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I.1. Vechimea înfinŃării serviciului voluntar pentru situa Ńii de urgenŃă la cetăŃiile 
Ńăranesti din Transilvania sec. XIV-XVI 
 
Sec. XIV – XVI in timpul anarhiei feudale si a invaziilor turceşti,în transilvania,începe fortificarea 
oraşelor si a reşedinŃelor feudale , amplificând construcŃii mai vechi sau construind altele din 
temelie.łărănimea libera ia si ea masuri eficiente de apărare.Locuitorii din transilvania,sub 
ameninŃarea pericolului turcesc,renunŃă la ascunderea în munŃi care a devenit inutila,în condiŃiile în 
care o fortificaŃie,construita dupa regulile militare ale timpului,putea sa reziste atacului în 
apropierea sau chiar în mijlocul satului.Masurile de apărare constau în primul rând în prevenirea 
populatiei existand între cele trei provincii românesti un sistem eficient de alarma privind invazia şi 
un permanent schimb de informaŃii privind mişcarea turcilor .Cand turcii se apropiau de frontiera se 
dadea alarma.Oastea de Ńara – care incepand din 1443 cuprinde si un număr limitat de iobagi , 
folosiŃi in oastea pedestra – comandata de voievodul Transilvaniei era mobilizată prin ordin scris 
,stabilindu-se locul de adunare.In tinuturile privilegiate emisarii speciali strabăteau satele fluturând 
în mană o sabie însângerată,simbol al pericolului care se apropia,semn de mobilizare la cetaŃiile 
respective.Noaptea se aprindeau focuri pe înălŃimi,se sunau goarnele si băteau clopotele. 
Oamenii îsi lăsau treburile,îşi strângeau avutul şi se îndreptau spre cetatea lor,unde totul se petrecea 
dupa reguli clare.Fiecare aducea lucrurile necesare,mai ales grâne ,făină,lemne si sare.Erau aduse 
armele,archebuze,suliŃe si lănci.BarbaŃii ocupau locurile la porŃi,turnuri si ziduri. 
Femeile erau instruite să nu Ńipe,să nu bocească,ci să stea liniştite.Ele trebuiau să fie pregătite cu 
apă si pături ,pentru a stinge eventualele incendii provocate de duşman. 
În fiecare bastion era câte un clopot de alarmă care era tras numai în caz de mare primejdie,când 
apăratorii nu mai puteau face faŃă atacului asediatorilor. 
În incinta cetaŃii erau interzise conflictele între localnici,iar cel care ridica spada asupra unui semen 
al său era pedepsit cu pierderea maînii drepte.Cel care producea o rănire în cetate , era omorât prin 
decapitare. 
Nevoile gospodăreşti au făcut ca turnurile să capete funcŃii sociale si economice ; turnul şcolii , al 
preotului , al breslelor .Grânele,şi nutreŃul pentru vite era depozitat în cămări speciale în turnuri 
.Mai toate cetaŃiile aveau fântăni proprii,alimentele beneficiau de cămări speciale şi nu era cetate la 
care unul dintre turnuri să nu fie cel al ”slăninilor ”. 
În concluzie,locul cel mai sigur în păstrarea hranei la cetaŃiile Ńărăneşti erau turnurile ,cel mai 
elocvent fiind ”turnul slaninilor ”.TradiŃia aceasta a fost pastrata secole de-a rândul şi asa se explica 
in parte de ce s-au păstrat până astăzi,relativ intr-o stare bună ,toate aceste marturii ale trecutului . 
Chiar şi în ziua de astazi cel mai raspandit si eficient mijloc de alarmare rămane ”clopotul ” , la sate 
,tradiŃie raspândita în toate satele Transilvănene înca din secolele XIV-XVI . 
Din marturiile istorice scrise de-a lungul secolelor putem concluziona nevoia şi eficacitatea 
serviciilor voluntare.Acestea erau constituite la iniŃiativa persoanelor din conducerea satelor-cetate 
de pe cuprinsul Transilvaniei si aveau un rol important în intervenŃia – salvarea bunurilor si 
locuitorilor localitaŃii .                                           
                                                          (ColecŃia monografii locale,Sibiu,1999) 
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I.2. Tradi Ńii româneşti în domeniul aparării împotriva incendiilor în Transilvania sec. IX  
Instinctul de conservare şi de apărare, în acelaşi timp al fiinŃei umane în situaŃii de pericol, s-a 
manifestat şi transmis din generaŃie în generaŃie din cele mai vechi timpuri. 
Adeseori, activităŃile sociale şi economice ale unor grupări umane pot fi tulburate de efectele tragice 
ale unor fenomene naturale. În plus, unele activităŃi umane scăpate de sub control pot avea urmări 
dezastruoase asupra unor colectivităŃi de oameni. 
De la descoperirea sa, focul a fost pentru om şi prieten, şi duşman. Prieten pentru că l-a ajutat să se 
apere împotriva frigului şi animalelor sălbatice, la prepararea hranei, la topirea minereurilor sau 
arderea ceramicii, dar şi duşman pentru că, mânuit neatent sau lăsat nesupravegheat, acesta a 
declanşat numeroase incendii care s-au soldat cu pierderea de vieŃi omeneşti şi distrugeri materiale. 
Din această cauză omul a căutat în permanenŃă să preîntâmpine şi să combată efectele distrugătoare 
ale focului prin diverse mijloace, printre care şi organizarea unor formaŃiuni speciale de stingere, 
pază de noapte, realizarea unor aparate speciale de stins incendiile etc. 
Începutul secolului XIX este caracterizat în Moldova şi în łara Românească de regimuri turco-
fanariote,iar în Transilvania de ocupaŃia habsburgică. 
Curentul revoluŃionar din Europa apare pregnant şi convingător şi în Ńările române, iar românii au 
experimentat pentru prima dată modernitatea. Progresele industriale se extind pe toată suprafaŃa 
continentului,inclusiv asupra Ńărilor române. 
Cuprinderea Transilvaniei în sfera de influenŃă habsburgică a dus la diminuarea decalajului 
economic dintre această provincie şi vestul Europei. Transformările social-economice din perioada 
1821-1848 au influenŃat adânc şi dezvoltarea oraşelor łărilor Române. Acestea încep să se 
mărească, să-şi modifice înfăŃişarea, populaŃia lor este în continuă creştere, iar ocupaŃiile specifice 
se înmulŃesc. Aceste procese au ridicat şi problema organizării apărării împotriva incendiilor, 
evidenŃiat ca risc primordial în existenŃa umană. 
Astfel, cei chemaŃi să asigure protecŃia populaŃiei la diverse vicisitudini ale naturii, la incendii sau 
ori de câte ori era nevoie, au fost pompierii. Între 1850 şi 1900, ani de profunde schimbări 
instituŃionale şi organizatorice, se remarcă curajul şi demnitatea pompierilor militari (łara 
Românească, Moldova) şi a celor civili (Transilvania) care şi-au îndeplinit misiunile cu cinste, 
indiferent care au fost servituŃile momentului. 
TradiŃiile specifice apărării împotriva incendiilor în Transilvania , le este specifică o multitudine de 
forme organizatorice de combatere a incendiilor,forme care vizau priceperea profesională a 
breslelor, apoi prin aşa numitele „vecinătăŃi” şi ulterior prin sistemul de pompieri civili. 
În perioada 1844-1862, în Cisnădie au fost 11 incendii care au distrus 106 case, cu vitele şi 
cerealele aferente. Apoi, pierderi mari le-au fost aduse cisnădienilor şi în 23 august 1857 când, în 
urma unor ploi torenŃiale, oraşul a fost inundat şi multe poduri au fost rupte de ape. 
Ca o necesitate a bunului mers al oraşului, în 1877 ia fiinŃă « FORMAłIA CIVIL Ă DE 
POMPIERI » a oraşului Cisnadie. 
Înainte de înfiinŃarea formaŃiei de pompieri, paza şi stingerea incendiilor era coordonată de 
vecinătăŃile oraşului. Fiecare vecinătate era obligată să aibă un numărul de membri desemnaŃi 
pentru acŃionare în caz de incendiu. Exemplu : 10 persoane cu găleŃi pentru apă, 4 persoane cu 2 
butoaie pentru apă, 4 persoane cu sape,lopeŃi, târnăcoape, furci, 2 pers cu topoare, 4 persoane pentru 
cârlige pentru trasul stâlpilor. 
În 1860-1870 existau 9 vecinătăŃi, adică 18 butoaie de apă, iar cel care ajungea primul la incendiu 
cu butoiul plin cu apă primea de la primărie un premiu. Pentru că în repetate rânduri nu se 
răspundea prompt din partea vecinătăŃii şi de multe ori se producea dezordine şi haos, iar oameni nu 
îşi respectau atribuŃiile, la nivelul oraşul s-a lansat ideea înfiinŃării unei formaŃii de pompieri civili 
voluntari, dar ca orice noutate şi această idee a fost întâmpinată cu dispreŃ, motivându-se că 
primăria face eforturi pentru despăgubirea celor afectaŃi de incendiu, prin înfiinŃarea « Casei de 
ajutor ».  
Formatia de Pompieri Voluntari din Sibiu – ( la 6 mai 1877 se inscriu 250 de voluntari )  
La Sibiu se înfiinŃează o astfel de formaŃie de pompieri voluntari, iar la insistenŃele farmacistului 
Gustav A. Binder şi în urma unei întâmplări care face ca în 1877 să se producă un puternic 
incendiu, intervenŃia neglijentă a vecinătăŃii face ca incendiul să cuprindă 2 case şi şuri cu nutreŃuri, 
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animale şi alte obiecte de gospodărie, la 6 mai 1877 are loc o şedinŃă extraordinară pentru 
constituirea formaŃiei de pompieri voluntari, în care se înscriu 250 de bărbaŃi. 
La data de 15 iulie 1877 are loc prima « Adunare generală », unde s-a aprobat o serie de 
documente,regulamente, atribuŃiuni. Începând cu această dată activitatea formaŃiei s-a desfăşurat 
organizat, conducătorii oraşului şi cei ai formaŃiei s-au preocupat pentru realizarea unei baze 
materiale puternice. Astfel au fost strânse toate uneltele folosite de vecinătăŃi, inclusiv cele 18 (600 
l) butoaie, apoi s-au procurat utilaje pentru uşurarea stingerii incendiilor. Din 30 iunie 1877 s-a 
cumpărat de la « ExpoziŃia pompieristică » Sibiu o pompă care costa 900 forinŃi şi un hidrofor în 
valoare de 240 forinŃi, care la 12 august 1877 au fost folosite pentru prima dată, într-un exerciŃiu. 
Primul incendiu puternic de la înfiinŃarea formaŃiei a fost în data de 20 februarie 1879, în ziua când 
în Cisnădie era carnavalul comunei, atunci datorită intervenŃiei prompte a formaŃiei, 2 case au 
suferit doar deteriorări minore şi pierderea parŃială a unui acoperiş. În ziua de vineri, 23 august 1897 
formaŃia a participat cu curaj la restabilirea situaŃiei după inundaŃiile produse în oraş, salvându-se 
vieŃi omeneşti şi bunuri materiale. 
                                                                      Locotenent colonel Cornel OPRIŞA  
                                                          Inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃă al JudeŃului Alba 
 

