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RAPORT  

privind activitatea desfăşurată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” al 

judeţului Bihor în anul 2017 

OBIECTIVE 

 

 Obiectivul general al instituţiei pentru anul 2017 a urmărit îndeplinirea misiunilor și 

menținerea funcționalităților inspectoratului la parametri optimi. 

Obiectivele specifice au vizat: menținerea unei capacități optime de răspuns, eficientizarea 

acțiunilor preventive și reducerea numărului de incendii, gestionarea cu maximă eficiență a resurselor, 

respectiv îmbunătățirea suportului logistic și a condițiilor de muncă. 

 

ACTIVITATEA DE PREVENIRE A SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ  

 

 Pe parcursul anului 2017, au fost înregistrate un număr de 1740  cereri pentru emiterea 

avizelor, autorizaţiilor, acordurilor, acordarea asistenţei tehnice de specialitate. 

 În perioada analizată, au fost efectuate un număr de 1544 de controale, după cum urmează:  

919 activități de control la operatori economici, 477 la instituții, 95 la localități, 28 la obiective de 

investiții, 18 la obiective SEVESO, la un punct de comandă și la 6 construcții hidrotehnice. 

Pe timpul desfășurării controalelor de prevenire au fost constatate peste 10.000 de nereguli pe 

linia apărării împotriva incendiilor și a protecției civile. Dintre acestea, un număr de 3.350 de nereguli, 

reprezentând un procent de 31%, au fost soluționate operativ pe timpul controalelor, fiind aplicate 

totodată peste 6.000 de sancțiuni contravenționale. 

 Pe timpul activităților de control au fost întocmite 698 de procese verbale de contravenţie, 

aplicându -se 1129 amenzi contravenţionale în cuantum de 2.354.500 lei. 
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În anul 2017, au fost desfășurate 1095 de activități de informare preventivă, în cărora au fost 

instruiți peste 26.000 de participanți. 

 

MONITORIZAREA ŞI GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 
 

În anul 2017, în zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” al 

judeţului Bihor au avut loc 10.643 de evenimente ce au implicat intervenţia operativă a subunităţilor de 

pompieri și a serviciilor voluntare și private, în medie 29 intervenții pe zi, faţă de 27 în anul 2016. 

  Din totalul de 1582 de intervenţii altele decât cele medicale, cele mai numeroase au fost la 

incendii - 382, incendii de vegetaţie uscată şi altele - 411, pentru asistenţa persoanelor - 155 și alte 

situaţii de urgenţă - 305. 

Față de anul trecut, media acestor intervenții a înregistrat o creştere cu circa 20%. 

În ceea ce privește distribuția incendiilor pe tipuri de proprietate, situația este următoarea:  

- 297 incendii au fost înregistrate la proprietăți individuale (locuințe, anexe, bunuri, mijloace de 

transport); 

- 66 incendii pe domeniul privat român (societăți, asociații, fundații, culte); 

- 14 incendii pe domeniul public al statului, județului, localității. 

Distribuția procentuală a incendiilor în funcție de mediul în care s-au produs, în anul 2017, este 

următoarea: 42% din incendii s-au produs în mediul urban, iar 58% în mediul rural. 

 Cele mai frecvent înregistrate dintre categoriile de împrejurări determinante au fost instalaţiile 

electrice defecte/ improvizate / lăsate sub tensiune nesupravegheate - 146, coşurile de fum defecte sau 

necurăţate - 56, fumatul - 35, acțiune intenționată - 31, respectiv focul deschis - 22. 

     În perioada analizată au fost înregistrate 6 persoane decedate, respectiv 16 persoane rănite în 

urma incendiilor. 

 Valoarea estimată a bunurilor salvate în urma incendiilor se cifrează la aproximativ 41 

milioane lei, iar valoarea bunurilor distruse în urma incendiilor la aproximativ 5,6 milioane lei. 

 Din categoria altor situații de urgență, structurile operative ale inspectoratului au desfășurat și 

următoarele misiuni: 

-  110 intervenţii la inundaţii; 

-  47 misiuni de asanare și distrugere muniție neexplodată; 

- 15 evenimente publice care pot genera o situaţie de urgenţă (asigurări evenimente sportive, 

spectacole etc.);  

-   o situație generată de fenomene meteorologice periculoase;  

-  132 alte situaţii decât cele deja menționate. 
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 În perioada analizată, echipajele SMURD au desfășurat 8523 misiuni, având o medie zilnică de 

23 cazuri, cifre similare cu cele ale anului 2016.  

