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     Evaluarea activităţii  desfăşurate de  

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”SOMEŞ” 
 al judeţului Satu Mare în perioada 01.12.2009 – 15.12.2010   

 
       

MISIUNEA UNITĂŢII 
 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Someş” al judeţului Satu 
Mare ca forţă de protecţie a Sistemului de securitate şi apărare naţională 
şi din subsistemul local de management al situaţiilor de urgenţă, este 
destinat să execute misiuni de prevenire, monitorizare şi gestionare a 
situaţiilor de urgenţă în zona de competenţă. 

Rezultatele obţinute, chiar în condiţiile  de criză, au fost posibile 
datorită sprijinului acordat de instituţia prefectului în mod deosebit a 
domnul Radu Giurca, a Consiliului Judeţean prin domnul preşedinte 
Csehi Arpad şi a vicepreşedinţilor  dumnealui. 

              
1. MODUL ŞI STADIUL DE IMPLEMENTARE A 

STRATEGIILOR, POLITICILOR, PROGRAMELOR  ŞI 
PLANURILOR DE ACŢIUNI ŞI MĂSURI PRIORITARE. 
LEGITIMITATEA, EFICACITATEA, EFICIENŢA ŞI  
FINALITATEA ACTIVITĂŢII UNITĂŢII. 

 
În cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ” al 

judeţului Satu Mare au fost luate măsuri pentru studierea şi 
implementarea strategiilor, politicilor, programelor şi  planurilor de 
acţiuni. 

Au fost elaborate proceduri specifice în conformitate cu strategiile 
implementate, putând aminti în acest sens Strategia naţională de 



comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă. 
Prin activităţile, desfăşurate unitatea a continuat măsurile specifice 

strategiei de prevenire a situaţiilor de urgenţă, conform H.G.R. nr. 
762/2008. 

 Unitatea noastră a fost cuprinsă  în programul de dezvoltare 
economică şi socială a judeţului Satu Mare, în cadrul căruia şi-a 
îndeplinit toate obiectivele stabilite pentru acest an. Proiectele cuprinse 
în programul de dezvoltare economică sunt :                   

a) Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale 
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord . 
Proiectul vizează achiziţionarea de tehnică de intervenţie în situaţii de 
urgenţă, până în luna martie a anului 2012, din fonduri provenite de la 
Uniunea Europeană şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. 
La această dată proiectul se află în faza procedurii de achiziţie publică 
lansată prin publicarea SEAP/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
procedură demarată la data de 09.09.2010 .  

  b) Realizarea sistemului informaţional hidrometeorologic de 
monitorizare a apelor şi incendiilor în vederea excluderii comune a 
riscurilor.  Acest proiect se află în faza de evaluare de către Autoritatea 
de Management şi Secretariatul Tehnic Comun cu sediul la Budapesta, 
data finalizării acestuia fiind  octombrie 2011, cu finanţare de la Fondul 
European de Dezvoltare Regională. Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Someş” al judeţului Satu Mare  colaborarează în cadrul 
acestui proiect cu  Direcţia de Apărare Împotriva Catastrofelor al 
judeţului Szabolcs-Szatmar-Bereg, din Ungaria. 

Proiectul  urmăreşte realizarea unui sistem de alarmare-avertizare 
directă a populaţiei, prin intermediul Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Someş” al judeţului Satu Mare.  

În scopul desfăşurării în condiţii optime şi de legalitate a activităţii 
I.S.U. ”Someş” Satu Mare sunt studiate permanent actele normative 
publicate în Monitorul Oficial şi ordinele primite  care privesc 
activitatea acestuia şi care sunt distribuite compartimentelor de 
specialitate, conform competenţelor. 

Efortul principal a fost conjugat spre cunoaşterea şi însuşirea 
cadrului juridic specific, necesar pentru îndeplinirea prerogativelor şi 



atribuţiilor prin lege, optimizarea funcţionării structurii şi creşterea 
capacităţii operaţionale a acesteia. 