I.3. Rolul Pompierilor în RevoluŃia Românã de la 1848. 
În cartea tradiŃiilor de luptã, pompierii militari au înscris memorabile pagini de istorie. Pe timpul 
rãzboiului din 1877-1878, ostaşii pompieri, constituiŃi în baterii de artilerie teritorialã sau în coloane 
de transport muniŃii, au contribuit la succesul operaŃiunilor militare pentru câştigarea independenŃei 
României. În momentele de cumpãnã ale fãuririi Statului naŃional unitar român, la retragerea 
armatei române în Moldova, Corpul Pompierilor a rãmas în teritoriul vremelnic ocupat, îndeplinind, 
în grele condiŃii, misiunea de apãrare a vieŃii oamenilor şi bunurilor împotriva incendiilor. Pe timpul 
celui de-al doilea Rãzboi mondial companiile de pompieri au intervenit eroic pentru stingerea 
incendiilor declanşate de bombardamentele inamice, atât în Valea Prahovei, cât şi în Bucureşti sau 
alte localitãŃi ale Ńãrii.Primul moment de maximã recunoştinŃã faŃã de sacrificiul depus de cãtre 
pompierii români îl reprezintã RevoluŃia de la 1848. Pornitã ca un val din capitala Europei, ea se va 
propaga cu repeziciune trezind popoarele aflate sub dominaŃie strãinã. Românii se vor sincroniza 
pentru întâia oarã Europei şi vor deveni parte componentã a fenomenului numit generic “Primãvara 
popoarelor”. Cu adânci rãdãcini în interior, aceastã mişcare “fu ocazia, iar nu cauza revoluŃiei. 
Cauza ei se pierde în zilele veacurilor. Uneltitorii ei sunt optsprezece veacuri de trude, de suferinŃe 
şi lucrarea poporului român asupra lui însuşi”. (N. Bãlcescu). 
Deşi declanşatã la date diferite în cele trei łãri Române (27 martie-Moldova, 9 mai - Transilvania, 9 
iunie - łara Româneascã) revoluŃia a fost unitarã în special prin dezideratele înscrise în programele 
revoluŃionare ale tuturor românilor. Pornit cu repeziciune, iureşul revoluŃionar n-a mai putut fi 
stopat de forŃele potrivnice. 
În łara Româneascã, acŃiunile revoluŃionare au fost sprijinite şi de unitãŃile de pompieri, care s-au 
afirmat în zilele fierbinŃi ale întregului an 1848. PrezenŃa pompierilor în timpul revoluŃiei este 
subliniatã de Alexandru Pelimon, participant la revoluŃie, care îşi exprimã admiraŃia faŃã de 
patriotismul, competenŃa şi profesionalismul ofiŃerilor şi subofiŃerilor pompieri.                      Ei 
deveniserã “arma cea mai inteligentã şi puternicã a PoliŃiei Capitalei”. 
În timpul celor douã comploturi reacŃionare din 19 şi 28 iunie, care vizau înlãturarea Guvernului 
provizoriu, pompierii au avut un rol activ, acŃionând împreunã cu bucureştenii pentru eliberarea 
revoluŃionarilor arestaŃi. Un martor ocular, a cãrui mãrturie are o valoare deosebitã, deoarece era 
ofiŃer potrivnic cauzei revoluŃiei, Grigore Lãcusteanu, relateazã despre implicarea directã a 
locotenentului Ioan Deivos şi a subunitãŃii sale de pompieri, acesta ridicând “steagul revoluŃiei în 
târgul Bucureştilor”. 
Guvernul provizoriu a rãsplãtit curajul acestor oameni, fapt ce reiese din proclamaŃia nr. 230 din 
iulie 1848 şi din decretul nr. 254 din acelaşi an. Se mulŃumea "companiei de pompieri ce de la 
început şi pânã în cele din urmã furã apãrãtorii libertãŃii" şi li se acordã leafa pe câteva luni. 
În toamna aceluiaşi an, unitatea de pompieri, sub comanda cãpitanului Pavel Zãgãnescu îşi va 
dovedi încã o datã aderenŃa la ideile revoluŃionare purtãtoare de libertate. Este vorba despre 
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momentul din 13 Septembrie - Dealul Spirii. Aici, bravii pompieri conduşi de cpt. Pavel Zãgãnescu, 
împreunã cu soldaŃii din douã regimente de infanterie, vor da o grea jertfã libertãŃii atât dorite - 
locotenentul Nicolae Dãnescu, sublocotenentul Pandele Stãrostele şi alŃi 48 de pompieri au cãzut la 
datorie. Ostaşii pompieri din Bucureşti, deşi în infioritate numericã, prin cutezanŃã şi jerfã s-au opus 
cu înverşunare, prin forŃa armelor, invadatorilor otomani veniŃi sã înăbuşe mişcarea RevoluŃionarã 
din 1848, punând mai presus decât propria viaŃã apãrarea RevoluŃiei şi a ideii naŃionale. 
Chiar dacã a fost înãbuşitã, aceastã rezistenŃã eroicã a rãmas în conştiinŃa contemporanilor şi a 
generaŃiilor viitoare ca moment de rezistenŃã şi neatârnare, sfidând tot ceea ce se numeşte atentat la 
independenŃa şi suveranitatea naŃiei române. Pe locul dramaticei bãtãlii din Dealul Spirii, în semn 
de respect şi cinstire pentru faptele lor a fost ridicat şi strãjuie astãzi “Monumentul Eroilor 
Pompieri” iar “13 Septembrie” s-a întipãrit în conştiinŃa poporului român ca “ZIUA 
POMPIERILOR DIN ROMÂNIA” . 
Ziua de 13 Septembrie 1848 a fost doar începutul. În anii în care au urmat, pompierii au participat 
activ la toate evenimentele ce au marcat fãurirea României moderne. Permanent au onorat, uneori 
cu sacrificiul suprem, nobila misiune de apãrare a vieŃii oamenilor, a valorilor materiale şi 
spirituale, de protecŃie a mediului şi a bunurilor de patrimoniu, împotriva incendiilor devastatoare şi 
a efectelor negative provocate de explozii, avarii tehnologice, accidente, inundaŃii ori alte calamitãŃi 
şi catastrofe. 
Prin creearea Sistemului NaŃional de Management al SituaŃiilor de UrgenŃã, pompierii sunt 
constituiŃi astãzi ca servicii profesioniste, în structuri bine definite şi flexibile, în competenŃa lor 
intrând o gamã variatã de misiuni preventive şi de intervenŃie operativã. 
Fenomenele hidrometeorologice deosebite, ce s-au abãtut asupra teritoriului Ńãrii în ultimii ani, au 
solicitat din plin efectivele, grãbind astfel, reforma începutã, cu ani în urmã, privind reorganizarea 
structurilor, inclusiv trecerea la profesionalizarea personalului operativ. SituaŃiile de urgenŃã 
deosebite care au avut loc în ultima vreme, soldate cu victime omeneşti şi importante pagube 
materiale, au solicitat din plin efectivele inspectoratelor pentru situaŃii de urgenŃã, inclusiv cele ale 
serviciilor voluntare, care au intervenit zi şi noapte, în situaŃii şi condiŃii deosebit de dificile, 
punându-şi deseori viaŃa în pericol pentru salvarea oamenilor, îndeosebi bãtrâni, femei, copii, 
precum şi pentru înlãturarea efectelor acestor dezastre. 
La “clasicele” misiuni ale pompierilor - de intervenŃie la stingerea incendiilor s-au adãugat, în 
ultimul deceniu şi altele, precum participarea la acordarea primului-ajutor medical, prin staŃiile 
mobile de urgenŃã, reanimare şi descarcerare. Serviciile profesioniste pentru situaŃii de urgenŃã de 
astãzi intervin şi la salvarea persoanelor şi limitarea pagubelor produse de inundaŃii sau alte 
calamitãŃi, accidente tehnologice sau de altã naturã, acoperind, practic, întreaga gamã a misiunilor 
umanitare. 
Avem datoria, alãturi de autoritãŃile administraŃiei publice, de a acorda atenŃia cuvenitã acŃiunilor ce 
pot preveni fenomenele generatoare de situaŃii de urgenŃã, iar, prin pregãtirea, devotamentul, curajul 
şi profesionalismul dovedite, trebuie sã fim alãturi de cetãŃeni, împreunã cu celelalte structuri ale 
M.I.R.A. şi M.Ap. şi alte instituŃii abilitate, în acŃiunile de acordare a ajutorului şi a asistenŃei de 
care aceştia au nevoie în situaŃii dificile. 
Pentru munca de zi cu zi, prin disciplinã, pasiune şi devotament, pompierii - militari şi civili - 
meritã cu prisosinŃã stima, respectul şi preŃuirea concetãŃenilor. 
La ceas aniversar, Inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃã "Cpt. Dumitru Croitoru" al 
JudeŃului Sibiu se prezintã ca o structurã stabilã, în plin proces de profesionalizare, capabilã sã 
asigure climatul necesar de încredere şi siguranŃã a cetãŃenilor judeŃului şi nu numai, aspect 
confirmat atât prin acŃiunile de prevenire întreprinse, cât şi prin intervenŃiile operative desfãşurate în 
cadrul zonei de competenŃã.  
Îndeplinirea misiunilor ce revin inspectoratului a fost posibilã şi datoritã cooperãrii şi conlucrãrii cu 
InstituŃia Prefectului, Inspectoratele JudeŃene de PoliŃie şi Jandarmi, Consiliul JudeŃean şi primãrii, 
precum şi cu formaŃiunile aparŃinînd Ministerului Apãrãrii, inclusiv cu serviciile descentralizate şi 
deconcentrate ce au atribuŃii specifice privind siguranŃa cetãŃeanului.                                                         
(Site online ISUJ-Sibiu 2010) 
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I.4. SemnificaŃia zilei de 13 Septembrie. 

