EVALUAREA
activităţii desfăşurate de către
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Bihor
în anul 2015

Măsuri, acţiuni şi activităţi preventive
1. În plan legislativ

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Bihor şi-a desfăşurat activitatea în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului
nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile,
funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, a hotărârilor
Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, a Planului de activitate al CJSU şi a ordinelor
prefectului emise în acest sens.
În anul 2015 au fost emise 5 ordine ale prefectului pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de
urgenţă, după cum urmează:
- 1 ordin al prefectului privind constituirea unor comisii de specialişti pentru constatarea şi evaluarea
pagubelor produse de inundaţii;
- 2 ordine ale prefectului privind actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă;
- 1 ordin al prefectului privind constituirea Comandamentului judeţean Bihor pentru deszăpezire şi
combaterea poleiului şi a altor fenomene periculoase specifice sezonului rece 2015 - 2016;
- 1 ordin pentru actualizarea “Regulamentului privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Bihor”.

2. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor ordinare şi extraordinare
Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă este asigurat de
către Centrul Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Crişana” al judeţului
Bihor.
În anul 2015 s-au desfăşurat 16 şedinţe extraordinare, respectiv 2 şedinţe ordinare semestriale ale
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Din cele 16 şedinţe extraordinare, 6 au fost reprezentate
de videoconferinţe organizate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.
Organizarea acestor şedinţe a presupus:
 asigurarea convocării Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi transmiterea ordinii de zi;
 pregătirea materialelor pentru şedinţă şi prezentarea lor spre analiză;
 întocmirea proceselor-verbale de şedinţă;
 asigurarea redactării planurilor, informărilor şi diseminarea acestora la membrii C.J.S.U. şi C.L.S.U.;
 verificarea stadiului îndeplinirii măsurilor adoptate şi întocmirea informărilor în acest sens.
În cadrul şedinţelor C.J.S.U. au fost adoptate 6 hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă, astfel:
 Hotărârea nr. 1 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă din 14.01.2015, pentru
aprobarea Raportului de evaluare a activităţii desfăşurate de către Comitetul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Bihor în anul 2014, Registrul de riscuri şi
capabilităţi existente la nivelul judeţului Bihor;
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 Hotărârea nr. 2 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă din 27.01.2015, pentru
punerea în funcţiune a staţiilor de pompare de desecare SP Barmod, SP Iraghioş, SP Ant şi
SP Corhana aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala
Bihor;
 Hotărârea nr. 3 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă din 03.02.2015, pentru
prelungirea perioadei de funcţionare a staţiilor de pompare de desecare SP Barmod, SP Ant
şi SP Corhana aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala
Bihor şi oprirea funcţionării staţiei de pompare SP Iraghioş;
 Hotărârea nr. 4 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă din 12.02.2015, pentru
aprobarea Planului operaţional de intervenţie în caz de accident de aviaţie civilă la nivelul
judeţului Bihor, Procedura privind intervenţia comună în situaţii de urgenţă pentru
căutarea şi salvarea de vieţi omeneşti, în situaţia producerii unui accident de aviaţie civilă;
 Hotărârea nr. 5 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă din 06.10.2015, pentru
aprobarea locurilor de dispunere a bazelor de operaţii pentru situaţii de urgenţă;
 Hotărârea nr. 6 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă din 12.11.2015, pentru
aprobarea Planului de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru
anul 2016, Planul judeţean de măsuri pentru sezonul rece 2015 – 2016, măsurile pentru
comitetele locale pentru situaţii de urgenţă privind sezonul rece 2015 – 2016.
În urma şedinţelor extraordinare ale C.J.S.U., ca urmare a primirii atenţionărilor/avertizărilor
hidrometeorologice cod galben/portocaliu, au fost stabilite următoarele măsuri:
- verificarea permanenţei la sediile primăriilor din localităţile aflate sub incidenţa codului
galben/portocaliu;
- reactualizarea situaţiei cu mijloacele şi materialele prevăzute în Planurile proprii la inundaţii;
- supravegherea continuă a digurilor, a podurilor, podeţelor şi altor secţiuni înguste de pe cursurile de
apă, în scopul evitării blocării lor cu plutitori, precum şi a zonelor în care este posibilă formarea torenţilor;
- asigurarea curăţării gurilor de canal şi a colectoarelor de către serviciile de gospodărire comunală
pentru preluarea apelor provenite din ploile abundente;
- refacerea şanţurilor şi rigolelor pentru scurgerea apei;
- efectuarea de controale de către Inspecţia de Prevenire din cadrul I.S.U. Bihor la primării privind
verificarea asigurării stocurilor de materiale stabilite prin planurile de intervenţie în situaţii de urgenţă.

