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Situaţia operativă din zona de competenţă a inspectoratului în primul semestru al
anului 2016
a) Numărul şi tipul intervenţiilor desfăşurate în primul semestru al anului 2016
În semestrul I al anului 2016, în zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor au avut loc 6054 misiuni care au implicat serviciile profesioniste
şi serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, în medie 33 misiuni pe zi, cu o creştere semnificativă
de 11 intervenţii pe zi, faţă de semestrul I 2015.

Cele 1781 misiuni, altele decât pentru ajutor medical de urgenţă, sunt defalcate în: intervenţii
în situaţii de urgenţă, respectiv misiuni de pregătire a intervenției (exerciţii şi recunoaşteri în teren) şi a
populaţiei (misiuni de educare-instruire a populaţiei). Din cele 819 intervenţii pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă cele mai multe au fost la alte situaţii de urgenţă 358 (majoritatea la inundaţii 274 ) – reprezentând 20%, 155 pentru stingerea incendiilor – reprezentând 9%, 91 la incendii de
vegetaţie – reprezentând 5%, 69 cazuri de asistenţă a persoanelor – reprezentând 4%, 37 deplasări fără
intervenţie – reprezentând 2%, 36 alerte false – reprezentând 2% şi 24 situaţii în care gărzile de
intervenţie au fost întoarse din drum – reprezentând 9%.
De asemenea, au fost înregistrate un număr de 962 alte misiuni distribuite astfel: 907
reprezentate de activităţi de recunoaştere în teren la obiective de cult, social – culturale, de activităţi de
educare şi instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă, respectiv 55 reprezentate de exerciţii cu forţe şi
mijloace în teren.
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Din totalul de 4273 de intervenţii ale echipajelor SMURD înregistrate în primul semestru al
anului, 3731(87%) au reprezentat cazuri de ajutor medical de urgenţă, 217(5%) cazuri de asistenţă a
persoanelor, 124(3%) intervenţii pentru asigurarea/supravegherea personalului de intervenţie la
incendii, 45 de intervenţii pentru descarcerare, 14 intervenţii la alte situaţii de urgenţă, 7 cazuri de alte
intervenţii, 55 de situaţii în care echipajele au fost întoarse din drum, 46 cazuri de deplasări fără
intervenţie și 34 de alerte false.

În primul semestru al anului au fost asistate de către echipajele SMURD un număr de 4130 de
persoane.
b) În ceea ce priveşte distribuţia incendiilor pe tipuri de proprietate, situaţia este următoarea:
- 125 incendii au fost înregistrate la proprietăţi individuale (locuinţe, anexe, mijloace de
transport);
- 19 incendii pe domeniul privat român (societăţi, asociaţii, fundaţii, culte);
- 7 incendii pe domeniul public al statului, judeţului, localităţii;
- 3 incendii pe domeniul privat străin (sedii, filiale, tranzit);
- 1 incendiu pe domeniul privat al statului, judeţului, localităţii (bunuri care nu fac
parte din domeniul public).
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c) victime rezultate în urma incendiilor
În perioada analizată, în urma a incendiilor au fost înregistrate 3 persoane decedate, 3 persoane
rănite şi 1 persoană salvată.

d) valoarea estimată a bunurilor salvate/bunuri distruse în urma incendiilor
În perioada analizată, în urma incendiilor au fost înregistrate bunuri salvate în valoare de cca.
26 mil. lei, bunurile distruse în urma incendiilor cifrându-se la cca. 1.8 mil. lei, faţă de aprox. 2.33 mil.
lei în aceeaşi perioadă a anului trecut.

e) misiuni asigurare la evenimente publice de amploare:
În primul semestru al anului 2016 au fost executate 19 misiuni de asigurare a măsurilor de
prevenire şi stingere a incendiilor la evenimente publice de amploare care pot genera situaţii de
urgenţă.
f) principalele concluzii rezultate în urma acţiunilor de intervenţie rezultate
Pe timpul desfăşurării acţiunilor de intervenţie nu au fost înregistrate probleme pe linia
gestionării situaţiilor de urgenţă.
g) Aspecte de interes în domeniul operaţional
În primul semestru al anului, inspectoratul a fost dota cu o motopompă de mare capacitate (800
mc/h) destinată evacuării apei acumulate în urma inundaţiilor.
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