului de urgenţă 

voluntar şi elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia;   
c) coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unităţii 

administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a serviciului voluntar de urgenţă cu 
mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la stingerea incendiului ori  
până la sosirea forţelor inspectoratului; 

d) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul 
adunărilor sau al manifestărilor publice;  

e) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcţiile 
şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii  
administrativ-teritoriale, precum şi la instituţiile publice; 

f) dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi acordurile 
pe care le emite;   

g) asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de 
anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;  

h) organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul respectării regulilor 
de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; informează populaţia cu privire la 
modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu;  

i) asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţiile legii, 
precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia prin exerciţii şi aplicaţii  
tactice;  

j) asigură condiţiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenţă voluntare şi a 
cercurilor de elevi ,,Prietenii pompierilor,,.  

k) asigură dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice 
pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice,   
carburanţi, lubrifianţi şi alte mijloace necesare susţinerii operaţiunilor de intervenţie, inclusiv 
hrana şi antidotul pentru participanţii la intervenţiile de lungă durată;  

l) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea, cu 
forţe şi mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unităţii administrativ-teritoriale, iar în termen 
de 3 zile lucrătoare completează şi trimite acestuia raportul de intervenţie;  

m) analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi 
asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare;  

n) comunică de îndată inspectoratului scoaterea şi repunerea din/în funcţiune a oricărei 
autospeciale de intervenţie, precum şi, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenţie noi;  

o) asigură, prin mijloacele avute la dispoziţie, desfăşurarea activităţilor de informare şi 
educaţie antiincendiu a populaţiei, inclusiv a elevilor din instituţiile de învăţământ locale;   

p) analizează şi soluţionează petiţiile cetăţenilor în problema apărării împotriva 
incendiilor;   
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r) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a 
comunităţii locale.   

 
Cadrele tehnice / personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării 

împotriva incendiilor desemnate la nivelul consiliilor locale, instituţiilor şi operatorilor 
economici au următoarele obligaţii principale:  

a) participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul 
unităţii administrativ-teritoriale, instituţiei sau operatorului economic;   

b) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul   
specific;  

c) propun/propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării 
activităţii de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva 
incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;  

d) îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi analizează 
respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă voluntare sau private, după 
caz, în unităţile şi instituţiile din care fac/face parte;   

e) prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a 
capacităţii de apărare împotriva incendiilor;  

f) răspund/răspunde de pregătirea serviciului de urgenţă voluntar sau privat, după caz, 
precum şi de participarea acestuia la concursurile profesionale;   

g) acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de 
urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor.   

Pentru semestrul I al anului 2017, situaţia operativă şi lipsa evenimentelor deosebite au scos 
în evidenţă utilitatea controalelor interne de prevenire a incendiilor. 

În cursul acestor controale, efectuate de cadrele tehnice şi personalului de specialitate cu 
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul primăriei municipiului Craiova s-au 
verificat în mod deosebit situaţii frecvente ce potrivit specificului activităţii societăţii civile pot 
produce incendii cu următoarele cauze principale:  

-folosirea cu multă neglijenţă a lumânărilor aprinse în diferite locaţii, inclusiv în biserici; 
-fumatul în locuri nepermise;  
-scurt circuite datorate folosirii necorespunzătoare a instalaţiilor electrice;  
-executarea lucrărilor cu foc deschis, sudură, tăiere, polizare, fără a se lua, măsurile 

corespunzătoare şi eliberarea unui Permis de lucru cu foc; 
-curăţirea zonelor cu vegetaţie uscată prin aprinderea acesteia fără a se lua măsurile legale; 
-necurăţarea periodică a coşurilor de fum la casele cetăţenilor.  
Pentru prevenirea cu mai multă eficienţă a cauzelor generatoare de incendii, s-a intensificat 

activitatea de informare a salariaţilor prin instructajele periodice cu informaţii ce cuprind pe lângă 
prevederi ale legislaţie şi discutarea diverselor situaţii de caz.   

În vederea îmbunătăţirii activităţii de prevenire în domeniul situaţiilor de urgenţă, conform 
art.18 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor 
Generale de apărare împotriva incendiilor la Legea nr. 307/2006, s-au luat o serie de măsuri de 
evaluare de apărare împotriva incendiilor cuprinzând capitolele următoare: 
 

A) Implementarea noilor prevederi legale 
S-au studiat, aprofundat şi implementat normele de apărare împotriva incendiilor:  
- Legea nr. 33/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2015 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;  
-  Ordinul M.A.I nr. 132/2007 - Metodologia elaborări Planului de Analiză şi Acoperire a 

Riscurilor;  
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- Ordinul M.A.I. nr. 96/2016 - pentru aprobarea Criteriile de performanţă, privind 
constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de 
urgenţă;   

- Ordinul  M.A.I. 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;  

- H.G. nr. 160/2007 - pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, 
condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive 
ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private;   

- H.G. nr. 571/2016 - pentru aprobarea categoriile de construcţii şi amenajări care se supn 
avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu; 

- Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea 
şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă;  

- Ordinul M.A.I. nr. 106/2007 - privind 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;  

- Ordinul M.A.I. nr. 3/2014 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă; 

- O.U.G. nr. 21/2004 - privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; 
- O.U.G nr. 1/2014 - privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de 

urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonenţei de urgenţă a Guvernului nr. 
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; 

- O.U.G nr. 89/2014 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor; 

- Legea nr. 170/2015 - privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 - 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de 
urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor; 

- H.G. nr. 94/2014 - privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional 
pentru situaţii speciale de urgenţă;  

- H.G. nr. 1151/2014 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 94/2014 
- privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de 
urgenţă;  

- H.G. nr. 117/2014 - privind organizarea şi funcţionarea Centrului Operaţional de 
comandă al Guvernului;  

- Legea nr. 481/2004 - privind protecţia civilă, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 554 din 22 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 293 
din 22 aprilie 2014. 