3. Măsuri dispuse în baza ordinelor şi dispoziţiilor Comitetului Naţional pentru
Situaţii Speciale de Urgenţă şi a conducerii MAI, rezultate în urma participării la
videoconferinţe
În urma videoconferinţelor organizate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne, privind
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase
(ninsori abundente, viscol, inundaţii, caniculă), au fost întocmite Planurile de măsuri pentru perioada
sezonului cald, respectiv a sezonului rece şi au fost transmise adrese către comitetele locale pentru
situaţii de urgenţă cu măsurile care trebuie luate în astfel de situaţii.

4. Managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
Acţiunile şi măsurile cu caracter preventiv/pre-dezastru, au vizat:
• analiza în şedinţe ordinare şi extraordinare a măsurilor care trebuie luate pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase, ninsori, viscol etc.;
• pregătirea şi diseminarea materialelor pentru instructajul semestrial referitoare la măsurile ce se
impun a fi luate în caz de secetă, caniculă, prevenirea incendiilor de vegetaţie şi cele specifice
sezonului rece;
• diseminarea planurilor de măsuri specifice sezonului cald şi rece către membrii C.J.S.U. şi C.L.S.U.;
• verificarea asigurării permanenţei la primării, pe zone de risc, după transmiterea unor avertizări;
• instruirea primarilor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene
hidrometeorologice periculoase;
• controale colective cu Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu şi Administraţia Bazinală de Apă
Crişuri.
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Acţiunile desfăşurate pe timpul situaţiilor de urgenţă au constat în:
• monitorizarea evoluţiei tipurilor de risc identificate în judeţ;
• transmiterea operativă către membrii C.J.S.U. şi C.L.S.U. a mesajelor de înştiinţare privind evoluţia
fenomenului;
• menţinerea unei legături permanente cu comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din localităţile în
care s-au produs situaţii de urgenţă;
• coordonarea, prin Centrul Operaţional, a acţiunilor de limitare şi înlăturare a efectelor negative
produse de situaţiile de urgenţă în zona de competenţă;
• asigurarea fluxului – informaţional decizional între C.J.S.U. şi C.L.S.U. şi informarea operativă a
Centrului Operativ de Comandă al Ministerului Afacerilor Interne, a Centrului Operaţional Naţional şi
a Instituţiei Prefectului despre evoluţia situaţiilor de urgenţă, măsurile întreprinse şi pagubele
înregistrate.
Acţiunile post-eveniment s-au concretizat în constituirea unor comisii de specialişti, prin ordin al
prefectului, pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse de inundaţii, care împreună cu membrii
comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă din localităţile afectate au inventariat pagubele şi au propus
măsuri pentru înlăturarea efectelor produse.
În vederea asigurării unui management performant al activităţilor coordonate de către C.J.S.U. au
fost întocmite următoarele documente:
 Planul de activitate al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2016;
 Schema cu riscurile teritoriale din judeţul Bihor;
 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor din judeţul Bihor;
 Metodologia desfăşurării antrenamentelor de înştiinţare cu comitetele pentru situaţii de
urgenţă şi operatorii economici sursă de risc;
 Analiza activităţii desfăşurate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în
anul 2014 şi semestrul I 2015;
 Planurile de măsuri pentru perioada sezonului cald 2015 şi sezonului rece 2015 - 2016;
 Planul operaţional de intervenţie în caz de accident de aviaţie civilă la nivelul judeţului
Bihor;
 Procedura privind intervenţia comună în situaţii de urgenţă pentru căutarea şi salvarea de
vieţi omeneşti, în situaţia producerii unui accident de aviaţie civilă;
 Registrul de riscuri şi capabilităţi existente la nivelul judeţului Bihor.
Conform Ordinului Prefectului nr. 233 din 27.10.2015 privind constituirea Comandamentului
judeţean Bihor pentru deszăpezire şi combaterea poleiului şi a altor fenomene periculoase specifice
sezonului rece 2015 - 2016, la nivelul Consiliului Judeţean Bihor şi al Secţiei Drumuri Naţionale Bihor sau constituit comandamente pentru menţinerea viabilităţii drumurilor naţionale şi judeţene pe timpul
iernii. La nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor s-au constituit prin dispoziţii ale primarilor
Comandamente locale pentru deszăpezire. Comandamentul judeţean coordonează Comandamentele
constituite la nivelul Consiliului Judeţean Bihor, Secţiei Drumuri Naţionale Oradea, municipiilor, oraşelor
şi comunelor.
La nivelul Centrului Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Crişana”, au fost
centralizate mijloacele şi materialele de intervenţie la deszăpeziri necesare pentru drumurile naţionale,
judeţene, orăşeneşti şi comunale.
În conformitate cu prevederile “Planului principalelor activităţi ale Comitetului ministerial pentru
situaţii de urgenţă pe anul 2015” aprobat de către ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi a
“Programului exerciţiilor de simulare – 2015” s-a organizat exerciţiul de simulare, în cooperare cu
C.J.S.U. Bihor şi C.J.S.U. Sălaj, a inundaţiilor la nivelul Administraţiei Bazinale de Apă Crişuri în
vederea verificării modului de funcţionare a fluxului informaţional-decizional pentru avertizareaalarmarea populaţiei, a modului de conlucrare a tuturor structurilor implicate în gestionarea situaţilor de
urgenţă generate de inundaţii, precum şi a modului în care deţinătorii de lucrări şi responsabilii cu
probleme de inundaţii de la nivel local cunosc procedurile elaborate de Ministerul Mediului, Apelor şi
Pădurilor.
În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 1259 din 10.04.2006 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii
de protecţie civilă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Crişana’’ al judeţului Bihor, a organizat şi
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desfăşurat, bilunar, antrenamente privind transmiterea mesajelor de înştiinţare utilizând aplicaţiile
informatice SMS Orange, Microsoft Outlook – Vodafone, S1AD, S2AD, cât şi sistemele e-mail şi fax.
Majoritatea antrenamentelor de transmitere a mesajelor de înştiinţare s-au desfăşurat în ipoteza
prognozării unor fenomene meteorologice periculoase (ninsori, viscol, ger, caniculă, precipitaţii
abundente), mesajele fiind transmise către membrii C.J.S.U., C..L.S.U. şi instituţiile cu funcţii de sprijin.
Către operatorii economici sursă de risc au fost transmise mesaje de înştiinţare cu privire la incidente
(accidente chimice) produse pe amplasamentul operatorilor economici, cu efecte în afara
amplasamentului.