 
2. ACTIVITATEA INSPECŢIEI DE PREVENIRE 
 

La finele anului 2010, Inspecţia de prevenire din Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă „Someş” al Judeţului Satu Mare are o 
încadrare, în medie,  de 60% faţă de necesarul din statul de 
organizare, pe categorii: 64,28% din ofiţeri; 60% din subofiţeri;  şi 0% 
din funcţionari publici.  

Cu acest efectiv avem  3,55 inspectori la 100 000 de locuitori, un 
indicator care este sub limita inferioară a necesarului, având în vedere 
caracteristicile judeţului. 

Ca pregătire, 82,25% au studii superioare ceea ce reprezintă un 
avantaj în  îndeplinirea misiunilor ce revin inspecţiei de prevenire.  

Pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale “securitate la incendiu si 
protecţie civilă”, pe linia coordonării, îndrumării şi controlului activităţii 
de avizare/autorizare, au fost întreprinse următoarele acţiuni: 

1 au fost emise: 120 avize de securitate la incendiu, 3 avize de 
protecţie civilă,  46 autorizaţii de securitate la incendiu, 10 avize la 
planuri de evacuare în situaţii de urgenţă, 31  avize la transportul 
deşeurilor periculoase, 138 puncte de vedere şi 5 acorduri de focuri de 
artificii; 

2 au fost respinse 3 avize de securitate la incendiu si 8 autorizaţii 
de securitate la incendiu; 

3 participarea la şedinţele organizate: 49 – în comisiile de 
acorduri unice, 26-  în comisiile de urbanism, 28-  la Agenţia de 
protecţia mediului 
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În  anul 2010 s-au organizat şi executat: 821 controale, astfel: 3 
la firme de proiectare, 48 la investiţii, 442 la operatori economici, 3 la 
obiective supuse controlului activităţilor care prezintă pericole de 
accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, 231 la 
instituţii, 28 la construcţii hidrotehnice, 4 la puncte de comandă şi 62 la 
localităţi. 
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În urma controalelor la fondul de adăpostire, la obiective speciale 
şi asanare pirotehnică,  au fost verificate  :  

¨ 4 puncte de comandă; 
¨ 323 adăposturi; 
¨ 2 localităţi aflate în zona de inundabilitate; 
¨ 1 zonă cu alunecări sau prăbuşiri de teren; 
¨ 95 sirene. 
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        Cu ocazia controalelor si acţiunilor de prevenire desfăşurate, 

au fost constatate 4389 încălcări si deficienţe privind apărarea împotriva 



incendiilor şi protecţie civilă, iar 2903 (66,14 %) au fost înlăturate prin 
activitatea de îndrumare şi control efectuată de inspectori. 

 

 

 

 

 

 

 
Rezultatele controalelor efectuate au evidenţiat faptul că 

principalele riscuri sunt menţinute la un nivel corespunzător de 
siguranţă. 

S-a acordat asistenţă tehnică de specialitate la un număr de 876 
solicitări consemnate în registrul de audienţe, fiind folosite în acest sens 
93 de zile.  

Privind aplicarea sancţiunilor contravenţionale, în perioada 
analizată au fost aplicate 4237 de avertismente şi 109 amenzi 
contravenţionale , în cuantum de 110.000 lei . 
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Au fost executate 469 exerciţii de alarmare  în caz de incendiu şi 
23 pentru situaţii de protecţie civilă, în care s-au verificat planurile 
întocmite pentru activităţile practic – aplicative, exerciţii de alarmare şi 
evacuare în situaţii de urgenţă - au fost necesare un număr de 53 de zile 
şi au fost angrenate toate cadrele Inspecţiei judeţene de prevenire.         

 Exerciţii de evacuare: 
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Au fost primite  şi soluţionate un număr de 12 petiţii în domeniul  

apărării împotriva incendiilor. 
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  3. MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ, 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢIILOR PENTRU CREŞTEREA 
CAPACITĂŢII DE RĂSPUNS A UNITĂŢII ÎN SITUAŢII DE 
URGENŢĂ 
 

Din activităţile de management al situaţiilor de urgenţă efectuate în 
cursul anului 2010, se desprinde ideea că atât structuriile proprii 



destinate managementului situaţiilor de urgenţă cât şi cele destinate 
intervenţiei s-au dovedit a fi viabile răspunzând cerinţelor prevăzute de 
actele normative în vigoare. 