Aceste documente legislative au fost aduse la cunoştinţa persoanelor cu atribuţii privind 
apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, pentru a putea fi studiate şi aprofundate în 
vederea implementării acestora.  
 

B) Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite 
În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi conform graficului de control întocmit, 

au fost executate controale privind respectarea normelor, dispoziţiilor şi măsurilor de apărare 
împotriva incendiilor la sediile administrative ale primăriei Craiova şi următoarele instituţii din 
subordinea Consiliului Local al municipiului Craiova: 
 - Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova; 

- Compania de Apă “Oltenia” S.A. Craiova;  
- S.C. Termo Craiova S.R.L. Craiova;  
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- R.A.A.D.P.F.L. Craiova; 
- R.A.T. S.R.L. Craiova;  
- S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.;  
- S.C. Salubritate Craiova S.R.L.;  
- Căminul pentru persoane vârstnice Craiova;  
- Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul 

Craiova;  
- Filarmonica „Oltenia" Craiova;  
- Opera Română Craiova;  
- Teatrul pentru Copii şi Tineret "Colibri" Craiova;  
- Ansamblul Folcloric "Maria Tănase" Craiova;  
- Casa de Cultură "Traian Demetrescu" Craiova;  
- Sport Club Municipal Craiova;  
- Poliţia Locală a municipiului Craiova;     
- Primăria municipiului Craiova;  
- Instituţii de învătământ (şcoli, grădiniţe, licee);   
În urma controalelor efectuate în semestrul I al anului 2017, au fost întocmite „Note de 

control” în care au fost specificate neregulile constatate pentru fiecare locaţie în parte şi au fost 
stabilite de comun acord cu persoanele responsabile termene pentru remedierea neconformităţilor 
găsite.  

S-au reactualizat şi întocmit următoarele documentele de autoritate şi specifice de apărare 
împotriva incendiilor: 

1. A fost actualizată planificarea privind îndrumarea şi controlul instituţiilor publice şi 
agenţilor economici; 

2. A fost actualizat tabelul cu evidenta exercitiilor de interventie si evacuare; 
3. A fost actualizat tabelul cu planificarea exercitiilor de interventie programate la sediile 

administrative ale primăriei municipiului Craiova; 
4. A fost actualizat Planul de Analiză şi Acoperire a Riscrurilor la nivelul municipiuui 

Craiova în anul 2017; 
5. A fost întocmit raportul de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor; 
6. A fost întocmit Raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor la 

nivelul instituţiei Primăriei municipiului Craiova; 
7. Au fost actualizate norme şi instrucţiuni care au fost distribuite direcţiilor aparatului de 

specialitate al primarului:  
a) Normele privind prevenirea şi stingerea incendiilor pentru spaţiile de arhivare şi magazii 

din clădirile civile;  
b) Instrucţiunile specifice de prevenire a incendiilor pentru lucrările cu foc deschis;  
c) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor. 
d)  Dispoziţia Primarului pentru Regulamentul intern privind reglementarea fumatului la 

sediile în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova 
8. Au fost actualizate documentele de autoritate în domeniul protecţiei civile, prevenirii şi 

stingerii incendiilor. 

C) Deficienţele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor 
Au fost controlate toate structurile subordonate Consiliul Local al municipiului Craiova, iar 

în urma controalelor de prevenire efectuate în semestrul I al anului 2017, s-au constatat 
următoarele deficienţe principale: 
 

1. Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova 
- Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor. 
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2. Compania de Apă “Oltenia” S.A. Craiova 
- S.C. Compania de Apa ”Oltenia” S.A., în calitate de investitor şi beneficiar, nu a obtinut 

autorizaţia de securitate la incendiu pentru clădirea sediului administrativ, obiectiv care 
funcţionează în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 133 şi care se încadrează în categoriile de 
construcţii care se supun avizării şi/sau autorizării din punct de vedere al securităţii la incendiu; 
S.C. Compania de Apă ”Oltenia” S.A. - Sediu administrativ Nou; 

- Nu este întocmit raportul de analiză semestrială a activităţii de evaluare a capacităţii de 
apărare împotriva incendiilor la nivelul obiectivului; S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.; 

 
3. S.C. Termo Craiova S.R.L. Craiova; 
- Cele două poduri ale clădirii Ateliere nu sunt separate corespunzător de restul clădirii cu 

uşi rezistente la foc minimum 45 minute; S.C. Termo Craiova S.R.L.; 
 
4. R.A.A.D.P.F.L. Craiova; 
- R.A.A.D.P.F.L. Craiova, în calitate de administrator (conform hotărârii de consiliu local al 

municipiului Craiova nr. 291 din 26.06.2014 şi anexele aferente), nu a obţinut autorizaţia de 
securitate la incendiu pentru obiectivul din Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr. 32, respectiv Sala 
Polivalentă din Craiova.  

