
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. 

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” . 

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. 

 

Inspectoratul judeţean este constituit ca serviciu public deconcentrat în subordinea 

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă în scopul asigurării managementului situaţiilor 

de urgenţă pe tipurile de risc din competenţă. Activitatea inspectoratului este coordonată de 

prefect, conform prevederilor Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, cu modificările şi 

completările ulterioare. Inspectoratul judeţean este unitate cu personalitate juridică. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 94 din 12 februarie 2014 privind organizarea, funcţionarea şi 

componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă; 

 

HOTĂRÂREA Nr. 1490 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă; 

 

HOTĂRÂREA Nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 

operative pentru situaţii de urgenţă; 

 

HOTĂRÂREA Nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, 

funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste; 

 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă. 