Centrul Operaţional prin compartimentul Monitorizarea situaţiilor 
de urgenţă şi Dispecerat  a desfăşurat activităţi de analiză, evaluare şi 
sinteză referitoare la situaţiile de urgenţă, a asigurat înregistrarea 
tipurilor de risc şi a factorilor determinanţi ai acestora şi a actulizat 
situaţia generală a riscurilor la nivel judeţean. 

Prin compartimentul Analiză, Evaluare şi Coordonare a intervenţie 
a aplicat concepţia specifică privind planificarea, pregătirea, organizarea 
şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns, conform reglementărilor interne, 
emise în baza răspunderilor privind tipurile de risc gestionate şi funcţiile 
de sprijin îndeplinite. 

În perioada analizată s-au înregistrat un număr de 1862 intervenţii 
după cum urmează :  

1 135 incendii  (7,24%); 
2 1464 intervenţii S.M.U.R.D. (79,10%);  

3 1350 ajutor medical de urgenţă; 
4     94 asistenţă persoane; 
5     20 descarcerări;  

6 94 deplasări întoarse din drum  (4 ,91%); 
7 86  alte situaţii de urgenţă (4,25%); 

8 25 inundaţii ; 
9 25  evenimente publice de amploare; 
10 21 fenomene meteo periculoase; 
11 12 intervenţii pentru asanarea muniţiei neexplodate; 
12   3 intervenţii  pentru distrugerea muniţiei  neexplodate.    

13 2 asigurarea / supravegherea  zonei de producerea  probabila a 
situaţiei de urgenţă (0,11%);  

14 23  deplasări fără intervenţie (1,27%); 
15 18 alte intervenţii (0,99%) ; 
16 15 arderi necontrolate (0,82%); 
17 13 alarme / alerte false (0,66%); 
18 9 intervenţii pentru salvarea animalelor (0,49%); 



19 3 intervenţie pentru protecţia mediului (0,11%). 
Menţionăm faptul că S.V.S.U. au intervenit la 5 incendii şi 2 arderi 

necontrolate, de asemenea un incendiu a fost stins de persoanele fizice.  
Comparativ cu  aceeaşi perioadă a  anului trecut, numărul 

intervenţiilor a scăzut cu 9 %, de la 2040 la 1862, iar numărul 
incendiilor a scăzut cu 42,31 % , de la 234 la 135. 
Pe subunităţi, servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă, personalul de 
pe locul de muncă şi persoane fizice, situaţia se prezintă astfel: 

 
 
           

În această perioadă  au fost salvate bunuri în valoare de 
25.669.200 RON, iar valoarea pagubelor se ridică la suma de  2.191.360  
RON. 

În perioada analizată s-au înregistrat 41 decese.  
Media intervenţiilor la 100.000 de locuitori a fost de 69,40 , iar la 

1000 km2 de 58,39. 
Timpul mediu de răspuns a fost de 10’28’’, în scădere cu 1’07’’ 

faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut iar timpul mediu de intervenţie a 
fost de 74’23’’, în creştere cu  5’27’. 

 
 
În anul 2010, pe lângă cei 32 paramedici încadraţi în echipajele 

S.M.U.R.D., au mai fost pregătiţi în centrele de formare acreditate, un 
număr de 26 de cadre, urmând ca anul viitor să continuăm pregatirea în a 
a II-a specialitate. 

Din anul 2008, de când funcţionează cele 2 echipaje S.M.U.R.D 
din cadrul inspectoratului şi până în prezent nu s-au asigurat uniforme 
pentru toţi paramedici care încadrează echipajele .În perioada analizată 
echipajele S.M.U.R.D. au asistat un număr de  1476 persoane ( 1337 
adulţi şi 139 copii). 

 

  I  N  S  P  E  C  T  O  R    Ş  E  F  
    Colonel BURZ  IULIAN 