Notă: R.A.A.D.P.F.L. Craiova, are obligaţia, conform prevederilor articolului unic din 
Ordonanţa nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut ia art. 30 alin. (41) din Legea nr. 
307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, să obţină autorizaţia de securitate la incendiu, 
până la data de 30 iunie 2017. 

În conformitate cu prevederile punctului 2, alineat nou (42) din Legea nr. 33/2016 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, până la obţinerea autorizaţiei de securitate la 
incendiu, răspunderea exclusivă în ceea ce priveşte funcţionarea construcţiei din punctul de vedere 
al asigurării cerinţei de securitate la incendiu revine beneficiarului/utilizatorului investiţiei; 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova - Sala Polivalentă; 
 - Nu s-a prevăzut în actul de transmitere temporară a dreptului de folosinţă a bunurilor 
imobile (hotărâre nr. 291 din 26.06.2014 şi anexele aferente), obligaţiile exprese ale părţilor, în 
ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor; R.A.A.D.P.F.L Craiova - Sala Polivalentă; 
 - Nu este asigurată efectuarea lucrărilor de întreţinere, verificare şi de reparare a mijloacelor 
tehnice de apărare împotriva incendiilor (instalaţia de hidranţi interiori şi exteriori şi instalaţia de 
inundare cu apă terasă din dotarea Sălii Polivalente Craiova; instalaţii de detecţie şi semnalizare în 
caz de incendiu, instalaţii de evacuare fum şi gaze fierbinţi şi instalaţia de hidranţi interiori şi 
exteriori din dotarea Centrului Multifuncţional Craiova) din dotarea Sălii Polivalente din Craiova, 
cu persoane autorizate. 
 NOTĂ: Au fost întreprinse demersuri în vederea asigurării efectuării lucrărilor de 
întreţinere, verificare şi de reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor 
încheindu-se contractul cu nr. 17924/19.10.2016, cu o persoană atestată; R.A.A.D.P.F.L Craiova - 
Sala Polivalentă şi Centrul Multifuncţional Craiova; 

- Nu sunt marcate şi nu se cunosc punctele de adunare în caz de evacuare; R.A.A.D.P.F.L 
Craiova - Sala Polivalentă şi Centrul Multifuncţional Craiova - pavilion central; 

- Intervalul de timp între două instructaje periodice nu este de cel mult o lună (30 de zile), 
pentru personalul cu funcţii de execuţie, care sprijină serviciile de urgenţă (structurile de răspuns) 
în cazul producerii situaţiilor de urgenţă; R.A.A.D.P.F.L Craiova - sediul administrativ; 

- Scările de evacuare a spectatorilor din tribune nu respectă prevederile criteriilor de 
performanţă specifice rampelor şi scărilor, respectiv: 
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 a) Treptele ce aparţin aceleiaşi rampe de scară nu au asigurate aceleaşi dimensiuni (lăţime şi 
înălţime), măsurate pe linia pasului, pe toată desfăşurarea rampei respective; 
 b) Numărul de trepte ale rampelor scărilor depăşeşte numărul maxim prevăzut de normativ 
(16 trepte); 
 c) Lungimea rampelor scărilor este mult mai mare decât cea precizaţă în normativ (6m) 
 d) Lăţimea liberă a unor rampe şi podestelor este mai mică decât cea prevăzută de normativ 
(1.40m); 

e) Nu sunt prevăzute balustrade cu "mână curentă" cu diametrul de 4-5cm, astfel încât 
aceasta să fie uşor cuprinsă cu mâna, ca persoanele ce utillizează scările să poată coborî în 
siguranţă; R.A.A.D.P.F.L. Craiova - Sala Polivalentă; 
 - Nu se respectă în totalitate condiţiile de realizare a tribunelor pentru utilizarea în siguranţă 
de către spectatori, respectiv: 
 a) nu sunt prevăzute circulaţii majore paralele şi perpendiculare pe rândurile de scaune 
având lăţimea de min. 1,2 m 

b) în faţa primului rând de scaune a fiecărui nivel distinct nu sunt prevăzute balustrade de 
protecţie cu h = min 1,10 m, cu condiţia ca distanţa dintre balustradă şi primul rând de scaune să fie 
cel puţin 0,60 m; R.A.A.D.P.F.L. Craiova - Sala Polivalentă; 

- Tubulatura instalaţiei pentru asigurarea aportului de aer, necesar desfumării încăperilor de 
depozitare a aparatelor sportive nu este protejată corespunzător, astfel încât să aibă asigurată o 
rezistenţă la foc de minim o oră; R.A.A.D.P.F.L. Craiova - Sala Polivalentă; 

- Nu sunt montate clapete antifoc pe tubulatura de ventilaţie a sălii şi nici realizată o 
etanşare corespunzătoare a acesteia, la trecerea prin pereţii rezistenţi la foc de sub tribune; 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova - Sala Polivalentă; 