La aniversarea celor 161 ani de la eroica Bãtãlie din Dealul Spirii 13 Septembrie 1848 

Aniversarea “Zilei Pompierilor din România” la 13 Septembrie oferã deosebitul prilej de a readuce 
în memorie faptele eroice ale bravilor ostaşi pompieri care, în anul 1848, au intrat pentru totdeauna 
în “carta de aur a eroilor neamului” şi au înscris astfel, cu propriul sânge, o memorabilã paginã de 
eroism şi glorie militarã.În vremurile care au urmat, pompierii au dat din nou dovadã de eroism şi 
spirit de sacrificiu, participând activ, ca apãrãtori ai vieŃii cetãŃenilor în lupta împotriva incendiilor, 
dar şi ca apãrãtori ai patriei, cu arma în mânã, la toate momentele cruciale care au jalonat fãurirea şi 
dezvoltarea României moderne. 
“Monumentul Eroilor Pompieri” din Capitalã, simbolul eternei recunoştinŃe a cetãŃenilor faŃã de 
apãrãtorii sãi, care s-au jertfit acum 161 de ani în bãtãlia de pe Dealul Spirii, îmbrãŃişând pentru 
totdeauna pãmântul patriei, stã de strajã locului înnobilat de eroicele fapte.În spiritul aceloraşi 
glorioase tradiŃii, pompierii militari, ca şi colegii lor civili, şi-au onorat uneori cu preŃul sacrificiului 
suprem misiunea umanitarã de apãrare a vieŃii şi bunurilor împotriva efectelor distrugãtoare ale 
incendiilor, catastrofelor, calamitãŃilor şi a altor situaŃii de risc.Aderarea şi aparenŃa Ńãrii noastre la 
diferite organisme ale O.N.U., U.E. şi N.A.T.O., au impus revitalizarea concepŃiei de organizare şi 
management a instituŃiei pompierilor militari şi alinierea la prevederile actelor normative cu 
aplicabilitate pe plan internaŃional.Reforma Sistemului NaŃional de Management al SituaŃiilor de 
UrgenŃã, consfinŃitã prin OrdonanŃa de UrgenŃã a Guvernului nr. 21/2004, a creat cadrul legal şi 
mecanismele menite sã asigure în mod unitar şi integrat prevenirea şi gestionarea situaŃiilor de 
urgenŃã.Pompierii - militari şi civili - prin munca de zi cu zi, prin disciplinã, pasiune şi competenŃã, 
îşi meritã preŃuirea, stima şi respectul concetãŃenilor.În prezent, pompierii sunt integraŃi împreunã 
cu efectivele de protecŃie civilã în noua structurã creatã, Inspectoratul General pentru SituaŃii de 
UrgenŃã, participantã activ la realizarea misiunilor complexe încredinŃate Ministerului 
AdministraŃiei şi Internelor. Este demn de remarcat înaltul profesionalism al cadrelor şi forŃelor de 
intervenŃie, care alãturi de jandarmi, poliŃişti de frontierã acŃioneazã pentru limitarea şi înlãturarea 
pagubelor generate de dezastre, produse, din pãcate, cu o frecvenŃã destul de mare în toate zonele 
Ńãrii. 
 

 
 
 
I.5. File din istoria pompierilor sibieni 

Deşi incendiile au fost în permanenŃã un pericol în viaŃa comunitãŃii umane, pentru Sibiu 
documentele de arhivã menŃioneazã numai începând cu secolul al XVI-lea eforturile şi preocupãrile 
sibienilor în vederea prevenirii şi stingerii acestora, care se adaugã pagubelor materiale şi umane 
pricinuite de epidemii, cutremure, rãzboaie. 
Emil Sigerus, în “Cronica ora şului Sibiu” , consemneazã incendiile devastatoare din anul 1556, 
cãrora le-au cãzut pradã 556 de case, şi din 1570, când au ars pânã la temelie 1.306 case, ceea ce a 
determinat probabil elaborarea celor mai vechi instrucŃiuni pentru stingerea incendiului, în anul 
1570. La vremea respectivã, oraşul era împãrŃit pe vecinãtãŃi, adicã organizaŃii civice (cetãŃeneşti) şi 
aşa numitele “Zehntschaften” , mici organisme militare formate din 10 vecini, împãrŃite dupã cele 
patru porŃi ale oraşului şi subordonate câte unui cãpitan. VecinãtãŃile se organizau dupã regulamente 
proprii, iar cetãŃenii erau investiŃi cu anumite atribuŃii de prevenire şi semnalizare a producerii 
incendiilor şi specializaŃi pe diferite activitãŃi la intervenŃiile la foc, conform unei informaŃii 
furnizate de un document datat 16 februarie 1696. 
 La izbucnirea unui incendiu, cele douã formaŃiuni îşi uneau forŃele: vecinãtãŃile erau responsabile 
cu Ńinerea la îndemânã a ustensilelor, iar “Zehntschaft-urile” interveneau pentru stingerea 
incendiilor. 
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Un alt document arhivistic ne informeazã despre faptul cã un locuitor al Avrigului care, în anul 
1741, a dat foc cu pipa, a fost judecat şi pedepsit pentru fapta sa. 
Rãspândirea cu repeziciune a incendiului era favorizatã şi de materialul folosit la construcŃii (de 
pildã, în 1751, în Oraşul de Sus mai existau încã 61 case din lemn din totalul de 464) şi de strãzile 
înguste. Începând cu anul 1768 s-a interzis cu desãvârşire construirea caselor din lemn cu acoperişul 
de şindrilã, dispunându-se ca, în decursul unui an, toate coşurile caselor sã fie lãrgite şi zidite. 
Dacã Sibiul a fost ferit de incendii devastatoare dupã secolul al XVI-lea, se datoreazã grijii edililor 
şi conştiinciozitãŃii cetãŃenilor prin respectarea mãsurilor de prevenire a flagelului. De altfel, 
sistemul de organizare şi de distribuire a sarcinilor a fost minuŃios stabilit în statutele vecinãtãŃilor şi 
ale breslelor prin ordonanŃele emise de forurile conducãtoare: Magistratul oraşului Sibiu, Guvernul 
Transilvaniei sau de Curtea de la Viena. InstrucŃiunea pentru stingerea incendiilor emisã de Curtea 
de la Viena pentru oraşul liber cezaro-crãiesc Sibiu, ordona angajarea unui supraveghetor în turnul 
oraşului (turnul Bisericii evanghelice), care avea obligaŃia sã semnaleze izbucnirea unui incendiu şi 
sã indice direcŃia, prin arborarea unui steag roşu pe timpul zilei şi a unui felinar, de aceeaşi culoare, 
pe timp de noapte. Concomitent, trebuia sã anunŃe Primãria cu o portavoce despre izbucnirea 
incendiului. 
Târgurile au fost mereu prilej de pericol pentru foc. Din acest motiv, magistratul oraşului dispunea 
în prejma deschiderii acestora mãsuri speciale de siguranŃã, obligând pe fiecare proprietar de casã sã 
aibã pregãtite ciuberele cu apã şi uneltele de intervenŃie. 
InstrucŃiunile de prevenire şi stingere a incendiilor emise în timpul împãrãtesei Maria Tereza sau al 
lui Iosif al II-lea precizau, printre altele: obligaŃiile proprietarilor de case, ale instituŃiilor, breselor, 
mai cu seamã cele care lucrau în exercitarea meseriei lor cu focul (brutari, sãpunari), ale 
negustorilor, hornarilor sau ale Comisiei pentru cercetarea cauzelor care au provocat incendiul. În 
cuprinsul acestor documente se indicã genul materialului de construcŃii (cãrãmidã), obligativitatea 
urbei de a dispune de utilaj propriu şi de cai, la care se adãuga uneltele pentru stingerea focului 
aflate în dotarea fiecãrui proprietar de casã. Se stabilesc competenŃa şi sarcinile echipelor de 
intervenŃie, modul de alarmare, izbucnirea unui incendiu în oraş era anunŃatã prin sunetul goarnei, 
iar în afara zidurilor cetãŃii-prin bãtãi de tobã, ambele însoŃite de sunetul clopotelor. Felcerii şi 
bãrbierii trebuiau sã se deplaseze la faŃa locului, cu cele necesare, pentru acordarea primului ajutor. 
Pentru hoŃii care se foloseau de panica şi haosul creat pe durata incendiului, se prevedeau pedepse 
aspre dacã sustrãgeau obiecte din casele mistuite de flãcãri. Dupã stingerea incendiului, comisia 
amintitã era obligatã sã constate pagubele înregistrate la uneltele de intervenŃie, sã le înlocuiascã şi 
sã pedepseascã pe cel care a provocat incendiul. Sinistratul, dacã nu se face vinovat de neglijenŃã în 
provocarea incendiului, va beneficia de o despãgubire din fondul pro publico. 
Asemenea instrucŃiuni au stat la baza amplificãrii ulterioare a mãsurilor şi formelor de organizare, a 
protecŃiei împotriva incendiilor în secolul al XIX-lea. Astfel, iau fiin Ńã: Societatea de asigurare 
împotriva incendiilor (1845), Societatea de asigurare de viaŃã şi a proprietãŃii contra incendiilor 
(1845), AsociaŃia pompierilor “Feuerpolizei”, care emite instrucŃiuni proprii (1859), cea a hornarilor 
(1858) etc. O grijã deosebitã se acordã depozitãrii şi transportului unor produse inflamabile (ex: 
uleiuri minerale), prin Decretul aulic din 1865. 
Un ordin emis la 1853 îi însãrcina cu atribuŃii privind observarea şi anunŃarea incendiilor pe 
conducãtorii de vecinãtãŃi, dar şi pe mãturãtorii de strãzi; tot aici sunt atestate funcŃiile de maistru 
de pompã şi comisar de foc. Mai aflãm şi cã vecinãtãŃile dispuneau de cinci pompe deservite de 
conducãtor (reprezentantul PoliŃiei sau Consiliului comunal), comisar de foc, mecanic, oameni de 
serviciu la pompe (tâmplari, dogari, pãlãrieri), cei de la şirul de gãleŃi (membri vecinãtãŃii) şi 
oameni de rezervã (dulgheri, lãcãtuşi, fierari, pielari). 
1872 este anul de naştere a Reuniunii pompierilor , ale cãrei statute erau aprobate de Ministerul de 
Interne şi care au funcŃionat pânã în urmã cu un secol. Ulterior, activitatea de prevenire, stingere a 
incendiilor şi de intervenŃie la catastrofe naturale a fost preluatã de Corpul pompierilor voluntari, 
care a funcŃionat pânã la data de 15 noiembrie a anului 1936, când în oraşul nostru apãrea prima 
companie de pompieri militari, compusã dintr-un cãpitan comandant, doi subofiŃeri ajutori şi 40 de 
oameni de trupã. 
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Actul de înfiin Ńare, care este şi ,,actul de naştere” a subunitãŃii  mai sus-menŃionate, este Ordinul 
de Zi nr. 132 din 11 noiembrie 1936. Pompierii militari sibieni au devenit un corp de elitã 
profesionist în lupta cu incendiile, inundaŃiile şi calamitãŃile, fiind pregãtiŃi oricând sã sarã în 
ajutorul celor care le solicitã sprijinul. 
IniŃiatorul organizãrii Corpului pompierilor voluntari, la 23 martie 1873 (alcãtuit din 258 bãrbaŃi din 
toate pãturile sociale), a fost dr. Gustav Lindner, profesor la Academia de Drept din Sibiu, care a 
deschis din toamna anul 1872 cursuri practice şi teoretice de iniŃiere la şcoala sportivã. 
Faptul cã pompierii au fost bine organizaŃi, instruiŃi şi mai cu seamã disciplinaŃi, rezultã şi din 
realitatea cã din anul 1873 locuitorii oraşului nu au suferit pagube majore pricinuite de incendii. 
Pe de altã parte, s-a acordat grijã permanentã pentru modernizarea utilajelor necesare stingerii 
incendiilor, organizându-se, în anul 1877, la Sibiu, şi o expoziŃie pe aceastã temã. 
În secolul al XX-lea s-au manifestat preocupãri de dotare, pregãtire teoreticã şi organizare în mediul 
rural. Astfel, în 1923, Ministerul de Interne propune înfiinŃarea de reuniuni de pompieri în toate 
localitãŃile. Cu ocazia Jubileului a 50 de ani, AsociaŃia pompierilor voluntari din Sibiu a primit 
donaŃie din partea unor firme sibiene un aparat special Minimax, o pompã cu motor cu scarã 
prelungitã şi furtunele necesare. În anul 1925, AsociaŃia pompierilor voluntari sibieni a hotãrât 
organizarea de cursuri teoretice şi practice pentru pompierii români şi saşi (pentru saşi, în luna 
septembrie, la GuşteriŃa, şi pentru români, în aceeaşi lunã, la Miercurea). 
Sub aspect financiar, din anul 1926 s-a introdus taxa obligatorie pentru susŃinerea materialã a 
pompierilor, lucru care a permis modernizarea dozãrii specifice. MenŃionãm achiziŃionarea a trei 
pompe de incendiu automobile, trei maşini de intervenŃie, o autocisternã cu combustibil, extinctoare 
cu spumã etc. Aceastã dotare le-a permis, în caz de nevoi, sã intervinã şi în afara oraşului, în 
localitãŃile situate pe o razã de circa 50-60 km. 
În anul 1936, prin “Legea pentru organizarea pompierilor” votatã în Senat, în şedinŃa din 26 martie, 
Corpul pompierilor voluntari a fost înlocuit cu pompieri militari. La desfiinŃare, a existat un singur 
supravieŃuitor, Gustav Theiss, care figura pe lista celor înscrişi în anul 1873. 

