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     ROMÂNIA          
     JUDEŢUL TIMIŞ         
     MUNICIPIUL TIMIŞOARA  
     
 

_________________________________________________________________________________                   
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
Pe anul 2020 

COMPARTIMENT VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

 

 Ca urmare a adresei nr. SC 2020-27253/19.11.2020 referitoare la transmiterea datelor 
necesare  întocmirii Raportului Primarului Municipiului Timișoara pe anul 2020 vă comunicăm 
următoarele:  
 
1. Structura şi numele şefulului Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă: 

Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a funcționat în subordinea directă a 
Viceprimarului Municipiului Timişoara IMRE FARKAS.  

Formaţiunea de Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO” din cadrul 
Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă funcţionează în baza Hotărârii Consiliului 
Local nr. 383/26.10.2010,  fiind alcătuită exclusiv din voluntari cu o dotare şi o structură specifică, 
destinată să desfăşoare acţiuni de ajutor şi salvare a populaţiei şi a bunurilor materiale în situaţii de 
urgenţă civilă, calamităţi naturale sau dezastre. Beneficiarul activităţilor de voluntariat este 
comunitatea, serviciile voluntarilor fiind gratuite. 
2. Componenţa Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă : 

 Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are următoarea structură: 
 - funcţii publice de execuţie -4; 
 - voluntari - 90; 
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3. Obiectul de activitate al Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă: 
 Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are ca obiect de activitate îndeplinirea 
următoarelor atribuţii: 

 identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi 
tehnologice de pe teritoriul municipiului Timişoara; 

 culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor 
referitoare la protecţia civilă şi prevenirea stingerii incendiilor; 

 informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este 
expusă, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe 
timpul situaţiei de urgenţă; 

 înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţii de urgenţă; 
 protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale precum şi a mediului 

împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate; 
 asigurarea condiţiilor de supravieţuire a populaţiei în situaţii de urgenţă; 
 organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de vieţi 

omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale şi a celorlalte situaţii de 
protecţie civilă; 

 constituirea rezervelor de resurse financiare şi tehnico-materiale specifice în domeniul 
situaţiilor de urgenţă;  

 pregătirea profesională a membrilor echipelor specializate din cadrul Formaţiunii de 
Intervenţie Rapidă pe bază de Voluntariat „SALVO”. 

4. Sinteza activităţii Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2020: 
 

- Numărul hotărârilor adoptate de către Comitetul Local al Municipiului Timișoara pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în municipiul Timișoara: 14; 

- Numărul persoanelor carantinate pe raza Municipiului Timișoara (hoteluri/spaţii de 
carantinare puse la dispoziţie gratuit de autoritățile locale) în situații de urgenţă: 599 ; 

- Numărul sirenelor achiziţionate în anul 2020 pentru completarea sistemului de înştiinţare-
alarmare: 7; 

- Numărul certificatelor de urbanism obţinute în anul 2020 privind reglementarea situaţiei 
juridice a adăposturilor publice de protecţie civilă situate în blocuri : 54 ; 

- Numărul angajaților instruiți pentru dobândirea aptitudinilor de acordare a primului ajutor în 
cazul producerii unor situaţii de urgenţă : 220; 

- Numărul intervențiilor operative structurate pe tipuri de risc ale Formațiunii de Intervenție 
SALVO desfășurate în anul 2020 : 48 ; 

- Numărul contractelor  de voluntariat încheiate în anul 2020 : 10; 
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– Achiziționarea de materiale şi echipamente de protecţie civilă pentru gestionarea situațiilor de 

urgență conform bugetului aprobat pe anul 2020 în valoare de 50000 lei ; 
– Transmiterea răspunsurilor ca urmare a sesizărilor/cererilor/reclamaţiilor scrise, telefonice, 

electronice ale cetăţenilor, instituţiilor, compartimentelor PMT în domeniul situaţiilor de 
urgenţă. 
 

5. Obiective majore pe anul 2021: 
– Dezvoltarea, completarea și reconfigurarea sistemului de înștiințare-alarmare al populației în 

situații de protecție civilă la nivelul Municipiului Timişoara în conformitate cu Hotărârea 
Consiliul Local nr. 403/25.07.2019. 

 
 

 
 
 