- Nu au fost montate toate detectoarele de fum deasupra tavanelor false, acolo unde există 
riscul producerii unui incendiu şi în toate spaţiile delimitate cu grinzi cu înălţimi mai mari de 5% 
din înălţimea încăperii protejate; R.A.A.D.P.F.L. Craiova - Sala Polivalentă; 

- Scările exterioare de evacuare şi cele interioare care au gabaritul mai mare de 2,50m, nu 
sunt prevăzute cu balustrade intermediare la maxim 2,50m care să asigure evacuarea în siguranţă a 
utilizatorilor pentru maxim 5 fluxuri de evacuare; R.A.A.D.P.F.L. Craiova - Sala Polivalentă; 

- Trapele pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi din sala de evenimente şi instalaţiile 
de desfumare mecanică ale spaţiilor de depozitare - aparate sportive nu au asigurată acţionare 
automată, din centrala de semnalizare incendiu, iar comenzile de acţionare nu sunt amplasate în 
locuri uşor accesibile; R.A.A.D.P.F.L. Craiova - Sala Polivalentă; 

- Documentele de organizare şi funcţionare a serviciului privat nu sunt întocmite în 
conformitate cu organigrama S.P.S.U. aprobată cu avizul de înfiinţare nr.352/15/SU- 
DJ/11.02.2015: (Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului, dosarul privind activitatea 
şi înzestrarea serviciului, dosarul operativ, dosar privind pregătirea personalului)  

NOTA: Ca urmare a publicării O.M.A.I. nr. 96 din 14 iunie 2016 pentru aprobarea 

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

serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, serviciile private pentru situaţii de urgenţă au la 
dispoziţie, începând cu data de 23 iulie 2016, o perioadă de 12 luni în care trebuie să asigure 
respectarea noilor criterii de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor 
private pentru situaţii de urgenţă; S.P.S.U.-R.A.A.D.P.F.L. Craiova. 

 
5. R.A.T. S.R.L. CRAIOVA; 
- Instalaţia de alimentare cu apă a hidranţilpr de incendiu interiori (şase bucăţi) din hala 

destinată inspecţiei zilnice, respectiv inspecţiilor tehnice, este dezafectată dinainte de anul 2010, 
potrivit declaraţiei şefului: secţiei "Transport Electric", din cauza spargerii la îngheţ a conductelor. 
Totuşi, a fost suplimentată dotarea respectivei hale cu mijloace tehnice de apărare împotriva 
incendiilor şi de asemenea, stingerea cu apă a unui eventual incendiu se poate realiza prin 
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intermediul hidranţilor exteriori subterani carela data controlului erau funcţionali; S.C. R.A.T. 
S.R.L. - Secţia II - Transport Electric (hala IZ/IT); 

 
6. S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
- Nu s-a asigurat întocmirea planului de intervenţie la incendiu (document specific apărării 

împotriva incendiilor) pentru clădirile şi amenajările din Târgul Municipal Craiova.  
Notă: Conducerea societăţii face dovada începerii procedurilor de întocmire a acestui plan 

cu personal specializat; S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.; 
- În Târgul Municipal Craiova, pe latura de est, pe o lungime de cca.10 metri lăţimea căilor 

de acces şi evacuare din standurile cu produse second-hand, se îngustează cu cca. 50 cm cu 
materiale textile, încălţăminte, etc.; S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.; 
 - La sediul administrativ din Piaţa Centrală Craiova, uşa de evacuare de pe latura de est 
prezintă praguri de 5 cm şi nu de minim 2,5 cm aşa cum prevede normativul de siguranţă la foc al 
construcţiilor indicativ P 118/99, iar în căzul evacuării se poate crea busculadă; S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L.; 
  

7. S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
- Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor. 
 

8. Căminul pentru persoane vârstnice Craiova 
 - La momentul controlului persoanele cu dizabilităţi (care nu se pot deplasa singure) erau 
cazate la etajele superioare, 3 şi 4, acestea trebuie să fie cazate la etajele inferioare, în vederea 
asigurării unei mai bune operativităţi pentru evacuare; Căminul pentru persoane vârstnice Craiova; 
 - Nu sunt asigurate suficiente mijloace necesare (tărgi, cărucioare) asigurării evacuării în caz 
de incendiu în pavilionul central al căminului de bătrâni, unde la etajele 1, 2, 3 şi 4 sunt peste 200 
de paturi pentru bătrâni semidependenţi şi dependenţi, care nu se pot evacua singuri; Căminul 
pentru persoane vârstnice Craiova; 

- Pavilionul central este prevăzut cu un lift, iar casele scărilor nu au rampe de acces pentru 
persoanele care nu se pot evacua singure; Căminul pentru persoane vârstnice Craiova; 

- Nu este înfiinţat un serviciu privat pentru situaţii de urgenţă de categoria a II-a, contrar 
prevederilor pct. 5 lit. c) din Scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare de ISU 
Oltenia Dolj la data de 04 septembrie 2015; Căminul pentru persoane vârstnice Craiova. 