(Site online ISUJ-Sibiu 2010) 
 

II. MOTIVUL ÎNFIIN łĂRII 
 

Comuna HOGHILAG se află la extremitatea Nord-Estica a  judeŃului Sibiu, la 80 Km (sud) de 
municipiul Sibiu , 24 Km de oraşul Medias şi 3 Km de oraşul Dumbraveni . Comuna este formata 
din trei sate , atestate documentar în sec.XIV , satul Hoghilag 1309, satul Prod 1348 şi satul 
Valchid 1345 .PopulaŃia celor trei sate era majoritara de origine germana iar modul de organizare 
era specific satelor transilvanene din acea epoca.Totul era centrat în jurul bisericii,iar în comitetul 
bisericesc se stabilea tot ce era necesar sa se modifice sau să se construiasca în folosul 
comunitaŃii.Din sec. XIV incepe fortificarea în jurul Bisericii prin construirea de ziduri şi turnuri 
pentru  aparare.În satul Hoghilag,se construiesc trei rânduri de ziduri  şi se mai adauga turnuri de 
apărare.În satele Prod si Valchid se înalta zidul de aparare şi se adauga turnuri noi .Urmele acestor 
construcŃii se mai pot vedea şi astazi,cel mai bine conservandu-se Biserica cetate din satul Valchid.  
Masurile de aparare constau in primul rand in prevenirea populatiei de invazia turciilor, noaptea se 
aprindeau focuri pe înaltimi,se sunau goarnele si bateau clopotele. BarbaŃii ocupau locurile la porŃi , 
turnuri si ziduri , iar femeile erau instruite sa fie pregătite cu apa si paturi , pentru a stinge 
eventualele incendii . Această organizare s-a pastrat secole de-a rândul,la sate,avand reguli stricte de 
organizare şi intevenŃie. 
Începand cu jumatatea sec.XVIII-lea apar primele servicii voluntare organizate,paza şi stingerea 
incendiilor era coordonată de vecinătatea satului.Fiecare vecinătate era obligată să aibă un număr de 
membri desemnaŃi pentru acŃionare în caz de incendiu.  Erau persoane cu găleŃi pentru apă,persoane 
cu sape,lopeŃi, târnăcoape, furci,topoare.În anul 1904 vecinatatea saseasca achiziŃionează de la 
firma Jauck*s and Ventil din Leipzig o motopompa manuala.Mai tarziu se adaugă o caruŃă trasă de 
2 cai coplet echipată pentru stingerea incendiilor.CaruŃa este echipată cu un rezervor de 200 l apă , 
pompă manuală , furtune , căngi. Acestă formă  de organizare s-a pastrat la noi pană dupa jumatatea 
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sec.XX cand se înfinŃează  « SERVICIUL PUBLIC DE POMPIERI CIVILI »  în toate cele 3 sate 
pâna în anul 1990 cănd îsi intrerupe activitatea. 
Activitatea Serviciului public de pompieri civili se reia oficial prin HCL nr.12/2002 adoptată în 
şedinŃa ordinară a consiliului local pana în anul 2005 când se trece la o noua formă de organizare si 
funcŃionare . 
Prin Hotarârea Nr.59 din 22.12.2009 Primarul Comunei Hoghilag , având avizul favorabil al 
comisiei din cadrul consiliului local şi  I.S.U.J Sibiu , 
Hotărăşte : 
Art. 1 – Se constituie Serviciul Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă de categoria a III în 
urmatoarea componenŃă : 1.Şef serviciu , 2.Grupă de intervenŃie , 3.FormaŃie de intervenŃie-salvare 
şi prim ajutor,dotată cu 1 M.P. ; 3 pompe manuale având în structură : - 4 echipaje/grupe de 
intervenŃie pentru stingerea incendiilor ; 
                 -18echipe specializate pentru deblocare/salvare , transmisiuni-  alarmare , evacuare , 
cercetare-căutare , sanitar-veterinară , suport logistic . 
Art. 2 – Se aprobă Regulamentul de organizare si funcŃionare al SVSU ; 
Art. 3 – FinanŃarea SVSU se face din : bugetul local pentru cheltuieli materiale;taxa specială .  
Art. 4 – Modificarile de personal al SVSU se face prin dispoziŃia Primarului . 
Art. 5 – Prevederile HCL nr.12/2002 îsi încetează valabilitatea . 
Art. 6 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărîri se deleagă Primarul Comunei Hoghilag . 
 
Din luna noiembrie 2008 a fost angajat Dl. Morar Cornel Ovidiu pe postul de Şef serviciu 
voluntar pentru situ Ńii de urgenŃă  conform legii 307/2007 . 
 
