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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017 AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „CRIȘANA” AL
JUDEŢULUI BIHOR
I. PROFIL ORGANIZAŢIONAL
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” al judeţului Bihor a fost înfiinţat în data de 15 decembrie 2004, prin unificarea Brigăzii de
Pompieri "Crişana" cu Inspectoratul de Protecţie Civilă Bihor şi funcţionează ca serviciu profesionist în subordinea Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă - instituție publică aflată în coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
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Instituția are misiunea de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, misiune pe care o îndeplinește în zona de competenţă
care cuprinde judeţul Bihor, cu o suprafaţă de 7.544 kilometri pătrați şi cu o populaţie de 618 453 locuitori. Judeţul are în componenţă, din punct de
vedere administrativ, 4 municipii, 6 oraşe şi 91 comune cu 458 sate.
În cadrul inspectoratului funcţionează ca structuri specializate:
a) centrul operaţional, care îndeplineşte permanent, la nivelul zonei de competenţă, atribuţiile privind monitorizarea, evaluarea, înştiinţarea, avertizarea,
prealarmarea, alertarea şi coordonarea tehnică operaţională a intervenţiilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
•

inspecţia de prevenire, care îndeplineşte, în zona de competenţă, atribuţiile pe linie de avizare/autorizare, informare publică preventivă,

îndrumare şi control privind prevenirea situaţiilor de urgenţă;
•

structura de pregătire pentru intervenţie şi rezilienţa comunităţilor, cu responsabilităţi în domeniul pregătirii personalului operativ propriu,

precum şi a populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă;
•

12 subunități de intervenţie (patru detaşamente, o secţie, patru staţii şi trei gărzi de intervenţie) care desfăşoară misiuni specifice în 12 raioane

de intervenţie: Detaşamentul 1 de Pompieri Oradea, Detaşamentul 2 de Pompieri Oradea, Staţia de Pompieri Aleşd, Garda de Intervenţie 1 Mai
Detaşamentul de Pompieri Marghita, Staţia de Pompieri Săcueni, Staţia de Pompieri Valea lui Mihai, Garda de Intervenţie Sălard, Detaşamentul de
Pompieri Salonta, Staţia de Pompieri Ştei, Secţia de Pompieri Beiuş şi Garda de Intervenţie Tinca;
•

structuri de suport logistic;

•

alte structuri funcţionale;

•

garda de intervenţie a subunităţii specializate, constituită din echipajele şi personalul operativ care execută serviciul permanent în aceeaşi tură.
Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare al judeţului Bihor a fost creat în data de 12.10.1993, la nivelul ISU BH fiind