 
9. S. P. Management spitale, cabinete medicale şi creşe din municipiul Craiova 
- Baza materială şi documentară necesară în vederea desfăşurării şi verificării instructajelor 

în domeniul situaţiilor de urgenţă este incompletă, neconţinând manuale şi cursuri de specialitate, 
standarde, cărţi, broşuri, cataloage, pliante, reviste, filme, diapozitive, afişe, panouri grafice, 
fotomontaje; S.P.M.S.C.M.C. Craiova - rezolvat parţial; 

 
10. Filarmonica „Oltenia" Craiova 
- Instalaţia de hidranţi interiori din dotarea Filarmonicii Oltenia nu funcţionează, deoarece 

nu are asigurată apa necesară stingerii unui eventual incendiu (instalaţia era alimentată cu apă din 
bazinul de incendiu al S.C. MERCUR S.A., care după modernizare, a blindat conducta care 
alimenta instalaţia hidranţilor interiori ai filarmonicii); Filarmonica „Oltenia" Craiova; 

 
11. Opera Română Craiova 
- Nu se asigură evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi din sala de spectacole, şi spaţiile 

transformate în depozite de decoruri, în conformitate cu prevederile art. 4.1.36. din NP 118/99 şi 
capitolul 2.3 lit. (d), în sensul că trapele de evacuare au fost acoperite de noua invelitoare a 
acoperişului; Opera Română Craiova; 
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- Nu sunt prevăzute cu uşi şi chepenguri rezistente la foc, magazia de decoruri, spaţiile de 
depozitarte şi producţie de categoria „C„ pericol de incendiu, care sunt prevăzute cu goluri de 
circulaţie spre căile de acces evacuare şi casele scărilor; Opera Română Craiova; 

- Rezervoarele de apă de incendiu nu sunt prevăzute cu instalaţii pentru semnalizarea optică 
şi/sau acustică al nivelului rezervei de incendiu, în conformitate cu prevederile NP 086/2005; 
Opera Română Craiova; 

- Instalaţia de protecţie împotriva descărcărilor electrice atmosferice a fost dezafectată odată 
cu refacerea acoperişului, contrar prevederilor Normativului I 7/2011; Opera Română Craiova; 

- Nu a fost verificată şi nu este asigurată mentenanţa instalaţiilor speciale de semnalizare şi 
stingere a incendiului (sprinklere, drencere şi hidranţi interiori) din incinta instituţiei; Opera 
Română Craiova; 

- Nu se află în stare de funcţionare instalaţia de detecţie - semnalizare, instalaţiile de 
sprinklere, drencere şi pompele instalaţiilor de stingere; Opera Română Craiova; 

- Nu sunt prevăzute cu sisteme de auto-închidere şi nu asigură etanşeitatea la foc, pentru 
spaţiile delimitate, uşile antifoc prevăzute între buzunarele scenei, magazia de decoruri, holul de 
circulaţie din clădirea nouă, atelierul butaforie; Opera Română Craiova; 

- Căile de evacuare nu asigură trecerea în siguranţă a gabaritelor şi numărului de fluxuri al 
spectatorilor din incinta sălii de spectacol; Opera Română Craiova. 

 

12. Teatrul pentru Copii şi Tineret "Colibri" Craiova 
- Persoana desemnată să îndeplinească obligaţiile specifice cadrului tehnic cu atribuţii în 

domeniul apărării împotriva incendiilor nu este atestată; Teatrul pentru Copii şi Tineret "Colibri" 
Craiova; 

 
13. Ansamblul Folcloric "Maria Tănase" Craiova 
- Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor. 
 
14. Casa de Cultură "Traian Demetrescu" Craiova 
- Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor. 
 
15. Sport Club Municipal Craiova 
- În încăperea în care funcţionează centrala termică (2 cazane), este montat tavan fals, fapt 

ce implică acumularea de concentraţii periculoase de gaze naturale, deasupra acestuia; Sport Club 
Municipal Craiova - Sala sporturilor ”Ion Constantinescu” (camera centralei termice); 

 
16. Poliţia Locală a municipiului Craiova 
- Nu au fost constatate nereguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor. 
    
17. Primăria municipiului Craiova 
S-a controlat din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor şi protecţiei civile 

sediile, actele cât şi procedurile Primăriei municipiului Craiova, iar în urma controalelor proprii de 
prevenire s-au constatat următoarele: 

- Consiliul Local al mun. Craiova nu a asigurat identificarea şi inventarierea construcţiilor 
cu destinaţie de locuinţă care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, 
degradări sau avarieri în urma unor acţiuni seismice, proprietate privată a persoanelor fizice ori 
aflate în proprietatea sau în administrarea unităţii administrativ-teritoriale, a instituţiilor publice şi 
a operatorilor economici, precum şi monitorizarea acţiunilor de intervenţie privind reducerea 
riscului seismic al acestora, cuprinzând expertizarea tehnică, proiectarea şi execuţia lucrărilor de 
intervenţie; municipiul Craiova; 
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I) Apărare împotriva incendiilor 
a) Tehnic constructive 
- În urma schimbării destinaţiilor clădirilor, nu s-au întreprins demersurile legale în vederea 

solicitării şi obţinerii autorizaţiilor de securitate la incendiu pentru imobilele în care îşi desfăşoară 
activitatea unele dintre structurile proprii sau subordonate Consiliului Local Craiova, astfel: 

