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ANALIZA  ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE A INCENDIILOR 

 ŞI A NEREGULILOR CONSTATATE 
 
 

 În baza prevederilor art. 18 din O.M.A.I. Nr. 160 / 2007, supun spre dezbatere 
analiza  activităţii de prevenire şi stingere  a incendiilor  şi a neregulilor constatate în aria 
de competenţă a comunei Trifeşti, pentru perioada 01 ianuarie  – 30 iulie 2012 

 Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă desfăşurată de către 
serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, denumită în continuare activitate de 
prevenire, reprezintă totalitatea acţiunilor specifice planificate şi realizate, potrivit legii, 
în vederea preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de 
urgenţă şi a consecinţelor acestora, a protecţiei populaţiei, a mediului, a bunurilor şi 
valorilor. 
 Scopurile activităţii de prevenire sunt: 
   - asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi ale celorlalte reglementări 
privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă; 
    - identificarea, evaluarea şi analizarea pericolelor potenţiale prin aprecierea 
posibilităţilor de apariţie a lor şi a consecinţelor acestora asupra vieţii oamenilor, 
mediului şi bunurilor materiale; 
    -  conştientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii dintre personalul care 
execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat şi alte persoane 
interesate sau implicate; 
    -  informarea populaţiei şi a salariaţilor privind pericolele potenţiale, precum şi modul 
de comportare în situaţii de urgenţă. 
 Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă în vederea preîntîmpinării, 
reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor 
acestora, a protecţiei populaţiei, a mediului, a bunurilor şi valorilor, s-a desfăşurat 
conform Graficului de control şi graficului de informare publică pe anul 2012, activitate 
organizată de către şeful SVSU şi coordonată Preşedintele CLSU . 
 

Evidenţa executării activităţii de prevenire : 
 
În lunile ianuarie - martie s-au executat în special acţiuni de informare şi 

îndrumare a populaţiei şi elevilor , iar acţiunile de control la gospodăriile populaţiei, şi 
instituţiile din subordinea primăriei s-au desfăşurat pe parcursul lunii aprilie şi prima 
decadă a lunii mai,  prin membrii inspecţiei de prevenire, şeful SVSU şi cu ajutorul 
preoţilor din Parohiile arondate . 

S-au desfăşurat 6 acţiuni de informare în şcoli şi informare a populaţiei, s-au 
executat controale la 123 de gospodării, 3 biserici, 4 şcoli, 3 grădiniţe, 2 dispensare 
medicale, neregulile constatate, precum şi măsurile de remediere a deficienţelor fiind 
consemnate în carnetele cu evidenţa controalelor şi în notele de control.  

Constatări reieşite în urma controalelor : 



 
De la an la an se observă o îmbunătăţire a calităţii executării controalelor şi a 

receptivităţii populaţiei faţă de importanţa acestor controale. Din păcate nu putem afirma 
că aceştia respectă în totalitate regulile de prevenire a incendiilor. Deşi conştienţi de 
pericolele la care se expun, aceştia continuă să încalce regulile şi măsurile de prevenire 
mai ales la depozitele de furaje, grajduri, bucătătrii de vară , dependinţe, sobe de încălzit, 
instalaţii electrice.    

Dintre persoanele cu cele mai multe şi grave nereguli , pe primul loc se situează 
bătrânii care în majoritatea cazurilor  sunt şi bolnavi, urmate de persoanele nevoiaşe. 

Se constată mereu aceleaşi nereguli , printre care enumeram : 
- coşuri de fum necurăţate ;  coş de fum, burlan construit lângă materiale combustibile 

(lemn) 
- improvizaţii electrice (iluminarea grajdurilor prin intermediul unui cablu electric 

introdus în priză în una din camerele locuinţei ; siguranţe fuzibile improvizate) ; 
- sobe cu portiţa defectă, lipsa tablei de protecţie de pe podea; 
- butelii cu improvizaţii (furtun ce prezintă porozităţi sau crăpături) ; 
- poduri în care se depozitează aglomerări de materiale inflamabile. 
 

O problemă foarte importantă cu care ne confruntăm în ultimii ani este aceea a  
,,depozitelor,, de butelii din curţile unor agenţi economici. Aceştia, primesc în gestiune , 
de la agenţii economici autorizaţi în domeniul respectiv de activitate,  un număr de butelii 
pentru comercializare, fără a le impune şi respectarea masurilor de protecţie care se 
impun (incendii, explozii) .   
 