În desfăşurarea antrenamentelor au fost implicate toate cele 101 comitete locale pentru situaţii de
urgenţă, care au fost împărţite pe zone geografice şi bazine hidrografice şi toţi cei 16 operatori economici
sursă de risc tip SEVESO (5 risc major şi 11 risc minor).
Din analiza modului în care s-au desfăşurat antrenamentele de înştiinţare, rezultă faptul că
majoritatea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă acordă o importanţă redusă acestei activităţi.
Concluziile antrenamentelor de înştiinţare au fost înaintate, lunar, Instituţiei Prefectului şi Serviciului
Prevenire din cadrul inspectoratului, pentru luarea măsurilor care se impun pe timpul controalelor pe care
le desfăşoară la comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.
Personalul din cadrul Secretariatului Tehnic Permanent a realizat actualizarea permanentă a bazei
de date cu informaţiile de contact ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, comitetelor locale
pentru situaţii de urgenţă, instituţiilor cu funcţii de sprijin şi operatorilor economici SEVESO.

CAPITOLUL II
Participarea membrilor C.J.S.U. şi C.L.S.U. la exerciţii, aplicaţii şi alte
activităţi de pregătire
Activităţile de pregătire şi instruire s-au desfăşurat în conformitate cu planul de pregătire pe anul
2015, astfel:
• 2 instructaje/convocări de pregătire cu inspectorii de protecţie civilă de la municipii, oraşe, instituţii
şi operatori economici clasificaţi din punct de vedere al protecţiei civile;
• 2 instruiri ale cadrelor tehnice, personal cu atribuţiuni în domeniul apărării împotriva incendiilor;
• 2 instruiri cu şefii serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;
• 848 instruiri pe linia prevenirii incendiilor la nivelul operatorilor economici, 408 la nivelul
instituţiilor şi 64 la nivelul localităţilor;
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• 1683 exerciţii de evacuare în caz de incendiu la instituţiile şi operatorii economici subordonaţi
consiliilor locale;
• 413 de instruiri pe linia protecţiei civile la operatorii economici, 502 la instituţii şi 88 la localităţi;
• 88 exerciţii de alarmare publică la 3 municipii, 6 oraşe şi 79 de comune, unde au fost activate şi
antrenate comitetele locale pentru situaţii de urgenţă;
• 1 instructaj cu conducătorii agenţilor economici, care au ca obiect de activitate colectarea de fier
vechi, privind modul de acţiune în cazul descoperirii elementelor de muniţie;
• 1 instructaj cu personalul responsabil din cadrul instituţiilor cu funcţii de sprijin în gestionarea
urgenţelor radiologice şi cu persoanele nominalizate cu securitatea radiologică la operatorii economici şi
instituţii;
• 116 exerciţii şi aplicaţii cu serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, unde au fost
angrenate un număr de 101 servicii voluntare, respectiv 46 servicii private pentru situaţii de urgenţă;
• 1 instruire cu proiectanţii individuali şi persoanele fizice şi juridice autorizate a executa lucrări în
domeniul securităţii la incendiu;
• 5 serii a câte 5 zile de pregătire, organizată în perioada septembrie-noiembrie, în domeniul situaţiilor
de urgenţă a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală, respectiv a primarilor
de comune (au participat 80 de primari).
• 1 exerciţiu de evacuare în caz de incendiu la Spitalul Municipal Marghita, pentru verificarea
activităţii personalului propriu pentru evacuare în condiţii de siguranţă a pacienţilor, a însoţitorilor
persoanelor cu handicap/aparţinătorilor şi a vizitatorilor;
• 1 exerciţiu în aval de baraj hidrotehnic, în ipoteza producerii unor inundaţii ca urmare a unei avarii la
barajul Tileagd.

În luna iunie, Inspecţia de Prevenire în cooperare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, a
organizat faza interjudeţeană a concursurilor „PRIETENII POMPIERILOR” şi „CU VIAŢA MEA APĂR
VIAŢA”, cu participarea echipajelor gimnaziale/liceale din judeţele Bihor, Cluj şi Bistriţa.
O constantă preocupare privind nivelul de pregătire şi instruire a serviciilor voluntare şi private
pentru situaţii de urgenţă a constituit-o, din partea inspectoratului judeţean, şi organizarea concursurilor
profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. În luna iulie a fost organizată
faza interjudeţeană cu participarea unui număr de 7 echipe S.V.S.U. şi 6 S.P.S.U. din cadrul grupării nr. 6:
Cluj, Satu Mare, Bihor, Maramureş, Arad, Timiş şi Sălaj. Echipele care au reprezentat judeţul Bihor au
fost: S.V.S.U. Tileagd, respectiv S.P.S.U. OMV Petrom S.A.
În baza Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor pentru aplicarea O.M.A.I.
nr. 250/2010, în anul 2015 s-a continuat pregătirea specialiştilor compartimentelor pentru prevenire din
cadrul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă. La această activitate au participat un număr de 23 de
specialişti ai componentei preventive din cadrul S.V.S.U. Boianu Mare, Viişoara, Buduslău, Abrămuţ,
Chişlaz, Derna, Tăuteu, Popeşti, Suplacu de Barcău şi Balc.
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În acest an au fost pregătite, organizate şi desfăşurate 4 exerciţii interne de cooperare, după cum
urmează:
- în data de 26.03.2015, s-a desfăşurat exerciţiul de cooperare pentru verificarea concepţiei de
intervenţie într-o situaţie de urgenţă generată de incendierea produselor depozitate, ca urmare a unor
lucrări cu foc deschis fără asigurarea măsurilor de protecţie necesare la o societate comercială –(exerciţiu
cu forţe în teren - EXFT);
- în data de 25.06.2015, s-a desfăşurat în Petreu, exerciţiul de cooperare pentru verificarea
concepţiei de intervenţie într-o situaţie de urgenţă generată de incendiu, ca urmare a unor lucrări de
reparaţii fără asigurarea măsurilor de protecţie necesare la staţia de pompare ţiţei din cadrul depozitului de
ţiţei aparţinând unei societăţi comerciale. (exerciţiu cu forţe în teren - EXFT);
- în data de 24.09.2015, s-a desfăşurat exerciţiul de cooperare pentru verificarea concepţiei de
intervenţie pentru căutarea victimelor unui accident de aviaţie civilă, produs în zona Munţilor Apuseni. În
contextul unor condiţii meteorologice nefavorabile căutarea cu mijloace aeropurtate nu s-a putut efectua,
responsabilitatea privind căutarea terestră revenind inspectoratului pentru situaţii de urgenţă, în baza
planului de căutare transmis de CCSAR (exerciţiu cu forţe în teren - EXFT);
- în data de 21.12.2015, s-a desfăşurat exerciţiul de cooperare cu implicarea unor forţe şi mijloace
de intervenţie în teren, pentru verificarea viabilităţii Planului Roşu al judeţului Bihor şi a concepţiei de
acţiune într-o situaţie de urgenţă generată de producerea unui incendiu şi a unei urgenţe radiologice la
Casa de cultură a sindicatelor din municipiul Oradea, totodată testând şi Planul judeţean de prevenire şi
intervenţie în situaţii de urgenţă radiologică (exerciţiu cu forţe în teren - EXFT).