1. Sediul din Craiova, str. A.l. Cuza nr. 1; 
  2. Sediul din Craiova, str. Unirii nr. 45 - Direcţia de evidenţă a persoanelor; 
  3. Sediul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe; 
  4. Sediul Ansamblului Folcloric „Maria Tănase Craiova"; 
  5. Incubatorul Tehnologic Transfrontalier şi de Afaceri. 
  - Spaţiile cu destinaţia de arhivă sunt amplasate necorespunzător, la subsolul clădirii 
(precizăm că este interzisă amenajarea arhivelor în subsoluri, poduri şi mansarde, cu excepţia 
cazurilor în care aceste spaţii au fost prevăzute cu această destinaţie prin proiectul tehnic al 
construcţiei); sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 1, sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza 
nr. 7 şi sediul Direcţiei de Evidenţă a persoanelor, str. Unirii, nr. 45; 

-  Nu s-a solicitat şi obţinut autorizaţia de securitate la incendiu pentru sediul instituţiei şi 
pentru sistemul de detecţie şi semnalizare a incendiilor montat in spaţiul de arhivă de la parterul 
clădirii, contrar prevederilor Anexei nr. 1, pct. II lit. c), respectiv pct. IV lit. d) la H.G.R. nr. 
571/2016; sediul Direcţiei de Evidenţă a persoanelor, str. Unirii, nr. 45; 

- O parte din rafturile amplasate în spaţiile cu destinaţia de arhivă nu sunt confecţionate din 
materiale incombustibile din clasa de reacţie la foc minimum A2 şi nu sunt asigurate împotriva 
răsturnării sau căderii; sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 1, sediul din mun. Craiova, str. 
A.I. Cuza nr. 7 - rezolvat parţial; 

- Spaţiile cu destinaţia de arhivă cu suprafaţa mai mare de 36 mp. amplasate la subsolul 
clădirilor nu sunt prevăzute cu sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi; sediul din mun. 
Craiova, str. A.I. Cuza nr. 1, sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7; 

- Spaţiile cu destinaţia de arhivă cu suprafaţa mai mare de 36 mp. amplasate la subsolul 
clădirilor nu sunt prevăzute cu uşi având RF 90 min. şi dispozitive cu autoînchidere; sediul din 
mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 1, sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7; 

- Nu s-a asigurat efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparare a mijloacelor tehnice de 
apărare împotriva incendiilor, instalaţia de hidranţi interiori nefiind verificată periodic, de către 
personal autorizat, contrar prevederilor art. 28, alin. (3) din Normativul P 118/2-2013; sediul din 
mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 1, sediul din mun. Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7; 

- Spaţiile cu destinaţia de arhivă cu suprafaţa mai mare de 36 mp. amplasate la subsolul 
clădirii nu sunt prevăzute cu sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi; sediul Direcţiei de 
Evidenţă a persoanelor, str. Unirii, nr. 45; 

- Instalaţia electrică de iluminat este exploatată cu deficienţe (corp de iluminat cu 
incandescenţă suspendat în greutate proprie şi fără protecţie faţă de materialele combustibile din 
jur), contrar prevederilor art. 28 din D.G.A.Î.I. aprobate cu O.M.A.I. nr. 166/2010; sediul Direcţiei 
de Evidenţă a persoanelor, str. Unirii, nr. 45 (spaţiul de arhivă/parter); 

 
b) Organizatorice 
- Nu s-a asigurat actualizarea planului de intervenţie în caz de incendiu pentru sediul 
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instituţiei, astfel încât acesta să corespundă condiţiilor reale, având în vedere faptul că unele spaţii 
de birouri au fost transformate în spaţii pentru arhivă şi au fost dotate cu instalaţie de semnalizare 
şi detecţie a incendiilor şi cu instalaţie de desfumare; sediul Direcţiei de Evidenţă a persoanelor, 
str. Unirii, nr. 45 - rezolvat parţial; 

 
II) Protecţia Civilă 
a) Sistemul de înştiinţare-alarmare a populaţie în situaţii de protecţie civilă 
- Nu este asigurată avertizarea-alarmarea unei părţi a populaţiei municipiului Craiova în 

situaţii de protecţie civilă, datorită nefuncţionării a 7 sirene electronice cu puterea de 0,6 kW 
amplasate în locaţiile: 

1. str. Calea Bucureşti, bl. M 16; 
2. str. Col. Scarlat Demetriade, bl. G7, sc. 1; 
3. str. Nicolae Titulescu, bl. H1; 
4. str. Tabaci nr. 1 (Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă); 
5. str. Nicolae Romanescu nr. 39 (T.C.I.F.); 
6. str. Bucovăţ nr. 76 (Şcoala gimnazială „Anton Pann", fostă nr. 13); 
7. str. Banu Stepan nr. 1A (fost S.C. SPUMOFLEX S.A.); municipiul Craiova. 
- Sirenele electronice cu puterea de 0,6 kW instalate în locaţiile: Calea Bucureşti (bl. 

M16A), str. Brestei (nr. 144) şi str. Nicolae Titulescu (bl. H1) nu permit activarea locală a 
mesajelor de avertizare-alarmare; municipiul Craiova; 

- Nu sunt încheiate contracte sau convenţii cu operatori economici de profil pentru 
asigurarea întreţinerii şi reparării sistemelor de avertizare-alarmare, contrar prevederilor art. 43 din 
O.M.A.I. nr. 1259/2006; municipiul Craiova; 

 
b) Adăposturile publice de protecţie civilă 
- În planşeurile şi pereţii adăposturilor de protecţie civilă din subsolurile blocurilor 140B sc. 