 Evidenţa incendiilor : 
 

In perioada la care fac referire, pe teritoriul comunei au avut loc 2 începuturi de 
incendiu în lunile februarie, constând în arderea funinginei din interiorul coşului de fum, 
ceea ce a dus la supraînclzirea sobei şi propagarea flacărilor la 1-2 m peste buza hornului. 
Doar intervenţia oportună a unui membru din serviciul voluntar ajutat de persoanele din 
respectivele gospodării a făcut ca incendiul să nu ia amploare. Cauza incendiului a fost 
,,coş de fum necurăţat,,  . 

  În luna mai, un alt incendiu s-a produs la vegetaţie uscată (stuf), intervenţia 
comună a pompierilor voluntari şi profesionişti ducand la lichidarea acestuia în scurt 
timp.  Cauza incendiului a fost ţigară aprinsă aruncată neglijent  . 
  
Statistica incendiilor şi a arderilor necontrolate pe luni 
 
 Incendii Incendii de vegetaţie şi altele 

2011 2012 Dinamică  2011 2012 Dinamică  
Ianuarie 0 0 0 0 0 0 
Februarie  0 2 + 2 0 0 0 
Martie  0 0 0 0 0 0 
Aprilie  0 0 0 0 0 0 
Mai  0 0 0 0 1 + 1 
Iunie  3 0 - 3 0 0 0 
 Deficienţe constatate în activitatea serviciului : 



 
 Se menţin aceleaşi deficienţe constatate de fiecare dată referitoare la incapacitatea 
serviciului de a acţiona profesionist pentru stingerea definitivă a unui incendiu şi aceasta 
datorită lipsei echipamentelor de stingere, cum ar fi autospeciala de stins incendii sau a 
unei motopompe portabile de mare capacitate, a măştilor de oxigen fără de care nu se 
poate pătrunde în interiorul unei încăperi cu mult fum, a echipamentului ignifug, de aşa 
că activitatea noastră rezumându-se de cele mai multe ori la oprirea extinderii 
incendiului, luarea măsurilor de întrerupere a energiei electrice, scoaterea buteliilor şi a 
materialelor inflamabile sau a bunurilor materiale, până la sosirea pompierilor militari . 
  Dacă s-a reuşit încadrarea completă a serviciului trebuie amintit faptul că cei care 
au o bună pregătire, au de regulă şi serviciu la oraş sau la unele societăţi comerciale din 
comună, iar mobilizarea acestora este ori tardivă, ori nu se poate realiza atunci când este 
nevoie. Din perioada de primăvară până toamna târziu, majoritatea membrilor serviciului 
se găsesc pe timpul zilei la muncă în agricultură, ceea ce înseamnă îngreunarea sosirii 
rapide la locul intervenţiei. 
  
 Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii SVSU : 
 
 Comuna Trifeşti face parte dintre localităţile mari spre foarte mari din punct de 
vedere l populaţiei şi a suprafeţei. Totodată , este cunoscut faptul că foarte multe locuinţe 
sunt expuse pericolului de incendiu datorită instalaţiilor electrice foarte vechi, a 
aglomerărilor de furaje şi nu în ultimul rând, a inconştienţei unora cu o situaţie 
dezorganizată, sau în vârstă, fapt confirmat şi de analiza specialiştilor profesionişti din 
cadrul ISU Neamţ, care au situat comuna printre cele mai expuse riscului de incendiu. 
 Pentru a veni în sprijinul locuitorilor este necesar ca serviciul să fie mult mai 
eficace în activitatea de prevenire a incendiilor, să nu mai tolereze neregulile şi să 
înştiinţeze ori de câte ori este nevoie pe şeful serviciului când se impune aplicarea 
sancţiunilor.  Toate cazurile de neluare în seamă a acţiunilor de informare, îndrumare şi 
control să fie aduse de îndată la cunoştinţă pentru luarea măsurilor care se impun. 
 Revin cu propunerea ca in acest an să se achizitioneze o cisternă de capacitate 
medie şi a unei motopompe care sa fie adaptată montării pe cisternă. 
 O alta propunere pe care doresc sa o supun dezbaterii este revederea incadrarii 
personalului din cadrul echipelor de intervenţie în sensul menţinerii în structură  numai a 
celor care pe parcursul celor 5 ani de la infiintare, au dat dovadă de seriozitate, pricepere 
şi devotament. 
 

Şef serviciu voluntar situaţii de urgenţă 
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