CAPITOLUL III
Activităţile desfăşurate la nivelul comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă
În anul 2015 au fost desfăşurate un număr de 88 de exerciţii de alarmare publică cu tema: Acţiunile
Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, Centrului operativ cu activitate temporară şi a Serviciului
voluntar pentru situaţii de urgenţă, pentru înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea populaţiei, precum şi
acţiunea întreprinsă în scopul limitării şi înlăturării urmărilor (consecinţelor) unei situaţii de urgenţă
generată de fenomene meteorologice periculoase (extreme) şi inundaţii naturale, în cooperare cu
I.S.U.”Crişana”, formaţiuni de Cruce Roşie, jandarmi, poliţie, poliţie de frontieră şi alte forţe ale
sistemului judeţean de management al situaţiilor de urgenţă.
În urma acestor exerciţii s-au desprins următoarele concluzii:
• membrii comitetelor locale îşi cunosc atribuţiunile specifice domeniului de activitate/instituţiei pe
care o reprezintă, fiind în măsură să prezinte puncte de vedere pertinente;
• membrii centrelor operative cu activitate temporară au asigurat convocarea la timp a C.L.S.U. şi au
fost în măsură să întocmească rapoarte informative;
• preşedinţii C.L.S.U. au adoptat măsurile corespunzătoare situaţiilor create şi au coordonat
activitatea forţelor participante la exerciţiu;
• pe timpul exerciţiilor s-a asigurat serviciul de permanenţă la sediul primăriei;
• mijloacele de alarmare a populaţiei au fost verificate pe timpul exerciţiilor, acestea fiind menţinute
în stare de operativitate;
• din cauza faptului că la unele localităţi nu au fost actualizate datele de contact ale membrilor
C.L.S.U. şi S.V.S.U., au fost întâmpinate greutăţi la punerea în aplicare a schemelor de alarmare.
În anul 2015 s-au desfăşurat 90 de controale de prevenire la nivelul comitetelor locale pentru
situaţii de urgenţă, fiind constatate următoarele deficienţe:
• nu sunt actualizate organigramele comitetelor locale în funcţie de schimbările apărute la nivel
local, respectiv situaţiile cu datele de contact;
• nu se respectă prevederile art. 10 alin (1) din H.G.R. 1491/2004, în sensul că nu au fost desfăşurate
şedinţele ordinare/extraordinare ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, în vederea analizării
situaţiei operative, la unele unităţi administrativ – teritoriale;
• nu au fost desfăşurate toate activităţile specifice ale C.L.S.U., stabilite în baza Planului anual de
activităţi;
• nu se asigură o corelare a informaţiilor din planul de evacuare cu cele din planul de apărare
împotriva inundaţiilor şi Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru a crea un cadru unitar de
acţiune pentru prevenirea, gestionarea situaţiilor de urgenţă şi realizarea măsurilor de evacuare.
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La nivelul judeţului structurile pentru situaţii de urgenţă (C.L.S.U., consultanţii, centrele operative cu
activitate temporară, serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă), precum şi alte instituţii şi
operatori economici care au fost angrenaţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă, au obţinut calificative bune
şi foarte bune.
Pe timpul controalelor au mai fost identificate următoarele nereguli:
neprevederea în organigrama primăriilor a unei funcţii cu atribuţii specifice în domeniul
situaţiilor de urgenţă (funcţie de sine stătătoare);
distanţa mare faţă de C.N.P.P.M.S.U. Ciolpani şi cheltuielile aferente acestui curs determină o
reticenţă sporită a potenţialilor cursanţi faţă de această locaţie;
nu toate comitetele locale/celulele de urgenţă au dus la îndeplinire în totalitate „Planul de
pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2015”, excepţie făcând primăriile, instituţiile şi
operatorii economici care au încadrat inspector de protecţie civilă, respectiv cadru tehnic;
nu s-a reuşit în totalitate conştientizarea la nivelul administraţiilor publice locale a importanţei
serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, fiind evidentă importanţa acordată acestuia în zonele unde
există evenimente generatoare de situaţii de urgenţă şi implicit intervenţii ale acestor servicii şi în zone
unde situaţiile de urgenţă sunt rare, iar necesitatea acestui serviciu nu este implementată suficient nici la
nivelul autorităţilor locale şi nici al populaţiei;
nu toţi membrii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă îşi cunosc atribuţiile ce le revin
pentru rezolvarea unor situaţii de urgenţă generate de diferite tipuri de risc;
