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INSPECTORATUL MUNICIPAL DE PROTECŢIE CIVILĂ 

(din 01.11.2005- SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ) 

 
 

 
Inspectoratul Municipal de Protecţie Civilă funcţionează în subordinea directă a 

Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu. 
 
 

1. COMPONENŢA SERVICIULUI 
 

Coordonatorul Inspectoratului este lt. col. Ioan Ciontoş - ofiţer activ de specialitate  
având în subordine 6 salariaţi. 

 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE  

 
Inspectoratul Municipal de Protecţie Civilă Timişoara are ca obiect de activitate 

îndeplinirea următoarelor atribuţii: 
- Prevenirea populaţiei municipiului Timişoara în situaţiile de urgenţe civile, dezastre 

sau război; 
- Protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi de patrimoniu în 

situaţii de protecţie civilă; 
- Participarea cu forţe şi mijloace specifice la acţiuni de intervenţie pentru limitarea şi 

înlăturarea pierderilor şi distrugerilor în diferite situaţii de protecţie civilă; 
- Pregătirea personalului încadrat în inspectorat, comisii şi formaţiuni de protecţie 

civilă precum şi a salariaţilor şi populaţiei municipiului, privind măsurile de protecţie civilă; 
- Participarea la activităţi de colaborare internaţională în domeniu. 

 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢILOR DE PROTECŢIE CIVILĂ PE ANUL 2005 
 

Activităţi şi evenimente mai importante: 
 
- Realizarea structurilor organizatorice de protecţie civilă la agenţii economici şi 

instituţiile din subordinea Inspectoratului Municipal de Protecţie Civilă şi întocmirea planului cu 
principalele activităţi şi a planificării pregătirii de protecţie civilă pe anul 2005; 

- Activităţi dedicate sărbătorii a 72-a aniversări a protecţiei civile din România; 
- Activităţi de verificare a sirenelor şi adăposturilor din municipiu; 
- Organizarea concursului şcolar de protecţie civilă ”Cu viaţa mea apăr viaţa” - faza 

municipală; 
- Activităţi în colaborare cu Centrul pentru voluntariat Timişoara pentru atragerea de 

voluntari în formaţiunea ”SALVO”; 
- Organizarea unei expoziţii de materiale ale voluntarilor din Treviso-Italia în data de 

29.02.2004 în piaţa Operei şi o demonstraţie a echipei canine ”SALVO”; 
- Participarea efectivă a unui număr de 14 voluntari ai formaţiunii „SALVO” pe o 

perioada de circa 2 săptămâni, la salvarea de vieţi omeneşti, animale şi bunuri materiale în 
comunele din judeţul Timiş afectate de inundaţii; 

- Intervenţia echipelor specializate pe domenii, ale formaţiunii ”SALVO” în diferite 
cazuri de urgenţă civilă la solicitările cetăţenilor municipiului Timişoara, cât şi din alte judeţe în 
spiritul colaborării dintre primării; 
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În luna august s-au acordat diplome de excelenţă de către domnul primar Gheorghe 
Ciuhandu membrilor formaţiunii ”SALVO” care s-au implicat în acţiunile de intervenţie în 
comunele din judeţul Timiş afectate de inundaţii; 

- Efectuarea serviciului de patrulare a echipei ”SALVO-Aqua”, pe canalul Bega, în 
scopul prevenirii unor cazuri de înec în perioada caniculară; 

- Activităţi de achiziţii de materiale conform bugetului aprobat pe anul în curs în 
valoare de 8.030.000 mii lei. 

- În conformitate cu noua lege a protecţiei civile numărul  481/2004 şi Hotărârii nr. 382 
din 25.10.2005 s-a aprobat înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de urgenţă la nivelul 
municipiului Timişoara, serviciu care va funcţiona în locul Inspectoratului  Municipal de 
Protecţie Civilă. 
 
 

4. PRINCIPALELE OBIECTIVE PENTRU ANUL 2006-03-20 
 

- Continuarea modernizării sistemului de înştiinţare-alarmare al municipiului 
Timişoara prin achiziţionarea de noi sirene electronice şi conectarea lor la dispeceratul de 
comandă al municipiului. Termen 15.12.2006; 

- Constituirea unui depozit cu materiale de primă urgenţă şi ajutor umanitar pentru 
situaţii de dezastre. Termen 30.09.2006; 

- Dezvoltarea colaborării cu structurile similare de protecţie civilă profesioniste şi 
voluntare din oraşele înfrăţite cu Municipiul Timişoara; 

- Continuarea încadrării cu personal a Formaţiunii Voluntare de Intervenţie Rapidă 
„SALVO” şi dotarea acesteia cu materiale, echipamente şi utilaje conform regulamentului 
aprobat de Consiliul Local. Termen 31.12.2006; 

- Extinderea spaţiilor depozitului de material de protecţie civilă prin construirea a 2,3 
garaje pentru autovehiculele din dotare sau identificarea unui alt spaţiu corespunzător dezvoltării 
bazei tehnico-materiale pentru intervenţie în cazuri de urgenţe civile. 
 
 