1 (str. Elena Farago), 200F sc. 1 şi 200E11 (str. Grigore Gabrielescu) şi 201M (str. Craioveşti) au 
fost executate goluri pentru trecerea conductelor de utilităţi, fapt care nu mai asigură etanşeitatea 
adăposturilor; adăposturile publice de protecţie civilă; 

- Instalaţiile de filtroventilaţie din adăposturile de protecţie civilă din subsolurile blocurilor 
37A sc. 2 (str. George Enescu), 140B sc. 1 (str. Elena Farago), 200F sc. 1 şi 200E11 (str. Grigore 
Gabrielescu), 201M (str. Craioveşti) şi 54A sc. 1 (str. Constantin Brâncoveanu) nu funcţionează 
sau au elemente lipsă (motor, tubulatură de aer, supape de suprapresiune); adăposturile publice de 
protecţie civilă; 

- În cadrul adăposturilor de protecţie civilă nu sunt asigurate condiţiile de microclimat, 
instalaţiile de filtro-ventilaţie neavând celule filtrante; adăposturile publice de protecţie civilă; 

 
18. Instituţii de învătământ (şcoli, grădiniţe, licee) 

 S-au controlat din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor şi protecţiei civile 
toate sediile instituţiilor de învătământ (şcoli, grădiniţe, licee), iar în urma controalelor de prevenire 
s-a constatat faptul că există unele clădiri cu destinaţia de învăţământ care funcţionează fără 
autorizaţie de securitate la incendiu: 

1. Şcoala gimnazială ”Gheorghe Bibescu” Craiova - Grădiniţa cu program normal nr. 7; 
2. Grădiniţa cu program prelungit ”Eden” Craiova; 
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3. Grădiniţa cu program prelungit ”Floarea Soarelui” Craiova; 
4. Şcoala gimnazială ”Lascăr Catargiu” - Grădiniţa cu program prelungit ”Lascăr Catargiu” 

Craiova; 
5. Colegiul Naţional ”Fraţii Buzeşti” Craiova - Grădiniţa cu program prelungit ”Otilia 

Cazimir” Craiova;  
6. Liceul ”Matei Basarab” Craiova - Cabinete Metodice P+3.  

 
D) Concluzii din activitatea de instruire şi pregătire a personalului 
Activitatea de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă se desfăşoară la 

angajare, în cazul desfăşurării unor lucrări periculoase, pe schimburi (acolo unde este cazul) şi 
periodic în conformitate cu prevederile legislative din domeniu, potrivit graficului şi tematicii 
anuale de instruire întocmite şi aprobate pe categorii de personal.  

Personalul care asigură apărarea împotriva incendiilor la fiecare loc de muncă şi intervine cu 
ajutorul mijloacelor tehnice de stins incendii (stingătoare, instalaţia de hidranţi interiori şi alte 
asemenea), asigură activitatea de evacuare şi salvare a persoanelor / bunurilor în caz de incendiu 
sau acordă primul ajutor persoanelor accidentate, este instruit lunar în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare şi participă periodic la instructaje practic-aplicative privind utilizarea 
mijloacelor de primă intervenţie pentru stingerea incendiilor.  

Anual, fiecare serviciu / birou / compartiment participă la un exerciţiu practic-aplicativ 
conform planificării care are ca scop formarea deprinderilor privind cunoaşterea şi capacitatea de 
punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului de la locul de muncă, în caz de incendiu; tema 
acestor exerciţii este modul în care se execută la fiecare loc de muncă:  

a) alarmarea personalului;   
b) evacuarea personalului şi a bunurilor materiale;  
c) prima intervenţie pentru stingerea incendiului.  

 
E) Relaţiile cu terţii privind apărarea împotriva incendiilor 
Având în vedere relaţiile pe care le are Primăria Craiova privind activitatea de apărare 

împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ-teritoriale cu agenţii economici, instituţiile 
din subordinea Consiliului Local Craiova, asociaţii de proprietari / locatari, ONG-uri, lăcaşe de 
cult, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia” al judeţului Dolj, alte persoane fizice / 
juridice, se poate concluziona faptul că s-a realizat o conlucrare benefică privind activitatea de 
prevenire a incendiilor. 
 

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

Se asigură dotarea cu mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu în sediile primăriei 
municipiului Craiova şi în toate instituţiile din subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în conformitate cu prevederile normativelor legale în vigoare. Toate mijloacele tehnice de 
apărare împotriva incendiilor (stingătoare, reţele de hidranţi de incendiu) cu care sunt dotate şi 
echipate construcţiile/amenajările, sunt în stare de operativitate.  
          Verificarea şi reîncărcarea stingătoarelor de incendiu se face de către o firmă atestată în acest 
sens conform legislaţiei în vigoare. 
 

G) Eficienţa activităţilor desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul apărării 
împotriva incendiilor 

Personalul din cadrul compartimentului situaţii de urgenţă şi protecţie civilă din cadrul 
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aparatului de specialitate al primarului municipiului desfăşoară activităţi preventive specifice 
privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă la nivelul localităţii şi participă efectiv 
împreună cu inspectori din cadrul Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă “Oltenia” al judeţului 
Dolj la unele acţiuni cu caracter de prevenire şi control.  