nivelul de cunoştinţe de specialitate în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor al majorităţii
şefilor serviciilor voluntare este scăzut, fapt ce determină o slabă pregătire teoretică şi practică a
membrilor serviciilor voluntare;
alocarea unor fonduri financiare insuficiente pentru susţinerea structurilor pentru situaţii de
urgenţă grevează asupra activităţii de pregătire şi de intervenţie a serviciilor de urgenţă voluntare şi
private;
26 de primării nu au transmis, pentru centralizare, Planul local de asigurare cu resurse umane,
materiale şi financiare pe anul 2015;
majoritatea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă din localităţile aflate sub incidenţa
codului galben/portocaliu nu au asigurat permanenţa la sediul primăriei la primirea
atenţionărilor/avertizărilor hidrometeorologice;
organizarea şi desfăşurarea concursurilor cercurilor de elevi se realizează de către cadrele
Inspecţiei de prevenire, cu toate că regulamentele acestor concursuri prevăd atribuţii pentru Inspectoratul
Şcolar Judeţean, această instituţie nu alocă fonduri şi personal pentru buna desfăşurare a concursurilor.
Personalul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „CRIŞANA” al Judeţului Bihor a depus
eforturi pentru ca activităţile planificate şi desfăşurate pe linia pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă
în acest an, să se desfăşoare în condiţii bune şi foarte bune, să atingă obiectivele propuse şi să marcheze un
progres faţă de anii anteriori.
Pentru îmbunătăţirea activităţii în perioada următoare, propunem următoarele:
- demararea unei iniţiative legislative privind obligativitatea membrilor comitetelor locale pentru
situaţii de urgenţă de a efectua instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în centrele zonale de pregătire
şi creşterea cuantumului amenzilor pentru neparticiparea acestora la cursuri;
- reglementarea prin acte normative a componenţei şi a atribuţiilor celulei de urgenţă constituită la
instituţiile/operatorii economici clasificaţi din punct de vedere al protecţiei civile;
- elaborarea unor acte normative privind obligativitatea încadrării la toate administraţiile publice
locale a unei persoane angajate care să îndeplinească atribuţiile de inspector de protecţie civilă şi cadru
tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, atestată potrivit
metodologiei elaborate de către I.G.S.U., conform art. 11 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor şi art. 13 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, continuarea
organizării în cadrul Centrului Zonal de Pregătire Cluj-Napoca şi a pregătirii şefilor serviciilor voluntare
pentru situaţii de urgenţă.
La nivelul judeţului Bihor sunt constituite servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă în toate cele
101 de municipii, oraşe şi comune.
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În conformitate cu criteriile de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor
voluntare pentru situaţii de urgenţă care s-au aprobat prin Ordinul nr. 718/2005 al Ministerului
Administraţiei şi Internelor, modificat şi completat cu Ordinul nr. 195/2007, serviciile voluntare pentru
situaţii de urgenţă sunt clasificate, după cum urmează:
a) 87 servicii voluntare de categoria I-a - având în formaţia de intervenţie doar echipe
specializate, pe tipuri de riscuri;
b) 0 servicii voluntare de categoria a II-a - având în formaţia de intervenţie grupe care
încadrează autospeciale, altele decât cele pentru stingerea incendiilor, precum şi echipe specializate, pe
tipuri de riscuri;
c) 12 servicii voluntare de categoria a III-a - având în formaţia de intervenţie grupe de
intervenţie, dintre care una încadrează o autospecială pentru stingerea incendiilor, şi echipe specializate,
pe tipuri de riscuri, în localităţile Popeşti, Diosig, Bratca, Vadu Crişului, Batăr, Ceica, Holod, Şuncuiuş,
Sâniob, Roşia, Tileagd şi Tămăşeu;
d) 2 servicii voluntare de categoria a IV-a - având în formaţia de intervenţie grupe de
intervenţie, dintre care cel puţin două încadrează autospeciale pentru stingerea incendiilor, şi echipe
specializate, pe tipuri de riscuri, în localităţile Girişu de Criş şi Cherechiu.
Activitatea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă a cunoscut o îmbunătăţire, atât din punct
de vedere al numărului de misiuni şi activităţi desfăşurate pe această linie, cât şi a schimbării percepţiei
opiniei publice referitoare la activitatea de voluntariat în domeniul situaţiilor de urgenţă.