operaţionale 10 echipaje de prim ajutor calificat şi un echipaj de terapie intensivă mobilă.
Totodată, în cadrul inspectoratului funcţionează Centrul de Formare şi Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă, unde,
începând din anul 2008 se desfăşoară „Cursul de pregătire în acordarea primului ajutor calificat, descarcerare şi alte operaţiuni de salvare”, iar
începând din anul 2015 și “Cursul în acordarea primului ajutor de bază, cunoaștere a tehnicilor de descarcerare și a principiilor de organizare și
desfășurare a activităților echipajelor de prim ajutor calificat”, respectiv cursul de „Consolidare a cunoștințelor și dobândire de noi competențe – prim
ajutor calificat” .
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De asemenea, la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” a fost omologat şi funcţionează, începând cu data de 01.03.2014,
Poligonul pentru perfecţionarea pregătirii personalului operativ din cadrul celor 12 subunităţi, acesta fiind proiectat pentru crearea condiţiilor de
executare a tehnicilor de intervenţie pentru salvarea vieţii din medii ostile, perfecţionarea tehnicilor de lucru ale binomului de intervenţie privind
pătrunderea în spaţii închise şi semideschise, pentru stingerea incendiilor, respectiv pentru căutarea – salvarea/autosalvarea în astfel de medii, iar
începând cu data de 31.12.2016, a fost înființat Centrul de Antrenament și Pregătire de Specialitate care are ca obiectiv specific pregătirea
personalului în vederea dobândirii și/sau dezvoltării deprinderilor/competențelor profesionale necesare domeniului ocupațional al serviciilor de
urgență.
În anul 2017, pe linia pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă au fost desfăşurate peste 3300 de activităţi cu personalul cu atribuţii pe
această linie, 90 exerciţii de alarmare publică şi antrenare a comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, 959 exerciţii practice privind modul de
comportare în situaţii de urgenţă, 2252 instruiri pe linia situaţiilor de urgenţă, iar în cadrul celor 405 astfel de activități desfășurate la unitățile de
învățământ au fost angrenați peste 37500 de elevi, studenți, cadre didactice și personal auxiliar.
În cursul anului 2017, în zona de competență 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 pentru
acordarea primului ajutor calificat și a asistenței medicale de urgență, pentru stingerea incendiilor, asistenţa persoanelor, misiuni pirotehnice,
intervenţii pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase etc.. Au fost monitorizate un număr de 3128 transporturi de substanțe
și deșeuri periculoase, respectiv transporturi cu regim special, în medie 260 pe lună. De asemenea, 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.
În anul 2017, obiectivul general al instituției l-a constituit 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.
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Mecanismul modern de gestionare a situaţiilor de urgenţă, adaptat standardelor UE şi NATO, a presupus variate responsabilităţi pentru
instituție, obiectiv ce a reclamat implicare și profesionalism.
Instituţia s-a dezvoltat continuu, aliniindu-se la standardele impuse de statutul de ţară membră a Uniunii Europene și adaptându-se în
permanență contextului contemporan, la clasica misiune de stingere a incendiilor adăugându-se operaţiunile de salvare a persoanelor de la înălţime, de
la înec, de sub dărâmături şi din alte situaţii critice, intervenţiile pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere şi pentru acordarea primului ajutor
calificat, misiunile de salvare a animalelor, de asanare a teritoriului de muniţia rămasă neexplodată ori de înlăturare a efectelor fenomenelor meteo
periculoase, intervenţiile la accidente tehnologice, radiologice, biologice şi alte calamităţi antropice sau naturale, precum şi alte misiuni care pun în
pericol viaţa şi bunurile oamenilor.
Diversitatea şi complexitatea misiunilor desfăşurate de pompierii militari reclamă o pregătire constată, implicare şi profesionalism, atribute
regăsibile în rezultatele muncii lor, materializate în vieţi şi bunuri salvate.

Datele de contact :
Denumirea: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Crişana” al judeţului Bihor
Sediul: Oradea, str. Avram Iancu, nr.9
Numerele de telefon: 0259-411.212 , 411.213
Fax: 0259-430.693 , 479.001
Adresa de e-mail: ijsu@rdsor.ro
Adresa paginii de internet: www.isubh.ro

II. POLITICI PUBLICE
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Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Crişana” al judeţului Bihor funcţionează ca serviciu profesionist în subordinea Inspectoratului General
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - instituție publică aflată în coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență, cu statut militar,
pilon principal al Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, o structură performantă care asigură prevenirea, pregătirea și răspunsul
în situații de urgență.
În activitatea de concretizare a Strategiei de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru perioada
2016-2025, IGSU aplică următoarele principii:
 principiul legalității - măsurile în domeniul situațiilor de urgență sunt în concordanță cu legislația în vigoare;


principiul transparenței - informațiile referitoare la impactul situațiilor de urgență asupra comunităților trebuie să fie clare, obiective și ușor
accesibile tuturor cetățenilor ce au fost, sunt sau pot fi afectați de producerea acestora;



principiul cooperării - IGSU dovedește disponibilitate pentru cooperare cu instituții publice sau private, precum și cu societatea civilă;



principiul coerenței - măsurile adoptate pentru îndeplinirea obiectivelor asumate vor fi elaborate și aplicate în mod sistematic;



principiul subsidiarității - problemele apărute la un moment dat sunt soluționate la cel mai apropiat nivel decizional al acestora;



principiul gradualității - abordarea treptată a activităților asumate, în funcție de complexitatea acestora și de termenul de finalizare;



principiul eficienței - utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii obiectivelor din responsabilitatea structurilor cu atribuții în domeniul
managementului și gestionării situațiilor de urgență;



principiul abordării holistice a riscurilor (all hazard approach) -prevenirea, pregătirea și răspunsul se asigură luând în considerare toate riscurile
cu care se confruntă România, precum și efectele cumulate ale acestora.

III. TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ
1. Bugetul instituţiei
a) Bugetul de cheltuieli finanţat de la bugetul de stat pe anul 2017
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CLASIFICAŢIA BUGETARĂ

2017

TOTAL
Capitolul 61.05.00 - Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor
TITLUL I - Cheltuieli de personal
TITLUL II - Bunuri şi servicii
TITLUL XIII - Active nefinanciare
Capitolul 68.06.00 - Asistenţă socială pentru familie şi copii
TITLUL VI – Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
TITLUL IX – Asistenţă socială
Capitolul 68.08.00 - Ajutoare la trecerea în rezervă,retragere sau
pensionare
TITLUL IX – Asistenţă socială

55.315.386
55.036.140
52.693.900
2.061.600
280.640
279.246
8.422
270.824
0
0

b) Situaţia cheltuielilor bugetare pe anul 2017
- leiCLASIFICAŢIA BUGETARĂ

2017

TOTAL
Capitolul 61.05.00 - Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor
TITLUL I - Cheltuieli de personal
TITLUL II - Bunuri şi servicii
TITLUL XIII - Active nefinanciare
Capitolul 68.06.00 - Asistenţă socială pentru familie şi copii
TITLUL VI – Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
TITLUL IX – Asistenţă socială
Capitolul 68.08.00 - Ajutoare la trecerea în rezervă,retragere sau
pensionare
TITLUL IX – Asistenţă socială

55.313.589
55.034.343
52.692.724
2.061.000
280.619
279.246
8.422
270.824
0
0
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2. Informaţii legate de procesul de achiziţii publice, achiziţiile sectoriale şi concesiunile de lucrări şi servicii:

a)

lista de contracte încheiate:

1.

contract de furnizare motorină auto: valoarea contractului: 427.210,00 lei cu TVA, procedura de achiziţie: „procedură simplificată”, ofertant

câştigător: SC Votrom SRL Oradea;
2.

acord cadru de furnizare combustibil de încălzire: valoarea contractului 456.850,16 lei cu TVA, procedura de achiziţie: „procedură

simplificată”; ofertant câştigător: SC Fedra Oil SRL Tinca.
b)

numărul de procese de achiziţie:

Proceduri de achiziţie: 2;
Achiziţii directe: 386.
c)

achiziţii realizate prin sistemul electronic:

Din totalul de 386 achiziţii directe realizate în anul 2017, un număr de 294 de achiziţii directe au fost efectuate prin mijloace electronice, prin catalogul
electronic din SEAP;
d)

durata medie a unui proces de achiziţie publică pe categorii de achiziţii:

Proceduri de achiziţie publică: 25 zile;
Achiziţii directe: 3 zile.
e)

numărul de contestaţii formulate la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor: 1

f)

numărul de proceduri anulate sau în curs de anulare: 0
3. Informaţii despre litigii în care este implicată instituţia
În anul 2017 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Criana” al judeţului Bihor a avut calitate procesuală în cauze care au avut ca obiect:
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 plângere contravenţională împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor = 1
 ordonanță preşedințială împotriva măsurii complementare dispuse prin procesele verbale de contravenție = 0;
 cauze având ca obiect procedura insolvenței =0;
 acţiune pentru anulare act administrativ = 0;
 cauză penală = 0;
 cauză având ca obiect acțiune în constatare = 0.
 Litigii privind funcţionari publici = 5
 Recalculare pensie = 1
 Litigii de muncă =1
Cele 8 cauze sunt în curs de soluţionare.