 
 
În anul 2009 s-a început reorganizarea serviciului voluntar prin HCL nr.46/2009 , si prin DispoziŃia 
nr.313/2009 în care s-au avut în vedere urmatoarele : 
                   

      Art. 1- se aprobă reorganizarea SVSU ,de categoria I-a ; 
                  Art. 2- SVSU Hoghilag este condus de un Sef Serviciu ,profesionist în domeniu ; 
                  Art. 3-SVSU Hoghilag este încadrat cu un numar 39 persoane din care 1 angajat şi 38 
voluntari dupa urmatoarea structură :  
 
Compartiment prevenire – 3 specialişti ; 
1 (una) FormaŃie de intervenŃie,având 35 voluntari ; 
1 (unu) Şef formaŃie intervenŃie sat Hoghilag-Prod-Valchid ; 
 
Echipe specializate,compuse din : 
3 (trei) echipe de intervenŃie la incendii ; 
1 (una) echipa specializata înstinŃare-alarmare/transmisiuni ; 
1 (una) echipa specializata în domeniu evacuare ; 
1 (una) echipa specializata în domeniu sanitar ; 
1 (una) echipa specializata în domeniu cercetare-căutare ; 
1 (una) echipa specializata în domeniu deblocare-salvare ; 
1 (una) echipa specializata în domeniu support logistic . 
 
Ducerea la indeplinire a tuturor prevederilor se va asigura de catre Primarul Comunei 
Hoghilag,Jud.Sibiu . 
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III. ADRESA DE SERVICIU-SEDIU : 

 
Sediul serviciului voluntar pentru situaŃii de urgenŃă este în cadrul Primariei Hoghilag pe strada 
Principală nr. 305 , cod 557100 , jud. Sibiu. 
Telefon/Fax : 0269866801 
Şef Serviciu : 0741102746  
E-mail : primariahoghilag@gmail.com  
 

IV. ORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC VOLUNTAR 
 
IV.1. ComponenŃa comitetului local pentru situaŃii de urgenŃă al comunei 
Hoghilag jud.Sibiu (2008-2010) 
 
 
Nr. 
Crt. 

Numele si 
Prenumele 

Functia 
Detinuta 

Adresa  Functia in cadrul 
comitetului pentru 
situatii de urgenta 

Telefon 

1 PUICA 
VASILE 
CORNEL 

PRIMAR Str.Bisericii 
Nr.209 

Hoghilag 

PRESEDINTE 0730584441 

2 SZOMBATI 
IOAN 

VICEPRIMAR Str.Principala 
Nr.369 

Hoghilag 

VICEPRESEDINTE 
 

0730584442 

3 IUSAN 
DANIELA 

SECRETAR Str.G.Cosbuc 
Nr.16 

Dumbraveni 

MEMBRU 0730584445 

4 MORAR 
CORNEL 

REFERENT Str.Principala 
Nr.306 

Hoghilag 

SEF SERVICIU 
VOLUNTAR 

0741102746 

5 DICU 
VALERIU 

SEF POST 
POLITIE 

Str. 
M.Kogalnicianu 

Nr.12 
Dumbraveni 

 

MEMBRU 0728855907 

6 ONET 
OLIMPIU 

DIRECTOR 
SCOALA 

Str.Cristian 
Scheseus  

Nr.11 ap.18 
Medias 

 

MEMBRU 0743366055 

7 GHISOIU 
CRISTINA 

MEDIC Str.Principala 
Nr.294 

Hoghilag 

MEMBRU 0747979655 

8 TUGUI 
PETRU 

MEDIC 
VETERINAR 

Dumbraveni MEMBRU 0744648432 

9 SANCU 
NICOLAE 

PATRON Str.Principala 
Nr.299 

Hoghilag 

MEMBRU 
 

0740213015 

10 BALAN 
MARIN 

PATRON Str.Principala 
Nr.46 

Hoghilag 

MEMBRU 
 

0745369766 
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IV.2.Tabel nominal al serviciului voluntar pentru situaŃii de urgenŃă si modul de 
înştin Ńare al membrilor (2008-2010)  

 
 
Nr. 
Crt. 

Nume Prenume    Functia  Adresa Mod de 
instintare: Tel. 

1. Morar Cornel Ovidiu Sef  S.V.S.U. Hoghilag  306 0741102746 
0722361916 

2. Scheel Mihai Sef Echipe de 
Interventie 

Hoghilag    19 0740862594  
0722362921 

Compartiment pentru prevenirea incendiilor 
1. Costea Ilie Sef compariment 

prevenire 
Prod         126 0730584437 

0788385313 
2. Harbada Dorel  Voluntar-tamplar Hoghilag  210  
3. Darjan Vasile  Voluntar-mecanic Hoghilag  323 0752042968 
Echipa de interventii la incendii – Sat Hoghilag : 
1. Balan Cristian Sef Echipa Hoghilag    46 0741032689 
2. Iepan Adrian Inlocuitor sef echipa  

Servant 6-Voluntar       
Hoghilag  322 0751061295 

3. Tudora Mihai  Servant 1,sef  teava Hoghilag    14 0752887154 
4. Ferezan Ioan  Servant 2-distribuitor Hoghilag  187 0269866934 
5. Todut Ioan  Servant 3         

Manip. Motopompa 
Hoghilag    56 0745372931 

6. Chibulcutean Vasile        Servant 4              
Rac. Hidranti 

Hoghilag    324 0753830325 

7. Bichis Ioan Servant 5-voluntar Hoghilag    310  
8. Gligor Ioan Servant 7 -Voluntar Hoghilag   16  
     
Echipa de interventii la incendii – Sat Prod : 
1. Costea Ilie Sef Echipa Prod         126 0788385313 
2. Malancravean Marius Servant 1,sef teava Prod         146 0788294521 
3. Neag Dumitru jr. Servant 2          

Manip. Motopompa 
Prod           72  

4. Todea Aurel Servant 3 
Rac. Hidranti  

Prod           31 0767659880 

5. Nicula Dan  Servant 4,distribuitor Prod             
6. Coldea Dan Servant 5-voluntar Prod            
Echipa de interventii la incendii – Sat Valchid : 
1. Maia Vasile Sef echipa                      Valchid        79 0788505597 
2. Rotar Virgil  Servant 1,sef teava Valchid      45  
3. Tilli Titi Servant 2              

Manip. Motopompa 
Valchid      68  

4. Iliut Nicolae  Servant 3              
Rac. Hidranti  

Valchid      54  

5. Manoila Ioan Servant 4,distribuitor Valchid    166  
 
Echipa de înstintare-alarmare : 
1. Graunte Gheorghe        Clopotar Hoghilag  
2. Neag Dumitru Clopotar Prod  
3. Enciu Nicolae Clopotar Valchid  



 13

 
Echipa specializata pentru cercetare – cautare :  
1. Stangaciu Marian Sef echipa                      Hoghilag  306 0742072852 
2. Plesa Iulian Voluntar Prod         150 0788294526 
3. Tutecean Marcel Voluntar Valchid    101 0788521508 
4. Barabas Marius  Voluntar Hoghilag  303 . 0748625328 
Echipa specializata pentru deblocare – salvare : 
1. Balan Cody Sef echipa                      Hoghilag    46 0746092372 
2. Suciu Vasile  Voluntar  Hoghilag     0743518506 
3. Costea Nicolae Voluntar Prod           199  
4. Bota Sabin                      Voluntar Valchid      43       0788039840 
Echipa sanitar – veterinara : 
1. Ghisoiu Cristina Medic uman Hoghilag       0730094434 
2. Chivu Ramona Asistent medical Dumbraveni 0746114278 
3. Tugui Petru  Medic Veterinar  Dumbraveni 0744648432 
Echipa de evacuare : 
1. Erdei-Marcu Sorin Sef echipa                      Hoghilag    293 0745538838 
2. Gligor Nicolae  Voluntar-Sofer Hoghilag 0743845129 
3. Matis Dorel  Voluntar Prod           171 0788385316 
4. Kocs Dionisie  Voluntar-Fermier Valchid          0269868352 
Echipa pentru suport logistic : 
1. Balan Marin   Sef echipa                      

Voluntar-Patron 
Hoghilag      46 0745369766 

0269866835 
2. Sancu Nicolae  Voluntar-Patron Hoghilag    299 0740213015 
3. Nicula Florin Voluntar-Patron Prod       0727828382 
4. Stoica Viorel  Voluntar-Patron Valchid 0269868342 
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IV.3. Tabel nominal cu persoanele care vor fi anunŃate în cazul producerii unei 
situaŃii de urgenŃă , instituŃiile cu care se cooperează şi modul de anunŃare  
 
Nr 
crt  

FuncŃia Nume şi prenume Satul Nr. telefon Dista
nŃa 

Timp de 
Răspuns 

1 Primar Puica Cornel Hoghilag 0730584441   
2 Viceprimar Szombati Ioan Hoghilag 0730584442   
3 Secretar Iusan Daniela Hoghilag 0730584445   
4 Şef S.V.S.U. Morar Cornel Hoghilag 0741102746   
5 Şef Grupa 1 Schell Mihai Hoghilag 0740862594   
6 Şef Grupa 2 Costea Ilie Prod 0724254397 

0788385313 
  

7 Sef Grupa 3 Bota Sabin Valchid 0788039840   
8 Membru Grupa 1 Iepan Adrian Hoghilag 0751061295   
9 Membru Grupa 2 Matis Dorel Prod 0788385316   
10 Membru Grupa 3 Tutecean Marcel Valchid 0788521508   
11 Scoala Generala  Dir.Onet Olimpiu Hoghilag 0728855907 

0269866809 
  

12 Tehnician 
urbanism 

     

13 Şef Post PoliŃie Dicu Valentin Hoghilag 0728855907 
0269866802 

  

14 Medic (asistent) Ghisoiu Cristina 
Chivu Ramona 

Hoghilag 0747979655 
0741225191 

  

15 Conducător auto *      
16 Detaşament de 

pompieri Mediaş  
-Pompieri --------- 

------------------------- 
 
Turcu Dan S.V.S.U. 

Medias 
 
Dumbraveni 

0269842222 
 
0732950448 

 ___ 

17 PoliŃia localităŃii  Hoghilag 0269866802  ___ 
18 Serviciul de 

ambulanŃă 
   Smurd Dumbraveni 112  ___ 

19 Jandarmeria     0269223331  ----- 
20 RENEL   0269 929  ----- 
21 Distrigaz   0269223331  ----- 
22 Prefectura 

judeŃului 
 Sibiu 0269210104 

0269214610 
 ___ 

23 *Grupa 1 
 
 

Balan Cristian, tractor 
Erdei Marcu Sorin, 
tractor-microbuz 

Hoghilag  
 
Hoghilag 

0269866835 
 
0745538838 

  

24 *Grupa 2 Mates Dorel,tractor 
Plesa Iulian,tractor 

Prod 0788385316 
0788294526 

  

25 *Grupa 3 StoicaViorel, 
tractor-microbuz 
Coci Dionisie, 
Tractor,caruta 

Valchid 
 

0269868342 
 
0269868352 

  

26       
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IV.4.  Tabel nominal cu persoanele care deŃin utilaje în comuna Hoghilag . 
 