CAPITOLUL IV
Analiza situaţiei operative
În anul 2015, în zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „CRIŞANA” al
judeţului Bihor au avut loc 9.136 de evenimente care au implicat intervenţia operativă a serviciilor
profesioniste şi a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, în medie 25 de intervenţii pe zi.
Din cele 1.184 de intervenţii în situaţii de urgenţă altele decât S.M.U.R.D., 313 au fost pentru
stingerea incendiilor, 322 la incendii de vegetaţie uscată şi altele, 156 de cazuri de asistenţă a persoanelor,
43 alte intervenţii, 20 de intervenţii pentru salvări de animale, 35 intervenţii pentru asigurarea zonei, 4
intervenţii pentru protecţia mediului şi 154 de intervenţii au fost pentru a rezolva alte situaţii de urgenţă.
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În anul 2015 au fost înregistrate 63 de situaţii în care gărzile de intervenţie au fost întoarse din
drum, 36 de alerte false şi 38 de deplasări fără intervenţie.
Comparativ cu anul 2014, numărul incendiilor a crescut de la 290 în anul 2014 la 313 în anul 2015,
crescând totodată şi numărul intervenţiilor la incendiile de vegetaţie şi altele de la 277 în anul 2014 la 322
în anul 2015.
În anul 2015 echipajele S.M.U.R.D. au înregistrat un total de 7.952 de intervenţii din care 7.132 de
intervenţii pentru ajutor medical de urgenţă, 281 de intervenţii pentru asistenţa persoanelor, 193 pentru
asigurarea personalului de intervenţie la incendii, 79 de intervenţii pentru descarcerare, 18 cazuri de alte
intervenţii şi alte situaţii de urgenţă şi 2 intervenţii pentru asigurarea/supravegherea zonei.