4. Organigrama
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Persoanele din conducerea inspectoratului la data de 31.12.2017:
-

INSPECTOR ŞEF – Colonel CABA SORIN MIHAI

-

(î) PRIM - ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF – Colonel NEMEȘ ALIN

-

(î) ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF – Colonel MARIȘ GHEORGHE
5. Informaţii despre managementul resurselor umane

a) Informaţii despre fluctuaţia de personal: în anul 2017, au fost 32 de pierderi de personal şi 40 de încadrări de personal.
b) Numărul de concursuri organizate: în cursul anului 2017, au fost organizate 12 concursuri pentru o funcţie de conducere (ofiţeri) şi 12 concursuri
pentru o funcţie de conducere (subofiţeri), 11 concursuri pentru trecerea maiştrilor militari şi subofiţerilor în corpul ofiţerilor, precum şi un concurs cu
recrutare din sursă externă pentru încadrarea a 24 posturi de execuţie vacante;
c) Fluctuaţia la nivelul funcţiilor de conducere: 1 ofiţer trecut în rezervă, cu drept la pensie de serviciu.
d) Numărul de funcţii de conducere executate temporar: 15 ofiţeri împuterniciţi.

III. RELAŢIA CU COMUNITATEA
1. Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Crișana” al județului
Bihor pentru anul 2017 poate fi consultat pe site-ul www.isubh.ro, în secţiunea Informaţii de interes public.
2. Informaţii despre atragerea de resurse din comunitate
În anul 2017, în cadrul Campaniei “Salvator din pasiune” prin care s-a urmărit atragerea de voluntari care să participe împreună cu structurile
profesioniste la intervenţii în situaţii de urgenţă, la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Crișana” al judeţului Bihor au fost recrutaţi 9
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voluntari, cu vârste cuprinse între 17 și 34 de ani, care au urmat cursurile iniţiale de pregătire şi de prim ajutor de bază organizate la nivelul
inspectoratului.
În anul 2017, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor (I.S.U. „Crișana” al județului Bihor) nu au fost
încheiate protocoale de colaborare, fiind în vigoare protocoalele încheiate în anii anteriori:
1. Protocol de colaborare I.S.U. “Crişana” al județului Bihor – SMURD Bihor – SAJ Bihor;
2. Protocol de colaborare între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Crişana" al judeţului Bihor şi Filiala de Crucea Roşie Bihor pentru
îndeplinirea în comun a unor misiuni şi atribuţii din responsabilitatea acestora;
3. Protocol de colaborare între I.S.U. “Crişana” al județului Bihor şi ACR filiala Bihor;
4. Protocol de colaborare între I.S.U. “Crişana” al județului Bihor şi SNTGN Transgaz SA;
5. Protocol de colaborare între ISU Bihor şi OMV- PETROM filiala Bihor;
6. Protocol de cooperare în domeniul organizării activităţii de salvare din mediul montan şi/sau subteran speologic pe teritoriul județului Bihor;
7. Protocol de colaborare între I.S.U. “Crişana” al județului Bihor şi Asociaţia Descoperă Romania 4x4;
8. Protocol de colaborare între I.S.U. “Crişana” al județului Bihor şi Asociaţia West Alpine;
9. Protocol de colaborare între I.S.U. “Crişana” al județului Bihor și Inspectoratul de Stat în Construcții - pentru efectuarea unor controale care
să vizeze respectarea cerințelor reglementărilor tehnice cuprinse în documentațiile de proiectare și execuție ale mansardelor clădirilor de
locuit.
10. Protocol de colaborare între I.S.U. “Crişana” al județului Bihor și Penitenciarul Oradea- în scopul asigurării cadrului de colaborare între
cele două instituții în vederea dezvoltării unor activități de educație preventivă, cu tematică de protecție civilă, apărare împotriva incendiilor
și prim ajutor în unitățile din sistemul administrației penitenciare.
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