 

 
 
IV.5. 
Surse 
de 
finan
Ńare  
 
FinanŃ
area 
servici
ului 
volunt
ar 
pentru 
situaŃii 
de 
urgenŃ
ă al 
comun
ei 
Hoghil
ag se 
face 
exclusi
v din 
bugetu
l de 

stat aferent Primăriei Hoghilag . La fiecare început de an , înaintea definitivării bugetului primariei , 
se întocmeşte bugetul pentru situaŃii de urgenŃa pe anul în curs de către şeful SVSU . 
Taxe speciale nu au fost constituite de consiliul local pentru susŃinerea financiară a serviciului 
voluntar pentru situaŃii de urgenŃă din comuna Hoghilag .  
 
 
 
 

V. DATE DESPRE LOCALITATE  
 

Comuna HOGHILAG se află la extremitatea Nord-Estica a  judeŃului Sibiu, la 80 Km (sud) de 
municipiul Sibiu . Consiliul local are încheiate contracte de colaborare cu S.V.S.U. 
DUMBRAVENI , serviciul de Pompieri şi Smurd (distanŃa 3 km), dotat cu autospeciale de stins 
incendii .  DistanŃa până la detaşamentul de pompieri MEDIAŞ este de 24 Km . 
 
V.1. Numar locuitori , vecinatăŃi  :                                                                  Comuna 
HOGHILAG  are 2200 locuitori , iar în componenŃa unităŃii administrativ teritoriale are 3 sate : 

        1. Satul HOGHILAG......... nr.locuitori   1183 
        2. Satul PROD....................nr.locuitori     230 
        3. Satul VALCHID............ nr.locuitori     787 

Nr. 
Crt.  

Nume , Prenume  Functia Utilaj 
  

UM Observatii 

 Satul Hoghilag     
1 Primaria Hoghilag  Autoturism,5loc. 1 buc  
2 Primaria Hoghilag  Microbuz,22loc. 1 buc  
3 Puica Cornel Primar Autoturism 1 buc  
   Tractor-remorca 1 buc  
4 Szombati Ioan Viceprimar Autoturism 1 buc  
5 Balan Marin Patron Tractor-remorca 2 buc  
6 Sancu Nicolae Patron Microbuz 1 buc  
   Tractor-remorca 2 buc  
   Tractor cu cupa 1 buc  
7 Giurgiu Eugen Consilier Tractor-remorca 1 buc  
8 Erdei-Marcu Sorin Fermier,svsu Tractor-remorca 2 buc  
   Microbuz 1 buc  
 Satul Prod     
9 Nicula Florin Patron Microbuz 1 buc  
   Tractor-remorca 1 buc  
 Matis Dorel Fermier Microbuz 1 buc  
   Tractor-remorca 1 buc  

10 Gligan Teodor A.F. Microbuz 1 buc  
   Tractor-remorca 1 buc  
 Satul Valchid     
11 Stoica Viorel Patron Microbuz 1 buc  
   Tractor-remorca 1 buc  
12 Kocs Dionisie Fermier Tractor-remorca 1 buc  
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LocalităŃile învecinate ale comunei Hoghilag : 
                                 –  Comuna VIISOARA ................... la partea de Nord 
                                -   Sat          COPSA MARE..............la partea de Sud 

        -   Comuna  LASLEA........................la partea de Est 
        -   Oraşul     DUMBRAVENI............la partea de Vest  

 
 
V.2. Obiective importante :  
 
V.2.1. InstituŃii care îşi desfăşoară activitatea pe raza localităŃii : 
- Primăria HOGHILAG  are în subordine 1 Bibliotecă comunală  

-    adresă – com. HOGHILAG , sat HOGHILAG nr.305, tel. 0269866801 
-    specificul activităŃii – ADMINISTRATIE PUBLICA 
- construcŃii – 1 CLADIRE 
- suprafaŃa construită ori desfăşurată - _380,27  m2 
- regimul de înălŃime – P+1+M 
- natura materialelor şi elementelor de construcŃie – din zidarie de caramida-avand 

acoperis din astereala de lemn cu invelis de tigla  
- instalaŃii utilitare aferente –Electrice  
- instalaŃiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu 

care este echipată construcŃia – pichet de incendiu,stingatoare    
- Şcoala coordonatoare cu clasele I – VIII HOGHILAG (având în subordine 2 şcoli şi  3 

GrădiniŃe – Şcoala PROD , Şcoala VALCHID , Grădini Ńa HOGHILAG ,Grădini Ńa 
PROD,Gradinita VALCHID );  

- adresă – Com. HOGHILAG, sat HOGHILAG nr.48, telefon 0269866809 
- specificul activităŃii – EDUCATIE . 
- construcŃii – 1CLADIRE 
- suprafaŃa construită ori desfăşurată – 922 mp.-desfasurata 
- regimul de înălŃime – P+1+M 
- natura materialelor şi elementelor de construcŃie–din zidarie de caramida,avand acoperis 

din astereala de lemn cu invelis de tigla. 
- instalaŃii utilitare aferente –Electrice 
- instalaŃiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu 

care este echipată construcŃia – Stingatoare  
- nr. săli de clase şi laboratoare – 7sali de clasa,2 laboratoare,1 biblioteca,1 minisala de 

sport.  
-          

- Cabinet Medical  
- adresă –com. HOGHILAG, sat HOGHILAG nr.294, telefon – 0730094434    
- specificul activităŃii – SANATATE 
- construcŃii – 1 CLADIRE 
- suprafaŃa construită ori desfăşurată – 80,9 mp. 
- regimul de înălŃime – P+M 
- natura materialelor şi elementelor de construcŃie – din zidarie de caramida,avand 

acoperis din astereala de lemn cu invelis de tigla . 
- instalaŃii utilitare aferente – ELECTRICE 
- instalaŃiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu 

care este echipată construcŃia – Stingatoare 
- Dispensar veterinar  

- adresă–com.HOGHILAG, sat HOGHILAG nr.317, telefon – 0744648432,  
- specificul activităŃii – SANATATE 
- construcŃii – 1 CLADIRE 
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- suprafaŃa construită ori desfăşurată – 124,18 mp. 
- regimul de înălŃime – P+M  
- natura materialelor şi elementelor de construcŃie – din zidarie de caramida,avand 

acoperis din astereala de lemn cu invelis de tigla.  
- instalaŃii utilitare aferente – ELECTRICE 
- instalaŃiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu 

care este echipată construcŃia – Nu detin 
- Biserica ORTODOXA ; (Biserica Evanghelica-Nu functioneaza) 

- adresă –  Sat Hoghilag nr.250, telefon –  0744522641 
- specificul activităŃii – RELIGIE ,  Pr. Albu Florin 
- construcŃii – 1 CLADIRE + (CASA DE LOCUIT) 
- suprafaŃa construită ori desfăşurată –  
- regimul de înălŃime – P+M 
- natura materialelor şi elementelor de construcŃie – din zidarie de caramida,avand 

acoperis din astereala de lemn cu invelis de tigla. 
- instalaŃii utilitare aferente – ELECTRICE  
- instalaŃiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu 

care este echipată construcŃia –Paratraznet. 
- Biserica ORTODOXA ;(Biserica Evanghelica Luterana) 

- adresă – Sat Prod  ,  telefon –0265778941,0766612336  
- specificul activităŃii – RELIGIE,  Pr.Ortodox  Televka Yevgen 
- construcŃii – 1 CLADIRE + (CASA DE LOCUIT) 
- suprafaŃa construită ori desfăşurată – Nu detin date. 
- regimul de înălŃime – P+M 
- natura materialelor şi elementelor de construcŃie – din zidarie de caramida,avand 

acoperis din astereala de lemn cu invelis de tigla. 
- instalaŃii utilitare aferente – ELECTRICE 
- instalaŃiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu 

care este echipată construcŃia – Paratraznet. 
- Biserica ORTODOXA ; (Biserica Evanghelica-Nu functioneza) 

- adresă – Sat Valchid  ,str.Bisericii nr.258,telefon –0269868239  
- specificul activităŃii – RELIGIE ,  Pr.Ortodox Dragusin Ioan ,tel. 0269865880 
- construcŃii – 1 CLADIRE + (CASA DE LOCUIT) 
- suprafaŃa construită ori desfăşurată – 320 mp. 
- regimul de înălŃime – P+M 
- natura materialelor şi elementelor de construcŃie – din zidarie de caramida,avand 

acoperis din astereala de lemn cu invelis de tigla. 
- instalaŃii utilitare aferente – ELECTRICE  
- instalaŃiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu 

care este echipată construcŃia – Paratraznet,Stingator. 
- Biserica – Casa de rugaciune – Cultul Penticostal 

- adresă – Sat Hoghilag  nr. 186 ,telefon – 0269866135 
- specificul activităŃii – RELIGIE 
- construcŃii – 1 CLADIRE 
- suprafaŃa construită ori desfăşurată – Nu detin date 
- regimul de înălŃime – P+M 
- natura materialelor şi elementelor de construcŃie – din zidarie de caramida,avand 

acoperis din astereala de lemn cu invelis de tigla. 
- instalaŃii utilitare aferente – ELECTRICE  
- instalaŃiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu 

care este echipată construcŃia – Nu detin. 
- Biserica – Casa de rugaciune – Cultul Penticostal 

- adresă – Sat Prod,Principala nr. 181       
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- specificul activităŃii – RELIGIE 
- construcŃii – 1 CLADIRE 
- suprafaŃa construită ori desfăşurată –  
- regimul de înălŃime – P+M 
- natura materialelor şi elementelor de construcŃie – din zidarie de caramida,avand 

acoperis din astereala de lemn cu invelis de tigla. 
- instalaŃii utilitare aferente – ELECTRICE  
- instalaŃiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu 

care este echipată construcŃia – Nu detin. 
- Biserica – Emanuel – Cultul Penticostal 

- adresă – Sat Valchid  ,str. Goz nr.118, telefon –0269868351  
- specificul activităŃii – RELIGIE 
- construcŃii – 1 CLADIRE 
- suprafaŃa construită ori desfăşurată –  
- regimul de înălŃime – P+M 
- natura materialelor şi elementelor de construcŃie – din zidarie de caramida,avand 

acoperis din astereala de lemn cu invelis de tigla. 
- instalaŃii utilitare aferente – ELECTRICE ,centrala pe lemne. 
- instalaŃiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu 

care este echipată construcŃia –Nu detin. 
 