Din totalul intervenţiilor echipajelor SMURD, 7343 au fost înregistrate pentru acordarea 

ajutorului medical de urgenţă, 446 solicitări pentru asistenţă persoane, 241 cazuri pentru asigurarea 

personalului de intervenţie la incendii, 115 situaţii în care s-a intervenit cu echipajele specializate de 

descarcerare. 

În perioada analizată au fost monitorizate un număr de 3128 transporturi de substanțe și deșeuri 

periculoase, respectiv transporturi cu regim special, în medie 260 pe lună, în creștere cu 25% față de 

anul 2016, activitate care cunoaște o creștere continuă de la un an la altul. 

În anul 2017 au fost primite 264 de informări, atenţionări, avertizări meteorologice/hidrologice 

- fără cod (48), cod galben (187), portocaliu (27) și roșu (2) care au fost retransmise prin 34.626 

mesaje SMS, fax şi e-mail, potrivit prevederilor legale, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă, comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi instituţiilor cu funcţii de sprijin. 

  

EXERCIŢII DE COOPERARE 

 

 În anul 2017 au fost planificate, organizate şi desfăşurate 4 exerciţii interne de cooperare cu 

forţe în teren, după cum urmează:  

-  accident chimic urmat de incendiu la o societate comercială din Oradea;  

- explozie urmată de incendiu la o societate comercială din localitatea Păntăşeşti, comuna Drăgăneşti; 

- incendiu produs la un obiectiv cu risc chimic (SEVESO) din Oradea;  

- incendiu, având ca efect scurgeri de substanţe periculoase la o societate comercială din Oradea, 

ocazie cu care a fost verificat modul de punere în aplicare a Planului roşu de intervenţie al judeţului 

Bihor. 

De asemenea, la nivelul subunităților s-au desfășurat, în permanență, exerciții cu forțe și 

mijloace în teren la obiective aflate în raioanele specifice de intervenție. 

 

    ASIGURAREA  LOGISTICĂ 
 

În anul 2017, în dotarea inspectoratului, prin distribuire de la nivelul I.G.S.U. au intrat 

următoarele categorii de tehnică și echipamente: 

· 2 autocamioane transport containere ; o motopompă de mare capacitate NOVUS 600;                                    

· 1 linie de întreținere echipament de protecție; 

· aparate de respirat tip Drager; căști de protecție; cizme de protecție; costume de protecție; 

· combinezoane SMURD și alte articole de echipament. 
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PROIECTE 

 

În perioada următoare, inspectoratul va fi beneficiarul a două proiecte cu finanțare europeană, 

astfel: 

- un proiect european depus de către fundația SARTISS, în parteneriat cu Directoratul de Apărare 

Împotriva Catastrofelor al județului Hajdu - Bihar prin care se va realiza dezvoltarea centrului de 

pregătire pe linia SMURD existent la Sântion, respectiv realizarea unui centru de pregătire specific 

pompierilor; 

- un proiect  depus de Consiliul Judeţean Bihor în parteneriat cu Spitalul Berettyóújfalu (Ungaria), 

care are ca finalitate pentru instituția noastră, achiziţionarea de tehnică de intervenţie, echipamente şi 

materiale necesare desfăşurării misiunilor de căutare - salvare în zona montană. 

 

 
ACTIVITATEA DE FORMARE ŞI PREGĂTIRE ÎN DESCARCERARE ŞI 

ASISTENŢĂ MEDICALĂ DE URGENŢĂ 
 

 
 Pe parcursul anului 2017 s-au desfășurat 15 serii de pregătire, din care 4 serii în cadrul 

Cursului de formare în acordarea primului ajutor calificat, în efectuarea procedurilor de 

descarcerare și alte operațiuni de salvare - modulul I, 7 în cadrul Cursului de consolidare și 

dobândire de noi competențe - modulul II, respectiv 4 serii de pregătire pe linia acordării primului 

ajutor de bază, în cadrul cărora au fost instruite 176 persoane.   

 Pe lângă activitățile de pregătire a personalului propriu, au fost desfășurate sesiuni de instruire 

în acordarea primului-ajutor de bază cu elevi ai Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră 

“Avram Iancu” Oradea și personal din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor și 

Penitenciarul Oradea. 

   

BUGET 

 

Bugetul unității pentru anul 2017 a fost de 55.036.140 lei, asigurând achitarea integrală a 

drepturilor de personal și achiziționarea de bunuri și servicii necesare îndeplinirii în condiții optime a 

misiunilor. 
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