În perioada analizată au fost înregistrate 103 cazuri în care echipajele au fost întoarse din drum, 96
deplasări fără intervenţii şi 48 alerte false.
NESECRET
9/10

În anul 2015 au fost primite 161 informări, atenţionări, avertizări meteorologice/hidrologice - fără
cod (31), cod galben (116) şi cod portocaliu (14), care au fost retransmise prin 36.266 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.

Pentru realizarea acţiunilor de intervenţie, în diferite situaţii, au acţionat în sprijin echipe
specializate ale: Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean, Inspectoratului
Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea, Direcţiei de Sănătate Publică, Direcţiei Sanitar – Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor, Administraţiei Bazinale de Apă Crişuri, Sucursalei de Distribuţie a Energiei
Electrice, Comisariatului Judeţean Bihor al Gărzii de Mediu, Agenţiei pentru Protecţia Mediului,
Serviciului de Ambulanţă Judeţean, Direcţiei Silvice, Gărzii Forestieră Oradea, respectiv serviciile
voluntare pentru situaţii de urgenţă.

CAPITOLUL V
Concluzii finale
Din analiza prezentată rezultă că în anul 2015 pe teritoriul judeţului Bihor nu s-au produs situaţii de
urgenţă de amploare care să impună activarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în scopul
asigurării managementului acestora, şedinţele extraordinare ale comitetului vizând exclusiv acţiuni şi
măsuri preventive.
Se poate concluziona faptul că în acest an, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al
judeţului Bihor împreună cu toate instituţiile cu funcţii de sprijin şi comitetele locale pentru situaţii de
urgenţă şi-au îndeplinit atribuţiile legale în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, asigurând
prevenirea şi gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii de
urgenţă din judeţul Bihor.
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