V.2.2 Operatori economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza localităŃii:  
- S.C. ALEXIA.COM  - SANCU ALINA     

- adresă – HOGHILAG NR. 297       , telefon 0740213015 
- specificul activităŃii- _MAGAZIN  
- construcŃii – 2 CLADIRI , SEPARATE  
- suprafaŃa construită ori desfăşurată –  
- regimul de înălŃime – P+M 
- natura materialelor şi elementelor de construcŃie – zidarie de caramida,avand acoperis 

din astereala de lemn cu invelis de tigla. 
- instalaŃii utilitare aferente – ELECTRICE,Instalatie de gaz la nr.297 
- instalaŃiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu 

care este echipată construcŃia – Stingatoare 
-    S.C. MACAMPROD-COM   ,BALAN MARCEL  

- adresă – HOGHILAG NR.46  , telefon 0269866835 
- specificul activităŃii- BAR 
- construcŃii – 1 CLADIRE 
- suprafaŃa construită ori desfăşurată - 49 mp.  
- regimul de înălŃime – P+M 
- natura materialelor şi elementelor de construcŃie – zidarie de caramida,avand acoperis 

din astereala de lemn cu invelis de tigla. 
- instalaŃii utilitare aferente – ELECTRICE, 
- instalaŃiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu 

care este echipată construcŃia – Stingatoare  
-   P.F. DICU – DICU RAFILA MARCELA  

- adresă – HOGHILAG ,  telefon 0740231644 
- specificul activităŃii- MAGAZIN ALIMENTAR 
- construcŃii – 1 CLADIRE 
- suprafaŃa construită ori desfăşurată – 56 mp. 
- regimul de înălŃime – P+M 
- natura materialelor şi elementelor de construcŃie – zidarie de caramida,avand acoperis 

din astereala de lemn cu invelis de tigla. 
- instalaŃii utilitare aferente – ELECTRICE,centrala termica pe lemne. 
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- instalaŃiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu 
care este echipată construcŃia – Stingatoare 

-   S.C. LATONIVAND S.R.L . – MATEI ELENA (loc.Seleus jud.Mures) 
- adresă – HOGHILAG ,str.Bisericii , telefon  Nu detin 
- specificul activităŃii- MAGAZIN ALIMENTAR 
- construcŃii – 1 CLADIRE 
- suprafaŃa construită ori desfăşurată – 70 mp. 
- regimul de înălŃime – P+M 
- natura materialelor şi elementelor de construcŃie – zidarie de caramida,avand acoperis 

din astereala de lemn cu invelis de tigla. 
- instalaŃii utilitare aferente – ELECTRICE, 
- instalaŃiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu 

care este echipată construcŃia – STINGATOAR 
-  S.C. AGRILONA SRL  – LOCK HENNY,cetatean olandez. 

- adresă – HOGHILAG NR.347 ,  telefon  0269866866 
- specificul activităŃii- MAGAZIN UNELTE AGRICOLE 
- construcŃii – 1 CLADIRE 
- suprafaŃa construită ori desfăşurată – 102 mp. 
- regimul de înălŃime – P+M 
- natura materialelor şi elementelor de construcŃie – zidarie de caramida,avand acoperis 

din astereala de lemn cu invelis de tigla. 
- instalaŃii utilitare aferente – ELECTRICE,Centrala Termica pe lemne. 
- instalaŃiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu 

care este echipată construcŃia – Singatoare 
-  S.C. ALDI SRL – Prunean Angela,loc.Seleus,jud.Mures 

- adresă – Sat Prod ,                telefon 0765255430   
- specificul activităŃii- MAGAZIN MIXT 
- construcŃii – 1 CLADIRE- 1 Camera. 
- suprafaŃa construită ori desfăşurată – 11 mp. 
- regimul de înălŃime – P+M 
- natura materialelor şi elementelor de construcŃie – zidarie de caramida,avand acoperis 

din astereala de lemn cu invelis de tigla. 
- instalaŃii utilitare aferente – ELECTRICE, 
- instalaŃiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu 

care este echipată construcŃia – Nu detin. 
-  S.C. FLORI PRO SRL – Nicula Florin Laurean  

- adresă – Sat Prod ,                    telefon 0724254397-Costea Ilie SVSU Prod  
- specificul activităŃii- MAGAZIN + BAR 
- construcŃii – 1 CLADIRE 
- suprafaŃa construită ori desfăşurată – 70 mp. 
- regimul de înălŃime – P+M 
- natura materialelor şi elementelor de construcŃie – zidarie de caramida,avand acoperis 

din astereala de lemn cu invelis de tigla. 
- instalaŃii utilitare aferente – ELECTRICE, 
- instalaŃiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu 

care este echipată construcŃia – Stingatoare 
-  S.C. CAFE BAR ADINA – Malancravean Gheorghe 

- adresă – Sat Valchid  ,Centru,Turnu Bisericii Reformate,telefon  0788541578 
- specificul activităŃii- MAGAZIN + BAR 
- construcŃii – 1 CLADIRE 
- suprafaŃa construită ori desfăşurată – 30 mp. 
- regimul de înălŃime – P+M 
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- natura materialelor şi elementelor de construcŃie – zidarie de caramida,avand acoperis 
din astereala de lemn cu invelis de tigla. 

- instalaŃii utilitare aferente – ELECTRICE, 
- instalaŃiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu 

care este echipată construcŃia – Nu detin. 
-  S.C. PAN-MITEA  – loc.Dumbraveni,jud.Sibiu 

- adresă – Sat Valchid,str.Principala Nr.124 ,  telefon  0269865355 
- specificul activităŃii- MAGAZIN MIXT 
- construcŃii – 1 CLADIRE 
- suprafaŃa construită ori desfăşurată –  
- regimul de înălŃime – P+M 
- natura materialelor şi elementelor de construcŃie – zidarie de caramida,avand acoperis 

din astereala de lemn cu invelis de tigla. 
- instalaŃii utilitare aferente – ELECTRICE, 
- instalaŃiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu 

care este echipată construcŃia – Nu detin. 
-  P.F. ALDEA MIHAI   

- adresă – Sat Valchid,str.Principala Nr.58 ,  telefon 0788039838   
- specificul activităŃii- MAGAZIN  
- construcŃii – 1 CLADIRE 
- suprafaŃa construită ori desfăşurată – 18 mp. 
- regimul de înălŃime – P+M 
- natura materialelor şi elementelor de construcŃie – zidarie de caramida,avand acoperis 

din astereala de lemn cu invelis de tigla. 
- instalaŃii utilitare aferente – ELECTRICE, 
- instalaŃiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu 

care este echipată construcŃia – Nu detin. 
-  P.F. GRANCEA NICOLAE   

- adresă – Sat Valchid ,str.Principala nr.329,telefon 0269868351   
- specificul activităŃii- MAGAZIN  
- construcŃii – 1 CLADIRE 
- suprafaŃa construită ori desfăşurată –  
- regimul de înălŃime – P+M 
- natura materialelor şi elementelor de construcŃie – zidarie de caramida,avand acoperis 

din astereala de lemn cu invelis de tigla. 
- instalaŃii utilitare aferente – ELECTRICE,Centrala pe lemne. 
- instalaŃiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu 

care este echipată construcŃia – Nu detin.  
 

 
V.3. Caracteristicile constructive ale gospodariilor cetăŃeneşti şi numărul lor în 
toate cele trei sate . 
LocuinŃele cetaŃeniilor din comuna Hoghilag sunt construite din cărămidă şi piatră,având acoperiş 
din aşteriala de lemn cu înveliş de Ńiglă sau tablă.Majoritatea locuinŃelor au pivniŃă , şură , anexe 
gospodăreşti , fântani de apă potabilă.Acestea sunt dotate cu  instalaŃii electrice  iar satul Hoghilag 
dispune de instalatii de gaz şi reŃea de apa potabila cu hidranŃi de suprafaŃă, regimul de înălŃime 
fiind P+M .   
 
Comuna Hoghilag are în componeŃa administrativă 3 sate cu un numar total de gospodării  de 896 .  

1. Sat Hoghilag ................nr.gospodării 380 
2. Sat Prod        ................nr.gospodării 208 
3. Sat Valchid   ................nr.gospodării 308  
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V.4. Drumuri de acces , surse de apa . 
 
Localitatea este traversată de următoarele drumuri : 
-   Drumuri naŃionale şi judeŃene – D.J. 142 E  , iar la 2 km de vatra satului Hoghilag se afla     DN 
14 Medias-Sighisoara ;. 
-   Drumuri comunale – intersectie cu DN 14 , DC 24 Valchid-Copsa Mare-Biertan ,                                     
DC 24 A Hoghilag-Prod .  
Pe toate străziile din cele trei sate se poate circula cu maşiniile forŃelor de intervenŃie ale 
pompieriilor .  
 
Sursele de apa în cele 3 sate sunt stabilite astfel : 

1. Hoghilag ...............hidrant îngropat,fântâni,râu Târnava mare ; 
2. Prod        ...............fântâni,jgheab de acumulare pe pârâul Prodului ; 
3. Valchid   ...............fântâni,pârâu - Valea Valchidului .  

