
         

 

                                                     BIROUL  PROTECŢIE CIVILĂ 
 

Biroul protecția civilă este organul profesionist al protecției civile, care funcționează 
în subordinea Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Mihai Viteazul” al Județului 
Covasna. Activitatea de protecție civilă are caracter permanent și se bazează pe îndeplinirea 
obligațiilor ce revin, potrivit legii, autorităților administrației publice, celorlalte persoane 
juridice de drept public și privat române, precum și persoanelor fizice. 

Atribuțiile biroului: 
 organizarea și asigurarea stării de operativitate și a capacității de intervenție a 

structurilor de protecție civilă, elaborarea documentelor operative; 
 înștiințarea autorităților publice și alarmarea populației în situațiile de urgență; 
 organizarea și executarea intervenției operative pentru reducerea pierderilor de vieți 

omenești, limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență civilă și pentru 
reabilitarea utilităților publice afectate; 

 informarea și pregătirea preventivă a populației cu privire la pericolele la care este 
expusă, măsurile de autoprotecție ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecție puse 
la dispoziție, obligațiile ce îi revin și modul de acțiune pe timpul situației de urgență; 

 protecția populației, a bunurilor materiale, a valorilor culturale și arhivistice, precum 
și a mediului împotriva efectelor dezastrelor și ale conflictelor armate; 

 planificarea și organizarea activităților de pregătire a populației și a salariaților privind 
protecția civilă; 

 asigurarea comunicării cu mass-media și populația municipiului. 
 
Componența: 
- Miklós Árpád, șef birou 
- Dobra Réka, îngrijitor 
- Mike Melinda, îngrijitor 
- Fekete Magdolna, îngrijitor 
- Popov Adél, îngrijitor 
- Vass Magdolna, îngrijitor 
 
În cadrul Biroului  Protecţie Civilă, în anul 2020, s-au efectuat următoarele 

activităţi specifice: 
 identificarea, monitorizarea şi gestionarea riscurilor generatoare de dezastre pe 

teritoriul municipiului Târgu Secuiesc; 
 organizarea exerciților de alarmare publică pe baza notificărilor emise de I.S.U. 

“MIHAI VITEAZUL” Covasna (2 ocazii); 
 actualizarea documentelor pentru evidenţa militară a salariaţilor proprii conform 

prevederilor legale; 
 actualizarea permanentă a planului de mobilizare la nivelul municipiului Târgu 

Secuiesc şi organizarea aprovizionării populaţiei cu produse de strictă necesitate în situaţii de 
urgenţă, pe timpul mobilizării şi de conflict armat;                         
 solutionarea corespondentei specifica protectiei civile; 



         

 

 participarea la şedinţele de convocare în vederea instruirii în domeniul situaţiilor de 
urgenţa, organizate de I.S.U. “MIHAI VITEAZUL” Covasna (1 ocazie);                                                                 
 actualizarea C.L.S.U. Târgu Secuiesc; 
 organizarea a 9 ședințe C.L.S.U. și implementarea hotărârilor aprobate în cadrul 

acestor ședințe 
 actualizare Centru operativ cu activitate temporară pentru situații de urgență Târgu 

Secuiesc 
 intocmirea si actualizarea situaţiilor pentru Structura Teritorială Pentru Probleme 

Speciale Covasna; 
 verificarea intervenției de dezinsecție pe teritoriul UAT Târgu Secuiesc (Suprafața 

tratată prin mijloace avio este de 730 ha, iar suprafața tratată prin mijloace de pe sol 
este de 21.500 mp.) 

 monitorizarea nivelului apelor curgătoare de pe raza municipiului cu ocazia codurilor 
GALBEN și PORTOCALIU emise de către ANM 
 organizarea activităților necesare pentru prevenirea și combaterea epidemiei cauzate 

coronavirus (activități de dezinfecție, asigurarea materialelor necesare pentru dezinfecția 
blocurilor de locuințe a străzilor orașului, asigurarea dotărilor necesare structurilor de 
învățământ din localitate) 
 pregătirea locației pentru carantinarea persoanelor venite din străinătate (asigurarea 

materialelor de curățenie, a meniurilor zilnice, transportul deșeurilor, dezinfecție) 
 managementul activităților de cazare a  persoanelor cazate în clădire pentru carantină 

instituționalizată (comunicarea între Poliția Municipiului Târgu Secuiesc, Poliția locală, ISU 
Covasna, DSP Covasna, Instituția Prefectului din Județul Covasna) în perioada 15 martie – 
15 mai fără întrerupere 
 pregătirea deconturilor pentru DSP, referitoare la cheltuielile ivite cu ocazia 

activităților de prevenire a epidemiei de coronavirus  
 urmărirea lucrărilor de colmatare și înălțare a digurilor pe pârâul Cașin din zona 

Ruseni 
 

 
  În cursul anului 2020, pe linie de P.S.I. şi S.S.M. au fost desfăşurate următoarele 

activităţi:  
 efectuarea instructajului introductiv general și al instructajului la locul de muncă, pentru  

personalul  nou încadrat 
 efectuarea instructajului periodic pentru  personalul încadrat; 
 întocmirea planurilor tematice pe linia Situațiilor de urgență și S.S.M.; 
 verificarea stingătoarelor din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc (24 buc.), Cantinei 

Sociale (3 buc), Serviciului de evidență a persoanelor (6 buc.). 
 verificarea respectării normelor PSI în cadrul caselor de cultură din satul Lunga, Săsăuși și 

Ruseni, Hostel Sport, Sala Polivalentă, Cantina socială 
 întocmirea parțială  a Planului Tematic de Instruire, precum şi Tematica Instruirii personalului 

salariat pentru Situaţii de Urgenţă şi Sănătate şi Siguranţă în Muncă, în cadrul Primăriei 
Municipiului Târgu Secuiesc; 



         

 

  
În cursul anului 2020, pe linie de administrație au fost desfăşurate următoarele 

activităţi:  
 asigurarea necesarului  de tehnică de calcul  pentru compartimentele primăriei;            
 asigurarea necesarului de rechizite de birou și consumabile pentru compartimentele 

primăriei; 
 asigurarea necesarului de material de curățenie în vederea întreținerii curățeniei în 

cadrul sediului Primăriei; 
  verificarea şi gestionarea obiectelor de inventar  şi a mijloacelor fixe din cadrul 

primăriei  prin inventarierea  pe  locaţii şi  persoane; 
 înocmirea FAZ pentru autoturismel instituției: DACIA LOGAN nr. înmatriculare 

CV14KPH, DACIA  DUSTER nr. înmatriculare CV09KPH și CV10KPH, FORD 
MONDEO nr. înmatriculare CV01KPH.  

 asigurarea necesarului de materiale necesare pentru întreținerea sediului Primăriei      
 implementarea și monitorizarea măsurilor necesare de securitate fizică la sediul 

primăriei 
 contractarea serviciului de dezvoltare a unei aplicații tip Smart City pentru Sesizări 

online 
 pregătirea, implementarea și lansarea platformelor Bugetare Participativă și Sesizare 

Online 
 pregătirea platformei Contul Cetățeanului 
 gestionarea contractelor de telecomunicații, gestionarea contractelor pentru verificarea 

și mentenanța sistemelor de securitate la incendiu și siguranța fizică pentru clădirea 
primăriei și altor obiective 
 elaborarea proiectelor de hotărâre a consiliului local în tema Dezinsecție, dezinfecție 

și deratizare 
 
Întocmit:         Data: 
Miklós Árpád         25.02.2021 
Șef birou protecția civilă 
 
 