Au fost distribuite pliante, s-au lipit afişe cu reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor, s-au 
purtat discuţii pe tema prevenirii incendiilor cu reprezentanţii asociaţiilor de proprietari şi / sau de 
locatari şi directorii instituţiilor de învăţământ.  

Activitatea de control intern s-a desfăşurat în condiţiile Legii nr. 307 / 2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor, la nivelul primăriei, în instituţiile subordonate Consiliului Local al 
municipiului Craiova după graficul întocmit la începutul anului. 
 

H) Propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii. 
Este bine de ştiut faptul că apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă constituie  

activităţi de interes public cu caracter permanent şi trebuie desfăşurate cu consecvenţă în toate 
sectoarele de activitate ale instituţiei, constituind la orice loc de muncă chiar o obligaţie de serviciu 
şi în particular o obligaţie cetăţenească iar în acest sens, structurile constiuite conform legislaţiei şi 
toate celelalte persoane fizice şi juridice care au atribuţii privind apărarea împotriva incendiilor şi 
protecţia civilă trebuie să coopereze astfel încât să asigure în cele mai bune condiţii activitatea de 
apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă la locul său de muncă.   

În această ordine de idei, pentru îmbunătăţirea acestor activităţi sunt necesare unele 
investiţii care privesc:  

1. Alocarea de fonduri şi demararea demersurile legale în vederea solicitării şi obţinerii 
autorizaţiilor de securitate la incendiu pentru imobilele în care îşi desfăşoară activitatea unele 
dintre structurile proprii sau subordonate Consiliului Local Craiova, astfel: 

- Sediul din Craiova, str. A.l. Cuza nr. 1; 
  - Sediul din Craiova, str. Unirii nr. 45 - Direcţia de evidenţă a persoanelor; 
  - Sediul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe; 
  - Sediul Ansamblului Folcloric „Maria Tănase Craiova"; 
  - Incubatorul Tehnologic Transfrontalier şi de Afaceri. 

- Şcoala gimnazială ”Gheorghe Bibescu” Craiova - Grădiniţa cu program normal nr. 7; 
- Grădiniţa cu program prelungit ”Eden” Craiova; 
- Grădiniţa cu program prelungit ”Floarea Soarelui” Craiova; 
- Şcoala gimnazială ”Lascăr Catargiu” - Grădiniţa cu program prelungit ”Lascăr Catargiu” 

Craiova; 
- Colegiul Naţional ”Fraţii Buzeşti” Craiova - Grădiniţa cu program prelungit ”Otilia 

Cazimir” Craiova;  
- Liceul ”Matei Basarab” Craiova - Cabinete Metodice P+3. 
2. Alocarea de fonduri pentru înlocuirea sirenelor existente de înştiinţare-alarmare în situaţii 

de protecţie civilă a populaţiei municipiului Craiova, pentru intrarea în legalitate privind 
respectarea normele metodologice în vigoare. 

3. Alocarea de fonduri pentru dezvoltarea şi completarea sistemului de înştiinţare-alarmare 
în situaţii de protecţie civilă a populaţiei municipiului Craiova. 

4. Continuarea identificării şi inventarierii spaţiilor publice cu altă destinaţie (spaţiile 
realizate în scopul desfăşurării de activităţi care implică aglomerări de persoane, precum: săli de 
spectacol, de expoziţii, de lectură, spaţii pentru comerţ, structuri turistice de cazare şi alimentaţie 
publică şi prestări de servicii, asistenţă socială şi medicală, administraţie publică şi altele 
asemenea, indiferent dacă aceste spaţii sunt rezultatul concepţiei iniţiale a construcţiei ori, după 
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caz, al unor amenajări ulterioare), situate la parterul şi, după caz, la subsolul şi/sau la alte niveluri 
ale clădirilor de locuit multietajate, cu peste P+3 etaje, construite înainte de anul 1978.  

5. Continuarea notificării proprietarilor, persoane fizice sau juridice, şi a asociaţiilor de 
proprietari, precum şi, după caz, a persoanelor juridice care au în administrare clădiri/părţi din 
clădirile clasificate ca spaţii publice cu altă destinaţie (spaţiile realizate în scopul desfăşurării de 
activităţi care implică aglomerări de persoane, precum: săli de spectacol, de expoziţii, de lectură, 
spaţii pentru comerţ, structuri turistice de cazare şi alimentaţie publică şi prestări de servicii, 
asistenţă socială şi medicală, administraţie publică şi altele asemenea, indiferent dacă aceste spaţii 
sunt rezultatul concepţiei iniţiale a construcţiei ori, după caz, al unor amenajări ulterioare), cu 
privire la obligaţia ce le revine de a acţiona, în solidar, pentru expertizarea tehnică a structurii de 
rezistenţă a întregii clădiri. 

6. Alocarea de fonduri şi demararea demersurile legale în vederea îndeplinirii tuturor 
aspectelor enumerate în prezentul raport privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia 
civilă.     

Potrivit aspectelor consemnate în acest raport, se poate concluziona faptul că structura cu 
atribuţii privind apărarea împotriva incendiilor constituită la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale, a desfăşurat o activitate cu eficienţă bună, cu un caracter permanent şi susţinut. 

 
Întocmit, 

Cons. Mihai Bosun 
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