 
 
 

VI. GREUTĂłI ÎN FUNCłIONARE 
Principalele greutăŃi pentru buna desfăşurare a activităŃii sunt : 
                                     1.- lipsa unui spaŃiu , destinat exclusiv pentru depozitarea materialelor şi 
aparaturii din dotarea serviciului voluntar . 
                                     2.-lipsa unui autovehicul pentru deplasarea membriilor SVSU şi a 
materialelor şi tehnicii necesare la intervenŃii. 
                                     3.-lipsa echipamentelor de protecŃie individuala destinate fiecarui membru 
SVSU . 
                                     4.-insuficiente materiale si unelte destinate intervenŃiilor . 
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VII. SITUA łIA ACTIVIT ĂłIILOR DESFĂŞURATE DE                               
SVSU HOGHILAG  

         În anul 2009 : 
1. Controale la gospodăriile populaŃiei în satele Hoghilag-Prod-Valchid  :                                - 
01.04.2009 - 09.05.2009 - 14.09.2009 - 26.09.2009 ( cf. Grafic de control ) . 
 Nereguli au fost constatate la sistemul de încălzire (hornuri fisurate,lipsa tablei din fata sobei) şi la 
instalaŃia electrică (cabluri neizolate,prize-întrerupatoare crăpate) . 
2.IntervenŃii  S.V.S.U. : - 8 IntervenŃii majore pe raza comunei Hoghilag. 
  - 08.martie 2009 – incendiu de păiş la Halta Luna – stins de Şeful SVSU ; 
  - 29 martie 2009 – incendiu de păiş (Lac Vasile)  - stins de 10 voluntari ; 
  - 08 aprilie 2009 – incendiu păiş,calea ferată(zona Laslea) – stins de Şef SVSU ; 
  - 09 aprilie 2009 – incendiu fond forestier (Hoghilag) – stins de 6 voluntari ; 
  - 23 aprilie 2009 – incendiu vegetaŃie uscată – stins de Şef SVSU ;  
  - 24 aprilie 2009 – front la casă darâmat (Valchid) – Şef SVSU,Drumuri şi poduri D-veni ; 
  - 25 aprilie 2009 – incendiu fond forestier (Prod) – stins de 19 voluntari ; 
  - 27 aprilie 2009 – incendiu de vegetaŃie uscată(Hoghilag) - stins de 7 voluntari . 
3.ExerciŃii : 
- ExerciŃiu de evacuare în caz de incendiu la grădiniŃa cu program normal din localitatea 
Hoghilag,desfăşurat în data de 12.03.2009 cu sprijinul I.S.U.J. Sibiu. 
- ExerciŃiu de alarmare-intervenŃie la incendiu a serviciului voluntar pentru situaŃii de urgenŃă,la 
grădiniŃa cu program normal din localitatea Hoghilag cu sprijinul I.S.U.J. Sibiu . 
 
 În anul 2010 :  
1. Controale la gospodăriile populaŃiei în satele Hoghilag-Prod-Valchid  :  
- 05.04.2010 – 02.05.2010 – 27.09.2010 – 29.10.2010 ( cf. Grafic de control ) . 
În toate cele trei sate aparŃinătore comunei Hoghilag au fost controlate un numar de 495 de 
gospodării cetăŃenesti ,iar principalele deficienŃe au fost constatate la sistemul de încalzire şi electric 
( hornuri crapate,lipsa unei gropi-butoi metalic pentru cenuşă,întrerupătoare –prize fisurate ) .  
2.IntervenŃii :  - 4 IntervenŃii majore pe raza comunei Hoghilag. 
  - 27 martie 2010 – incendiu la liziera pădurii (Hoghilag) – stins de 8 voluntari ; 
  - 27-29 iunie 2010 – Cod portocaliu la inundaŃii pe Târnava Mare – 15 voluntari + CLSU ; 
  - 24 noiembrie 2010 – incendiu la firida aeriană-Gospodarie cetăŃenească nr.203 Hoghilag,a 
intervenit,Sef SVSU,Electrica Dumbrăveni cu doi angajaŃi .   
  - 29 decembrie 2010 – incendiu la acoperişul casei de la nr.222 din satul Valchid – la intervenŃie a 
participat Detaşamentul de pompieri Mediaş cu două atospeciale,SVSU Dumbraveni cu o 
autospecială , SVSU Hoghilag cu patru voluntari,Electrica Dumbrăveni cu doi muncitori,Şeful de 
post de la PoliŃia Hoghilag,Consilier local Stoica Viorel . 
3.ExerciŃii :  
ExerciŃii cu tehnica din dotare  : - IntervenŃii cu motopompa – Stingătoare portabile .  
 
           
           În anul 2011 : 
1. Controale la gospodăriile populaŃiei în satele Hoghilag-Prod-Valchid  :  
- 04.04.2011 – 15.04.2011 – 03.10.2011- 12.11.2011 ( cf. Grafic de control ) . 
 
În toate cele trei sate aparŃinătore comunei Hoghilag au fost controlate un numar de 520 de 
gospodării cetăŃenesti 
Nereguli au fost constatate la sistemul de încălzire (hornuri fisurate,lipsa tablei din fata sobei) şi la 
instalaŃia electrică (cabluri neizolate,prize-întrerupatoare crăpate) . 
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2.IntervenŃii :  12 IntervenŃii majore pe raza comunei Hoghilag. 
  - 13 februarie 2011-incendiu paşunat (Hoghilag)– stins de 2 voluntari şi viceprimar ; 
  - 09 martie 2011 – incendiu păşunat (Hoghilag)–stins de 9 voluntari ; 
  - 10 martie 2011 – incendiu păşunat (Hoghilag)– stins de 8 voluntari ; 
  - 12 martie 2011 – incendiu păiş la Halta Luna (Hoghilag)– stins de Şef SVSU ; 
  - 13 martie 2011 – incendiu păşunat – stins de 4 voluntari,pădurar,4 muncitori de la padure ; 
  - 14 martie 2011 – incendiu păşunat (Hoghilag)– stins de 10 voluntari ; 
  - 16 martie 2011 – incendiu păşunat (Hoghilag)– stins de 6 voluntari ; 
  - 18 martie 2011 – incendiu la pepiniera silvică (Hoghilag)– stins de 4 voluntari ; 
  - 18 martie 2011 – incendiu păşunat Sat Prod – stins de 9 voluntari ; 
  - 01 aprilie 2011 – incendiu păşunat şi liziera pădurii (Hoghilag)–stins de 6 voluntari,Pădurar 
  - 09 iunie 2011 – inundaŃie subsol,la 3 gospodarii cetăŃeneşti (Hoghilag)– 5 voluntari ; 
  - 08 august 2011 – tăiere ramuri de copaci,care afectau reŃeaua electrica stradală-3 voluntari ; 
  - 01 octombrie 2011- incendiu la liziera pădurii (Hoghilag)–stins de 3 voluntari,Pădurar ; 
  - 06 noiembrie 2011- incendiu la coşul de evacuare a fumului şi acoperiş, la gospodăria de la 
nr.168     din satul Prod, stins de 8 voluntari ; 
  - 07 noiembrie 2011- incendiu de vegetaŃie uscată pe digul de protecŃie-stins de 5 voluntari. 
3.ExerciŃii :  
- ExerciŃiu de alarmare publica cu tema INUNDAłII , organizat de CLSU şi ISUJ Sibiu , desfăşurat 
în data de 23.06.2011 în localitatea Hoghilag .  
- ExerciŃiu de alarmare-intervenŃie-evacuare la inundaŃii a serviciului voluntar pentru situaŃii de 
urgenŃă din localitatea Hoghilag cu sprijinul I.S.U.J. Sibiu . 
 
 
           În anul 2012 : 
1. Controale la gospodăriile populaŃiei în satele Hoghilag-Prod-Valchid  :  
- 02.04.2012 – 06.05.2012 –   ( cf. Grafic de control ) . 
În toate cele trei sate aparŃinătore comunei Hoghilag au fost controlate un numar de 320 de 
gospodării cetăŃenesti 
Nereguli au fost constatate la sistemul de încălzire (hornuri fisurate,lipsa tablei din fata sobei) şi la 
instalaŃia electrică (cabluri neizolate,prize-întrerupatoare crăpate) . 
 
2.IntervenŃii SVSU : - 12 IntervenŃii majore pe raza comunei Hoghilag. 
- 19 martie 2012 – incendiu la liziera pădurii (Valchid)- stins de 2 voluntari ; 
- 20 martie 2012 – incendiu la liziera pădurii,Cabana privată (Valchid)-stins de 10 voluntari; 
- 21 martie 2012- incendiu la liziera pădurii (Hoghilag)-stins de 8 voluntari,6 Pompieri de la Medias 
- 21 martie 2012 – incendiu la liziera pădurii (Valchid)-stins de 9 voluntari; 
- 23 martie 2012 – incendiu mirişte, Târnava mare-stins de 4 voluntari; 
- 24 martie 2012 – incendiu Mirişte DN 14 – stins de 2 voluntari; 
- 26 martie 2012 – incendiu Mirişte-Liziera pădurii (Prod)-stins de 13 voluntari; 
- 26 martie 2012 – incendiu Mirişte-Liziera pădurii (Prod)-stins de 7 voluntari; 
- 29 martie 2012 – incendiu la grădina de la Moară (Hoghilag)-stins de 2 voluntari; 
- 29 martie 2012 - incendiu la grădini pe Str. Digului, (Hoghilag)-stins de 1 voluntar; 
- 03 martie 2012 – incendiu pe Valea prodului-Pădure (Hoghilag)-stins de 3 voluntari; 
- 04 martie 2012 – incendiu la Pădurea de foioase,(Hoghilag)-stins de 6 voluntari,12 Pompieri          
militari de la detaşamentul Mediaş . 
 
3.ExerciŃii :  
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IX.  IMAGINI FOTO 
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Cod portocaliu la inundatii pe Tarnava Mare  27 – 28.06.2010 
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Incendiu de padure  04.04.2012 . 

 

 

 


